TRANSCRIPTIES VAN 108 DOCUMENTEN GERELATEERD AAN
HET BEURTVEER VAN HUIZEN OP AMSTERDAM vice versa
MET
EEN CHRONOLOGISCHE INDEX VAN DE TRANSCRIPTEN

Deze transcripties vormden de basis van het op de website www.genealogie-huizen.nl
staande artikel: ‘Het beurtveer van Huijsen op Amsterdam vice versa’.
Een ingekorte versie van dit artikel is verschenen in het decembernummer van het
tijdschrift voor regionale geschiedenis Tussen Vecht en Eem:
Jan Schipper, ‘Het beurtveer van Huijsen op Amsterdam vice versa’,
TVE, 32e jrg. Nr. 4, 2014, blz. 189 - 203.

Jan Schipper
21-10-2015
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Chronologische Index van de Octrooien, Benoemingen, Akten, Rechtbankverslagen
Afkortingen:
NHA:
SSAN:
SAGV:
ORA:
ONA:
OAH:
A:

Noord Hollands Archief te Haarlem
Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen
Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
Oud-rechterlijke en weeskamer archieven
Oud Notarieel Archief
Oud Archief Huizen; Archief van het dorpsbestuur tot 1811
Akte, voorafgegaan door toegangscode en/of plaatsingscode, gevolgd door Aktenummer en/of datum

Voorbeelden:
SSAN-ORA-3184-A046; 17-09-1686: Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen,
Oud-rechterlijke en weeskamer archieven, Inventarisnummer 3184, Akte 46 gedateerd 17-09-1686
SSAN-ORA-3186, blz. 138; 20-07-1654: Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en
Huizen, Oud-rechterlijke en weeskamer archieven, Inventarisnummer 3186, blz. 138, Datum Rechtdag 2007-1654
SSAN-ONA-3663A043; 26-04-1653: Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen,
Oud Notarieel Archief, Akte 43 gedateerd 26-04-1653
SSAN-OAH-1, blz. 036; 28-10-1712: Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen,
Oud Archief Huizen, Inventarisnummer 1 (Protocollen van resolutiën van het dorpsbestuur 1669-1752), blz. 36,
datum document

Chronologische Index van de Octrooien, Benoemingen, Akten, Rechtbankverslagen
SSAN-ONA-3663A043; 26-04-1653
Onderwerp: Schip geladen met tarwe gestrand bij Naerder hooft bij Gooijse Meent. Schipper Jan de Vries,
getuigen Bouwen Sijbrantsz, Jan Cornelisz Wijck, Jacob stans Banning, Hendrick Jansen Cop.
Mede-bergers van het schip: herman Claesz en Dirck Cornelisz
SSAN-ONA-3663A052; 22-10-1653
Onderwerp: Verklaring over sexuele mistand op het veerschip van Hillebrandt Jansz Schipper gaande van
Naarden naar Utrecht waarbij, door overmatig gebruik van brandewijn, dronken vrouwen bij de
eveneens dronken borgemeeste Dirck Visnicht de voorbroek opende waarna, op verzoek van
requirant Pieter Gijsen, de schipper met een hoed gevuld met water het verhitte gemoed van
Visnicht heeft afgekoeld
SSAN-ORA-3186, blz. 138; 20-07-1654
Onderwerp: Overdracht half veerschip door gewezen schipper Jan Jansz aan Tijmen Willemsz
SSAN-ORA-184-3170; 23-06-1660
Onderwerp: Jan Louwersz dient Jan Teeuwisz te betalen voor koop van een half (veer)schip
SSAN-OAH-1, blz. 1, ongedateerd; ca. 1669 (Handschrift: Johannes Thierens; zie o.a. SSAN-OAH-1, blz. 2; 11-09-1669)
Onderwerp: Formulier van de Eed beurtschippers
SSAN-ORA-3170; 16-10-1664
Onderwerp: Ruts Gerritsz Doorn en Gerrit Gerritsz schepenen tot tot huijsen doen ter register aentekenen dat
Jacob Thomas Groen als zorg en mede stander van de pacht van de Bieren en Wijnen over het
voorsz dorp, ten overstaen van hen nevens Elbert Jansz Swart schout, uit de herberg van de
Blauwe Starre gehaalt heeft een ancker wijn ‘t geen Hendrick Jansz Cop veerschipper op Amsterdam zeide gebracht te hebben van Amsterdam om te bestellen aan E: Lambertus Visvliet predikant
aldaar aan wie Schipper zei genotificeert te hebben door sijn knecht
SSAN-ORA-3171; 21-07-1665
Onderwerp: Timen Rutte en Jacob Cornelisz, schepenen tot Huijsen, tekenen op verzoek van Willem Pietersz
pachter van het passagiergeld over Naerden en Goijlandt ter register aan dat voor het vervoer
per wagen van volk naar de schuit zonder betaling van Impost, bekeurt zijn Cornelis Cornelisz ,
Lubbert Pietersz en, via zijn oom Timen Pietersz, Teunis Claesz
SSAN-ORA-3171; 29-09-1665 (Zie ook: SSAN-ORA-3171; 08-01-1669: Jan Lauresz alias Jan Vol)
Onderwerp: Beschuldiging aan adres van Lubbert hendricksz die schipper Jan Vol gelast zou hebben water bij
de boekwijt te doen
SSAN-ORA-3171; 08-01-1669
Onderwerp: Op verzoek van Thonis Crijnen, wonende tot Blaricum, gegeven verklaring door en ten huize van
Jan Lauresz alias Jan Vol Schipper alhier, over het halen van de ceel voor een half last bier
SSAN-OAH-1, blz. 3; 12-11-1669
Onderwerp: Keur op het varen van het veer
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SSAN-ORA-3171; 06-05-1670, 20-05-1670 en 10-06-1670
Onderwerp: Afhandeling van bekeuringen gegeven door Jan Lambertsz Swart, schout, aan respectivelijk
Gijsbert Claesz Bout, Jacob Cornelis, Hubert Ebben, Jan Gerritsz Perck, Gerrit Lambertsz
Koockie, Hendrick Gerritsz Backer , Pieter Gleijen, Fijtus Heijn, Jan Lambertsz Swart, voor het
op een wagen laden en vervoeren van goederen naar het veerschip op Amsterdam op één van de
volgende Zondagen: 13-04-1670, 04-05-1670, en/of 12-11-1669
SSAN-ONA-3666A51; 17-07-1671
Onderwerp: Overleg met Amsterdam over de gelegenheid tot laden en lossen van de huijzer veerschuit
SSAN-ORA-3171; 26-04-1672
Onderwerp: Veroordeling van Goossen Evertsz Net die, in strijd met het 7 artikel van de ordonnantie ten
aensien van de schippers alhier, voor zijn beurt vracht aannam
SSAN-ONA-3685A005; 19-01-1673
Onderwerp: De huizer veerschipper Gerrit dircksz schipper had, in de periode dat door de prins van Oranje
ten behoeve van het Leger op schepen beslag werd gelegd, een bestelling van enkele pakjes voor
Mr. Gerrit Pietersz Mes, stadschirurgijn van Naarden, wel opgehaald uit het Westindisch huis in
Amsterdam, maar daarna veilig bij hem thuis opgeborgen uit vrees dat ook op zijn schip beslag
zou worden gelegd
SSAN-ORA-3172; 30-05-1675
Onderwerp: Beklag over veerschip van Amsterdam op Huijsen dat te vol was
SSAN-ORA-3183; 01-07-1676
Onderwerp: Verklaring voor de schippers tot Huizen. Bevestiging van een al 20 a 30 jaar bekende gewoonte
dat goederen vanuit de veerschepen eerst naar het veerhuis van Dirck Jansz Starre worden
gebracht van waaruit de goederen worden gelost. Voor de huur van het veerhuis wordt al 30 jaar
betaald
SSAN-ORA-3183; 09-10-1676
Onderwerp: Peiling over de Impost van de Tabac bij Dirck Jansz ordinaris veerhuis Starre
SSAN-ORA-3183; 22-10-1676-A
Onderwerp: Verklaring veerschippers over verkoop bier, wijn en tabak door Dirck Jansz Starre
SSAN-ORA-3183; 22-10-1676-B
Onderwerp: Verklaring over tabak op verzoek van Dirck Jansz Starre
SSAN-ORA-3183; 22-01-1677-A
Onderwerp: Verklaring veerschippers op verzoek van Dirck Jansz Starre
SSAN-ORA-3183; 22-01-1677-B
Onderwerp: Verklaring op verzoek van Dirck Jansz Starre
SSAN-OAH-164-Octrooi-1679 (1 charter op perkament)
Onderwerp: Octrooi, verleend door de Staten van Holland en Westvriesland aan buurmeesters en gerecht van
Huizen tot het heffen van belastingen op lossen en laden van veerschippers, op bier, brandewijn en
rogge; 03-08-1679 en geamplieerd met een heffing op koren; 03-08-1680
SSAN-OAH-164-Octrooi-1679-afschrift-1682
SSAN-OAH-164-Octrooi-1679-extract-1712

Afschrift octrooi d.d. 24-11-1682
Extract octrooi d.d. 07-05-1712

SSAN-ONA-3707A059; 01-09-1679
Onderwerp: Bemiddeling door de goede mannen Lourens de Wolf en Marten Jacobsen Mets over te betalen
bekeuring door Harmen Cornelissen aan de Collecteur van de Impost van het veergeld over
Naarden en gooijland
SSAN-ORA-3172; 16-11-1679
Onderwerp: Betreft veroordeling van, respectievelijk, Jaapje Everts, Jan Gerritsz en Tijmen Pietersz Schram
elk tot het betalen van een boete van f 3: alsmede de vracht van de goederen die waren geladen in
het schip van Dirck Jansz Starre die geen ordinaris veerschipper is, en daarmee overtraden artikel
5 van de resolutie en willekeuren van het dorp d.d. 16-05-1668
SSAN-ONA-3707A077; 20-11-1679
Onderwerp: Verklaring van Gijsbert Jansz en zijn huisvrouw Marritien Jans dat zij, met een mandje met
kinderkleding en hun 2 kinderen van resp. een 1/2 en 4 jaar, op een zondag in 1678 toen het
Amsterdammer kermis was, tegen betaling van 2 stuivers vrachtloon door Harmen Cornelissen
met zijn wagen en paarden aan boord van het veerschip gebracht zijn
SSAN-ONA-3707A79; 30-11-1679
Onderwerp: Veerdiensten Alkmaar, Amsterdam, Hoorn, Weesp
SSAN-ONA-3708A002; 07-01-1680
Onderwerp: De schipper Dirck Jansz geeft aan N. Hooghstadt, procureur bij de Hoge Raad in Holland,
volmacht in de zaak tegen de schout en desnoods tegen het dorp Huizen
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SSAN-ONA-3708A012; 04-04-1680
Onderwerp: Verklaring van de Naarder-zeevissers Willem Harmessen en Gerrit Reijersen op verzoek van
Teunis Pietersz Vergoes grutter te Naarden dat van 10 tot 24 maart 1679 de haven van Naarden
volledig met ijs verstopt was
SSAN-ONA-3708A017; 19-05-1680
Onderwerp: Sijmon Gerritsen en Teunis Pietersen Vergoes grutter als schippers op het binnenveer van Naarden op Amsterdam regelmatig boter, wijn, zeep en andere goederen in Muijden in elkaars schuit
over hebben geladen zonder de Impost aldaar te betalen
SSAN-ORA-3184-A023; 14-06-1680
Onderwerp: Regeling vervoer van goederen uit Blaricum per beurtveer van Huijsen op Amsterdam
SAGV155.2-ORA-3237, blz. 207 t/m 210; xx-xx-1680
Onderwerp: Ordonnantie tot aanstelling van een eigen veerschipper van Blaricum op Amsterdam, Haerlem,
Hooren, Munnickendam, Edam, Alckmaer
SSAN-ONA-3708A032; 18-09-1680
Onderwerp: Jacob Gerritsen en Gerrit Jansen oudbuurmeesters van Huizen alsmede Mr. Jan Stipel chirurgijn
en Leendert Jansz Vergoes Buurlui binnen het voorn. dorp, verklaren op verzoek van Rutger
Willemsen dat zij Tijs Lambertsen Smit hadden horen zeggen dat de requirant in Amsterdam in
hoerhuis met een hoer gecomen was, die een aparte kamer, warme wijn met suiker, enz eiste
SSAN-ONA-3690A81; 23-11-1680
Onderwerp: 5 veerschippers van Amsterdam op Huizen roepen 18 (!) attestanten op om te laten verklaren dat
zij - met de schippers meevarende - als zij dorst hadden wel bier van de schippers hadden gekocht,
maar dat de schippers “nooit gelag hadden gezet” of zelfs hun bier ook maar “aange-presenteerd” hadden
SSAN-ONA-3709A029; 04-07-1681
Onderwerp: Procuratie aan Carel disconteijn omme Pieter Visscher als Impostmeester voor bieren over
Huijsen, Laeren en Blaricum jegens Lambert Cornelis Smit, Aris Pietersen, Jan Teeuwissen en
Pieter Jansen Vergoes veerschippers tot Huijsen
SSAN-ONA-3709A030; 05-07-1681
Onderwerp: Procuratie aan Joan de hartoogh omme Jan Teeuwissen, Pieter Jansen Vergoes, Lambert Cornelisz Smit en Aris Pietersen alle veerschippers tot huijsen jegens Pieter Visser impostmeester van de
bieren over huijsen, laren en Blaricum
SSAN-ONA-3709A040; 03-10-1681
Onderwerp: Betreft verstreken termijn van Imposten van het veergeld over Naarden en Gooij
SSAN-ONA-3710A006; 10-01-1682
Onderwerp: Jacob Elbertsen Vos, Lubbert Jacobsen en Hendrick Ebben schepenen van huijsen verklaarden op
verzoek van de huijser-veerschippers dat sij op geen enkele wijze de Naarder Banning en jurisdictie overschrijden en zich met hun wagens en schepen alleen tot het toegestane gebied nabij huijsen
beperken
SSAN-ORA-3184A043; 23-06-1683
Onderwerp: Cornelis Claesz Puijck en Cornelis Pietersz verklaren op verzoek van Wijghert Willemsz, Schipper
op het buijtenveer van Amsterdam op huijsen, dat zijn zoon Cornelis Wijghertsz is uitgescholden
door Dirck Jansz Starre m.b.t. het gebruik van de kleine schuit om aan land te kunnen gaan
SSAN-ORA-3184A046; 17-09-1686
Onderwerp: Verklaring van Jacob Heijn oridinaris zeerijder, dat hij een doos zeep van het veerschip van
Amsterdam gelegen op de Huijser rede naar de weduwe van Jan Pietersz Schram had gebracht,
alwaar het door de schout in beslag werd genomen, daar zij geen Impost had betaald
SSAN-ONA-3712A031; 01-05-1690
Onderwerp: Klacht over een reeds 14 dagen bestaand defect aan het hoekerschip De Parell waardoor het niet
mogelijk was met droge voeten te lopen; de aannemer Pieter Jansz Vergoes had er nog niets aan
gedaan; regerend schepen Wijchert Willemsen Plaijsier
SSAN-ORA-3184A075; 06-05-1694
Onderwerp: Voor schepenen Jacob Boutsz en Lambert Killewigh verclaerden Ebbe Hendricksz en Jacob
Hendricksz geweesen voerluijden op versoeck van de armenmeesteren deses dorpes dat ten huize
van Wijchert Jacobs met Tijmen Elbertsz, Dirck Lambertsz en Dirck Anxen mede voerluijden, een
contract aangingen waarin gesteld wordt dat voor elke vracht die zij naar/van het veerschip
brengen naast 8 stuivers plus 1 extra stuiver voor de armen
SSAN-ORA-3184A076; 14-06-1694
Onderwerp: Schepenen akte over contract gemaakt tussen de veerschippers en de voerlieden over de prijs (8
stuivers) van het vervoer naar/van het veerschip
SSAN-ONA-3716A040; 31-05-1698
Onderwerp: Contract veerdiensten Huizen-Amsterdam
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SSAN-ORA-3175; 14-11-1699
Onderwerp: Zaak tussen Jannetje Aartsz weduwe van Jan van As en Lambert Evertsz over betaling van een
halve schuit
SSAN-ORA-3175; 27-05-1701
Onderwerp: Eis tot overhandiging van per veer vanuit Amsterdam naar Huizen te vervoeren goederen
SSAN-ORA-3176; 06-03-1705
Onderwerp: Melchior Boor so voor hem selve ende nog als voogd over de kinderen van Floris Boor, Pieter
Boor, Gijsbert Tijmensz in huwelijck hebbende Jannetje Boor, en Teunis van Duijne als vader en
voogd van het kind bij Geertie Boor verwekt en de Weduwe en boedel houster van Willem Boor,
alle erfgenamen van Jan Pietersz Boor, CONTRA Lambert Pronk in huwelijk hebbende Marretien
Tijmensen Doorn voor eijsser Weduwe en boedel houster van Hendrik Boor
SSAN-0RA-3196A242; 06-06-1705
Onderwerp: Jan Teuwisse Schipper verkocht aan Gijsbert Tijmensz Schipper de helft van zeker veerschip
waarvan de wederhelft aan de koper toebehoort
SSAN-ORA-3215A045; 08-01-1710
Onderwerp: Testament Gijsbert Tijmens en Jannetje Jans (vlak voor haar overlijden)
SSAN-ORA-3215A046; 12-03-1710
Onderwerp: Inventaris van de nagelaten goederen, waaronder een veerschip met toebehoren, van Jannetje
Janseerst weduwe van Jan Tijmensz Doorn en laest huisvrouw van Gijsbert Tijmensz, eerst
weduwnaar van Neeltje Jans
SSAN-OAH-1, blz. 035; 15-01-1712
Onderwerp: Aanvullende financiële voorwaarde bij een nieuwe aanstelling tot veerschipper
SSAN-ORA-3216A008; 07-05-1712
Onderwerp: Verklaring van de schipper Cornelis Jacobsz Slocker dat hij in de jaren 1670 en 1671 verzocht
had hem het veer van hier op Amsterdam te verlenen en dat hij voor als na de franse tijd het veer
heeft bedient
SSAN-ORA-3216A009; 12-06-1712
Onderwerp: Verklaring van de veerschippers Gijsbert Tijmensz en Pieter Lambertsz voor de gereghte tot
Huijsen dat zij al zijn aangesteld in het jaar 1683, resp. 1674
SSAN-OAH-1, blz. 036; 28-10-1712
Onderwerp: Aanstelling Huijbert Adriaensz na overlijden Adriaen Huijbertsz
SSAN-ORA-3216A014; 01-12-1713
Onderwerp: Verklaring over slechte dienstverlening veerschip speciaal van Arij Mechielsz
SSAN-OAH-1, blz. 075-082; 29-12-1714
Onderwerp: Reglement op het bevaren van het veer tussen Amsterdam en Huijsen
Contract tussen Amsterdam en Huizen
SSAN-ORA-3216A052; 18-08-1719
Onderwerp: Verklaring over slechte dienstverlening Arij Michielsz veerschipper van Amsterdam op Huijsen
SSAN-ORA-3177; 02-01-1720
Onderwerp: Akte van bewijs. Gijsbert Tijmensz weduwnaar van Jannetje Jans (Boor) ter eenre ende Jan Jansz
Doorn, Willem Tijmensz en Pieter Melsz Boor als voogden over de 3 nagelaten, echtelijk geteelde
kinderen namelijk Neeltje Gijsberts, Tijmen Gijsbertsz en Hendrick Gijsbertsz ter andere sijde zijn
overeengekomen: Neeltje Gijsberts: f 150 en opvoeding; met de 2 overige kinderen blijft alles
vooralsnog gemeenschappelijk bezit en zal te zijner tijd bewijs gegeven worden
SSAN-ORA-3177; 19-01-1720
Onderwerp: Voogdijstelling
SSAN-OAH-1, blz. 106-109; 29-10-1723
Onderwerp: Verzoek aantal schippers van 3 op 2 te brengen
SSAN-OAH-1, blz. 117-119; 10-01-1727
Onderwerp: Aanstelling Tijmen Gijsbertz
SSAN-ONA-3731A29; 28-01-1729
Onderwerp: Testament Gijsbert Tijmensz gewesen veerschipper. Universele erfgenamen zijn zonen Hendrik
Gijsbertsz en Tijmen Gijsbertsz. Zijn overleden dochter Gerritje Gijsberts
SSAN-ORA-3178; 04-03-1729
Onderwerp: Machtiging van de Buurmeester Willem Rebel tot ontvangst van de jaarlijkse betaling van in totaal
f 50 door de veerschippers Huijbert Adriaansz en Tijmen Gijsbertsz voor Wijgertje Pieters Smit
dochter van wijlen Pieter Lambertsz Smit
SSAN-ONA-3731A040; 30-06-1729
Onderwerp: Jacob Killewig oud Buurmeester van Huizen verkoopt aan Mons. Pieter Le Grel, Coopman in
Tabacq woonagtig tot Amsterdam, sijn comparants schippersplaats in het binnenveer van Naarden
op Muijden en Amsterdam, en de oude schuijt, de bestelwagens alsmede de nieuwe schuijt welke
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SSAN-OAH-1, blz. 136-140; 22-06-1731; Kopie
Onderwerp: Kopie van het originele Octrooi tot Aanstelling van veerschippers; klachten over Huijbert Adriaansz
Zie ook:

SSAN-OAH-267, Acte-1731; 22-06-1731; Origineel

SSAN-OAH-267, Acte-1731; 22-06-1731; Origineel, 1 charter op perkament
Onderwerp: Octrooi, waarbij de Staten van Holland en Westvriesland aan buurmeester en gerecht van Huizen
het recht verleenen om veerschippers aan te stellen van Huizen op Amsterdam en elders; klachten
over Huijbert Adriaansz
Zie ook:

SSAN-OAH-1, blz-136-140; 22 Juni 1731; Kopie

SSAN-OAH-1, blz. 141-142; 05-10-1731
Onderwerp: Her-aanstelling Tijmen Gijsbertsz nevens Huijbert Adriaansz
SSAN-OAH-1, blz. 142-143; 05-10-1731
Onderwerp: Her-aanstelling Huijbert Adriaansz nevens Tijmen Gijsbertsz
SSAN-OAH-1, blz. 162-166; 28-02-1732; Kopie
Onderwerp: Contract tussen Amsterdam en Huizen
Zie ook: SSAN-OAH-268-Reglement-1732; 28-02-1732, Origineel
Onderwerp:
Reglement op het bevaren van het veer tussen Amsterdam en Huizen

SSAN-OAH-268-Reglement-1732; 28-02-1732; Origineel
Onderwerp: Reglement op het bevaren van het veer tussen Amsterdam en Huizen
Zie ook: SSAN-OAH-I.1-blz-162/166; 28-02-1732; Kopie
Onderwerp:
Contract tussen Amsterdam en Huizen

SSAN-ORA-3200, blz. 061-062; 27-03-1733
Onderwerp: Lening van Huijbert Adriaansz Kleijn met zijn veerschip als onderpand
SSAN-ORA-3219; 13-05-1735
Onderwerp: Inventaris nagelaten boedel van Gijsbert Tijmensz gedaan door Tijmen Gijsbertsz
SSAN-ORA-3200A226; 18-03-1737
Onderwerp: Herbevestiging door Huijbert Adriaansz kleijn van een restschuld van in totaal f 491:17:12 op een
door hem op 03-08-1725 gekocht huis
SSAN-ORA-3178; 27-03-1737
Onderwerp: Aanstelling van Gerrit Jacobsz Snijder en Cornelis Wijgertsz bakker tot curateurs over de geabandonneerde boedel van Huijbert Adriaansz Kleijn
SSAN-ORA-3178; 26-04-1737
Onderwerp: Ordonnantie tot houden vergadering preferentie concurrentie boedel Huijbert Adriaansz Kleijn
SSAN-OAH-1, blz. 188-190; 22-04-1737
Onderwerp: Herbenoeming Huijbert Adriaansz kleijn
SSAN-ORA-3200A230; 26-04-1737
Onderwerp: Huis van Huijbert Adriaansz Kleijn door curateurs van zijn boedel openbaar verkocht aan Hendrik Jacobsz Snijder de Jonge voor f 760
SSAN-ORA-3178; 13-06-1737
Onderwerp: Extraordinaire regtdag in Cas van preferentie en concurrentie over de geabandonneerde boedel
van Huijbert Adriaansz Kleijn
SSAN-ORA-3178; 21-06-1737
Onderwerp: Vervolg-extraordinaire regtdag in Cas van preferentie en concurrentie over de geabandonneerde
boedel van Huijbert Adriaansz Kleijn
SSAN-ORA-3178; 04-09-1737
Onderwerp: Rekening, bewijs en verantwoording door Gerrit Jacobsz Snijder en Cornelis Wijgersz Bakker als
Curatoren van de geabandonneerde insolvente boedel van Huijbert Adriaansz kleijn
SSAN-ORA-3156, blz. 26-28 (Kopie); blz. 27-29 (Origineel); 17-01-1739
Onderwerp: Schuijten, welke niet te gebruijken (Kopie)
SSAN-OAH-1, blz. 217-219; 22-04-1740
Onderwerp: Ampliatie van het contract m.b.t vastvriezen schip
SSAN-ORA-3201, blz. 116-117; 20-10-1741
Onderwerp: Lening van Huijbert Adriaansz Kleijn met zijn veerschip als onderpand
SSAN-OAH-1, blz. 233-234; 05-03-1744
Onderwerp: Aanstelling Jan van Asselt i.p.v. Huijbert Adriaansz Klijn, naast Tijmen Gijsbertsz
SSAN-OAH-1, blz. 247-248; 14-06-1748
Onderwerp: Benoeming Andries Gerritsz i.p.v. Jan van Asselt, naast Tijmen Gijsbertsz
SSAN-OAH-1, blz. 261-262; 22-06-1749
Onderwerp: Aanstelling IJsak Spilt en Cornelis Killewig
SSAN-OAH-38; 04-09-1749
Onderwerp: Lijst van alle ambten, tractementen, recognitiën en emolumenten in het dorp Huizen.
Deeltranscriptie betreffende het veer
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SSAN-OAH-1, blz. 263-265; 30-12-1750
Onderwerp: Aanstelling Hendrik Tijmensz
SSAN-OAH-1, blz. 265; 29-01-1751
Onderwerp: Aanstelling Lambert Poulusz dekker
SSAN-OAH-269; gearresteerd 18-07-1753 en gepubliceerd 08-08-1753
Onderwerp: Vracht Loonen van de Veerschippers tussen deze Stad en het Dorp Huijzen, inclusief de WagenVracht te Huijzen
SSAN-OAH-2, blz. 004-005; 25-12-1755, Origineel
Onderwerp: Verbod ongeoorloofd gebruik van de veerschuit
Zie ook: ORA-184-3156-SCHUIJTEN-blz. 51-53; 25-12-1755, Kopie

SSAN-OAH-2, blz. 006; 17-09-1756
Onderwerp: Aanstelling Jillis Dirkz de Rooij
SSAN-OAH-2, blz. 010-10v; 06-02-1761
Onderwerp: Aanstelling Dirk Boor
SSAN-OAH-2, blz. 011; Meij 1761
Onderwerp: Aanstelling Huijbert Adriaansz Klijn
SSAN-OAH-2, blz. 020; 27-08-1763
Onderwerp: Aanstelling Gerrit Huijbertsz Klijn
SSAN-OAH-2, blz. 020v-021; 31-01-1766
Onderwerp: Aanstelling Willem Dirksz de Oude
SSAN-OAH-2, blz. 049-049v; 18-07-1783
Onderwerp: Aanstelling Gerrit Huijbertsz Klijn
SSAN-OAH-2, blz. 054-056; 07-09-1785, Kopie
Onderwerp: Alteratie reglement op veerschippers
Zie ook: SSAN-OAH-270-Alteratie-1785; 07-09-1785, Origineel

SSAN-OAH-270, Alteratie-1785; 07-09-1785 ; Origineel
Onderwerp: Alteratie van het veerreglement d.d. 30-08-1785, Amsterdam
Zie ook: SSAN-OAH-2, blz-054-056; 07-09-1785; Kopie

SSAN-OAH-2, blz. 056v-057; 02-02-1786
Onderwerp: Her-aanstelling Hendrik Tijmensz
SSAN-OAH-2, blz. 62-62v; 10-12-1790
Aanstelling Nelletje Vos; 10 december 1790
SSAN-OAH-2, blz. 068v-069; 26-01-1797
Onderwerp: Aanstelling Tijmen Hendrikze Schipper
SSAN-OAH-271, Ordonnantie-1807; 28-02-1807
Onderwerp: Ordonnatie tot het doen vaststellen van de vrachtlonen die Schippers of voerlieden voor het
vervoeren van passagiers zouden mogen te vorderen van het veer van Amsterdam op Huijsen
SSAN-OAH-271, Vrachtlijst 16-06-1806
Onderwerp: Vrachtlijst van Amsterdam op Buiksloot, Vice Versa
Vermoedelijk de Conceptlijst:
behorende bij SSAN-OAH-271-Brief-1807-2 met verzoek aan Huizen tot verhoging vrachtlonen,
waarnaar verwezen wordt in SSAN-OAH-K271-Brief-1807-03-extra aan Amsterdam met afwijzing van
verzoek tot verhoging vrachtlonen
SSAN-OAH-271-Brief-1807-02
Onderwerp: Brief aan Huizen met verzoek tot verhoging vrachtlonen i.v.m. gestegen kosten
SSAN-OAH-271-Brief-1807-03-extra; 17-06-1807
Onderwerp: Brief aan Amsterdam met afwijzing van verzoek tot verhoging vrachtlonen
Zie ook: OAH-271-Vrachtlijst; 16-06-1806 als vermoedelijke Conceptlijst waarnaar verwezen wordt

SSAN-OAH-271-Brief-1807-04; 22-07-1807
Onderwerp: Brief aan Huizen met verzoek tot motivatie van afwijzing verhoging vrachtlonen
SSAN-OAH-271-Brief-1807-03; 31-07-1807
Onderwerp: Brief aan Amsterdam met motivatie voor afwijzing van verhoging vrachtlonen
SAGV-050-3024; 02-07-1877
Onderwerp: Brief van Burgemeesters en Wethouders van Amsterdam houdende de mededeling van de benoeming van Dik Lambertus Kos tot schipper op het beurtveer tussen Amsteram, Huizen, Blaricum en
Laren
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SSAN-ONA-3663A043; 26-04-1653
Notaris:
Huijbert Schadijck, Naarden
Onderwerp: Schip geladen met tarwe gestrand bij Naerder hooft bij Gooijse Meent. Schipper Jan de Vries, getuigen
Bouwen Sijbrantsz, Jan Cornelisz Wijck, Jacob stans Banning, Hendrick Jansen Cop, mede-bergers van
het schip: herman Claesz en Dirck Cornelisz
(blz. 1)

(blz. 2)

Op huijden den xxvj (26) april 1653 compareerden
voor mij huijbert van Schadijck Nots: Pub:
bij de Ed: hove van hollandt ge-eedt en geadmitteert
residerende binnen der stede Naerden ter presentie
van de ondergenoemde getuijgen; Bouwen Sijbrantsz
out schipper van Naerden out ontrent
71 Jan Cornelisz Wijck boomsluijter der
voorsz Stede out ontrent 54 Jacob stans benningh
ontrent 29, en Hendrick Jan Coppen
ontrent 28 Jaren getuijgen van goeden
geloove d’ welcke gesamenderhant en
eendrachtelijck verclaerden en attesteerden
ten versoecke van herman Claesz, Dirck
Cornelisz cum focius waer en waerachtich
te wesen en hunlieden getuijgen wel bekent
te sijn als oock gesien te hebben
dat op sondach voorleden wesende
alhier paesdach seecker schip geladen
met tarwe waer van schipper van was
Jan de Vries door groot onweeder
hooch water mitsgaders
sware winden is comen te stranden bij ‘t
Naerder hooft opte goijse meent sijnde
‘t selve schip soo danich gestelt dattet
de soonen van voorsz schipper
daerop wesende riepende
om help en berging wesende ‘t selve schip
door ‘t stooten al de leck geworden
sulcx dat sij ‘t niet langer
naer alle apparentie gaende soude
hebben connen houden
sonder behoorlijcke hulpe en bijstant Naer
alle ‘t welcke de reqten neffens
haer bij hebbende maets hunlieden hebben
geaventuriert en met een herinck
schuijt tot groot perickelen van
hunlieden lijf en leven in ‘t voorsz Nootweer
naer ‘t voorsz schip toe te varen en aldaer
op wesende de tarwe verschietende diverse
malen om de lecken te soecken en ten vordele
van coopman d’selve te preserferen en voorts
generalijck ten dien eijnde alle diligentie
gedaen die sij reqten soude vermogen te
connen doen, sulcx dat sij dat buijte

de welcke voorsz diligentie en vlijt van voorn
reqten ‘t voorsz schip met terwe alrede vast en
opte wall van ‘t haverlant (deser
voorsz stede meent) sittende en tot der
selver groote costen en moeijte
door godes genade eijgentelijck in
goede barginge sonder eenige schade
van voorsz tarwe is geraeckt sulcx dat
de voorsz reqten dienaengaende sonder
eenich tegenspraecken ons attestanten
gevoelen redelijck berchloon
hebben verdient en alsoo ‘t geene voorsz
conform de waerheijt is pretenderende ?
sij attestanten ‘t selve t’ allen tijden
naer dit gestant te doen waer van
de reqten versochte acte in dese is,
Aldus gedaen @ gepasseert voor mij in
Nots voornt ter presentie van Jacob
Jansz en Willem Jansz als getuijgen hiertoe
versocht die de minute deses neffens de
compten en mij Nots mede enne hebben
ten dage maent en jare als boven
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SSAN-ONA-3663A052; 22-10-1653
Notaris:
Huijbert Schadijck, Naarden
Onderwerp: Sex-mistand op het veerschip van Hillebrandt Jansz Schipper gaande van Naarden naar Utrecht waarbij
door overmatig gebruik brandewijn dronken vrouwen bij de eveneens dronken borgemeeste Dirck
Visnicht de voorbroek opende waarna, op verzoek van reguirant Pieter Gijsen, de schipper met een hoed
gevuld met water het verhitte gemoed van Visnicht heeft afgekoeld

(blz. 1)

(blz. 2)

Compareerden voor de ondergeschr Not. Publ: bij den
E: hove van hollandt g-eedt en geadmitteert
residerende binnen der Stede Naerden
ter presentie van de Naergenoemde
getuijgen Pieter Gijsen woonende
tot muijden out ontrent xxxiiij Jaren
d’welcke ten versoecke van hillebrant
Jansz Schipper van Naerden op Utrecht
verclaerde waerachtich te wesen ende
wel te weeten mitsgaders mede aen ende
present als in de voorsz schuijt geweest te sijn
ontrent tien weecken geleden
de reqt met sijn schuijt van Naerden
op Utrecht varende dat inde selve schuijt
mede waren Borgemr Dirck Visnicht
neffens meer andere vrouws en mans persoonen, ende dat onder andere mede
gebeurt is naer voorsz Visnicht
met seeckere vrouws persoonen vrij
wat brandewijn gedroncken hadde
in voegen dat d’voorz vrouws persoonen
genoechsaem heel beschonken
waren en met den anderen
gestommelt en getommelt hadden
voors Visnicht in de schoot van eenen
Saertie de walonre eijntelijck
heeft comen te sitten maecken ofte
ontknoopen sijn voorbroeck ende
Itie inde blauwe bijll daer oock bij sittende;
haelden de mannelijckheit uit voors
Visnicht sijn broeck ende hij attestant
soo danich wiettewuijten en lichtvoerdicheijt
niet langer connende te verdragen ofte aensien,
heeft eijntelijck een hoet met water
door den reqt laten scheppen, gietende
hij attestant ‘t selve water in
voorn. Dirck Visnichtens voorbroeck sijnde
hij attestant doen voorts gaen liggen slapen
sonder opte saecken vorder te letten

Ende alsoo ‘t geene voorsz conform
de waerheijt is presenteerende hij
attestant ‘t selve t’allen tijd
naerder gestant te doen en
(:is’t noot:) met eede solemneel
te affirmeren waer van de reqt
versochte acte die dese is. Aldus
gedaen en gepasseert ter compte
mijns Nots. ter presente van
henrick henricksz van heusen,
en Bruijn Bruijnsz de Jonge
getuijgen hiertoe versocht die
de minute deses mede onget. hebben
op den 22e october 1653
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SSAN-ORA-3186, blz. 138; 20-07-1654
Onderwerp: Overdracht half veerschip door gewezen schipper Jan Jansz aan Tijmen Willemsz
Claes Jansz swart schout
Compareerde voor ons # Lambert Aertsz ende
Claes Willemsz schepenen tot huijsen, In persoene
Jan Jansz geweesen schipper Alhier, die welcke heeft
gecedeert getransporteert en te vrije eijgendom
opgedrachen ten handen ende ten behoeve van Tijmen
Willemsz onse buijrman, een seecker half veerschip, met
seijl, treijl touwen en Ancker en alle sijn toebehoort
gelijck bij hem gepossedeert en gebruijckt is
geweest, waer van hij comparant bekende
bij passeren van schult brief mede
op datum gepasseert van Alles voldaen
vercoght en betaelt te weeten de lesten penningen mit
den eersten en beloofde hij comparant het selve
# in die qualiteit
voorsz halfve schip # vrij te waeren alle voor cummer
costeloos en schadeloos ofte daer nae gebruijck en
kustuijm deser Landen, onder verbant sijns persoens
soo roerende als onroerende tegenwoordige en nogh
toecoemende goederen, Geen van dien of nergens uijt gesondert
maeckende deselve subiet de executie tot bedwanch van
alle Reght en Reghte, Alles sonder list den bij
ons schepenen voornt ondertekend op de 20e Julij 1654
Claes Jansz Swart
‘t merck ð van Lambert Aertsz
‘t merck  van Claes
Willemsz

SSAN-ORA-3170; 23-06-1660
Onderwerp: Jan Louwersz dient Jan Teeuwisz te betalen voor koop van een half (veer)schip
Schepenen condemneren Jan Louwersz gedaegde
aen Jan Teeuwisz eijsscher de geeijschte somme van
hondert een en t seventigh carolische gulden als reste
over coop van een half schip te betalen cum
expensis affluende ‘t gene bevonden sal werden
hem deugdelijck daer tegens te competeren
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SSAN-OAH-1, blz. 1, ongedateerd; ca. 1669
Onderwerp: Formulier van de Eed beurtschippers
Handschrift: Johannes Thierens; zie o.a. SSAN-OAH-1, blz. 2; 11-09-1669

formulier van den Eedt te
doen bij den ordinare beurt
schippers van hier op Amsterdam
Ick belove en swere dat ick
als ordinaris beurtschipper
van hier op Amsterdam, mij
getrouwelijck in de voorsz bediening
sal gedragen,
alle goederen en Coopmanschappen
die mij te laden sullen werden
gegeven in alle getrouwicheijt sal
bewaren, en lossen tot voorkominge
van Schade, en met alle ‘t selven
als mede mette passagiers die
met mijn schip comen te varen,
en na de ordonannantie die op ‘t
op voorsz veer berijts gemaeckt
moghten wesen en nogh gemaeckt
werden, te sullen handelen en mij
gedragen als een eerlijck en vroom
veerschipper behoort en toestaet
te doen, soo waerlijck moet mij
god almaghtigh helpen.
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SSAN-ORA-3170; 16-10-1664
Onderwerp: Ruts Gerritsz Doorn en Gerrit Gerritsz schepenen tot tot huijsen ter register doen aenteijckenen dat
Jacob Thomas Groen als zorg en mede stander van paght van de Bieren en Wijnen over het voorsz
dorp ten overstaen van hen nevens Elbert Jansz Swart schout,uijt de herberge van de Blauwe Starre
aldaer gehaelt heeft een ancker wijn ‘t geen Hendrick Jansz Cop veerschipper op Amsterdam seijde
gebracht te hebben van Amsterdam om te bestellen aen E: Lambertus Visvliet predicant aldaer aen
den welcke hij Schipper seijde genotificeert te hebben door sijn knecht enz
(blz. 1)
Op den 16 October 1664 hebben Ruts Gerritsz doorn en
Gerrit Gerritsz schepenen tot tot huijsen ter register
doen aenteijckenen dat Jacob Thomas Groen als
zorg en medestander van
paght van de Bieren en Wijnen over het voorsz
Dorp van het zaijsoen ingegaen den eersten Augusti
des voorsz Jaers op den vijfden augusti van het selve
Jaer In presentie en ten overstaen van henlieden nevens
Elbert Jansz Swart schout des voorsz dorps
uijt de herberge van de Blauwe Starre aldaer
gehaelt heeft een ancker wijn ‘t geen hendrick
Jansz Cop Verschipper op Amsterdam seijde
gebracht te hebben van Amsterdam om te bestellen
aen De Lambertus Visvliet predicant aldaer
aen den welcke hij Schipper seijde genotificeert
te hebben door sijn knecht dat hij de voorsz wijn voor hem
medegebracht hadde, en dat gemelte De Visvliet
hem geantwoort hadde dat hij deselve wijn soude laten
aenbrengen. Dat voorts sij schepenen nevens de
voorsz Schout met de voorn Jacob Thomasz
Groen gegaen sijn ten huijse van de voorn De
Visvliet, en dat hij Jacob Thomasz Groen
desleve in haerlieden presentie bekeurt heeft
van dat hij in ‘t aenbrengen van de voorsz wijn
nalatich geweest hadde, waer op deselve
tot antwoort gaf dat het de voorn Jacob
Thomasz groen niet en raeckte alsoo hij veraccordeert was met de pachter, welcker
aengaende alsoo versocht was acte soo is dese
bij schepenen voornt ondertekent
Gerret Gerrets
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SSAN-ORA-3171; 21-07-1665
Onderwerp: Timen Rutte en Jacob Cornelisz, schepenen tot Huijsen, tekenen op verzoek van Willem Pietersz
pachter van het passagiergeld over Naerden en Goijlandt ter register aan dat voor het vervoer per
wagen van volk naar de schuit zonder betaling van Impost bekeurt zijn Cornelis Cornelisz , Lubber
Pietersz en, via zijn oom Timen Pietersz, Teunis Claesz
Op den 21 Julij 1665 hebben Timen Rutte en
Jacob Cornelisz schepenen tot huijsen ter Register
doen aenteijckenen dat sij op dat voorsz nevens
en ten versoecke van Willem Pietersz paghter
van het passagiegelt over Naerden en Goijlandt
sich vervoeght hadden ten huijse van Cornelis
Cornelisz en dat gemelte paghter ten overstaen
van henluijden alsoo de voorn Cornelis Cornelisz
niet bij huijs en was desselfs huijsvrou heeft
aengeseijdt dat hij haer man bekeurde, om dat
hij de voorleden weeck eenich volck op sijn wagen
gevoert en noch voorleden sondagh ‘t selve
aen de schuijt gebraght hebbende nalatich geweest hadde hem paghter ofte sijn collecteur
den Impost van ‘t passagiegelt te verantwoorden ofte oock sulx bekent te maecken
Dat oock de voorn paghter in haerluijden presentie
de huijsvrou van Lubber Pietersz alsoo hij
desgelijcks niet t’huijs en was, bekeurt
heeft ofte de bekeuringe heeft aengeseijt
ter saecke als vooren
Dat eijndelijck de voorn paghter in haerluijden presentie
sich vervoecht heeft ten huijsen van Teunis
Claesz, ende alsoo deselve noch sijn huijsvrou niet t’huijs en waeren dat gemelte
paghter de Oom van de voorn Teunis Claesz
met namen Timen Pietersz, heeft aengeseijdt
dat hij de voorn Teunis Claesz bekeurde
ter saecke dat hij eenich volck ‘t uijtreght
met sijn wagen opgexxxx
gevoert hebbende desgelijcks nagelaten hebbende
den Impost van ‘t passagiegelt te verantwooden
ofte bekent te maecken. Van alle ‘t welcke
alsoo de meergemelte paghter versocht
acte soo is de jegenwoordige bij Schepenen
voornt ondertekent
Tijmen Rutten
Jacob Cornelisz
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SSAN-ORA-3171; 29-09-1665 (Zie ook: SSAN-ORA-3171; 08-01-1669: Jan Lauresz alias Jan Vol)
Onderwerp: Beschuldiging aan adres van Lubbert hendricksz die schipper Jan Vol gelast zou hebben water bij de
boekwijt te doen

Op 29-09-1665 compareerden voor Jan
hendricksz en Jacob Cornelis schepenen tot huijsen
Elbert Rutte Ruijn en Lambert Jansz Speelman inwoonders van het voorsz dorp versocht zijnde door Lubbert
hendricksz mede buijrman aldaer om der waerheijt
getuijgenisse te geven, en getuijghde sij comparanten in gevolge van dien dat den requirant, over
ontrent ses weecken sonder inde precisen tijdt
behaelt te willen sijn, haer versocht hadde om nevens
hem te rijden aen ‘t schip van Jan Vol, die hem
requirant soo als hij seijde verweten hadde dat
hij den voorn Jan Vol belast soude hebben water te
gieten inde boeckweijt die de requirant in het
schip van de voorn Jan Vol geladen hadde, en
dat hij sulx voor sijn kneght bewijsen soude,
Ende na dat sij aen ‘t voorsz schip gecomen
waeren dat den requirant, de kneght van
de voorn Jan Vol in haerluijden presentie
heeft afgevraecht of hij kennis hadde
dat hij Lubbert hendricksz den voorn Jan
Vol belast hadde water te gieten in de boekweijt
Ende dat de voorsz knecht van Jan
Vol daer op geantwoordt heeft dat hij
daer van niet en wiste. Presenterende ende
sij comparanten t’gunt voorsz staet t’allen
tijde des noodt sijnde naerder gestant te
doen. ten oirconde is dese bij schepenen
voorn ondertekent
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SSAN-ORA-3171; 08-01-1669
Onderwerp: Op verzoek van Thonis Crijnen, woonaghtich tot Blaricum, gegeven verklaring door en ten huize van
Jan Lauresz alias Jan Vol Schipper alhier, over het halen van de ceel voor een half last bier
Op den 8 Januarij 1669 hebben hendrick Jan
Thomasz, en Jan Jansz Oude schepenen tot
huijsen ter register doen aenteijckenen dat sij
in de voorsz qualiteit op den 6 Julij 1668 volgens
de memorie dienaengaende bij haer gemaeckt
nevens en ten versoecke van Thonis Crijnen
woonaghtich tot Blaricum geweest hadden
ten huijse van Jan Laurisz anders genaemt
Jan Vol Schipper alhier, en dat de voorn
Thonis Crijnen de selve Jan Vol gevraeght
hebbende soo veel bier hij voor hem Thonis
Crijnen hadt ingehadt van hem tot antwoordt
heeft gekregen dat hij een half last bier voor
hem had ingehadt. Dat voorts de voorn
Thonis Crijnen gemelte Jan Laurensz in
haerlieden presentie gevraeght heeft of hij
hem Jan Laurisz niet belast hadt dat hij den
ceel soude halen van een half last bier, en
de meergemelte Jan Laurisz ofte Jan
Vol daer op geantwoordt heeft Jae.
Welcken aengaende alsoo de voorn Thonis
Crijnen versocht hadt dat schepenen voorn
geliefden kennisse te dragen, so hadde sij
per memorie sulx aengeteijckent, en daer van
doen maecken de jegenwoordige acte die
sij op dato voorsz hebben ondertekent
Heindrick Jan Toennessen
Jan Jansz Oude
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SSAN-OAH-1, blz. 3; 12-11-1669
Onderwerp: Keur op het varen van het veer; 12 november 1669

Jan Lambertsz Swart schout
Wij Onder Geschreven Jacob gerretsen
Buert meester Lambert gerritsen backer
Gerret Jacobsen de Jonge Jan Aertsen haijndrick Wijllemsen
Jan haijn fit scheppenen tot huijsen hebben ge
cuert en curren mits desen dat van nu
voort Aen geen schippirs noch geen voor
Luijden op sonnen dagen sullen mogen eenich weeck
Goet rijden of scheppen op de verbuerte
van 45 stuvers die kontrolle komt te doen
com expense voorts curren wij noch bij desen
dat van nu voort aen dat alle saetterdach
2 scheppen sullen varren met het weeck goet
en sonnendachs voor neegen urren moet het
darde amsterdammer veer schip sijn hoender
of calver die niet wel uijt stel kunnen
Lijden schep weese op ver burte als voorren
en dat veer schip sal sonnen dachs ten 12 urren
moetten af vaerren voorts ver biedden wij wel
expresseLijck dat geen waerden noch waerdinnen
noch geen brandt wijns crogen sullen vermogen
sonnedachs na neegen urren of als de darde
maal geLuijt is sullen vermogen eenige bierren
of wijnnen aen de geen die tot haerre huijsen
drincken te tappen of te schencken op verbuerte
als hier boven gestelt is soo wel te ver
Buerren bij de gene die se drijnckt als
die se tapt al dus gedaen op den 12 novemb 1669
Jan Lambertsen swart schout
Jacob Gerritsen
dit is het á merck van Lambert gerretsen backer
Gerret Jacobsen d’Jongh
Jan Aertsen
dit merck á is gestelt bij haijndrick wijllemsen
Jan heijndricksen fit
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SSAN-ORA-3171; 06-05-1670, 20-05-1670 en 10-06-1670
Onderwerp: Afhandeling van bekeuringen gegeven door Jan Lambertsz Swart, schout, aan respectivelijk Gijsbert Claesz
Bout, Jacob Cornelis, Hubert Ebben, Jan Gerritsz Perck, Gerrit Lambertsz Koockie, Hendrick Gerritsz
Backer , Pieter Gleijen, Fijtus Heijn, Jan Lambertsz Swart, voor het op een wagen laden en vervoeren van
goederen naar het veerschip op Amsterdam op één van de volgende Zondagen: 13-04-1670, 04-05-1670,
en/of 12-11-1669

Reghtdagh gehouden den
6 Maij 1670
Jan Lambertsz swart Schout
tot huijsen eijsscher
Grotert voor de
CONTRA
eijscher dede segge
Gijsbert Claesz Bout gedaagde
dat de gedaagde
hem niet en heeft
ontsien op sondagh
de 13 April 1670 enige
vollen packgoederen te
laden op sijne wagen om de selve
te brengen aen de veerschuijt
op amsterdam alhier op de rede
leggende ‘t welck directivelijck is strijdende
tegens de resolutie van desen E. Gereghte
in dato den 12 november 1669 en alsoo de gedaagde
daer over behoorlijck door de eijscher is bekeurt
concludeert oversulx dat hij gecondemneert sal werden
in een boete van 2 gl 5 st alles in conformite
van de voorn resolutie en ordonnatie en
in cas van proces maeckende oock eijsch van
costen ofte xx op alle xx
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Reghtdagh gehouden den
20e Maij 1670
Jan Lambertsz Swart Schout deses
dorps eijsscher
CONTRA
Grotert voor
de eijsscher dede
Jacob Cornelis gedaagde
seggen dat den
gedaagde hem niet
Hubert Ebben gedaagde
en heeft ontsien
op sondagh den
Gijsbert Claesz Bout gedaagde
4e Maij 1670 eenige
goederen te
Jan Gerritsz Perck gedaagde
laden op een wagen
om de selve te
Gerrit Koockie gedaagde
brengen aen de
veerschuijt op
Hendrick Gerritsz Backer gedaagde
Amsterdam
alhier op de rede
leggende ‘t welck
directivelijck is strijdende
tegens de resolutie van desen
E. Gereghte in dato den 12 november
1669 en alsoo de gedaagde daer over
behoorlijck door de eijsscher is bekeurt concludeert oversulx dat hij gedaagde gecondemneert sal
werden in een boete van twee gl vijff stuijvers, alles
in conformite van de voorsz resolutie en ordonnatie
en in cas van proces maeckende oock eijscher van
costen ofte xx
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(blz. 1)

(blz. 3)

Reghtdagh gehouden den 10 Junij
1670
Jan Lambertsz Swart schout
deses dorps eijsscher
CONTRA
Pieter Gleijen gedaagde

Grotert voor
de eijsscher dede
segge dat de
Gerrit Lambertsz Koeck gedaagde
gedaagde op den 1e
Junij wesende
Fijtus Heijn gedaagde
sondagh heeft
doen schepen verHendrick Gerritsz Backer gedaagde
scheijdene waeren
in de veerman
Gijsbert Claesz Bout gedaagde
ofte veerschip op
Amsterdam alle
‘t welcke direct is strijdende tegens de resolutie
van desen E. Gereghte in dato
den 12 november 1669. en alsoo de
gedaagde daer over behoorlijck bij den eijsscher is
bekeurt soo concludeert de voorn Grotert
uijt den naem als boven dat de gedaagden daer
over gecondemneert sal werden in een boete van
vijfenveertich stuijvers, alles in conformite
van de voorsz resolutie en ordonnatie
en in cas van proces maeckende oock
eijscher van costen ofte xx

noch ten regarde van de meergenoemde Gijsbert Claesz
Bout ten aensien van den eijsch op huijden tegens
hem gedaen
Ter regarde van Gerrit Lambertsz Koock
Ter regarde van fijtus Heijn
Ter regarde Claes Hendricksz backer
Ter regarde van Pieter gleijnen
Ter regarde van Jan Gerritsz Perck
Grotert persisteert voor repliek bij sijn gedaen
eijschen respectivelijck
Cnaep voor dupl
Schepenen gehoort de plaijdoije van parthijen
en op alles gelet condemneren
Gijsbert Claesz Bout
fijtus hendricksz
Jacob Cornelisz
Jan Gerritsz Perck

(blz. 2)
Gerrit Lambertsz koock
Gijsbert Claesz Bout gedaagde
CONTRA
Jan Lambertsz Swart
schout deses dorp eijsscher

Cnaep voor de gedaagde
afslaende ‘t gedicteerde
concludeert ten fine
van niet ontfanckelijck en
dat de eijsscher sijnen eijsch op
de sesten Maij tegens den gedaagde
gedaen en genomen sal werden
ontseijdt cum expensen

Ten regarde van Jacob Cornelisz gedaagde uis? ten aansien
van den eijsch op den 20e maij tegens gedaagde gedaen
Ten regarde van Hubert Ebben
Gijbert Claesz Bout voornt
Jan Gerritsz Perck

hendrick Gerritsz Backer
Pieter gleijnen
Ter saecke van de bekeuringen aen haer gedaen
elck in een boete van vijfenveertich
stuijvers eens voor al met compensatie van costen en
ontseggen den eijsscher sijnen verderen eijsch
Schepenen ontslaen hubert Ebbe van de eijsch
bij den schout tegens hem ter saecke van leveringe gedaen met compensatie van costen
den officier verclaert
sich met het nevenstaende
vonnis ten regarde van
hubert Ebbe beswaert
te vinden en daer van te procederen?

Gerrit Koockie
Hendrick Gerritsz Backer
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SSAN-ONA-3666A51; 17-07-1671
Notaris:
Huijbert Schadijck
Onderwerp: Overleg met Amsterdam over de gelegenheid tot laden en lossen van de huijzer veerschuit

(blz. 1)

(blz. 2)

e
Op huijden dato den 16 Junij 16 honderd een en
‘t seventich compareerde voor mijn huijbert
van schadijck Nots pub: bij den Ed Heren
van holland ge-eedt ende geadmitteerd
tot Naerden residerend ter presentie
van de ondergenoemde getuijgen den E:
Jan Lambertsz swart schout Lambert
Willemsz Willem Gijsbertsz Lambert
Gerritsz Backer Jan aertsz ende
hendrick Jansz schepenen tot huijsen,
de welcke gesamenderhant en onwederroepelijck special constitueerden ende authori
seerden mitsdese den E: Thijmen Rutten
Doorn regerende Buijrmr en Gerrit
Jacobsz de Jonge out-Buijrmr ende
Jan Pietersz Vergoes alle buijrluijden
woonachtich tot huijsen voorsz:
omme over het verschill van de veerschepen
van den voorsz dorpe met de achtbare

# bij de comparanten
van dien de minute deser # neffens
olivier adriaensz en hendrick van heeten
als getuijgen in huijsen op de date
als vorens
Jan Lambertsz Swart
Lambert Willemsen
Willem Gijsbertsen
dit is & gemerckt
bij Lamb: Gerritsz Backer
Jan Aertsen
heindrick Jansz
Olijvier Adrijaensz
hendrick van heeten quod attestor
H. van Schadijck Not
Pub
1671

en verzorgers

eerw: heeren regeerders van de stadt amsterdam int minnelijck te spreecken
en t’ accorderen over het beramen
van een goeden voet wegens het Laaden
en Lossen van de huijser voorsz veer
huiser veerschepen aen de wall des
# en wederom die Gemelte Stadt Amsterdam # dienwederom veer
aengaende te doen en Laten geschieden
invogen sij comparanten selffs present en
schepen d welcke
Gem: achtbare heren voor oogen sijnde soude connen ofte
weder soude
mogen doen, jae alwaer ‘t daertoe
nader en speciaelder last dan
gelieven te
voorsz. is requireerde Belovende wegens
stellen ende
goet stellen
den voorsz Dorpe sulx en zoo in haerluijden
omme
comparanten prive als voorsz qualiteit
te Laaden en
zulx te sullen ratificeren
te Lossen aen
en t’ approberen alles onder ‘t verbant
wall van huijsen
en submissie als naer reghten: t’ oirconde
voorsz
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SSAN-ORA-3171; 26-04-1672
Onderwerp: Veroordeling van Goossen Evertsz Net die, in strijd met het 7 artikel van de ordonnantie ten aensien van
de schippers alhier, voor zijn beurt vracht aannam

Reghtdagh gehouden den 26
April 1672
Aert Hendricks en Gerrit Dircksz
Loegen, mitsgaders Cornelis Jacobsz
en Simen Cornelisz alle schippers
op het veer deses dorps eijsschers
CONTRA
Goossen Evertsz net mede
schipper gedaegde

Ploos voor de
eijsschers seijde
dat de gedaegde sich
vervordert heeft
alhoe wel hij niet
op de buijtenbeurt
en lagh; vraght aen te
neemen, daer toe sij eijsschers
als op de buijtenbeurt gelegen
hebbende alleen, volgens het 7 artikel
van de ordonnantie ten aensien van de
schippers alhier, gereghticht waeren om
met den anderen daer om te spelen, comcludeert
# gecondemneert sal werden
oversulx dat hij # de voorsz aengenome vraght
en ‘t geen hij daer mede verdient heeft aen haer
eijsschers uijt te reijcken en dat hem voorts geinterdiceert sal werden diergelijcke vraghten als hij niet
op de buijtenbeurt en leijdt weder aen te nemen
op sodanige peijne als die van den Gereghte
sullen vinden te behooren maeckende oock eijsch
van costen, ofte anders die op alle Etc.
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SSAN-ONA-3685A005; 19-01-1673
Notaris:
Cornelis Brouwer
Onderwerp: De huizer veerschipper Gerrit dircksz schipper had, in de periode dat door de prins van Oranje ten
behoeve van het Leger op schepen beslag werd gelegd, een bestelling van enkele pakjes voor Mr. Gerrit
Pietersz Mes, stadschirurgijn van Naarden, wel opgehaald uit het Westindisch huis in Amsterdam, maar
daarna veilig bij hem thuis opgeborgen uit vrees dat ook op zijn schip beslag zou worden gelegd.
(blz. 1)

(blz. 2)

Op huijden den 19e Januarij 1673 compareerde voor
mij Cornelis Brouwer openbaer notaris bij den
hove van hollandt geadmitteert residerende binnen Naerden
ter presentie van de naergenoemde getuijgen d’eersame
Jacob Gerritsz out Buermeester van het
dorp van huijsen, ende heeft ter versoecke van
Mr pieter Mes Stadts Chirurgijn der voorschreven
Stede Naerden bij waere woorden in plaetse van
Eede Getuijgt, geattesteert ende verclaert
# eenige
hoe waer is, dat ten tijde als maniere de # schepen beslagen
wierden, omme met sijn hoocheijt den heer prince van
Orangie naer het Leger te gaen, sonder perfect te
connen seggen hoe veel weecken het selve geleeden is,
dat als doen, de voornoemde Mr pieter Mes van
in het veerschip van Gerrit dircksz Schipper, self
doen brengen, een tobbetje met twee ooren, geladen sijnde
# insgelijck
met Eenich goet # B Item, een doos mede # geladen
# eveneens
met Eenich goet # A en dan noch een packje # met eenich
goet, op welck goet hij attestant aen Gerrit
pietersz Mes kome ? van den requirant belooft
hadde, een weijnich reguardt en acht te sullen nemen
dat het doch wel door de voornoemde schipper bestelt
soude werden op het wesindisch huijs, volgens het
addres oft inhout van de
briefjens, die op de selve packjens gestelt waren
# volgens sijn belofte
sulcx hij attestant # verclaert tot Amsterdam
met het voorschreven comend gedaen te hebben, ende
tot Amsterdam comend bij het voorschreven
Schip is gegaen, dat noch met sijn weec ladinge lach
ter plaetsen ontrent alwaer de durckerdammer schepen
aen comen, ende het voorschreven Tobbetje
doos, en packje, als doen noch op het voorschreven
Schip heeft sien staen, en de voornoemde schipper
seer Ernstich gerecommandeert heeft, dat hij doch
sorge soude dragen dat
het voorschreven goet wel bestelt wierde, op het
wesindisch huijs voornt, dat hij beloofde te sullen doen
verclaert verders hij attestant dat
hij naderhandt soo wanneer het Schip ontladen
was, wederom bij de voornoemde Schipper is gecomen, en hem gevraecht heeft, of hij het voorschreven
goet doch wel op het westindisch huijs bestelt

hadde, daer op deselve schipper tot Antwoort
heeft gegeven neen, maer dat hij door haesticheijt
en door vrees dat sijn schip beslagen soude werden
dur
# voorsz
naer Munnickendam met sijn #schip was
gevaren, en aldaer het voorsz goet in sijn huijs
oft op sijn solder hadde gebracht, alwaer het
# (: so hij seijden)
soo wel bewaert was # als in het huijs van de
voornoemde gerrit pietersz Mes selfs, alle ‘t gunt
voorschreven is hij Attestant verclaert waerachtich
te wesen met presentatie het selve des
noot en versocht sijnde, met solemneelen
Eede te sullen stercken. Aldus gepasseert
in het dorp van huijsen ter presente van
Claes dircksz ende Teunis Tijmensz Witt
als getuijgen hier over gestaen
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Jacob Gerritsz
dit merck å gestelt
Claes dircksz
dit merck àà is gestelt
bij Teunis Tijmens Wit
C. Brouwer Not. Pub.
1673 1/19
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SSAN-ORA-3172; 30-05-1675
Onderwerp: Beklag over veerschip van Amsterdam op Huijsen dat te vol was

Op den 30e Maij 1675 compareerden voor die van
den Gereghte tot huijsen Lambert Gijsbertsz
en Gerrit hendricksz Snijer
Smits # en verclaerden sij comparanten dat sij op
den 13 deser sich begeven hebbende in t’ huijser
veerschip dat op de voorsz dach van Amsterdam
op huijsen most vaeren genootsaeckt sijn geweest
boven op het schip te sitten en nevens verscheijde
andere; veel ongemack te lijden, om dat het
van binnen over al soo vol was dat niemandt
daar in konde
‘t geen hij Gerrit hendricksz verclaerde
hem acht dagen te vooren oock gebeurt
te sijn
Verders verclaerden Jan hendricksz fit en Cornelis Lambertsz, mede comparerende dat sij ter voorsz dage oock sijn
geweest in het voorsz veerschip, en dat haer
wel bekent is dat het soo vol was datter
verscheijde luijden, boven op masten sitten sulx
dat sij verscheijde personen daer over hoorden
klagen. Alle t’ welcke voorsz staet sij comparanten respectivelijck te vrede waren des
noodt sijnde naerder re affirmeren. welcken
aengaende alsoo bij Jan pietersz Boor Buijrmr
des voorsz Dorps versocht wierdt acte, soo is
daer van gemaeckt de jegenwoordige. ter ordonnantie van die van den Gereghte bij mij
H. Tierens
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SSAN-ORA-3183; 01-07-1676
Onderwerp: Verklaring voor de schippers tot Huijsen; Bevestiging van een al 20 a 30 jaar bekende
gewoonte dat goederen vanuit de veerschepen eerst naar het veerhuis van Dirck Jansz
Starre worden gebracht van waaruit de goederen worden gelost; voor de huur van het
veerhuis wordt al 30 jaar betaald

schepenen
De buijrmr off die van de Gereghte des Dorps
# bij de Eedt op het
huijsen mitsgs van deses Jaers 1676
stuck van haer
verclaeren mitsdesen # ter versoecke van Dirck Jansz
voorsz Ambt gedaen Starre, en de respe schippers van ‘t veer
tusschen het voorsz Dorp en de Stadt Amsterdam
dat haer aghtbn seer wel kennelijk is, dat
# wat het soude mogen sijn
alle goederen # die in de veerschepen tusschen
het voorn Dorp en Stadt van Amsterdam
ofte eenige van deselve na de gelegentheijd nogh presenteerde
op huijsen voorsz werden geladen zedert
ontrent een twintigh a dertigh Jaeren herwaerts
geladen
eerst gebraght sijn ten huijse van Dirck Jansz
Starre ofte daer hij jegenwoordigh is wonende
(also sijnde
‘t selve huijs Zedert de voorsz tijt van 20 of 30 Jaren
en tot deser tijt geweest en nogh gebruijckt
voor een ordinaris veerhuijs:) ende der na
door de eijgenaers van de selve goederen uijt het
daer vandaen ‘t huijs gehaelt. verclaerende id
Jan Gerritsz Backer en Gijsbert Claesz bout
beijde oude schepenen des voorsz Dorps ter reguarde
van de eerste comparant, seer wel van ‘t gene
voorstaet kennisse te hebben en ten reguarde
van de laeste comparant dat hij Zedert den
tijt van ontrent 30 Jaren verscheijde goederen
uijt de meergenoemde veerschepen gehaelt
en gebraght heeft ten huijse van de gemelte
Dirck Jansz Starre, oft daer sij jegenwoordig
is wonende. verclaerden verders soo buijrmr
schepenen die van den Gereghte, en de twee laeste
comparanten gesamentlijck ofte elcx in ‘t bijsonder
dat het voorsz huijs of schuijr van de meergemelte
Dirck Jansz Starre: bij de respective schippers
van ‘t voorsz veer, wert gehuijrd en jaerlijcks
betaelt. Ter oirconden is dese bij de gemelte
deposanten ondertekent den 1 Julij 1676
Willem Evertsz
Gerrit Coetsiers
Heindrick Jan toemesse (Thomasz)
Jan Jansz oude
Gerrit Jansz backer

Jan Gerritsz backer
Dit merxk # is gestelt
Gijsbert Claesz Bout
J. Thierens
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SSAN-ORA-3183; 09-10-1676
Onderwerp: Peiling over de Impost van de Tabac bij Dirck Jansz ordinaris veerhuis Starre
Compe die van de Gereghte des Dorps
huijsen hendrick Jan Thomasz mede
schepen deses Dorps, versoght sijnde bij ofte
van wegen Dirck Jansz Starre om der
waeraghtige getuijghnisse te geven, ende
verclaerde hij deposant bij den Eedt op ‘t stuck
van sijn voorsz ampt gedaen, dat hij op den
5e deser maent October 1676, als schepen
r
neffens Jan Bosch deurw van de gemeenlants middelen heeft geweest ten huijsen
van Dirck Jansz sijnde ordinaris veerhuijs Starre alhier
om peijlinge te doen, over de Impost van den
Toebacq en dat onder andere de voorn
r
r
Impostm of deurw , aen de huijsvrouw van de
voorrz Starre vroegh, of sij niet meer
toebacq en hadde, waer op de voorsz vrouwsp
(genaemt trijntje Jans) haer aenwees een sack
eenige brieven met toebacq, Daer op geschreven stont
de naem van Pieter Jansz Visscher. ‘T gene
Foors staet verclaerde hij deposant gesien
en gehoort te hebben. Ten oirconden is dese
bij schepenen voornt ondert den 9e October
1676
Tijmen rutten Doorn
Gerrit Coetsier

SSAN-ORA-3183; 22-10-1676-A
Onderwerp: Verklaring veerschippers over verkoop bier en wijn en tabak door Dirck Jansz Starre
Compareerden voor Tijmen Rutten Doorn en Gerrit
Coetsier schepenen in Huijsen, Wijchert Willemsz
veerschipper van Amsterdam op Huijsen,
Jan Theeuwisz, Claes Jansz, Adriaen Huijbertsz,
Aris Pietersz, en Gerrit de Visscher, alle
veerschippers tot huijsen xx Ende verclaerden
sij deposanten gesamentlijck, ofte ijeder van
hen in ‘t bijsonder, dat haer seer wel
kennelijck is, dat Dirck Jansz Starre
woonaghtigh alhier, is een persoon die een
tapper van bier en wijn, een vercoper van
Toebacq is in ‘t Cleijn en een schipper die
met off om vraght varende is vaert.
Alle ‘t gene voorsz staet presenteerden sijn
deposanten gesamentlijck des versoght sijnde met
solemeleijcke Eede te bevestigen Ter oirconde is
dese bij schepenen voornt onderts. den 22e
October 1676
Tijmen Rutten Doorn
Gerrit Coetsier
In kennisse van mij
Subst Secretaris
J. Thierens
(= Jacobus Thierens; zie o.a. Naarden 3669A179; 25-10-1674)
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SSAN-ORA-3183; 22-10-1676-B
Onderwerp: Verklaring over tabak op verzoek van Dirck Jansz Starre
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SSAN-ORA-3183; 22-10-1676-B
Onderwerp: Verklaring over tabak op verzoek van Dirck Jansz Starre

Op huijden den 22 October 1676 Compe
voor Tijmen Rutten Doorn en Gerrit Jacobsz
Coetsier Backer schepenen in huijsen, Jan Harmensz
van hattem, versoght sijnde bij ofte van wegen
Jan harmensz van hattem Dirck Jansz Starre
om der waerheijt getuijgenisse te geven
t
Ende verclaerde hij comp dat hij op den 15e
Junij lestleden t’amsterdam sijnde, al daer heeft
gecost gehadt seecker vijfthien pont toebacq
met tegen vijf op ‘t hondert toegift, en dat
hij deselve toebacq betaelt hebbende, gepackt
in een sack (daer in hij ordinaer gewent was, sijn
toebacq te doen. sijnde deselve sack geteeckent
met I:H:) en bestelt heeft in ‘t veerschip
toebehorende Jan Teeuwisz om deselve sack
met toebacq op huijsen te voeren hebbende
hij deposant alvorens mede de vraght betaelt
sulcx dat hij deposant daer na binnen ‘t huijs comende
verstont waer op deselve schipper een dagh 2 a 3
daer aen, tot sijns deposants huijs is gecomen omme
sijn vraght van de voorsz toebacq t’ ontfangen
en geseijt heeft, u toebacq leijt in de Starre
sulcx verstaende daerna verder van deselve schipper
datte selve toebacq door Pieter Visscher
was aengehaelt, sulcx dat hij deselve noijt
meer heeft gesien. Presenterende ‘t gene voorsz
staet des versoght sijnde nader te bevestigen
Ter oirconde is dese bij schepenen voornt ondertg
Tijmen rutten Doorn
Gerrit Coetsier
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SSAN-ORA-3183; 22-01-1677-A
Onderwerp: Verklaring veerschippers op verzoek van Dirck Jansz Starre

Compareerde voor de ondergeschreven schepenen
van huijsen, Lourens de Woff, schout deses
Dorps, mitsgaders Claes Jan Wijchertsz en
Gerrit Dircksz veerschippers alhier, en
verclaerden sij comparanten gesamentlijck ofte
elcx in ‘t bijsonder ten versoecke van
Dirck Jansz Starre, dat haer seer wel
kennelijck is, dat sij in de hoij maent of
hoij tijdt des voorleden Jaers 1676 sijn geweest
ten huijse van den schout voornt, alwaer
vergadert waren den buijrmr en die van den
gereghte des voorsz Dorps. en datte selve
r
buijrm of schepenen haer deposanten
neffens de andere schippers van ‘t veer
tusschen Amsterdam en huijsen voorsz
gevraeght hebben of ‘t gebeurde dat het
daertoe quam dat wij eenige oncosten quamen te vallen, of sij
pleijten moesten en dogh ‘t sal niet gebeuren of dat sij deposanten
de helft van de oncosten wilden betalen
(nog een derde sake tusschen den Impostmr
van de toebacq en den reqt in dese)
waer op sij wij sullen een maendagh na
Amsterdam gaen bij de Drost ‘t sal maer een
woort Costen, waerop sij deposanten
twee laeste deposanten en de verdere
voorsz schippers antwoorden nee. ‘T gene
voorsz staet verclaerden sij deposanten gesamentlijck
en elcx in ‘t bijsonder gehoort te hebben
en waeraghtigh te sijn. Presenterende
‘t selve des noots, en daer toe versoght sijnde
nader te bevestigen. Ter oirconde
is dese bij Gerrit Crijnen Coetsier en Jan
Jansz Oude schepenen des voorsz Dorps
onderts den 22e Januarij 1677
Gerrit Crijnen Coetsier
Jan Jansz oude
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SSAN-ORA-3183; 22-01-1677-B
Onderwerp: Verklaring op verzoek van Dirck Jansz Starre

Compareerde voor Gerrit Crijnen
Coetsier ende Jan Jansz Oude
schepenen in huijsen en Laurens de Wolf
schout des voorsz Dorps en verclaerde
ten versoecke van Dirck Jansz Starre
dat sij van die van den voorsz Gereghte
die tot sijnen huijse op den eersten Julij
vergadert waren, heeft horen seggen tegen
Dirck Jansz voornt wat noot
hebt ghij als ghij na den haegh toe moet
soo hebbe ghij maer na den buijrmr te gaen
om gelt. Presenterende ‘t selve
des versoght sijnde nader te bevestigen
Ten oirconde is dese bij schepenen voornt
onderts den 22ste Januari 1677.
Gerrit Crijnen Coetsier
Jan Jansz Oude

SSAN-OAH-164-Octrooi-1679 (1 charter op perkament)
Onderwerp: Octrooi, verleend door de Staten van Holland en Westvriesland aan buurmeesters en gerecht van
Huizen tot het heffen van belastingen op lossen en laden van veerschippers, op bier, brandewijn en
rogge; 03-08-1679 en geamplieerd met een heffing op koren; 03-08-1680
SSAN-OAH-164-Octrooi-1679-afschrift-1682
SSAN-OAH-164-Octrooi-1679-extract-1712

Afschrift octrooi d.d. 24-11-1682
Extract octrooi d.d. 07-05-1712
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De Staten van Holland ende Westvrieslandt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Doen te weeten. Alsoo Ons vertoont is bij Burgermeesters ende die van den Gerechte van den Dorpe van huijssen in Goijlandt; dat in consideratie van de groote
en excessive lasten, daerinne hen voorsz Dorp, eenige Jaren herwaerts was ingewickelt, ten tijde van de fransche invasie als anders, ende de respective capitalen die
ter saecke vandien van tijt tot tijt hadden moeten worden opgelicht, de Supplianten alsnu bevonden dat sij t’eenemael onmachtigh waren, om de intressen van de
genegotieerde penningen Jaerlijcx te kunnen opbrengen, soo ten opsichte het geringh provenu van het selvige Dorp, dat door fransche t’eenemael was
geruineert, als ten aensien van de extraordinaris laste die dagelijcx betaelt mosten werden ende naerdien de Supplten, die met geen incomen te wereld waren voorsien
seeckerlijck niet anders hadden te verwachten, bij manquement van het betalen der intressen Jaerlijcx, dan dat sij over het een ende het ander souden werden
aengesproocken gecondemneert ende geexecuteert, ende dat daerinne bijgevolg te resideren soude de totale ruine van het voorsz Dorp, gemerckt de onvermijdelijcke
costen voor hun niet op te brengen soude sijn, der halve souden de Supplten geerne alle t’ selve bij tijts voorcomen, ‘t geen lichtelijck te prevenieren was, met een kleijn
middel, dat weijnich strecken souw jegens het intrest van de Ingezetenen; dan gemerckt de Supplten dat middel niet soude cunnen bij der handt nemen, soo langh
sij daer toe bij Ons niet waren gequalificeert, dat oock geen Dorp (onder reverentie) verloren behoort te gaen. Soo keerden de Supplten haer aen Ons
oodtmoedelijck versouckende, dat het Ons geliefde, de Supplten toe te staen, ende te octrijeren, dat sij alle Veerschippers, die tot huijssen van of voor haer Ingezetenen
eenige goederen quamen te lossen, ofte te laeden, souden mogen belasten met een vierde part meer, als de vracht daer van soude comen te belopen; dat wijders sij hare
Ingezetenen souden mogen belasten met vier stuijvers op ijder tonnebier, minder vaten naer advenant, ider ancker wijn met twaelf stuijvers, ende elck
ancker brandewijn ofte gedistileerde wateren met eene gulde vier stuijvers, grooter ende minder quantiteijt naer advenant, ider mudde kooren die bij den
Ingezetene souden werden vercocht, met drie stuijvers, ider mudde gemaele rogge met vijf stuijvers, opdat soo doende de lasten afgeleijt, ende hun
voorsz Dorp buijten ruine blijven mochte, ende tot dien eijnde de Supplten mochten worden verleent brieven van Octroij voor den tijt van dertich Jaren.
Soo is’t, Dat Wij de Zaecke ende ‘t versouck voorsz overgemerckt hebbende ende genegen wesende ter bede van de Supplten naer genomen berichtinge ende advis
van Onse Gecommitteerde raden, uijt Onse rechte wetenschap, souvraine macht ende authoriteijt, de Supplten geconsenteert geaccordeert ende
geoctroijeert hebben, consenteren, accorderen ende octroijeren de selve mits desen, ten eijnde sij lieden tot betalinge van de voorsz lasten voor den tijt van tien achter
een volgende jaren, van alle veerschippers die tot huijssen van of voor haer Ingezetenen eenige goederen comen te lossen of te laden, de vrachten daer van sullen
mogen verhogen met de tienden penn: hebben voorts de Supplten geoctroijeert, omme het sij bij verpachtinge ofte Collecte ‘t haren schoonste te mogen
heffen ende ontfangen, van de Ingezetenen aldaer van ijder tonne bier bij de selve in te leggen vier stuijvers, van ijder ancker brandwijn eene gulde vier

23.
24.
25.

stuijvers, van een ancker wijn twaelf stuijvers, ende laestelijck van ijder mudde rogge, die bij de Ingezetenen aldaer sullen werden geconsumeert vijf stuijvers #
Ende ten eijnde de Supplten desen Onsen Octroije mogen genieten alsnaar behooren Lasten Wij allen ende eenen ijder dien het aangaen mach haer daer naer te reguleren.
Gedaen inden hage onder Onsen grooten Zegele hier aandoen hangen den iij Augustis in’t Jaer Ons Heeren en Zalichmaker duijsent ses hondert negen ende ‘t seventich ~
(3 Augustus 1679)

#

alsmede van ijder mudde koorn, dat bij de voorsz Ingezetenen sal worden verkocht te mogen heffen drie stuijvers #
den 3de Augusti, 1680 deese ampliaetie is op ordre van haer Ed: groot mog: en in kennisse gedaen van mij
Simon van Beaumont
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SSAN-ONA-3707A059; 01-09-1679
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Bemiddeling door de goede mannen Lourens de Wolf en Marten Jacobsen Mets over te betalen
bekeuring door Harmen Cornelissen aan de Collecteur van de Impost van het veergeld over Naarden
en gooijland
(blz. 1)

(blz. 2)

Op huijden den eerste September 1679
compareerden voor mij Joan Bosch
Nots publ bij den Ed: Hove van Hollandt
geadmitteert binnen Naerden residerende
ende voor de naergenoemde getuijgen
de E. Lourens de Wolff schout tot
Huijsen ende Marten Jacobsen
regerent scheepen des dorps Blaricum
dewelcke bij waere woorden op den
Eedt in het aengaen van haer resp.
ampten gedaen verclaerden ten versoecke
van Pieter Visscher collecteur van
freeck Jacobsen Oell gewesen Impostmr
van ‘t veergeld over Naerden en gooijlant
van den termijn geexpireert
ultimo Sept: 1678 waer ende waerachtich te sijn dat sij
deposanten op den 17 Julij lestleden als
goemannen versocht sijnde
bij Pieter Visser en de harmen Cornelisse
seeckere
bekeuringe bij hem reqrt over ‘t selve
veergelt aen Harmen Cornelissen
gedaen ‘t dese questie ter dier oorsaecke
af te maecken dat sij deposanten deselve saecke
soodanigh hebben gevonden dat hij
Harmen Cornelissen tot slissinge en in
extinctie van den opgemelte bekeuringe aen
hem Pieter Visser
off desselve principale
soude hebben te voldoen
de somma van hondert guldens vrij
gelt nemende hij Harmen Cornelissen
aen de verdere costen dienaengaende gevallen
daerenboven te betaelen en hebben sij partijen wedersijts met deselve uijtspraeck voorts genomen
contentement seggende hij harmen
Cornelissen noch wijders Ick hebbe
de vrienden te bedancken voor haer
seggen en gevende haer deposanten daerop
de hant
seijnde hetselve geschiet ten huijse van
den reqt alle het geene voorsz staet
verclaerden sij deposanten waerachtigh te
sijn met presentatie van ‘t selvige des
noots en daer toe versocht sijnde nader bij Eede
te stercken; gevende voor redenen
van wetenschap als inden text deses.
consenterende verders hier van gemaeckt

ende bij, Notaris gelevert, te werden
acte in communi forma, aldus gedaen en
gepasseert binnen huijsen in presentie
van Jan aertsen out scheepen, ende
Willem hendricksen als getuijgen
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Lourens de Wolf
schout tot huijsen
marten Jacobsz Mets
Jan Aertsen
Willem hendrijcksz
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SSAN-ORA-3172; 16-11-1679
Onderwerp: Betreft veroordeling van, respectievelijk, Jaapje Everts, Jan Gerritsz Doorn en Tijmen Pietersz
Schram elk tot het betalen van een boete van f 3: alsmede de vracht van de goederen die waren
geladen in het schip van Dirck Jansz Starre die geen ordinaris veerschipper is, en daarmee
overtraden artikel 5 van de resolutie en willekeuren van het dorp d.d. 16-05-1668
(blz. 1)

(blz. 3)

Lourens de Wolf
knaap voor den
Schout deses dorps eijsscher
eijsscher
Contra
sijde dat de
gedaaghdesse
haar niet en
heeft ontsien
Jaapjen Everts
van op den 11e
Novemb: in
het schip van
Dirck Jansz Star

In de saacke tusschen
de schout deses dorps eijsscherer ende Jaapjen
Everts gedaagde schepenen parthijen
gehoort condemneren den gedaaghde ter
saacke als in den eijsch aan den eijsscher
te betalen een boete van drie gl mitsgaders nogh aan de ordinaris veerschippers
te betalen de vracht van de goederen die de
gedaagde in het schip van dirck Jansz Starre
heeft laten scheepen alles in conformite
van de resolutie of willekeuren bij
eijsch breder ge-expresseert cum exs
van wegen de gedaaghde wert geappellert
Schepenen condemneren Jan Gerritsz
dooren aan louwrens de Wolf schout
deses dorps eijsscher ter saacke als in den
eijsch te betalen een boete van
3 gl: mitsgaders nogh aan de ordinaris
veerschippers de vracht van de goederen
die den gedaagde in het schip van dirck

(blz. 2)
(blz. 4)
te scheepen eenige goederen ende alsoo den
voorsz Starre geen ordinari veerschipper
en is ende alsoo het selve is streijdende
tegen de resolutie en willeceuren deses
dorps van dato den 16e meij 1668 der halve
soo concludeert den eijsscher dat de gedaaghdesse bij
desen Ed: Gerechte sij conformite van het
vijfde artikel van de voorsz resolutie
sal werden gecondemneert in een boete
van drie gl: ende daar en boven nogh
aan de ordinaris veerschippers te betalen noch maals de vracht ter waarde
soo als de selve bij dirck Jansz Starre
was bedongen cum exs.
De gedaeghde
Versoeck copie van de eijs ende van de
resolutie
knaap slaat af en parthijen persistenden
Den selve eij

sscher
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Jansz Starre heeft laten scheepen alles
in conformite van de willekeure bij
eijsch breder ge-expresseert cum exs
Ten versoecke van knaap
uijt den name van Louwrens de Wolf
Schoudt deses dorps eijsscher wert tegens
tijmen Pietersz Schram gedaegde
verleent desout en voor ‘t profijt
van dien condemneren schepenen den
gedaaghde aan den eijsscher te betalen een boete
van drie gl: ende daar en boven nogh
ten profijte van de ordinaris veerschippers alhier de vracht van de
goederen die den gedaegde in het schip
van dirck Jansz Starre heeft laten
schepen alles in conformete van de
wilke keure bij eijsch breder ge-expresseert cum exs
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SSAN-ONA-3707A077; 20-11-1679
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Verklaring van Gijsbert Jansz en zijn huisvrouw Marritien Jans dat zij, met een mandje met
kinderkleding en hun 2 kinderen van resp. een 1/2 en 4 jaar, op een zondag in 1678 toen het
Amsterdammer kermis was, tegen betaling van 2 stuivers vrachtloon door Harmen Cornelissen met
zijn wagen en paarden aan boord van het veerschip gebracht zijn
(blz. 1)

(blz. 2)

Op huijden den xxe Novemb: 1679, Compden
voor mij Joan Bosch Nots Publ, bij
den Ed: Hove van Hollandt geadmitteert
binnen Naerden residerende, ende voor
de naergenoemde getuijgen de E: Gijsbert
Jansen out ontrent een en dertigh Jaeren
ende Marritien Jans desselfs huijsvrouwe
out twee en dertigh Jaeren, dewelcke
bij waere woorden in plaetse van
Eede ter requisitie ende versoecke van
Pieter Visscher als Collecteur van
freeck Jacobsen Oell Impostmr
van ‘t veergelt over Naerden
en gooijlt van den termijn ge-expireert
ultimo Septemb: 1678 verclaerden waerachtigh te
sijn dat sij deposanten in den selven
jaere 1678 op een # Sondagh als wanneer het
amsterdammer kermis
was, sonder nochtans den praecisen datum
te connen seggen, door eenen
harmen Cornelissen met sijn waegen
en paerden aen boort van de ordinaris
veerschepen tot huijsen sijn gebraght,
en dat sij daer vooren ten aensien
van haer; voor vraght betaelt hebben
twee Stuijv: sijnde juijst soo veel
alsser ordinaris gegeven wordt voor
twee persoonen van Strant aen boort
te brengen. verclaerden sij getuijgen
wijders, dat sij deposanten niet
anders bij haer hebben gehadt als een
kleijn mantien met kindergoet
en twee kinderen daer van het eene
noch geen half jaer en het ander geen
vier jaeren out was gevende
voor redenen van wetenschap als in den
text deses, met praesentatie van
‘t selvige des noots ende daer toe

versocht sijnde naeder bij Eede te stercken
consenterende verders hier van gemaeckte
ende bij mij Notaris gelevert te worden
acte in Communi forma aldus gedaen
ende gepasseert binnen Huijsen in presentie
van de xx en xx gerard Tulling ende Jan Cornelissen
als getuijgen
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Gijsbert Jansz
G Tulling
1678

maritie Jans

dit merck is gestelt H bij Jan Cornelissen
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SSAN-ONA-3707A79; 30-11-1679
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Veerdiensten Alkmaar, Amsterdam, Hoorn, Weesp
(blz. 1)
Op huijden den 30e november 1679 compareerden
voor mij Joan Bosch Notaris publ. bij den Ed:
hove van hollandt geadmitteert, binnen
Naerden residerende ende voor de naergenoemde
getuijgen de E: Tijmen rutten doorn,
gerrit jacobsen de jonge, Gerrit jansen Backer ende
Jacob gerritsen grutter alle out Buijrmrs
des dorps huijsen willem Mauritsen
out Scheepen des voorsz dorps, Claes
Swart Mr chirurgijn Jacob Commin
ende Jacobus Luijckissen
ende woonende tot huijsen dewelcke verclaerden
ter requisitie ende versoecke van dirck
Jansen Star Schipper binnen het voorsz
dorp, waerachtigh te sijn ende eerstelijck
sij drie eerste Compten dat den reqrt
in desen met sijn Schuijt ‘t sedert
de fransche tijt met goederen en
menschen van huijsen heeft gevaeren
op amsterdam amersfoort alckmaer
Weesp en meer andere plaetsen ontrent
? nogh dat den reqrt
erkenne nu ontrent
een week â drie geleden zonder nochtans
in de precisen tijt
behaelt willen sij
beleth geworden ?

haer dorp gelegen ende dat buijten
verhinderingen ende het minste becreun van ijmandt
ter weerelt dat mede
over desselfe vaeren en voeren van vraghten
aen haer deposanten in haer tijt
als buijrmrs geen de minste klachten
bij de andere Schippers of ijmandt
van haer ingesetenen sijn gedaen #
verclaerden verders hij derde compt
invoegen voorsz: door den reqrt met
sijn schuijt inden jaeren 1677, (buijrmr sijnde)
van huijsen op amsterdam en weder van
amsterdam op huijsen tot verscheijden
malen gevaert te sijn, verclaerden
wijders Willem Mauritsen Claes
Swart Jacob Commin ende Jacobus
Luijckissen, dat sij luijden tot
(blz. 2)
meermaelen ‘t sedert den Jaere 1673
naer het vertreck van de franschen als voorsz
is bij den reqrt met sijn Schuijt sijn
gevaert nevens haer goederen naer
amsterdam alckmaer amersfoort
en voorts meer plaetsen ontrent
huijsen voornt: gelegen, sonder dat
henluijden bij Imandt ter weerelt
ijets over deselve saecke is geseijt veel
min dat den reqrt daerinne eenigh
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beleth of verhinderingh buijten ‘t geen
voorsz is, bij ijmandt is gedaen
eijndelijck verclaerden hij
vierde compt namentlijck Jacob gerritsen grutter
dat seecker Ingesetenen van huijsen op verleden
hoornsemarckt aen schippers van het
selver dorp versochte ten eijnde Sij luijden
(als sullende naer de Stadt heen
vaeren) eenigh goet daer naer toe
wilde vaeren presenterende
aen haer daernevens de vracht van
‘t selve dorp dat sij luijden
echter het meergemelde goet niet
en wilden mede nemen. alle het
geene voorsz: staet verclaerden sij compten
elcks in ‘t sijne waerachtigh te
sijn met presentatie van ‘t selvige
des noots ende daertoe versocht sijnde
naeder bij Eede gestant te doen, gevend
voor redenen van wetenschap als inde
text deses, consenterende verders
hier van gemaeckt ende bij mij
notaris gelevert te werden Acte
in Communi forma aldus
gedaen ende gepasseert binnen
huijsen in presentie van
(blz. 3)
Jan Minicksen, ende Rijck
Tijmesen als getuijgen
Tijmen Rutten doorn
Gerret Jacobsz de Jongh
Gerrit Jansen backer
Jacob gerritsz gruter
Willem Mouritsz
Claes de Swart Chirurgijn
dit merck is gestelt

‡ bij Jacob Commin

dit merck is gestelt bij ¥ Jacobus Luijckissen
Jan domijnekus
Rijck tijmensen
J. Bosch
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SSAN-ONA-3708A002; 07-01-1680
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: De schipper Dirck Jansz geeft aan N. Hooghstadt, procureur bij de Hoge Raad in Holland,
volmacht in de zaak tegen de schout en desnoods tegen het dorp Huizen
Op huijden den 7 Janu: 1680 Compde
voor mij Joan Bosch Nots Publ bij den
Ed: Hove van Hollandt geadmitteert
binnen Naerden residerende, ende
voor de naergenoemde getuijgen de
E: dirck Jansen Star Schipper woonende tot
Huijsen, dewelcke verclaerde geconstitueert
ende maghtigh gemaeckt te hebben
gelijck deselve constitueert en maghtigh maeckt bij desen, de E: N:
Hooghstadt procur: voor den Ed: Hogen
Raede in Hollandt, specialijck omme
uijt sijn constituants naeme waer te nemen
soodanicge saecke als hij in cas van
mainctenue op ende Jegens den Schout
ende die van den gerechte is ‘t noot
desselfs dorp, voor welgem: Hoge Raed
te bevorderen heeft, generalijck in de
selve saecke alles te doen sulcks hij
constituant selfs present sijnde
soude connen ofte mogen doen
ende dat in omnibus ad lites cum
potestate substituendi in communi
forma belovende voor godt ende van
waerden te sullen houden alle het
geene bij den selven sijn geconstitueerde ofte desselfs gesubstitueerde desen
aengaende sal werden gedaen, ende
verright onder verbant als naer rechten
aldus gedaen ende gepasseert binnen
Naerden in presentie van Volcken
Sijmonsen Boeijer ende Claes
Jansen Smit als getuijgen
dirck IJans Star
dit merck is gestelt + bij Claes Jansen
volcken sijmonsen
J. Bosch
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SSAN-ONA-3708A012; 04-04-1680
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Verklaring van de Naarder-zeevissers Willem Harmessen en Gerrit Reijersen op verzoek
van Teunis Pietersz Vergoes grutter te Naarden dat van 10 tot 24 maart 1679 de haven van
Naarden volledig met ijs verstopt was

Op huijden den 4 april xvi en tachtigh
Compde voor mij Joan Bosch Nots
Publ bij den Ed: Hove van Hollandt
geadmitteert binnen Naerden resideerende
ende voor de naergenoemde Getuijgen
de E: Willem Harmesen out ontrent
ses en dertigh Jaeren ende Gerrit Reijersen
out een en twintigh Jaeren zeevisschers binnen
deser Stede, dewelcke bij waere woorden
in plaetse van Eede ter requisitie ende versoecke
van de E: Teunis Pietersz Vergoes
grutter alhier, verclaerden waerachtigh te
sijn, dat de haven deser Stede inden
verleden Jaere 1679, in de maent van
maert met ijs gestopt is geweest
van den 10 deselver maent tot den
24 daeraenvolgende als wanneer het de eerste
mael in die tijt geweest is dat sij luijden
met hun visschuijt uijt de gemelde
haeven in see voorsz hebben gevaeren
of connen vlooten. alle het geene
voorsz: staet verclaerden sij Compten
waerachtigh te sijn met presentie van ‘t
selvige des noots ende daertoe versocht sijnde
gevende voor redenen van wetenschap dat
zij ten voorsz: tijde nae die tijt ende
alsnogch daegelijcks uijt en in de meergem:
haeven sijn vaerende. Consenterende
verders hier van gemaeckt ende bij mij
Notaris gelevert te werden acte in
Communie forma aldus gedaen ende gepasseert
binnen Naeden in presentie van
Cornelis Nacorssen ?? ende Willem Evertsen
Willem harmensen
dit merck is gestelt + gerrit Reijersen
Cornelis Nacorssen ??
Willem Evertsz
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SSAN-ONA-3708A017; 19-05-1680
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Sijmon Gerritsen en Teunis Pietersen Vergoes grutter als schippers op het binnenveer van
Naarden op Amsterdam regelmatig boter, wijn, zeep en andere goederen in Muijden in elkaars
schuit over hebben geladen zonder de Impost aldaar te betalen
(blz. 1)

(blz. 2)

Op huijden den xix meij xvi tachtich
compde voor mij Joan Bosch Nots
Publ bij den Ed: Hove van Hollandt
geadmitteert binnen Naerden residerende
ende voor de naergen: getuijgen de E:
Claes Jansen Glasius regerent
scheepen en frederick Jacobsen Oell
ende Gijsbert Stevensen Tullingh
out Scheepenen deser Stede, mitsgaders
Sijmen gerritsen, dewelcke bij
waere woorden in plaetse van Eede
ter requisitie ende versoecke van
Teunis Pietersen Vergoes, grutter
alhier verclaerden waerachtigh te sijn
dat sij deposanten als Schippers van
‘t binnenveer deser stede Naerden op
Amsterdam diversche en verscheijden
maelen van de eene schuijt in de
andere (als tot Muijden moeten overscheepen) waeren des gemeenelts
Impost subject sijnde, door de
gem: Stadt Muijden hebben gebraght
en bij hun kneghts doen brengen
boter, wijn, seep en andersints
sonder den Impostmr aldaer
en ‘t geen voorsz is
ooijt ofte ooijt de alderninste kennisse
gegeven te hebben, of dienaengaende
bij den selve aengemaent te sijn,
gevende voor redenen van wetenschap
hij eerste ende twee laetste Compten
‘t bovengem: invoegen voorsz noch daegelijcks te
plegen oversulcks van alle het selvige
goede kennisse te hebben. presenterende
derhalve alle het selvige des noots
ende daer toe versocht sijnde naeder
bij Eede te stercken. aldus gedaen
ende gepasseert binnen Naerden

In presente van Pieter Adriaensz kleijn
ende Volcker Sijmens Boeijer als getuijgen
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pieter kleijn

klaas Jansz Glasius
freeck Jacobsz Oel
Gijsbert Stevensz tulling
sijmen gerritsen

Volcken boeijer
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SSAN-ORA-3184-A023; 14-06-1680
Onderwerp: Regeling vervoer van goederen uit Blaricum per beurtveer van Huijsen op Amsterdam

H. Thierens
Wij ondergesz: Burgemeesteren schepenen
ende Regeerders des Dorps huijsen verclaeren
en attesteren mitsdesen ten versoecke van de Schippers
en beurtluijden des voorsz Dorpe als mede van den Schipper
en beurtman van Amsterdam op huijsen voorsz
dat ons seer wel Bekent dat de Coopluijden en de inwoonders van Blaricum haere goederen
die sij wilden dat in andere plaatsen en steden
soude werden geweert en over gebraght in de huijser
veer Schepen mitsgaders de Amsterdammer
Beurtman en veerschip hebben gescheept
en door deselve laeten over brengen naer Amsterdam als Elders daer de voorsz goederen dan waren gedesimeert ende dat de Schippers als voren
gesamentlijk soo wel de goederen van Blaricum
als van voorsz dorp hebben gevaren en naer
andere Stede Rontom gebraght het welcke
wij gesamentlijk en de ieder in ‘t particulier verclaren
en Attesteren alsoo het ons seer wel bekent
is en wij bij de voorsz Schippers versoght sijnde
soo hebben wij daer van doen maecken acte in forma
en Ten oirconde desen onderteeckent den
14e Junij 1680
Hendrick Jacobsz tot huijsen buijrmeester
Willem Evertsz tot huijsen buijrmeester
dit merck is ‡ gegeven
bij hendrick willemsz
Gijsbert Lambert Vos
Wijgert Willemsen
Huijbert Ebbertsen
Jacob Sijbrantsen
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SAGV155.2-ORA-3237, blz. 207-210; xx-xx-1680
Onderwerp: Ordonnantie tot aanstelling van een eigen veerschipper van Blaricum op Amsterdam, Haerlem, Hooren,
Munnickendam, Edam, Alckmaer

(blz. 207)

(blz. 208)

De Respective Schouten Buijrmren
Schepenen @ die van de gereghte der dorpen
Laren en Blaricum gedemonstreert sijnde het
gemack nuttigheijt @ het Proffijt het gunt
haere ingesetenen soude cunnen trecken @ proffiteren in cas een bequaem vroom @ Eerlijck man gestelt
quam te werden tot een ordinaris veerschipper
van de voorsz. Respective dorpen, op de Steden
Amsterdam, haerlem, hooren, Munnickendam,
Edam, Alckmaer, & de welcke de goederen
die haere Ingesetenen ter plaetsen voorsz.
Haeren bestelt souden willen hebben moghte
voeren, en gesien de huijser veerschippers: )
in welcke schepen sij tot nogh toe genootsaeckt sijn geweest haere Coopmanschappen te laeten voeren:) dieckwils
soo veel goederen hebben geladen dat in
het lossen soo nu en dan verschijde goederen
van haer Ingesetenen vermist comen te
werden, en om andere haer voor desen bejegende ongemacken meer hebben tot
ordinaris veer Schippers van haere
voorsz dorpen op den Stede Amsterdam,
haerlem, hoorn, Munnickendam, Edam,
Alckmaer & aengestelt geauthoriseert
@ gecommitteert gelijck sij aen stellen authoriseren @ committeren mitsdesen de personen
van Pieter Jansz Visscher @ Dirck Jansz
Star beijde woonaghtigh tot huijsen
ten Eijnde sij alle sodanige goederen als
haer soo nae als van die voorsz respective
plaetsen ter handt gestelt sullen sijn
oock goede sorgh sullen hebben te dragen en deselve
soo veel mogelijck sonder schade gevoert

en vervolgens wel bestelt comen te werden
alles onder dese expresse conditien
namentlijck
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Dat sij voor vraght van goederen
hondert pont catoen het gene
sij soo van het voorsz dorp Laren
als Blaricum naer Amsterdam
en wederom van Amsterdam herwaerts sullen comen te voeren
niet meer sullen mogen Pretenderen
off Eijschen als vier Stvrs ----------als mede van ieder hondert
Pont werck off garen drie Stvrs
aght Penn: -----------------------------van iedere sleghte rol veertien penn:
naest die sleghte Rollen
‘t stuck eenen Stvr -------------------de hele breje Rollen ‘t stuck
eenen Stvr vier Penn: ---------------van alle Cramerije ‘t hondert
pondt vier Stvrs ----------------------van elcke tesselsche kaes
vier penn: -----------------------------van een pont toeback twe penn: --een gl: koeck een stvr --------------van een bos beseme een Stvr -----van een bos boenders aght penn
het duijsent lijn- of Raepkoecken twee gl: tien stvrs
van een duijsent henpkoecken
twe gl: ---------------------------------een bos houppe ses penn: -----------

f 0:4: 0
f 0:3: 8
f 0 : 0 :14
f 0:1: 0
f 0:1: 4
f 0:4: 0
f
f
f
f
f

0:0:
0:0:
0:1:
0:1:
0:0:

4
2
0
0
8

f 2 :10: 0
f 2:0: f 0:0: 6
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(blz. 210)

(blz. 209)
van ieder stuck clap houdt
twaliff penn: -------------------------van een bossu carstannes
vijff stvrs -----------------------------van een bossu neuten vier Stvrs -van een mudde stoff off cervel
drie Stvrs -----------------------------van de grove Cerne ‘t mudde
twe Stvrs aght penn: ---------------een sack gordt drie Stvrs ----------een sack erten off boonen
drie Stvrs aght penn: ---------------van een halff aem wijn ses Stvrs een ancker wijn drie Stvrs --------van alle mindere vaeties -----------een halff vadt bier vijff Stvrs -----een halff vadt booter ses Stvrs ---van een verrendeel booter
drie Stvrsz ---------------------------van Clijnder vaeties twe Stvrs ---een halff cardeel traen
ses Stvrs ----------------------------een aem olij negen Stvrs --------een tonne haringh off gesoute
vis ses Stvrs ------------------------een dosijn caerdde twee Stvrs --een dosijn ouwe caerdde
eenen Stvr aght penn: ------------van een wagen houdt voor de
Schipper behalven de voerman eenen geld -----------------------

f 0 : 0 :12
f 0:5: 0
f 0:4: 0
f 0:3: 0
f 0:2: 8
f 0:3: 0
f
f
f
f
f
f

0:3:
0:6:
0:3:
0:2:
0:5:
0:6:

8
0
0
0
0
0

f 0:3: 0
f 0:2:0
f 0:6:0
f 0:9:0
f 0:6:0
f 0:2:0
f 0:1:8

het last boeckweijt gestordt
eenen gl tien Stvrs -----------------het last boeckweijt in sacken
gedaen van ieder mudde
twe Stvrs -----------------------------een kinnetie seep een stvr aght penn:
een kib stockvis twee Stvrs -------van een kalff vijff Stvrs -----------en in cas een Coopman het schip
expres quam te laden met
dertigh Rollen sal daer voor
moeten betaelen drie gl: vijff Stvrs

f 1 :10 : 0
f
f
f
f

0:2:0
0:1:0
0:2:0
0:5:0

f 3:5:0

Voor soo veel nu belanght dat
deselve goederen gescheept comen
te werden om bestelt te werden
op de Stede haerlem, hoorn,
Munnickendam, Edam Alckmaer
sullen de Eijgenaers van dien gehouden
wesen te betaelen eens soo veel
als hier voren is geseijt na welcke
voorsz ordonnantie de voornd: Pieter
Jansz Visscher @ Dirck Jansz Star haer
Promptelijck sullen hebben te Reguleren
Aldus gedaen @ geconsenteert met
kennis @ goet vinden van ons voors dorps
Raeden xxxxxxxx September 1680
Marten van der Valck

f 1:0:0
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Goessen Fijessen
Geijsbert Tuenisz
dit merck is Y gestelt
bij Cornelis Swanisz
rijck Cornelissen

Gerrit Duerkant
Rutger Heijndricksz
Hermen Hermensen
Jan Jan servaes ???
lambert Gerritsen
Peeck ?
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SSAN-ONA-3708A032; 18-09-1680 (Idem: SSAN-ONA-37098A029; 31-08-1680)
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Jacob Gerritsen en Gerrit Jansen oudbuurmeesters van Huizen alsmede Mr. Jan Stipel chirurgijn en
Leendert Jansz Vergoes Buurlui binnen het voorn. dorp, verklaren op verzoek van Rutger Willemsen
dat zij Tijs Lambertsen Smit hadden horen zeggen dat de requirant in Amsterdam in hoerhuis met een
hoer gecomen was, die een aparte kamer, warme wijn met suiker, enz eiste
(blz. 1)

(blz. 2)

Op huijden den xviij September
xvi tachtigh Compareerden voor
mij Joan Bosch Nots Publ
bij den Ed: Hove van Hollandt
geadmitteert binnen Naerden
residerende, ende de naergenoemde
Getuijgen de E: Jacob Gerritsen, Gerrit Jansen
de Oude out Buijrmren des dorps
Huijsen, Mr Jan Stipel Chirurgijn
mitsgaders leendert Jansen Vergoes
Buijrluij binnen het voorsz dorp
dewelcke verclaerden bij waere
woorden in plaetse van Eede
ter requisitie ende versoecke van
Rutger Willemsen waerachtigh
te sijn, ende eerstelijck sij twee
eerste Compten dat hij Tijs
Lambertsen Smit op voorleden
woensdagh, als wanneer de visbanck
des gem: dorps wierde vermaeckt
verhaelt wierde, dat hij hadde
hooren seggen dat den reqrt in
desen ten huijse van de swaeger van
Coopman tot amsterdam met
een Juffr met roode trijpe muijlen
en bellen aen haer hooft gecomen
was, ende aldaer een camer apart
gecommandeert hadde
waerinnen hij met deselve Juffr oock
gegaen was, eijschende verders
warme wijn met suijcker
een glaesje bier, nieuwe nueten en
appelen, welcke woorden Mr

Jan Stipel derde Comprt in dese
verclaerde daegs te vooren van
denselven Tijs Lambertsen
mede gehoort te hebben.
Eijndelijck verclaerde Leendert
Jansen Vergoes ten versoecke als vooren
dat den meergem: Tijs Smit jegens
hem deposant verhaelt heeft dat
hij hadt hooren seggen dat
reqrt in desen
tot amsterdam in een
hoerhuijs met een hoer gecomen
was eijschende een aparte camer
waerinne hij gegaen sijnde gecomm:
hadde warme wijn met suijcker
en nieuwe neuten en verders
dat hij Tijs lambertsen Smit
tot amsterdam sijnde bij de waerdien
van ‘t selve huijs ‘t geen voorsz staet hadde
onderstaen, en dat deselve hem
sulcks oock voor de waerheijt
verclaert hadde. gevende voor
redenen van wetenschap als in den
text deses, met presentatie van
‘t selvige des noots ende daertoe
versocht sijnde naeder bij Eede te
stercken. aldus gedaen ende gepaseert
binnen Huijsen in presentie van
Cornelis Claesen en Cristoffel van den
Broeck als getuijgen
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Jacob gerritsen
gerrit Jansz de oude
Johannes Stipel
Leendert Jansz Vergoes
J. Bosch
Cornelis (Claessen) Puijck
C: v.d. Broek
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SSAN-ONA-3690A81; 23-11-1680
Notaris:
Cornelis Brouwer
Onderwerp: 5 veerschippers van Amsterdam op Huizen roepen 18 (!) attestanten op om te laten verklaren dat zij met de schippers meevarende - als zij dorst hadden wel bier van de schippers hadden gekocht, maar
dat de schippers “nooit gelag hadden gezet” of zelfs hun bier ook maar “aangepresenteerd” hadden.

-

Op huiden den 23 November 1680 Compareerde voor mij
Cornelis Brouwer Openbaer Notaris bij den hove
van holland geadmitteert residerend binnen Naerden ter presente
van de naergenoemde getuijgen de Eersame huibert Ebbe en
Jacob Sijbrandts # beijde regerende schepenen tot huijsen en verclaerden op den
Eedt als schepenen gedaan, dat voor henluijden op het
versoek van Wijchert Willemsz veerschipper van Amsterdam
op huijsen, Claes Jansz, Ariaen huijbertsen, Lambert
Cornelissen Smit en Jan Teuwissen veerschippers van
huijsen op Amsterdam, Gecompareert sijn dese navolgende persoonen namentlijck
Gerrits Jansz out ontrent 67 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaen hebbende ontrent 44 Jaeren,
Jan Gerritsen backer out ontrent 65 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaen hebbende ontrent 40 Jaeren,
Stijne Claes out ontrent 78 Jaren Coopmanschap op Amsterdam gedaen hebbende ontrent 40 Jaeren,
Teunis Heijndricksz out ontrent 60 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaen hebbende ontrent 35 Jaeren,
Claes Meeuwissen out ontrent t’sestich Jaers, op Amsterdam Coopmanschap gedaen hebbende ontrent dartig Jaeren,
Jan fit out ontrent 51 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaen hebbende ontrent 28 Jaeren,
Gerrit Janssen backer out ontrent 32 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaen hebbende ontrent 13 Jaren,
Gerrit hendrick Smit out ontrent 54 Jaeren op Amsterdam Coopmanschap gedaan hebbende ontrent 24 Jaeren,
Teunis adriaensz out ontrent 52 Jaren op Amsterdam gevaren hebbende ontrent 20 Jaren,
Tijmen Rutten Doorn out ontrent 49 Jaeren op Amsterdam Coopmanschap gedaan hebbende ontrent 25 Jaeren,
Hendrick Jansz out ontrent 47 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaan hebbende ontrent 20 Jaeren,
Jan pietersz boor out ontrent 45 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaan hebbende ontrent 22 Jaeren,
Jan pietersz Schram out ontrent 42 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaan hebbende ontrent 5½ Jaeren,
Jacob Tijmensz out ontrent 22 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaan hebbende ontrent 2 Jaeren,
Steffen Lubbertsz out ontrent 27 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaan hebbende ontrent 1½ Jaeren,
Thijs lambertsz Smit out ontrent 26 Jaeren op Amsterdam Coopmanschap gedaan hebbende ontrent 1½ Jaeren,
Gerrit Evertsz admirael out ontrent 44 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaan hebbende ontrent 19 Jaeren, en
leendert Jansz Vergoes out ontrent 22 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaan hebbende ontrent 2 Jaeren:
Welck voorschreven persoonen ten versoeck als voorn
verclaert hebben voor haer Schepene voornoemt, het
gene hier naer volgt, te weten dat sij elcke
geduerende de tijt van jaren gedaen Coopmanschap, van
tijt tot tijt over zee met de Veerschippers van
huijsen op amsterdam en van amsterdam op huijsen
gevaeren sijn, ende dat sij luijden, soo wanneer sij
dorst op zee hadden (maer anders niet) wel bier
van de schippers gekocht hebben, ende daer van betalinge
en contentement aen deselve schippers hebben gedaen, sonder
nochtans dat sij luijden oijt gesien hebben dat de schippers
gelagh hebben geset, noch selfs haer bier hebben
aangepresenteert, Aldus gepasseert in het dorp van
huijsen Ter presentie van Lourens de Wolf
en Mr. Johannes Stipel als getuijge hier overgestaen
huijbert ebben
Jacob Sijbrantsen
Lourens de Wolf
Johannes Stipel
1680
C. Brouwer Nots Publ
23/11/1680
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SSAN-ONA-3709A029; 04-07-1681
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Procuratie aan Carel disconteijn omme Pieter Visscher als Impostmeester voor bieren over
Huijsen, Laeren en Blaricum jegens Lambert Cornelis Smit, Aris Pietersen, Jan Teeuwissen en
Pieter Jansen Vergoes veerschippers tot Huijsen
Op huijden de 4e Julij 1681 Compden
voor mij Joan Bosch Nots. Publ. bij
den Ed. hove van hollandt geadmitteert
binnen Naerden residerende ende de naergenoemde
Getuijgen de E: Pieter Visscher Impostmr
van de bieren over huijsen, laeren en
Blaricum, dewelcke verclaerde geconstitueert ende maghtigh gemaeckt te hebben
gelijck deselve constitueert ende machtigh
maeckt bij desen Carel disconteijn
procur: voor haer Ed: Mo: de heeren
gecommitteerde raeden van de Staeten
van Hollandt ende Westvrieslt, speciaelijck
omme uijt sijn constituants name waer te nemen
soodanigen saeckenals hij constituant
als Impt in cas van reformatie op ende
jegens Lambert Corn: Smit, aris pietersen,
Jan Teeuwissen ende pieter Jansen Vergoes,
veerschippers tot huijsen voor welgem:
haer Ed: Mo: Collegie jegenwoordige heeft
te bevorderen. generalijck in de selve
saecken alles te doen soo in ‘t eijschen
als verweren sulcks hij constituant
selfs present sijnde soude comen ofte
mogen doen ende dat In omnibus
ad lites cum potestate substituendi
in communi forma, belovende voor
goet ende van waerden te sulle houden
alle hetgeene bij den voorn: sijn geconstitu:
ofte desselfs gesubstitueerde desen aengaende
te werden gedaen ende verright onder
verbandt als naer rechten. aldus gedaen
ende gepasseert binnen Naerden
in presentie van Dirck Ploos
ende Laurens Cnaep procuu: als getuijgen
dirck ploos

P:Visscher

Knaap
J Boas
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SSAN-ONA-3709A030; 05-07-1681
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp:Procuratie aan Joan de hartoogh omme Jan Teeuwissen, Pieter Jansen Vergoes, Lambert Cornelisz
Smit en Aris Pietersen alle veerschippers tot huijsen jegens Pieter Visser impostmeester van de bieren over
huijsen, laren en Blaricum
Op huijden de 5e Julij 1681 Compden voor mij
Joan Bosch Nots. Publ. bij den Ed. hove
van hollandt geadmitteert binnen Naerden
residerende, ende de naergenoemde getuijgen
Jan Teeuwissen, Pieter Jansen Vergoes en
Lambert Corn: Smit soo voor hem selven
als hem sterck maeckende ende de rato
caverende voor Aris Pietersen alle
veerschippers tot huijsen dewelcke verclaerden
geconstitueert ende maghtigh gemaeckt te
heben gelijck deselve constitueren ende
maghtigh maecken bij desen Joan
de hartoogh procur: voorhaer Ed: Mo:
de heeren gecommitteerde raeden
van de Staeten van hollandt: ende WestVrieslandt specialijck om uijt haer namen
waertenemen soodanige saecke als sij
constituanten voor welgemelde haer Ed:
Mo: Collegie als gedens in cas van reformatie
op ende jegens Pieter Visscher Impostmr
van de bieren over huijsen, laren en
Blaricum jegenwoordigh te bevorderen hebben
generalijck in de selve saecke alles te doen
soo in ‘t eijschen als verweren, sulcks sij
constituanten selfs present sijnde soude
comen ofte mogen doen ende dat
In omnibus ad lites cum potestate
substituendi in communi forma, belovende
voor goet ende van waerden te sullen
houden en doen houden alle hetgeene bij den
voorn: sijn geconstitueerde ofte desselfs
gesubstitueerde desen aengaende sal werden
gedaen ende verright onder verbandt als
naer rechten aldus gedaen ende gepasseert
binnen Naerden in presentie van
Emmerick van Hees en Arent puij.
als getuijgen
Jan Teeuwisz
Pieter Jansz Vergoes
lambert cornelissen Smit
Emmerick van Hees Arent Puij
J Bosch
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SSAN-ONA-3709A040; 03-10-1681
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Betreft verstreken termijn van Imposten van het veergeld over Naarden en Gooij

Op huijden den 3e octob 1681 Compareerden
voor mij Joan Bosch Nots. Publ.
bij den Ed. hove van hollandt geadmitteert
binnen Naerden residerende, ende de naergenoemde
getuijgen Dirck Jansen van Swieten
ende verclaerde bij desen geconstitueert
ende maghtigh gemaeckt te hebben
de heer en Mr. Pieter Houtingh advocaet
alhier special omme uijt sijn Constituants
naeme waer te nemen soodanige saecke
als hij voor Scheepenen Comminss: deser
Stede van des gemeenelts middelen
jegens Willem Pietersen Vree Impostmr
van ‘t veergelt over naerden en
gooij’t van den termijn geexpireert
ultimo Septemb: laestleden heeft te
te bevorderen, generalijck in de selve saecke
alles te doen soo in ‘t eijschen als
vorderen sulcks hij Constituant selfs
present sijnde soude comen ofte mogen
doen ende dat in omnibus ad lites
cum potestate substituendi in communi
forma, belovende voor goet ende van
waerden te sullen houden, alle het
geene bij den voorn: sijn geconstitueerde
ofte desselfs gesubstitueerde desen aengaende
sal werden gedaen ende verright onder
verbandt als naer rechten. Aldus gedaen
ende gepasseert binnen Naerden in
presentie van heer Adriaen Gansneb Tengnagel
ende Joan Fardinand als getuijgen
Dirck Jan van Swieten
J. Fardinand A.G: Tengnagel
J Bosch
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SSAN-ONA-3710A006; 10-01-1682
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Jacob Elbertsen Vos, Lubbert Jacobsen en Hendrick Ebben schepenen van huijsen
verklaarden op verzoek van de huijser-veerschippers dat sij op geen enkele wijze de
Naarder Banning en jurisdictie overschrijden en zich met hun wagens en schepen alleen
tot het toegestane gebied nabij huijsen beperken

(blz. 1)

(blz. 2)

Op huijden de X Januarij 1682
Compde voor mij Joan Bosch Nots.
Publ. bij den Ed. hove van hollandt
geadmitteert binnen Naerden residerende
ende de naergenoemde Getuijgen
de E: Jacob Elbertsen Vos, Lubbert
Jacobsen ende hendrick Ebben regerende
scheepenen des dorpe huijsen ende verclaerden

verders hier van gemaeckt ende bij mij Notaris
gelevert te werden acte in communi forma
aldus gedaen en gepasseert binnen huijsen
in presentie van hend: Lambertsen
en Christoffel van den Broeck als getuijgen.

# op den Eedt in
sij compten # ten versoecke van de resp:
aengaen van hun veerschippers van huijsen op amsterdam, en van
bedieninge gedaen amsterdam op huijsen voorsz: dat de
Naerder Banningh ofte
Jurisdictie sigh uijtstreckende is
tot vlack aen hun voorsz:
dorp, sulcks dat de waegens die
eenige goederen of packasien
en bier als anders

dit merck is gestelt bij á Jacob Elbertsen Vos
dit merck is gestelt bij Þ hendrick Ebben
Lubbert

Jacobsz
hendrick lambertsen
C.v.d.Broek
J. Bosch

op hebben, om aen hun Boort op
de ree leggende te voeren,
geen roe buijten het selve dorp
sijn of comen aenstonts inde
Naerder Banningh voorsz: binnen
welcke banningh en Jurisdictie
sij luijden met hun waegens
dan rijden en blijven tot op den
oever van de See toe rijdende dan
voorts uijt de selve jurisdictie seewaert in en tot aen het Boort
van hun Scheepen aldaer op de ree
voor ancker leggende sijnde
de distantie tusschen van het voorsz dorp
daer de naeder Jurisdictie is beginnende
tot den oever van zee als boven geseijt
is ontrent bij gissingh tusschen de drie
en vier hondert roeden wijders
met verclaeringe presenteerden sij compten
‘t geene voorsz: staet des noots en
daer toe versocht sijn naeder gestant
te doen, gevende voor redenen van
wetenschap als in den text deses consenterende
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SSAN-ORA-3184A043; 23-06-1683
Onderwerp: Cornelis Claesz Puijck en Cornelis Pietersz verklaren op verzoek van Wijghert Willemsz, Schipper op
het buijtenveer van Amsterdam op huijsen, dat zijn zoon Cornelis Wijghertsz is uitgescholden door
Dirck Jansz Starre m.b.t. het gebruik van de kleine schuit om aan land te kunnen gaan
(blz. 1)

(blz. 2)

Compareerden: voor Hendrick Ebbe en Lubbert
Jacobsz schepenen des dorps huijsen
Cornelis Claesz Puijck en Cornelis
Pietersz inwoonders des voorsz: Dorps beijde
van competenten ouderdom dewelcke verclaerden ten versoecke van Wijghert Willemsz
Schipper op het Buijtenveer van
Amsterdam op huijsen voornt dat sij op
saterdagh lestleden sijnde den 19e
deser maent sijn geweest op de Zee
aghtert voorsz Dorp als wanneer eenen
Dirck Jansz Starre tegens des reqts soon
Cornelis Wijghertsz die aldaer met
sijn schip lagh seijde dat hij de klijne schuijt
die aghter aen de groote schuijt vast
lagh soude los maecken om hem Dirck
Jansz aen lant te vaeren waer op
de gemelte Cornelis Wijghertsz uit
voor onder gaende seijde sigh eerst wat
te moeten aenkleden gelijk? mede
sij comparanten mette gemelte klijne
schuijt aen landt wilde sijn en tegens
hem Cornelis Wijghertsz seijde dat hij
een wijnigh wilde wachte tot dat hij
sijn spriet hadde neer geleijt, waer
op de meergemelte Dirck Jansz Starre

naer dat hij een wijnich gewacht hadde
met veele scheltwoorden tegens hem
Cornelis Wijghertsz uijtvoer scheldende hem
onder anderen voor een schelm seggende
ghij sijt een schelm en dat hebt al langh
geweest op welcke schelden
de meergemelte Cornelis Wijghertsz
aen haer comparanten: versoght dat sij
van ‘t gepasseerde wilde kennis dragen
en des noots sijnde verclaeringh doen van te
geven Alle ‘t welcke voorsz staet haer
comparanten voor gelesen sijnd everclaerden
te sijn d’oprechte waerheijt presenterende deselve des noots en versoght
sijnde met Eeden te stercken Ten
oirconden hebben schepenen voornt desen
ondertekent den 23e Junij 1683
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dit merck is æ gestelt
bij Hendrick Ebben
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SSAN-ORA-3184A046; 17-09-1686
Onderwerp: Verklaring van Jacob Heijn oridinaris zeerijder, dat hij een doos zeep van het veerschip van
Amsterdam gelegen op de Huijser rede naar de weduwe van Jan Pietersz Schram had gebracht,
alwaar het door de schout in beslag werd genomen, daar zij geen Impost had betaald

(blz. 1)

(blz. 2)

Op huijden den 17en September 1686 compareerde
voor Jan Cornelisz en Tijmen Jansz Cos
schepenen tot Huijsen Jacob heijn
woonaghtigh en ordinaris Zeerijder
binnen den voorsz dorpe dewelcke
verclaerde ten verzoeke van de Impostmr
Dirck Ploos en Willem Peters
Vree Impostmrs van het
Cleijn Zegel
van dese lopende termijn
dat sij op heden
uijt het veerschip van Amsterdam
op de huijser rede leggende voor
reckening van de wede van Jan
Pieters Schram geladen en voors
desselve woonplaets binnen denselven
dorpe gebraght heeft
seecker vaetje Zeep, en dat hij
alvorens ‘t selve te lossen tegen
de voorsz wede van Jan Pietersz Schram
geseght heeft dat hij voor haer
een vaetje Zeep op sijn wagen hadde
‘t geen hij lossende door deselve weduwe
is van de wagen genomen en in
huijs gebraght en ingeslagen is, waer op
cort daer aen Claes Rijcksz Brakel
schout van het voorsz dorp in haer
huijs comende deselve wede
uijttenname van voorsz Impostmrs
ter sacke van dat sij alvorens geen
Cedul daer van gehaelt ofte de Impostmr
ofte sijne Collecteur geen kennisse
gegeven hadde, qua bekeuren welck
voorsz vaetje Zeep daer op bij den

genoemde schout
soo als hij verstaen heeft
is mede genomen
de waerheid van ‘t gunt voorsz staet
heeft hij Compt met Eede
gesterckt soo waerlijck most hem
Godt Almaghtigh helpen. Ten
oirconden is dese bij schepenen voorn
ondertekent datum als boven
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Jan Cornelissen
tijmen Jansen Cos
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SSAN-ONA-3712A031; 01-05-1690
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Klacht over een reeds 14 dagen bestaand defect aan het hoekerschip De Parell waardoor het niet
mogelijk was met droge voeten te lopen; de aannemer Pieter Jansz Vergoes had er nog niets aan
gedaan; regerend schepen Wijchert Willemsen Plaijsier
(blz. 1)

(blz. 2)

Huijden den eersten Maij 1690 Compden voor
mij Joan Bosch Nots. Publ. bij den hove van
hollandt geadmitteert binnen Naerden residerende
ende de naergenoemde getuijgen de E: Wijchert
Willemsen plaijsier regerent scheepen des
dorps huijsen ende hendrick Jansz rott
Buijrman binnen den selven dorpe out ontrent
acht en vijftigh Jaeren de welcke verclaerden
ter requisitie ende versoecke van Jochum
Aerentsz kat coopman tot amsterdam
dat sij compten den 28e april jonghstleden
sijnde vrijdagh de klock ontrent tusschen
twee en drie ueren des achtermiddaghs
geweest sijn bij het schip leggende
op den haeven aen het eijnde van den
oplaagh achter het voorsz dorp sijnde
een hoecker genaemt den parell dat
sij compten doenmaels
gelopen hebben
voor ‘t spill om soo ‘t doenlijck was deselve
hoecker daer van te winden dat sij
comparanten als wanneer sij compten hebben
gesien en ondervonden dat het
waeter soo hoogh was gereesen dat
sij compten aen de selve spill
die op het hooge en drooge landt geplaest
stont niet drooghsvoets konden lopen
jaa wijders gesien te hebben dat het selve
schip soo als sij doende waeren met winden
dan heen en dan weder gins
slingerde en genoeghsaem bewegende
was. wijders verclaerde hij eerste compt
particulier, dat hij door pieter Jansz Vergoes
sijnde een
van de aennemers om de gemelde saecken
daer af te brengen is versocht geworden
omme de kat die voor dese laaste reijs
in ‘t winden gebroocken ende reddeloos
was geworden, te repareren, dan dat
hij nooijt daeraen te werck is gestelt
geweest compden mede voor mijn notaris
en getuijgen hendrick hendricksz jonge
ende Cornelis huijbert Ebben dewelcke
verclaerden ten versoecke als vooren

dat in de tijt van veertien dagen
herwaerts tot desen dagh toe te reeckene
met de Beugell het alderminste
werck om het meergemelde schip
diepte te geven niet en is
bij der handt genomen
Compde mede Pieter Jansen d’oude
# binnen den selve dorpe
mede buijrman # en van competenten
ouderdom dewelcke verclaerde ten
versoecke voorsz dat hij uijt de mont
van hendrick pietersz lappen die
ontrent veertien dagen op het meergem:
schip heeft gelegen omme
het goet te bewaeren heeft gelegen
gehoort en verstaen heeft, dat in
alle die tijt aen de gebroocken
kat geen reparatie is gedaen noch
het alderminste werck om het voorsz
schip daer af te krijgen buijten
‘t geen verleden vrijdagh is voorgevallen
gepleeght is, alle het geene voorsz
staat verclaarden sij comparanten
waarachtigh te sijn met presentatie
van ‘t selvige voor soo veel ijders gegeven
depositie in desen belangende is,
ten allen tijde des noots ende daer
toe versocht sijnde nader bij Eede te
stercken gevende voor redenen
van wetenschap als inden teijt deses
aldus gedaen ende gepasseert binnen
den dorpe huijsen in presentie van
E: Claes Backer ende Rijck
Tijmensz als getuijgen
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Wijchert Willemsz
dit merck is gestelt bij á hendrick Jansz rott
dit merck is gestelt bij Þ hendrick hendricksz jonge
Cornelis huijbert ebben
Pieter Jansz d’oud
Claes Cornelisz Backer
Rijck tijmenszen
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SSAN-ORA-3184A075; 06-05-1694
Onderwerp: Voor schepenen Jacob Boutsz en Lambert Killewigh verclaerden Ebbe Hendricksz en Jacob
Hendricksz geweesen voerluijden op versoeck van de armenmeesteren deses dorpes dat ten huize van
Wijchert Jacobs met Tijmen Elbertsz, Dirck Lambertsz en Dirck Anxen mede voerluijden, een contract
aangingen waarin gesteld wordt dat voor elke vracht die zij naar/van het veerschip brengen naast 8
stuivers plus 1 extra stuiver voor de armen

(blz. 1)

(blz. 2)

Pro Deo

schout deses dorps mede comparerende
dat hij comprt naer gewoonte
op den 9 April 17 en 24 dito
als mede op den 1 maij resplijck lestleden
aen den voorn. Tijmen Elbertsz, uijtten
name van de veerschippers voornt
heeft betaelt 19 vraghten ijeder
tot 8 Stuijfers sonder meer gelijck hij
oock ter sake als voren op
de selve tijden betaelt heeft aen
Dirck Lambertsz koeckje 28 vraghten
mede tot 8 Stuijfers sonder meer.
Alle ‘t gene voorsz staet verclaarden
sij comprten gesamentlijck
aldus gepasseert te sijn presenterende
de waerheijt van dien met solemnelen
ede te stercken, ten oirconde
is dese bij schepenen voornt ondertekent
den 6 maij 1694

Op huijden den 6 maij 1694
compde voor Jacob Boutsz en Lambert
killewigh schepenen tot huijsen, Ebbe
hendricksz, en Jacob hendricksz
beijde van competenten ouderdom
en geweesen voerluijden binnen desen
dorpe, dewelcke verclaerden ter
requisitie van de armmeesteren
alhier hoe waer is, dat
sij attestanten ontrent kerstijdt lestleden
nevens Tijmen Elbertsz, Dirck
Lambertsz koeckje en Dirck Anxen
mede voerluijden aldaer, geweest
sijn ten huijse van Wijchert Jacobsz
met alle en neffens de welcke sij comprten
aengingen ‘t volgende contract
namentlijck dat alle soort van
vraght die sijluijden met haer paerd
en wagen souden halen ofte brengen
van en aen de veerschepen alhier
op de rhede leggende, en waer
voor sij maer aght Stuijfers soude
comen te bedingen ofte genieten,
1 St (?) voortaen soude comen ten profijte
van den armen deses dorps off diergelijcke
woorden van sin in substantie
Ende verclaerde Claes Brakel
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Dit merck is æ is gestelt bij
Jacob Boutsz
Lambert Jacobsen
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SSAN-ORA-3184A076; 14-06-1694
Onderwerp: Schepenen akte over contract gemaakt tussen de veerschippers en de voerlieden over de prijs (8
stuivers) van het vervoer naar/van het veerschip

(blz. 1)

(blz. 2)

Op huijden den 14 Juni 1694 compen
voor Jacob Boutsz en Gerrit jacobsz
Comin schepenen tot huijsen, Jan
Theeuwisz, Wijchert Willemsz,
Adriaen Huijbertsz Kleijn
en Pieter Lambertsz Smits, alle
veerschippers van desen dorpe op
Amsterdam, dewelcke verclaerden
ter requisitie van Tijmen Elbertsz
en Dirck Lambertsz voerluijden
alhier hoe waer is, datte
voorsz requiranten (zedert dat sij
mette verdere mede voerluijden
binnen desen dorpe gemaeckt hadden
seecker contract, namentlijck dat
alle vraghten die sijluijden sonder
onderscheijt van personen, self
voorsz weer concernerende, quamen
aen te nemen met haer wagen
te rijden voor aght stuijvers, of
dat er beneven ‘t selve soude comen
ter profijte van Armen deses dorps:)
geen vraghten van haer comprten
‘t selve vnt rakende hebben gereden
of aengenomen of hebben daer

voor meer genoten en ontfangen
als aght stuijvers gevende voor
redenen van wetenschap niet allen
aen de requiranten meer als aght Stuijvers
in voldoeninge als voren
belooft maer oock aen deselve
meer gegeven of doen geven hebben
sulx dat sij zedert noijt voor
8 Stuijvers off daer beneden gekregen?
presenterende de waerheijt van dien
des noots en versoght sijnde met
solemnelen ede te stercken, ten
oirconde is dese bij schepenen
voorsz ondertekent datum als boven
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SSAN-ONA-3716A040; 31-05-1698
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Contract veerdiensten Huizen-Amsterdam
(blz. 1)
Huiden den 31 Maij 1698 Compden voor
mij Joan Bosch notaris publ bij den
hove van Hollandt geadmitteert, binnen
Naerden residerende, ende de naergenoemde
getuijgen de E: Wijchert Willemsz
Schipper van Amsterdam op den dorpe
Huijsen ter eenre, Adriaan huijbertsz,
gijsbert Tijmensz ende pieter lambertsz
Smit Schippers van den dorpe Huijsen
op amsterdam ter anderen sijde;
te kennen gevende dat deselve veeren
door haar Comparanten tot dato in ‘t
gemeen bevaeren sijn
ende ‘t geen daarmede, van tijt tot tijt
werde geprofiteert, onderlingh verdeelt is
geworden; waar ontrent sij Comparanten
nu verklaarden met den anderen
verdragen en overeengecomen te sijn
in manieren naarvolgende namentlijk
dat sij tweede Compten het gemelde veer
soo van desen dorpe op amsterdam als
van amsterdam op desen dorpe huijsen
alleen sullen bevaren ende de penn:ingen
daarmede gewonnen werdende profiteren;
behoudens nochtans dat sij tweede Comprten
daarvoren aan hem eerste Comprt
jaarlijcks sullen hebben uijttekeren
soo als sij beloven bij desen een
somme van vierhondert en vijfentwintigh
gulden nevens een silveren lepel te
betaelen alle vierendeel jaars een gerecht
vierde part t’sijnde hondert ses guld: en
vijf stuijv: behalven de lepel:
welck Contract sijn begin sal
nemen den 21 september eertscomende
en eijndigen met de doot van den eersten
comparant Wijchert Willemsz voorsz
(blz. 2)
Noch is geconditioneert, dat den eersten
Comparant van hier aan sijn kinderen tot
Amsterdam voor de huijshoudinge eenighe
waren stuijrende en hem van
daar, door sijn kinderen diergelijcks
gesonden wert (Coopmanschap uijtgesondert)
geen vraght sal hebben te betaalen
gelijck als hij eerste Comparant nevens sijn
huijsvrouw mede vrij sal sijn van vracht
voor haar personen; dan soo het moght
comen voor te vallen, dat godt verhoede
dat sij tweede Comparanten ‘t gemelde
veer, ter oorsaacke van oorlogh of
andere diergelijcke onheijle
en tusschen Comsten niet konden bedienen
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en naar behoren waarnemen, sal
van die tijt aan, dat sij Comparanten
daarinne werden belet en verhindert
dit Contract sijn eijnde nemen.
Tot naarcominge van ‘t geene voorsz staat
verbonden sij Comparanten respect haar
persoonen en goederen en sij tweede
Comparanten nogh speciaal het meergemelde
haar veer, ende penn: die daarmede
werden gewonnen
deselve stellende ten bedwange ende
executie van alle rechten ende rechteren
Compden mede Willem Jansen Boor,
Buijrmr, gerbert Rebell ende
pieter Jansen Schram scheepenen
nevens Lambert Rijcksz lustigh, Raadt
des dorpe huijsen
dewelcke het bovenstaande contract
door haar schippers met den voorn Wijchert
Willemsz aangegaan
(blz. 3)
verclaarden goet te keuren ende t’
approberen; nemende daartegens hij
Wijchert Willemsz aan, soo
als hij belooft bij desen, ten
allen tijde te sullen besorgen en
aantonen, dat dese Contracte oock
geschiet met het welgevallen van
# de heeren burgemrs
haar Ed: Groot achtgb: # tot amsterdam
aldus gedaan ende gepasseert binnen
den dorpe huijsen in presentie van
de E: Lambert killewigh
officier ende Jacob Sybrantsz de
Man out Buijrmr des voorsz. dorps
als getuijgen Wijchgert Willems Welevaer
dit merck gestelt

†

bij ariaan huibersz
gijsbert tijmensen

dit merck gestelt + bij pieter lamb Smit
W: Boor
Gerbert Cornelisz Rebel
pieter jansz Schram
Lambert Rijcksz Lustich
W. Schoudt
Jacob Sijbrantsen Man
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SSAN-ORA-3175; 14-11-1699
Onderwerp: Zaak tussen Jannetje Aartsz weduwe van Jan van As en Lambert Evertsz over betaling van een halve
schuit
Jannetje Aartsz wede en
Bosch
Boedelhouster van Jan van As
voor den
Eijsscher
Eijsscher Cocluderen
CONTRA
tot betalinge
Lamb Evertsz gedaagde
van een somme
van f 20:- in voldoening
van de tweede palij vervallen
op allerheijligen Jonghstleden
wegens de Coop van een halve schuijt
met sijn toebehoren, bij hem in Coop
aangestaan voor de somme van f 59:Cum expensis ofte tot anderen xx

SSAN-ORA-3175; 27-05-1701
Onderwerp: Eis tot overhandiging van per veer vanuit Amsterdam naar Huizen te vervoeren goederen

Reghtdagh gehouden den 27 maij
1701
Aeltje Swaninck eijsscheres
Bosch voor de
Contra
eijsscher
pieter Lambertsz Smit Schipper
concludrt dat
alhier gedaagde
den gedaagde bij vonnisse
van desen gereghte sal
werden gecondemneert aen den eijsscher te
leveren en overhandigen soodanige goederen
als sij eijsscheresse op den 19 April jonghstleden
binnen amsterdam op het veer om op Huijsen
te bestellen, aen desselfs kneght genaemt
Jan Rutten heeft overgegeven, sijnde
deselve goederen gepackt geweest in
witte boeselaers schortkleet cum expensen
ofte tot anderen x
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SSAN-ORA-3176; 06-03-1705
Onderwerp: Melchior Boor so voor hem selve ende nog als voogd over de kinderen van Floris Boor, Pieter Boor,
Gijsbert Tijmensz in huwelijck hebbende Jannetje Boor, en Teunis van Duijne als vader en voogd van
het kind bij Geertie Boor verwekt en de Weduwe en boedel houster van Willem Boor, alle erfgenamen
van Jan Pietersz Boor, CONTRA Lambert Pronk in huwelijk hebbende Marretien Tijmensen Doorn
voor eijsser Weduwe en boedel houster van Hendrik Boor

Regtdag gehouden den 6 maart 1705
(blz. 1)
Melchior boor so voor hem selve
ende nog als voogd over de kinderen
van floris boor, Pieter boor,
Gijsbert tijmensz in huwelijck hebbende
jannetije boor, en teunis van Duijne
als vader en voogd van het kind bij
Geertie boor verwekt en de Wede en
boedel houster van Willem boor,
alle erfgenamen van jan Pietersz boor
hunne vader en grootvader respective
eijssers
# Willem hendrik
boete f 3 : 6 : - verantwt
en Melchior Boor

Van schage
voor den
Eijschers
so sij procederen seijd
dat na dood
van Jan Prs Boor
hunne respe
vader en
schoonvader ter
reddinge
van der
in kragte van proce
selver boebij de gemenen erfgen
del de
Contra
gepasseert
crediten desLambert pronk in huwelijk hebbende
selfs bij #
marretien Tijmensen doorn voor tijts
alomme
Weduwe en boedel houster van
ontfange
hendrik Doorn (moet zijn Hendrik Boor)
werdende
gedaagde
daar, van
ende van ‘t gene de resp. erfgenamen bij vercopinge
der goedere gekogt hebben, boek gehouden en aantekeninge gedaan geworde is, bij d’ouste soon willem
boor, in soverre, dat op den 26 julij 1700 bij afrekeninge die nog voor hande is onder de gemenen
efgenamen geschied, gebleke is, dat hendrik boor
naar aftrek van alle ‘t gene hem wegens
erfportie competeerde, meerder ontfange als
uijtgegeven hadde, een somme van f 2136 : 9 : 2; ende
dienvolgende dat desselfs Wede aan de gemene mede
erfgenamen die somme te betalen verschuldigt
was, gelijk sij die afrekening afproberende
in minderinge van die, op den 14 feb: 1700 daar
op ook betaalt heeft een somme van f 1500:
ende also den gedaagde
als getrouwt hebbende de wede
van de gem: hendrik boor in
gebreke blijft, de nog resterende f 636 : 9 : 2:
te voldoen, so werden d’eijssers genoodsaakt
eijsdoende, te concluderen, dat de selve gedaagde in gemelde qualt sal werde gecondt, aan d’Eijssers die
somme van f 636 : 9 : 2 te betalen, makende
in cas van contrade, eijs van koste, ofte tot
andre
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SSAN-ORA-3196A242; 06-06-1705
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SSAN-0RA-3196A242; 06-06-1705
Onderwerp: Jan Teuwisse Schipper verkocht aan Gijsbert Tijmensz Schipper de helft van zeker veerschip waarvan
de wederhelft aan de koper toebehoort

Compareerde voor Lamb killewig Schout mitsgaders
jan dirkz uijttenhove en aart janse gerritse schepenen
tot huijsen jan Teuwisse Schipper en verclaarde
hij Comparant vercogt te hebbe en ingevolge
van dien mits dese te Transportere aan
Geijsbert Tijmense Schipper de helft van
# met sijn toebehoren waer
seker schip # van de Coopper de werder helft
is toebehorende bekennende ten aansien
van de Cooppenn: ter somma van f 150: gl
met de voorn: Coper te vrede te sijn beloovende
over sulx ‘t voorsz halve schip met sijn
toe behoren te vrijen en de te waren na
regt en Costume deser Landen, en onder
verbant als na regten, ten Oirconde is dese
bij schout en schepenen voornt ondertekent
den 26 junij 1705
xL penn
x penn

f 3 : 05 : 0 Lambert Killewigh Schout
f 0 : 7 : 8 Jan dircks uijttenhoven
4: 2: 8

solvit
4: 4: 4
f 8 : 6: 12
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SSAN-ORA-3215A045; 08-01-1710
Onderwerp: Testament Gijsbert Tijmens en Jannetje Jans (vlak voor haar overlijden)

(blz. 2)

(blz. 1)
J. Thierens
In den name des heren Amen
op huijden den 8 Januarij 1710 namiddagh
omtrent drie uijren compareerde
voor mij Jacob Thierens secrets
mitsgaders Cornelis Willem Evertsz en Jan
gerbrantsz rademaker schepenen tot huijsen, gijsbert
Tijmensz voor desen weduwenaer van
Neeltje Jans, ende Jannetje jans
wel eer weduwe van Jan Tijmensz doorn
eghteluijden ons wel bekent sijnde
de voorn gijsbert Tijmensz
gesont van lichaem, gaende en staende
en de voorn Neelt Jannetje Jans
sieckelijck te bedde leggende dogh
beijde haer verstant memorie en
uijtspraeck volcomen maghtigh en
gebruijckende, te kennen gevende dat
sij uijt overdenckinge van de broosheijt
des mensschen leven hier op aerde
de seeckerheijt des doots en de
onseeckere tijt en uijre van dien
derhalven om door de doodt niet
overvallen te werden, goetgevonden
hadden van hare tijdelijke goederen die
godt almaghtigh haer uijt genade heeft
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verleent, te disponeren, doende
sulx uijt hare vrije en onbedwongen
wille, soo sij opentlijck verclaerden
alvorens dood ente niet doende
bij dese alle testamenten codicillen
en andere dispositien voor dato deses
gemaeckt of gepasseert niet willende
nogh begerende dat daer op eningh
‘t minste regard genomen sal werden
en van nieuws disponerende
verclaerde eerstelijck de voorn
gijsbert Tijmensz sijn expresse wille
en begeerte te sijn dat soo wanneer
hij comt aflijvigh te worden en sijn
voordoghter gerritje gijsberts
bij de voorn Neeltje Jans eghtelijk geteelt nogh
in leven moghte wesen , sijne erfgenaem hier na te nomineren gehouden
sal wesen aen’t selve sijn voorsz
doghtertje uijt sijn gereetste
nagelaten goederen, uijt te keren en
te laten volgen een somme van
tweehondert gulden assignerende
haer ‘t selve in plaetse van hare
legitieme portie
deselve daer in instituerende bij desen;
begerende dat
sij daer mede sal moeten afstaen:
sonder van sijne erfgenaem te
mogen vorderen staet en inventaris
veel min eenige reeckeninge.
Insgelijcks verclaerde de voorn
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(blz. 3)
Jannetje Jans haere expresse
wille en begeerte te sijn, dat
indien sij moghte comen te sterven
en hare twee voor kinderen
bij den voorn Jan Tijmensz Doorn
eghtelijk geteelt met namen
jan jansz en gerritje jans ofte
een van beijde nogh in ‘t leven moghten
wesen, dat hare erfgenaem hier
na genoemt gehouden sal wesen
aen deselve uijt hare gereetse
goederen uijt te keren en te laten
volgen te samen een somme van twee hondert
gulden eens voor al, assignerende
haer ‘t selve in voldoeninge van de
legitime portie, haar daer inne
instituerende bij desen, sonder
begerende dat sij daer mede sullen
moeten afstaen, sonder van hare
testatrices erfgenaem te mogen
vorderen eenige reeckeninge staet
nogh inventaris van hare nalatenschap
Ende belangende de verdere
goederen die sij testateuren te samen sullen
comen na te laten, gene van dien
uijtgesondert hebbende en verkrijgende
verclaerden sijluijden te samen uijt
matrimoniale liefde die sij d’een
d’ander waren toedragende malcanderen
overen weder en sulx de eerst stervende
(blz. 4)
de langhstlevende van haer beijde
(die godt bekent is) bij desen te
nomineren en te stellen tot sijn ofte
hare eenige en universele erfgenaem
omme met alle deselve goederen
te handelen als met vrij eijgengoet
sonder becroon van ijemand onder
die reserve noghtans datte langhstlevende van haer beijde gehouden
sal wesen de kind ofte kinderen
die sijlieden te samen
uijt dit huwelijck hebben geteelt
te alimenteren en op te voeden in cost
en dranck en alles ‘t gene haer na
den lichame nodigh is, deselve te laten
leren lesen schrijven, in soodanigen
ambaght als waer toe sal oordelen
bequamst te wesen, en als deselve
tot mondige dagen of huwelijcken
state gecomen moghten wesen eerlijck
uijt te setten na sijn den staet des
boedels sal comen mede te brengen
dogh alles soo als ‘t de langhstlevende
sal goet duncken, en soodanigh als
het een eerlijck vader of moeder
toestaet alle ‘t welcke sij d’een
d’ander waren toevertrouwende;
begerende dat deselve kind of kinderen
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(blz. 5)
haer daer mede sullen moeten te
vreden houden, sonder van de langhstlevende te mogen vorderen staet
of inventaris van den boedel,
verclarende dat sij de voorsz
opvoedinge en ‘t gene daer toe behoort
als voorsz is deselve hare kind ofte
kinderen assigneerden in plaetse van
hare legitieme portie waer in sij
deselve institueren mitsdesen
stellende oversulx de langhstlevende
van haer beijde tot vooght ofte
vooghdesse over de voorsz hare kind
ofte kinderen met uijtsluijtinge van
weeskameren en die van de gereghte
en alle andere die tot te voorsz
vooghdije eenighsins soude connen
pretenderen bevoeght te wesen behoudens
noghtans der selver eerwaerdicheijt
Alle ‘t gene voorsz staet verclaerden
sij comparanten te wesen hare uijtterste
wille begerende dat het selve
effect sorteren sal ‘t sij als testament
codicille gifte uijt sake des doots
of onder den levende, ofte soo als

(blz. 6)
best na reghten en favorable
interpretatie van dien sal cunnen
bestaen niet tegenstaende eenige
solemniteiten hier toe gerequireert
moghten wesen gecomitteerdt ofte
versuijmt. Aldus gedaen en gepasseert
tot Huijsen ten huijsen van de voorn
testateuren ten oirconde is dese bij
schepenen en secrets voornt ondertekend
ten dagen als boven.
J. Thierens
Cornelis Willemsen
Dit merk ¥ is gestelt bij
Jan gerbrandtz rademaker
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SSAN-ORA-3215A046; 12-03-1710
Onderwerp: Inventaris van de nagelaten goederen, waaronder een veerschip met toebehoren, van Jannetje Jans eerst
weduwe van Jan Tijmensz Doorn en laest huisvrouw van Gijsbert Tijmensz, eerst weduwnaar van Neeltje
Jans

(blz. 1)

(blz. 3)

(blz. 5)

Dit zegel is dienende tot
den geannexeerde inventaris
van de nagelaten goederen
van Jannetje Jans eerst
wede wijlen Jan Tijmensz
Doorn, en laest huijsvrouw
van gijsbert Tijmensz in
dato den 12 maart 1710

dorps, alles op het
speciael versoeck
van Cornelis
Killewigh, ende
gerrit Tijmens Doorn
als vooghden over
de voorsz twee
kinderen van de
voorn Jan Tijmensz
Doorn.

Nogh een schepel bouland
gelegen aen de Laerderwegh belent Cornelis
Willemsz ten suijden.

(blz. 2)
Staet en inventaris van
alle soodanige goederen
actien en crediten als
nagelaten en metter
doot ontruijmt sijn bij
Jannetje Jans eerst
weduwe van Jan Tijmensz
Doorn bij dewelcke
sij twee kinderen heeft
geteelt en nagelaten, en
laest huijsvrouw van
gijsbert Tijmensz wonende
tot huijsen, gedaen
maken bij ofte van
wegen de voorn
gijsbert Tijmensz wel
eer weduwenaer van
Neeltje Jans en laest
weduwenaer van de
voorn Jannetje Jans
ter presentie en
overtstaen van Wijchert
jacobsz en Ebbe Willems
koij schepenen der voorsz

alle welcke goederen
tusschen devoorn
gijsbert Tijmens en
Jannetje Jans
in ‘t gemeen waren
beseten.
Volght eerst de vaste
effecten des boedels

Nogh 1 3/4 schepel landt
genaemt de Lepelaer
belent de weduwe gerbert
Willemsz
Nogh een schepel land
aen het Laerderpad.
Nogh anderhalf schepel
land aen de blaricummer
wegh belent gerrit
Lambertsz ten Suijden
Nogh anderhalf schepel
land gelegen als voren
belent Gijsbert Jacobsz

Eerstelijck seecker huijs
(blz. 4)

(blz. 6)

en erve bij de voorn eghtgenoten
in leven bewoont staende
binnen desen dorpe ---- -----

Drie en eenvierde schepel
land aen de bovenste
blaricummer wegh, belend
Crijntje Cornelis

Item een swat en drie
voeten maetland gelegen
op Bussemermaet belent
de erve van de hr Nicolaes
Paters
Item twee swaden lant
gelegen als voren, belent
Jan Reijertsz Tullingh
Item een swat landt
gelegen op Bussemer
Angereght, gemeen
met de kerck tot
Naarden.
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Item anderhalf schepel
land aen de bussumer wegh
belent Jaep Heijn.
Item twee en een vierde
schepel land gelegen bij
Jan Schaef.
Item twee en een half
schepel lant aen de
bierwegh belent Dirck
Breet Cornelisz tot Naerden.
Item seven spint landt
boven de bierweg belent
Dirck Breet.
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(blz. 7)
Nog anderhalf schepel
land gelegen in Tamis
belent d’ erffgenaem van
Jacob Philipsz.

(blz. 9)
Lijsbet gerrits

f

Cornelis Slocker

f 12: 16: 2

Loegh Claesz

1: 4

(blz. 12)
Volght de koeijen, paerden
bouwgereetschap, hoij
gedorst en ongedorst
koorn

29: 16: 14
Twee paerden

Item negen spint land
gelegen bij Eeffen Camp
belent Cornelis Cornelisz

Roossen Weijn

0:14:

4

Jacob de Swart

1: 1: -

Een sesde part in seecker
stuck lant genaemt Jan
Boors bossie.

Jan Pot

2: 1: -

de stollewinder

2: 17:

Een derde part in de floer
denne tot Emenes

Jan bout

1: 2: 10

Lambert rijcksz

1: 17:

Tijmen de ramaker

2: 10:

Admirael

3: 13:

kleijn bruins

6: 14:

seven koeijen
twee veerssen
een pinck
twee wagens
een loop raden
een stel met een back

Nogh seecker veerschip
met sijn toebehoren.

(blz. 8)

Eerstelijck drie en ‘t negentigh gulden
waer van zedert de doodt van de
voorn Jannetje Jans in de huijs
houdinghe tot dato deses soo veel
is uijtgegeven en betaelt. dat alsnu
nogh overschiet
f 31: -Jan groot is schuldig
Jan Leremouwen
Willemijntje de naaijster
feijtje heijde
goossen blanckert
Claes meijnsz
ruijter grietjes

0: 9: 9

(blz. 13)
een wanmolen en trogh

Lijsbet Jacobs

1: 4:

eenigh hoij

gerrit Lock

6: 10:10

een hoopje ongedorste haver

Cornelis Jacobsz

7: 15:

Ontren 7 vim ongedorste rogge

hendrick Claesz

2: 14: -

Een partij ongedorste boeckwijt

Piet Vergoes

3: 10: -

Water Smit

0: 13: -

twee en twintigh en
een half mudde gedorste
boekwijt

Pieter buijck
Pieter jan Niessen

0: 15
6: 6: -

hendrick Vos

0: 19: 9

Claes Prins

1: 5: -

Willem de ramaker

9: 9: 14

(blz. 10)
Dirck Elbertsz

Volgt het gelt ‘t gene
op ‘t overlijden van de
voorn jannetje Jans
inde boedel of huijse
is gevonden.
Als mede de boeck
schulden

f 16: 4
24: -1: 5
1: 17: 9
0: 13: 1: 13: 0: 5: -

ploegh, eeghde touwen
en verder bouwgereetschap.

f

(blz 14)
Volgt de huijsraat en
inboedel in de schuijr
Een weefgetouw — —
eenigh hout en turf
een karn

(blz. 11)
eenige melck tonnen
Jan Ootjes

f

7: 13: 8
voorts eenige rommelingh

rijckje Jans

1: 15:

Lijsbet Elberts

4: 5: -

In ‘t voorhuijs
De beste kas en daer in
Marrij Jans

20: 0: ses tafellakens

Jaep Heijn
mannen Jaep geleent
½ mudde bok
Piet smit
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7: 10:
drie en twintigh servetten
negen halve lakens
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(blz. 15)

(blz. 17)

(blz. 19)

drie en twintigh hele
slaeplakens

lijff behorende

negen en dertigh aerde
schotels

een bruijn geschildert
kasje en daer in eenigh
luijer goet

drie aerde vlessen op
de kas

twee netten om spieringh
te vangen

eenige kleijne aerde
schoteltjes en commetje

een gekoleurt Jack

drie bedden met haer
toebehoren

eenige glasen

een swart sijde Jack

Een horologie

een rode rock

drie tinnen schotels

een stoffen rock

een thinne boterpot

aght en dertigh slopen
vijf en twintig neusdoeken
twee swarte schorteldoecken

eenigh root aerdewerck
vijff stoelen
vier stoelkussens
eenigh goet in de winckel
een blaeuwe rock
twee dito kannetjes
alle ‘t welcke sijn
klederen van de
voorn Jannetje
Jans

een dito soutvat

In de suijd kamer
vier stoelen
een kopere aecker

Een silver tuijghje
(blz. 20)
(blz. 16)

(blz. 18)

twee pot ackertjes

Een silvere lepel

Een tinne kan

twee kopere potjes

een scheetje met silver
beslagh en daaraen 1½
kettinghje

een dito pintje

twee dito kandelaers

twee halve pintjes

twee dito pijpen

Twee silvere bellen

een tinnen mutsje

twee dito schuijmspanen

een silver kommetje

een dito half mutsje

een dito bedpan

een silver soutvaetje

twee dito treghtertjes

een bort met negen tinne
lepels

een silver haeck en boertje

een koperen vijsel

twee gouden ringetjes

eenigh gewight

drie silvere potstuckjes

drie paer coperen schaeltjes
en evenaer

een bijbel met eenige boeckjes
drie asjettes
een strijck ijser

drie scheepjes schellingen
Nogh een rood geschildert
kasje en daer in eenigh
linnen tot der kinderen

een bort met vijf tinne
lepels

een richel met aerdewerk
twee kapstocken

een koper blaeckertje
twee richels
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twee kussens met Leegh out
bet tijckent gordijnen

64 / 138

(blz 21)
In de kelder
kamer

(blz. 23)
Volght de lasten
ofte ‘t gene den
boedel schuldigh is

(blz. 25)
Aen Cornelis tot Oostsanen f

een righel met drie kannen

hendrick de snijder

f 10: 14

Jan Schaef

f 15: 6

Jan gerritsz tot blaric:

f

f 125: 10:
f 135: -

fijtus de Smit

f 13: 13: -

Wijchert Jacobsz

f 18: 9: -

f 150: -

gerrit Tijmensz Doorn

f

drie mantjes

Eerstelijck aen Jan reijertsz
per obligatie
f 400: 2 jaar en 7 maanden interest 41: 7
f 441: 7

twee stuckjes van een
sijlrol

Ebbe koij als voren
interest verschenen

eenige schoteltjes

4: 10

3: 10

een out roer
een eijer rackje
twee a drie melkpotten

Jan Teeuwisz als voren
twee jaren interest op
maeij aenstaendt te
verschijnen

Sijmen Willemsz tot Alckmaer f 13: 11: f 161: -

In ‘t aghterhuijs
eenige stoelen

Ysaak Tin als voren
2 jaren interest in octob:
verschenen

f 300

Aen de diaconije alhier
7½ jaer interest

f 100: 30:
f 130: -

18: f 318: -

een ketel
en aeckertje
een ijser potje
pan en hanghijser

(blz. 22)
eenigh aerdewerck
een roostertje

Den gemenen boedel van Tijmen
Jacobsz per obligatie
f 100: negen jaren interest
35: f 135: waer af moet gaet 1/6 voor
de portie van gijsb: Tijmensz 22: 16
blijft
f 112: 4
(blz. 24)
Nogh is den boedel schuldigh
aen de twee voorkinderen
van Jan Tijmensz Doorn
voor bewijs van vaders
nagelaten goederen
f 400: -

een etenskasje
Op solder
een kantoor

Nogh voor 1 bewijs aen
gerritje gijsberts

f 400: -

Nogh is op ‘t voorsz
schip te betalen

f 375: -

eenige ledige sacken
Aen maarten van Emenes

f 15: -

een spiegel tot Wijchert
pleijsier

aen Cornelis de Smit

f

twee spoelen

aen Evert goossen Net

f 14: -

2: 11:

Cornelis van Lingen tot Amst f 14: 7: 12
Theunisvan Duijnen

f 11: 3: -

gerrit Comin

f 17: 13: -

Jan kneght t Amsterd

f 31: 4: -
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10: 10:

Lambert killewigh

f

23: 10

Mr Lucas

f

38: 15

Theunis van Duijnen

f

5: -

Jan van hensbeeck

f 36: 17

Jacob Tijmensz

f 46: 6

De wede gerrit de wael
wegens hoij huijr f 20: voor sloten en bet 2:2 rest f 17: 18
Nogh te betalen het hoorn
(blz. 26)
gelt, soutgelt , verpond: en
verdere lasten die den
boedel ten aghteren is
Nogh te betalen bij de
verwes Annetjes
f 50: waer tegen gelt en silver te
pand gegeven is
Aldus gedaen en geinventariseert
bij mij Jacob Thierens secretaris
ten overstaen van schepenen tot
huijsen en ter presentie van de
vooghden inden hoofde deses genoemt
op het aengeven van den mede genoemde
gijsbert Tijmensz dewelcke verclaerde
hem daer in opreght en na sijn beste
kennisse en wetenschap gedragen;
sonder sijne wetens ter quades
trouwe ijet verswegen oft aghter
gehouden te hebben, belovende indien
hem hier naer nogh ijet moghte
voorcomen; ‘t sij ten voordele, of
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(blz 27)
nadele van den voorsz gemenen boedel
deser inventaris daer mede te sullen
amplieren, presenterende de deughdelijckheijt vandien, met ede te bevestigen
ten oirconde is dese bij schepenen
voorn ondertekent den 12 maert
1710
Wijgert Jacobsen backer
Ebbe Willemsz koij
J. Thierens secretaris
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SSAN-OAH-1, blz. 035; 15-01-1712
Onderwerp: Aanvullende financiële voorwaarde bij een nieuwe aanstelling tot veerschipper

Wij Buijremren Schepenen en die van den
gereghten tot Huijsen tot groot
leetwesen ondervindende datt
armoude van onse ingesetenen
dagelijcks soodanigh toeneemt
datt versorgers van dien genoeghsaem
dienaengaende radeloos en onmaghtigh
sijn en omme deselve soo veel
mogelijck te gemoet te comen
hebben eenparigh goetgevonden en
geresolveert dat soo wanneer na
desen ijemand van de veerschippers
moghte comen te varende van hier
op Amsterdam, moghte comen te
overlijden waer door ‘t selve veer
moght comen te vaceren en dat oversulx
bij de buijrgemeesteren deses dorps inder tijt een ander
persoon d’ in des overledenes plaetse
moghte werden verkoren ofte aengestelt
dat soodanigen persoon het voorsz
veer niet sal mogen aenvaerden
ofte bedienen, voor en aleer sij aen
de besorgers van de
huijsarmen sal hebben betaelt een
somme van drie hondert guldens
Aldus gedaen en geresolveert op den
15 Januarij 1712.
In kennisse van mij
J. Thierens
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SSAN-ORA-3216A008; 07-05-1712
Onderwerp: Verklaring van de schipper Cornelis Jacobsz Slocker dat hij in de jaren 1670 en 1671 verzocht had
hem het veer van hier op Amsterdam te verlenen en dat hij voor als na de franse tijd het veer heeft
bedient

Op huijden den 7 maij 1712 compareerde
voor die van den gereghte tot Huijsen
Cornelis Jacobsz Slocker, woonagtigh
alhier versoght sijnde om der waerheijt
getuijghnissen te geven, en verclaerde
hij comparant hoe waer is, dat hij
in den jaren 1670 en 1671 sigh geadresseert
heeft gehad aen de buijrmrs van desen dorpe
met versoeck dat sijluijden aen hem
wilden verlenen het veer van hier
op Amsterdam. en dat deselve buijrmrs
hem oock als veerschipper hebben
aengestelt hebbende ‘t selve veer
van niemand anders becomen, en dat
hij vervolgens ‘t voorsz veer als
schipper soo voor als na de franse
tijdt heeft bedient sonder oijt van
ijemand daer in belet of verhindert
is geweest te sijn. de waerheijt
van ‘t gunt voorsz staet heeft hij
comprt met solemnelen ede bevestight
seggende alsoo waerlijck moet helpt mij god
almaghtigh helpen, ter oirconde is
dese bij twee schepenen uijt haer
collegie, namentlijck Ebbe koij, en
Claes Lucasz Swart ondertekent
ten dage als boven.
ebbe kooij
Claes Lucasz Swart
In kennisse van
mij
J. Thierens
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SSAN-ORA-3216A009; 12-06-1712
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SSAN-ORA-3216A009; 12-06-1712
Onderwerp: Verklaring van de veerschippers Gijsbert Tijmensz en Pieter Lambertsz voor de gereghte tot Huijsen
dat zij al zijn aangesteld in het jaar 1683, resp. 1674

(blz. 1)
J. Thierens
Dit Zegel is dienende
tot supplement van het
Zegel der geannexeerde
verclaringe van gijsbert
Tijmensz en Pieter Lambertsz
in dato den 12 Junij 1712
voor die van den gereghte
tot Huijsen gepasseert

(blz. 2)
J. Thierens
Op den 12 Juni 1712 compareerden voor
die van de gereghte des dorps huijsen
gijsbert Tijmensz en Pieter Lambertsz
veerschippers van hier op Amsterdam
En verclaerden sij comparanten, dat
# hebbende
sij het voorsz veerschipperschap
hij eerste
van niemand anders hebben verkregen
comprt ‘t selve als van de buijremeesteren van
veer al zedert desen dorpe # en dat sij oock den
den jare 1683 behoorlijcken eedt dienaengaende
in handen van gemelte buijremeesteren
en hij laeste
comprt zedert hebben gepresteert, bevestigende
den jare 1674 de waerheijt van dien met solemnelen
ede, soo waerlijck most haer
bedient,
god Almaghtigh helpen, ter oirconde
is desen bij twee schepenen
deses dorps ondertekent.
ebbe kooij
Lambert Rijcksz Lustigh
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SSAN-OAH-1, blz. 036; 28-10-1712
Onderwrp: Aanstelling Huijbert Adriaensz na overlijden Adriaen Huijbertsz

Alsoo Adriaen Huijbertsz in leven
veerschipper van hier op Amsterdam
deser werelt is comen te overlijden,
waer door het selve veer is comen
te vaceren, en dat oversulx nodigh
is, dat een ander bequaem persoon
in desselfs plaetse wert gesurro
geert en aengestelt, soo is ‘t dat
buijrmeesteren en schepenen des dorps
Huijsen, gelet op het instantelijck
versoeck bij, ofte van wegen den
persoon van Huijbert Adriaensz, aen
haer Aghtb: gedaen, als mede op
het goed gedragh, getuijghnissen, en
bequaemheijt van den selven, goed
gevonden en geresolveert hebben en
voorn Huijbert Adriaensz tot de
bedieninge van het voorsz veer
te begunstigen, en mitsdesen te
committeren, mits doende den behoorlijken
eed, die hem sal werden voorgelesen
en op dat daer van soude blijcken en
hij allesins voor ordinaris veerman
en beurt schipper van het selve
veer bij een ijeder, nevens andere
bij ons aengestelde schippers soude
werden erkent en aengenomen, Soo
hebben wij aen den selve Huijbert Adriaensz
verleent de jegenwoordige acte op
den 28 october 1712
Ter onde van buijremren en
schepenen voornt
J Thierens
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SSAN-ORA-3216A014; 01-12-1713
Onderwerp: Verklaring over slechte dienstverlening veerschip speciaal van Arij Mechielsz

(blz. 1)
Dit Zegel is dienende tot
Supplement van Zegel van
de geannexeerde verclaringe
bij Ebbe Willemsz koij, Jan
Jansz Jonge, Jacob killewigh
Dirck Cornelisz d’oude,
Jan Vergoes, Willem gijsbertsz
Jan gerritsz Smit en gerrit
jacobsz op den eersten december
1713 ter regulatie van de
buijremren tot Huijsen gepasseert
(blz. 2)
Op Huijden den 1 december 1713 Compareerde
voor Cornelis Aertsz en Jan Jacobsz Man
schepenen des dorps Huijsen Ebbe Willemsz
koij, Jan Jansz Jonge, Jacob Killewig, dirk
Cornelisz d’oude, Jan Vergoes Willem Gijsbertsz
Jan Gerritsz Smit en Gerrit Jacobsz alle
Reders en koopluijden binnen desen dorpe
ende verclaerden sij comprten ter requisitie
van de Buurmren deses dorps hoe waer is,
dat soo lange haer geheugenis toedraegt
alle weecken des maendags en dingsdagh
s’middags ontrent 12 uijren gevaren is
een veerschip van Amsterdam op desen dorpe
Huijsen om passagiers en Coopmanswaren
van daer over te brengen dog dat deselve
veerschippers buijten twijffel bij mankement
van scheepen, al een geruijmen tijd nagelaten
hebben des dingsdags herwaerts te vaeren, maer
in tegendeel op den woensdag of donderdag
waer door sij lieden en andre personen
die gewoon sijn des maendags met haer
Coopmanschap tot Amsterdam te comen
(blz. 3)
belet werden om des dingsdags wederom na
huijs te vaeren streekende tot groot nadeel
van deselve
Dat gemelte schippers en speciael Arij
Mechielsz buijten den voorz dingsdags
van daer herwaerts gevaren sijnde,
dikmaals Eerst vrijdagh of s’avonds ofte
des nagts op de rede alhier is gecomen
als wanneer het te laet was om de voorz
Coopmans waren te lossen gevende voor
redenen van wetenschap dat sij lieden sulks
dikwils bijgewoont en ondervonden hebben
Wijders verclaerden de voorn: Ebbe koij, dirk
Cornelisz, Willem Gijsbertsz Gerritsz Jacobsz en
Jan Vergoes apart dat sij lieden in de voorleden
maent van october op sondag tusschen 12 en een uijr
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gekomen sijn op de strand ofte de Huijser
Rede met intentie omme met het ordinari
veerschip daer alsdoen schipper van was
Arij Mechielsz te varen na Amsterdam
toe maer dat sij daer in wierden belet
(blz. 4)
door dien gemelte schipper sijn anker wierde hadde
gelight en voor het gewone en ordinaris
uijr weg voer sonder haer Comprte
mede te nemen
Eijndelijk verclaerde de voorsz: Willem
Gijsbertsz apart dat hij ontrent een
maend geleden sonder in den precisen dag
behaeld te willen sijn op een dingsdagh
binnen Amsterdam des naermiddags
ontrent twee uijren is gecomen op het
voorz veer en aen den gemelte Arij
Mechielsz heeft gevraagt wanneer hij
naer Huijsen varen soude waer op ten
antwoord kreeg aenstonds dog wagtende
tot 3 a 4 uijren en op het sterk aanhouden
van den Comprt den Commissaris van
het selve veer den voorn: schipper
ordonneerde af te steecken t’gunt hij
dede en gekomen sijnde aen de nieuwe
(blz. 5)
brug dat gemelte schipper aldaer ontrent
een uijr bleef Leggen dat hij in plaetse
van daer te vaeren na Huijsen met seer
bequaem weer is gevaren voor durkerdam
alwaer hij buijten ordre van imand
# ontrent half ses uijre
het anker # liet vallen en met een kleijn
schuijtje aen de wal voer van waer hij
volgens t’rapport van de schippers
knegt savonds ontrent half Elf
uijren aen boord quam dat gemelte
schipper aldaer blijvende leggen des
smorgens ontrent 6 uijren met sijn
knegt buijten ordre van imand wederom
van boord ter plaatse voorz is gegaan
van waer hij des morgens ontrent
tien uijren wederom aen boord quam
seijnde na sijn Comprts oordeel seer
beschonken, dat hij Comprt den voorn
schipper siende vroeg dewijl
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(blz. 6)
hij Comprt verlangde na Huijs toe
wanneer hij varen soude waer op
ten antwoord kreeg anstonds, voegende
daer bij gij sult datelijk voor den donder
varen, gaende wederom van boord na
gemelte plaats sulks dat hij Comprt
eijndelijk dien morgen ontrent elf
uijren sonder schipper met sijn twee
knegts is seijl gegaen en tusschen vijf
a 6 uijren savonds op de Huijser Rede
en vervolgens aen Land is gecomen
Alle ‘t gene voorz staet verclaerden
sij Comprten ider in ‘t sijne alsoo waer
te sijn bevestigende het selve met
solemnele Ede seggende alle soo waerlijk
moet mij God Almagtig helpen ten
oirconde is dese bij schepenen voornt
ondertekent ten dage als boven
Jan Jakobsen Man
dit merk
‡ is gesteld
bij Cornelis Aertsz
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SSAN-OAH-1, blz. 075-082; 29-12-1714
Onderwerp: Reglement op het bevaren van het veer tussen Amsterdam en Huijsen
Contract tussen Amsterdam en Huizen; Geaccordeerd in Huijsen 29 December 1714

(blz. 75)

(blz. 77)

Reglement op ‘t bevaeren van het
veer tusschen Amsterdam en Huijsen
waernaer wederseijds schippers sigh
voortaen praeciselijk sullen hebben
te gedragen.

schippers, dewelke dat bijleggerschap zullen waerneemen, en die
altijt daer toe, ten gestelde tijden
soo als hieronder nader wert vermelt,
een schip in gereetheijt sullen
moeten hebben, uijt de gemeene
winsten voor af genooten werden
het geheele jaer door, twaelf en
een halve guldens, voor ieder week
waer in het veer alsoo, met een
bijlegger bevaeren werden sal.
Welverstaende, dat daer en tegen
ook alle de Hoopvragten, die door
ieder van de huijser schippers sullen worden gedaen, ‘t sij van huijsen
na Amsterdam of van Amsterdam
na Huijsen, gelijk mede alle de
Hoopvragten, dewelke door de
Amsterdammer schipper alsoo
komen gedaen te werden (mits
ieder schipper, die soodanigh een

Eerstelijk nademael de Amsterdammer
veerschipper geregtigt is tot de eene helft
van dit veer, en de Huijser schippers
komen voor de wederhelft soo soude
het selve veer ook met schip tegen
schip bevaeren moeten werden, dogh
in agtingh genoomen sijnde, dat het
somtijts gebeuren kan door al te
harde windt, stilte, tegenstroom
of andersints, dat het veer met schip
tegen schip bevaeren werdende, de
schipper, wiens beurt het is om te
vaeren op de gestelde tijt niet aen
en is, tot ongerief van de Coopluijden

(blz. 76)
en andere daer bij geinteresseert
en dat derhalven al voor veele
jaeren is gebruijkt nogh een darde
schip als bijlegger, met uijtsluijtingh nogtans van de vier somer
Maenden, te weeten, Maij, Junij,
Julij, en Augustus, maer in welke
somer Maenden nu en dan ook
nogh wel soude kunnen voorvallen
dat sodanigh een bijlegger mede
van node ware, soo is als nu
vast gestelt dat voortaen het
veer bevaeren werden sal met een
darde schip als bijlegger, het
gehele jaer door soo lange het
vaerbaer weer sal sijn en dat tot
lasten van de Amsterdammer schipper voor de eene helft en tot lasten
van de Huijser schippers voor de
wederhelft:
Sullende daer voor door de huijser
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(blz. 78)
hoopvragt doet, voor af daer uijt
genieten sal, vier guldens getrouwelijk sullen moeten werden in
de gemeenschap ingebragt, en wedersijts half en half genooten
Even en in dier voegen, soo als alle
de vragt Loonen van dit veer, hoe
en in welker manieren die werden
verdient, gemeen sijn en bij de Amsterdammer schipper alleen voor de
eene helft, en bij de Huijsers schippers te samen voor de wederhelft
genooten moeten werden.
En sal om alle misverstandt en
oneenigheijt soo veel mogelijk te
vermijden, ijder week van de onderlinge verdiensten, deugdelijke afreekeninge gemaekt, en van de suijvere
winsten wedersijts de helft, op de
voor seijde wijse, promptelijk uijtgekeert moeten werden.
Op welke voorz: Conditien dan
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(blz. 79)

(blz. 81)

verder vastgestelt is
Dat des sondags van huijsen na
Amsterdam sullen moeten varen
drie schepen te weten de Amsterdammer schipper, een huijser schipper, en dan nogh een huijser schipper als bijlegger en dat op dese
ueren
Een schip ten negen ueren
Een schip ten thien a elf ueren
Een schip ten een uer.
Mits dat het schip, ‘t welk voor
Bijlegger gedient sal hebben, des
Maendaegs weder eerst van Amsterdam na huijsen sal moeten afvaeren te weeten des somers ten
twee ueren en des winters ten
een uer.
Dat des dingsdags van Amsterdam

soo vele als sij hier of daer sigh
te samen bevinden, malkanderen
getrouwelijk moeten helpen lossen
en Laden, als ook in alle andere
gelegentheden, daer onder mede
gerekent het ophaelen van de
vragten, den een den anderen
alle mogelijke behulpsaemheijt en
goede wille moeten bewijsen, als
naer behooren.
Des ‘t oirconde sijn hier van gemaekt
twee eens luijdende actens, bijde uijt
last van de Edele Groot Agtbaere
Heeren Burgermeesteren en regeerders der stadt Amsterdam
bij een der selver Secretarissen,
en uijt last van de E.E. Buijrmeesteren, Schepenen en die van den
geregte tot huijsen door hunne

(blz. 80)

(blz. 82)

na huijsen sal moeten afvaeren
een schip des middags ten twaelf
ueren.
En dat des woendaegs of donderdags
een schip van Amsterdam na
huijsen sal moeten afvaeren, soo
dra dat schip de goederen van
Gouda komende overgenomen sal
hebben.
Blijvende de vragtLoonen over en
weder (daer onder begrepen het
halen van boord en het brengen
aen boordt tot huijsen) als van
ouds.
Eijndelijk op dat de Coopluijden
en alle andere dit sigh van dit veer
komen te bedienen, te beter gerieft
mogen werden, sullen alle de
voorz schippers en hunne knegts
‘t sij tot Amsterdam, ‘t sij tot huijsen

Secretaris ondertekent den 3:e
November 1714 onder stont ter
ordonnantie van Mijne Heeren
Burgermeesteren en Regeerders
der stadt Amsterdam voornoemt
en was getekent Jan de Witt
nogh stont onder staent ter ordonnantie van Buijrmeesteren en
Schepenen van Huijsen voornoemt
en was getekent J: Thierens.
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Naer collatie bevonden
met sijne principale
te accorderen in huijsen
den 29 December 1714
bij mij
J. Thierens
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SSAN-ORA-184-3216A052; 18-08-1719
Onderwerp: Verklaring over slechte dienstverlening Arij Michielsz veerschipper van Amsterdam op Huijsen

(blz. 1)
Op huijden den 18 Augustus 1719
compareerden voor Jan Jansz Doorn
en Aert Vos schepenen tot huijsen,
gerritsz Jansz Doorn en Willem koij
reders en Coopluijden alhier woonaghtigh
En verclaerden, ter requisitie van
De buijremeesteren en regeerders
des voorsz dorps hoe waer is,
dat sij lieden ontrent twee jaren geleden
sonder den precisen dagh te kunnen
uijtdrucken, sijn gevaren van huijsen
op Amsterdam met Arij michelsz
en desselfs schip, die ordinaris veer
schipper is van Amsterdam op huijsen
voorsz, en dat sijluijden tegen den avond
gecomen sijnde tot nabij de
hannekes boom voor de voorsz stad
sagen datte voorsz boom gesloten
wierd, en dienvolgens niet binnen
konden komen, en dat de voorn
Arij michielsz vloeckende seijde
ick wenschte datte coopluijden door
son en maen doorsloegen en dat sij de
duijvel en de donder wegh sloegen
met meer diergelijcke vloeckende
woorden
Comparereerde mede Ysaack Spilt
(blz. 2)
mede coopman en reder als voren verklarende
dat hij ontrent een jaer geleden
mette voorn schipper en schip
van Amsterdam is gevaren na
huijsen, en met een seer goede en
bequaeme voor de wint en voor stroom
buijten de boom gecomen sijnde
dat het voorsz schip tegen een ander
groot schip op stroom leggende
geraeckte waer door veel moeijte
hadde om los te raacken, dat alsdoen
de voorn schipper tegen hem en andere
passagiers met een moeijlijcke geest
seijde ghij stoter mannetjes, dat ick
moet om uwent wil sulcken ongemack leijden, daer bij voegende
verscheijde andere diergelijcke schemp
woorden. verclarende wijders nevens
gerrit jacobsz reder en coopman als
voren mede comparerende, dat sijlieden
alsdoen gesien hebben dat het voorsz
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schip cort daer na tegen nogh twee
a drie andere schepen seijlde en
aenstiet, en van daer voortseijlende
dat het voorsz schip geraeckte tegen
een ander groot schip dat tegen
d’ oostindische werf op stroom was
leggende, seggende tegen haerlieden
en de verdere passagiers nu kan ick
(blz. 3)
ulieden van avond niet tot huijsen
brengen, waer op hij deselve aen
de Cattenburgh in aen een schip uijtsette
en sijlieden aen land geraeckten en
vervolgens haer reijse over Naarden
na huijs volbraghten genootsaeckt
waren te volbrengen
Nogh compareerden Lambert killewig
gerrit vos, Cornelis dircksz, en Claes
# verklaarden deselve
koij alle reders en coopluijden voorsz #
dat sijlieden in de maend van maert deses
jaers 1719 met de voorsz schipper Arij michelsz
sijn gevaren van Amsterdam na huijsen
met een seer goede en bequame wind, dogh
dat hij gemeltes schipper eer sij afvoeren seer
droncken inde koij vonden leggende en onbequaem
was om eenige dienst te doen blijvende
dat sijlieden sijn de kneght met hulp van
haerlieden eenige passagiers met veel moeijte buijten
de boom comende in groot pericul
geraeckten mette boeghspriet aen de wester
kant van de boom waer door het seijl
van onderen tot boven van malcanderen
scheurde sonder blijvende gemelte schipper
nogh al in sijn koij leggen, sonder eenigh
hand aeen ‘t werck te slaen niet
# seer verbaest sijnde
tegenstaende desselfs suster # veel moeijte
de aenwende om hem die in slaep was
geraeckt, wacker te maken, tot dat hij
eijndelijck met vloecken en sweren bovenquam,
terwel op 1 schip geroepen wiert mannen bergh
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(blz. 4)

(blz. 5)

u leven, waer op een ijeder seer be-anxt
werdende, riepen datter een steijger schuijt
moght werden aengeleijt om haer uijt
dese noot te redden, waer op oock
aenstonts een schuijt aen boort qaum en sijlieden
alle daer in overgingen na land,

over buijcksloot wederom na huijs te keren.

Nogh compareerde Willem dircksz mede
reder en coopman als voorsz, en verclaerde
dat hij ontrent 7 weecken geleden mette
voorn Arij michielsz en sijn schip is gevaren
van Amsterdam des middaghs ontrent
half drie uijren van de nieuwe brugh tot
aen de boom, alwaer Arij michielsz uijt
sijn schip ginck en wel ontrent
een uijr langh aghterbleef, en weder scheep gecomen
sijnde henen voeren, dogh dat hij in plaetsen
van na huijs te vaeren na Durckendam wilde
tegen wil en danck van hem en andere daer
in sijnde passagiers, waerover tusschen haer
eenige woorden vielen in soo verre dat
gemelte schipper seijde nu sal ick enen
wel tegen u wil en danck daer henen
varen ‘t gunt hij oock volbraght en sulx
gemelte schipper aenstonts naar land is gegaan
blijvende hij comprt nogh aen boort ontrent
een uijr lanck waer na hij comprt oock
verdrietigh werdende mede na land gingh
in de herbergh, daer de voorn schipper had
sien ingaen versoeckende aan hem nogmaals te
willen varen
datten schipper daer op antwoorde sulx niet te
willen doen daer bijvoegende spreijt u bed
op ‘t schip. sulx dat hij genootsaeckt wert

Wijders verclaren sij comparanten alle
te samen uijtgesondert de voorn: gerrit
jacobsz, den voornsz schipper Arij michielsz
ten tijde als hij met sijn schip de beurt mogt
waernemen en varen van Amsterdam op
huijsen of van huijsen op Amsterdam,
dickmaels en meest altijt soo droncken
gesien te hebben dat hij onbequaem was te
varen, als mede deselve doorgaens ganhts
onbeleeft en onwilligh om coopman of
passagier eenige dienst te doen, ontmoet
te hebben, en eijndelijck dat hij door sijn
dronckenschap en onbequaemheijt die
coopluijden haer goederen heeft doen nat werden
waer door haer grote schade is toegebraght
gelijck sijlieden oock verclaren op voorleden
maendagh gesien te hebben dat het voorsz
schip van huijsen tot Amsterdam
gecomen sijnde, vele goederen daer in geladen
soo nat daer uijt gelost sijn dat vele
schade daer bij geleden sal werden
bij welcke laeste verclaringe haer oock
voegen Cornelis killewigh jan jansz
Jonge huijbert roos jan
vergoes, Lambert jansz verbeeck
Tijmen jacobsz mede comparerende,
en betuijgende alle ‘t selve gesien en
ontmoet te hebben. presenterende
haer gedeposeerde des noots en versoght
sijnde met ede te bevestigen ten
oirconde is desen bij schepenen voornt
ondertekent ten dage als boven
aert Jacobsz Vos
Jan Jansen doorn
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SSAN-ORA-3177; 02-01-1720
Onderwerp: Akte van bewijs. Gijsbert Tijmensz weduwnaar van Jannetje Jans (Boor) ter eenre ende Jan Jansz
Doorn, Willem Tijmensz en Pieter Melsz Boor als voogden over de 3 nagelaten, echtelijk geteelde
kinderen namelijk Neeltje Gijsberts, Tijmen Gijsbertsz en Hendrick Gijsbertsz ter andere sijde zijn
overeengekomen: Neeltje Gijsberts: f 150 en opvoeding; met de 2 overige kinderen blijft alles
vooralsnog gemeenschappelijk bezit en zal te zijner tijd bewijs gegeven worden
(blz. 1)
Op huijden den 2 Januarij 1720 compe
voor schepenen en die van den gereghte
tot Huijsen Gijsbert Tijmensz weduwenaer
van Jannetje Jans ter eenre ende
Jan Jansz Doorn en Willem Tijmensz
en Pieter Boor als bij die van den voorsz gereghte
gestelde vooghden over de drie sijner
kinderen eghtelijck bij de voorn Jannetje
Jans geprocreert, en nagelaten, namentlijck
Neeltje gijsberts, Tijmen gijsbertsz en
hendrick gijsbertsz ter andere sijde verclaerden sij
comparanten metten anderen in der minne
op approbatie van den voorsz gereghte
over een gekomen en veraccordeert te
sijn aengaende ‘t bewijs ‘t gunt den voorn
gijsbert Tijmensz aen sijne voorsz drie
kinderen van moeders nagelaten
goederen gehouden was te doen
op navolgende
wijse, Eerstelijck verclaerde hij eerste
comprt aen sijn voorn doghter Neeltje
gijsberts in voldoeninge als voren mitsdesen
te bewijsen een somme van f 150 gl aen
gelt, belovende de voorsz somme van f 150:aen de voorn Neeltje gijsberts te sullen
betalen soo haest deselve gecomen sal wesen
totter ouderdom van 25 jaren of huwelicken
of andere geaprobeerden staet, en boven
(blz. 2)
dien in middels deselve te alimenteren
en op te voeden in cost dranck en
lichamelijcke nooddruft soo in sieckte
als gesontht, deselve sullen laten leren
lesen schrijven, in soodanigen ambaght

alswaer toe sal oordelen dat haer
ten meesten nutte sullen strecken.
en voortsz daer mede te handelen, en
uijt te setten als een eerlick vroom
vader betaemt alles na sijn staet
en neffens buijren, behoudens des kints
voorsz capitale en belangende de twee
overige kinderen was goed gevonden
en geresolveert datte selve mette
haren voorn vader onder ‘t genot van spijs
dranck kledinge en redinge en
in alles dat tot educatie van ‘t lichaem
nodigh is, in gemeenschap souden
blijven sitten ter tijd en wijlen het den een
of d’ander gaet en nodigh sal aghten
van den andere te scheijden, als wanneer
de voor gijsb Tijmensz oock in
voldoeninge als voren gehouden blijft
aen deselve soodanigen bewijs te doen
als bevonden sal werden te behoren
met alle ‘t gunt voorsz staet verclaerden
de voorn comparanten volcomen genoegen
(bl. 3)
en contentement te nemen, en aldus over
eengekomen en veraccordeert te sijn
belovende ‘t selve getrouwelijck te sullen
nacomen en doen nacomen onder verband
als na reghten versoeckende hier op
approbatie, ‘t gunt die van den gereghte
na genomen informatie, verclaren te
approberen, ter oirconde is dese bij twee
schepenen uijt haer collegie ondertekent
aart Jacobsz Vos
Jan Janse doorn

SSAN-ORA-3177; 19-01-1720
Onderwerp: Voogdijstelling
Tot vooghden over de drie kinderen nagelaten
bij jannetje jans boor
in leven huijsvrouw van
gijsbert Tijmensz werden gestelt
jan jansz Doorn, Pieter melsz boor
en Willem Tijmensz
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SSAN-OAH-1, blz. 106-109; 29-10-1723
Onderwerp: Verzoek aantal schippers van 3 op 2 te brengen

(blz. 106)

(blz. 107)
eren
Aan de Ed: agtbaare H
Buijrmeesters, Schepenen en
Raden des Dorps Huijzen

Geeft reverentelijk te kennen Gijsbert Tijmensz
en Huijbert Adriaansz veerschippers van Huijzen
op de Stad Amsterdam, hoe dat zedert den
Jaare 1698 het voorsz veer den tijd van
omtrent 10 a 11 Jaren aan den anderen is bediend
geworden door drie schippers varende van
Huijzen op Amsterdam, en van daar weder te
rug, alles sodanig en op dien goeden voet
dat sij met hun drien het voorsz veer na
behoren hebben waargenomen, en een ider
Passagier en Coopluijden met haar goederen
volkomen genoegen hebben gegeven, en buijten
clagten gestelt, dat daar op nu enigen tijd
geleden deser wereld is komen te overLijden
Pieter Lambertsz Smit 1 mede schipper nevens
hen supplten wegens Huijzen in het voorsz veer
Het is nu sulks dat sij Supplten met waarheijd
aan UEd Agtb bij deezen komen te vertonen, hoe
dat zedert een geruijmen tijd, door het seer
gering transport der goederen, en passagiers
het voorsz veer van tijd tot tijd in soo verre
is afgenomen en verminderd geworden
dat sij Supplts indien UEd Agtb weder een
ander schipper in des overledens plaatze
kwamen aan te stellen, niet cababel zijn
om enige kostwinninge van t’ selve te
erlangen, veel min de tegenwoordige
veerschepen in een behoorlijke staat te
kunnen onderhouden.

1

En nademaal sij Supplten sig althans in t’
voorsz veer nu met hun drien, namentlijk
twee wegens Huijzen, en een wegens
Amsterdam nog overig bevinden, die
met den anderen volkomen in staat zijn
om het selve ten gerieve en genoege van
Coopluijden en Passagiers na behoren te
bedienen, en haar buijten alle Clagten te
kunnen houden.
Soo keeren sij Supplten om boven gem: redenen
haar tot Ued Agtb ootmoedig versoekende
dat UE Agtb haar twee Supplten gunstelijk
te verlenen het voorsz veer wegens Huijsen
privativelijk met uijtsluijtinge van alle
anderen te mogen waarnemen en bedienen
en dat mitsdien het vacante veer van de
genoemde Pieter Lambertsz Smit uijt het
selve mag uijtvallen, en daar van aan de
Supplten te verlenen acte in forma
T’ welk doende en (was getekend) Gijsbert
Tijmensz, Huijb Adriaansz.
De Buijrmeesteren, Schepenen en Raden des dorps
Huijzen gesien en ge-examineert hebbende
het verzoek in de bovenstaande requeste
gemelt accorderen aan de voorn: twee Supplten
in maniere naarvolgende het voorsz
versoek, namentlijk
Dat sij twee Supplten privativelijk en met
seclusie van anderen, het voorsz veer ten
haren behoeve en profijte sullen bevaren
tot ‘er’ tijd toe en niet Langer als haar
Agtb: sullen oordelen dat nog een derde
nevens haar moet worden aangestelt

Begraven d.d. 04.09.1723 te Huijsen; lidmaat nr. 13

C:\..................\BEURTSCHIPPERS/Jan .Schipper, 2015-10-21

79 / 138

(blz. 108)

(blz. 109)

Dat wijders de voorn: Supplten geduijrende, en
soo lange sij lieden het voorsz veer met hun
twee bevaren, gehouden sullen wezen
om Jaarlijks aan Wijgertje Pieters Smit
dogter van de laast overleden Schipper Pieter
Lambertsz Smit (soo lang sij leeft, oft
anders soo lang als de regenten deses Dorps
sulks sullen goed vinden) uijt te keeren
en te betalen een somme van vijftig gulden

en gekomen de voornoemde Gijsbert Tijmensz
en Huijbert Adriaansz, die de Regenten
des voorsz dorps hebben bedankt voor
de gunst in dezen gedaan, belovende
bij dezen om haar in allen maniere te
gedragen en te voldoen aan het
appoinctement in dezen verleent
ten oirconde is deze bij haar ondertekent
op de voorsz 29 october 1723.

Dat voorts sij Supplten gehouden sullen zijn om het
voorn veer na behoren ten genoege van de
Regenten deses dorps waar te nemen, ofte
dat andersints bij nalatigheijt van dien
andere in haar lieder plaatse sullen werden
aangestelt
En laastelijk dat voortaen bij de Regenten deses
dorps tot meerder commoditeit van
Coopluijden sullen werden aangestelt sodanige
Voerluijden tot het veer, en op sodanig
loon als het haar agtb: sullen komen goed te
vinden. omtrent alle het welke sij lieden
haar geheel en al sullen moeten onderwerpen
en daar van in dit register bij haar lieder
onderteeckening verklaringe moeten
geven. Actum Huijzen den 29 octob 1723
present Ysak Will: Spilt, Willem rebel,
Jan Jansz Jonge, Jacob Killewig, Cornelis
Aartsz, Rut Perk, Cornelis dirksz, Pieter
Melsz boor, Claas Jacobsz Schram, Gerrit
Jacobsz Snijder en Wijgert Jansz doorn
actum Huijzen den 29 october 1723.

In kennisse van mij
Hendrik Thierens
1723
Gijsbert tijmenssen
Huijbert Adriaansz

Waar op vervolgens binnen sijn ontboden
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SSAN-OAH-1, blz. 117-119; 10-01-1727
Onderwerp: Aanstelling Tijmen Gijsbertz
(blz. 117)

(blz. 119)

Alsoo Gijsbert Tijmensz, Veerschipper van
desen dorpe Huijzen op de Stad Amsterdam
sig aan ons addresserende te kennen gegeven
heeft dat hij vermits sijn hooge Jaaren wel
genegen was te desisteren en afstand te doen
van de voorsz Schippersplaats, gelijk hij
dan daar van op heden voor ons gedesisteert
heeft bij desen; hebbende hij daar benevens
aan ons versoek gedaan ten eijnde dat wij
in desselfs plaats tot Schipper als boven
geliefde aan te stellen, en daar mede te
begunstigen sijn soon Tijmens Gijsbertsz,
soo is t’ dat wij Buijrmeesteren,
en Schepenen des dorps Huijzen gelet hebbende
op het voorsz versoek, en geinformeert
zijnde van de bequaamheijt van gemelde
Tijmen Gijsbertsz, denselven Tijmen Gijsbertsz

Tijmen Gijsbertsz den behoorlijken eed hier
toe staande heeft afgelegt, soo sal aan
hem van deese, op dat hij bij een ider
daar voor mogt werden erkent en
aangenomen gegeeven werden Extract
Actum Huijzen den 10 Januarij 1727.

(blz. 118)

In kennissen van mij
Secrets:
Hendrik Thierens
pieter melsz boor buermeester
Jan komin buermeester
Jacob Killewigh
aart Jacobsz Vos
Wijgert Jansz doorn
dit merk ‡ is met
eijgen hand bij Rut Timmer
gestelt
Willem Dircksen

tot de bedieninge van Schipper in het voorsz
veer, in de plaats van desselfs vader
bij desen aan stelle en committeere, alles
nogtans op die voet als het gemelde
sijn vader nu laastelijk heeft bedient en
waargenomen, en sulks dan met die
magt aan onse Sijde om wanneer het
ons goed dunkt en behaagt een derde
Schipper in de plaats van wijlen Pieter Lambertsz
Smit in het voorsz veer te kunnen en
vermogen aan te stellen, wijders met
die last om geduijrende en soo lang hij
t’ voorsz Schipperampt veer nevens nog een
schipper wegens Huijzen, bedient, aan
Wijgertje Pieters Smit, sijnde een dogter
van de voorn Pieter Lambertsz Smit, haar
Leven geduijrende of anders tot soo lang
als de Regenten deses dorps het mogte
komen goed te vinden, Jaarlijks te betalen
een somme van vijf en twintig Guldens
soo als huijbert Adriaansz mede Schipper
in dit veer gelijke uijtkeeringe Jaarlijks
is gehouden te doen.
Voorts om het selve veer na behoren, en
bijzonderlijk ten genoege van de Regenten
deses dorps waar te nemen, en laastelijk
met onderwerpinge aan alle het geene
aangaande dit veer bereijds is gereguleert
ofte nog na deesen door de regenten van deesen
dorpe Huijzen goedgevonden en geresolveert
mogte werden, en nademaal de meergem:
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SSAN-ONA-3731A29; 28-01-1729
Notaris:
Hendrik Thierens
Onderwerp: Testament Gijsbert Tijmensz gewesen veerschipper. Universele erfgenamen zijn zonen Hendrik
Gijsbertsz en Tijmen Gijsbertsz. Zijn overleden dochter Gerritje Gijsberts
(blz. 1)

(blz. 2)
H Thierens

In den naame des Heeren Amen
op heden de 28 Januarij 1729 sijnde
Vrijdag des voormiddags de klokke
omtrent half twaelf uijre compareerde
voor mij Hendrik Thierens secrets der
stad Naarden en Notaris bij den ed.
Hoove van Holland geadmitteert
residerende binnen Naarden ter
presentie van de naar te noemen Getuijge
Gijsbert Tijmensz, gewesene veerschipper
van den dorpe Huijsen op Amsterdam
woonagtig binnen den dorpe Huijsen
mij Nots bekent sijnde de Comparant
gesont van Lighaam en sijn verstand
en sinnen volkomen magtig, en in
staat om van sijn goederen te
disponeren
de welke alvorens verklaarde te
vernietigen en te revoceeren alle sodanige
actens, Testamenten en uijtterste
wille als bij hem Comparant
gemaakt sijn en die deese sijne
navolgende dispositie soude
kunnen of mogen Contrariëren of
hinderlijk sijn
en dienvolgende komende tot sijne
voorgenome dispositie soo verklaarde
hij Comparant met voorbedagte
raade en om sonderlinge redenen
hem daar toe bewegende bij desen
voor uijt te maken en te praelegateren
aan en te behoeve van sijn Comparante

soon Hendrik Gijsbertsz, eerstelijk een
somma van vierhondert Guldens
# de helft van 2½ swat
mitsgaders vijftien voeten # maatlant
die hij Testateur ge-erft heeft van zijn
overleden dogter Gerritje Gijsberts
gelegen op bussemermaat belent
de Wede Jan Jansz Jonge ten suijden
begerende hij Comparant wel
uijtdrukkelijk dat de voorn somme
van vierhondert Gls, en het gesegde
land voor alle delinge tusschen
sijnen erfgenamen, bij de gemelde
Hendrik Gijsbertsz voor uijt sal
werden getrokken en genoten,
en in alle sijne Testateurs overige goederen
verklaarde hij Testateur tot sijne
enige en universele erfgenamen
te stellen en bij desen te institueren
sijn twee sonen Tijmen Gijsbertsz
en de voorn: Hendrik Gijsbertsz ider in een
egale portie
Alle ‘t gene voorn staat verklaarde
hij Testateur te wesen sijn Testament
laaste en uijtterste wille, begerende
dat het selve na sijn dood
stiptelijk sal werden agtervolgt
en nagekomen, ‘t sij als Testament
of als uijtterste wille, niettegenstaande
enige solemniteiten in dese
ver-eijst niet na behoren mogte
sijn waargenomen
Aldus gedaen en gepasseert binnen
(blz. 3)
de dorpe Huijsen ten huijse van Willem
rebel ter presente van Jacob Killewig
buijrmeester deses dorps en Lambert
Hendriksz Visser als getuijge, te
dage als boven
Gijsbert Tijmensen
Jacob Killewigh
Lambert hendrikse visser
‘T welk ik getuijge
Hendrik Thierens
1729
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SSAN-ORA-3178; 04-03-1729
Onderwerp: Machtiging van de Buurmeester Willem Rebel tot ontvangst van de jaarlijkse betaling van in totaal
f 50 door de veerschippers Huijbert Adriaansz en Tijmen Gijsbertsz voor Wijgertje Pieters Smit
dochter van wijlen Pieter Lambertsz Smit
den 4 maart 1729 hebben Schepenen des Dorps
Huijsen bij desen gequalificeert den Buijrmeester
Willem rebel om tot er tijd anders mogt
werden gedisponeert Jaarlijks van Huijbert
Adriaansz, en Tijmen Gijsbertsz buijte veerschippers
van hier op Amsterdam te vorderen en
te ontfangen sodanige somme van
f 50:- als sij Jaarlijks gehouden sijn
aan en ten behoeve van Wijgertje Pieters
Smit, nagelaate dogter van Pieter Lambertsz
Smit, te betalen en uijt te keeren
Welke penningen door de voorn Willem
rebel ten behoeve van de voorn: Wijgertje
Pieters Smit sodanig sulle werden
geadministreert en ge- emploijeert
als bij hem ten meesten mitte van deselve
Wijgertje Pieters Smit sal bevonden
werden te behooren. Actum ten dage
als boven
In kennisse van
mij
Hendrik Thierens
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SSAN-ONA-3731A040; 30-06-1729
Notaris:
Joan Bosch
Onderwerp: Jacob Killewig oud Buurmeester van Huizen verkoopt aan Mons. Pieter Le Grel, Coopman in
Tabacq woonagtig tot Amsterdam, sijn comparants schippersplaats in het binnenveer van Naarden
op Muijden en Amsterdam, en de oude schuijt, de bestelwagens alsmede de nieuwe schuijt welke
tot Amsterdam heden gemaakt werd voor f 3.300,-

(blz. 1)

H Thierens

Op heden den 30 Junij Compareerde
voor mij Hendrik Thierens Secretaris der
Stad Naarden, en Notaris bij den Ed: Hoove
van Holland geadmitteert residerende
binnen Naarden, ter presentie van de
naar te noeme Getuijgen de Heer Jacob
Killewig oud Buijrmeester des dorps
Huijsen mij Notaris bekent
dewelke bij desen verklaarde vercogt te
hebben en ingevolge van dien mitsdese
te transporteren te cederen en in een
volkomen en vrijen eijgendom over te geven
aan Mons. Pieter Le Grel
Coopman in Tabacq woonagtig tot
Amsterdam sijn comparants
schippersplaats in het binnenveer van
Naarden op Muijden en Amsterdam
vice versa met de oude schuijt, als
mede de nieuwe schuijt welke tot
Amsterdam heden gemaakt wert
waar van egter de vz Coper het contract
dieswegen gestand sal moeten doen,
en deselve betalen.
Wijders de portie in de twee gemeene
schuijten als mede in de bestelwagens
en voorts met de ap en dependentie
revenues inkomsten en lasten van dien
sodanig en in dier voegen, als het
hen Comparant in eijgendom
is competerende en hij het selve bevaren heeft
En bekende hij Comparant op de
Cooppenningen ten bedrage van
drie en dertig hondert Guldens uijt
handen van den Coper die alhier
mede is Comparerende, heden
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(blz. 2)
ontfangen te hebben een somme van
dertien hondert Guldens, sullende
de overige twee duijsent Guldens
door den Coper precies betaalt moeten
werden op den eerste november
deses Jaars 1729. welken aangaande
tusschen de voornoemde verCoper en
Coper geconditioneert en bedongen
is, dat wanneer den Coper in
gebreecke mogt koomen te blijven
de voorz twee duijsent Gls op den
selve 1 november te voldoen
hij indien gevalle van de gesegde
twee duijsent Gls sedert dien
eerste Julij deses Jaars tot de
volle aflossinge toe sal gehouden
sijn te betalen intereste tegen
en naar advenant vier Gls ten
hondert in ‘t Jaar
gevende den verkoper mitsdien aan de voorn:
Coper bij desen over al het regt
en geregtigheijt dat hij Comparant
aan en tot de voorn Schippersplaats
oude en nieuwe schuijten in maniere
als voren met de ap en dependentien
van dien gecompeteert heeft
en beloofde den verkoper het voorsz
getransporteerde te sullen vrijen en
waren, en den koper voor alle
namaninge deswegen te sullen
(blz. 3)
guaranderen onder verband als na
regte
Aldus gedaen en gepasseert binnen Naarden
ten Comptoire van mij Notaris, ter
presentie van Jan Ulig en Jan
Dingemans als getuijgen, ten dage
als boven
Jacob Killewigh
Pieter le Grel
Jan Uligh
Jan dingemans
‘T welk ik Getuijge
Hendrik Thierens
1729
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SSAN-OAH-1, blz. 136-140; 22-06-1731; Kopie
Onderwerp: Kopie van het originele Octrooi tot Aanstelling van veerschippers; klachten over Huijbert Adriaansz
(Zie ook:
(Onderwerp:

SSAN-OAH-267;-Acte-22-06-1731, origineel)
Acte, waarbin de Staten van Holland en Westvriesland aan buurmeester en gerecht van Huizen het recht verleenen om
veerschippers aan te stellen van Huizen op Amsterdam en elders; 1 charter op perkament)

(blz. 136)

(blz. 137)

De Staten van Holland en Westvries
Land, doen te weeten, alsoo ons te kennen
is gegeven bij Buurmeesteren en de geregten
van den dorpe van Huijsen dat gelijk de Suppln
was competerende het regt, omme de veerschippers binnen haer dorp aan te stellen soo was
sulx bij haer ook, van alle oude Tijden geexerceert; en vervolgens waeren door haer altoos
mede begeven en aangesteld geworden de veerschippers van Huijsen voornt op de stad Amsterdam, sonder dat gevonden wierd, dat ooit
imand buijten de Suppln:, sig dat regt van
begeving hadde aangematigt men geexerceert gehad sijnde, selfs bij ons aen haer
n
Suppl : op den 3 Aug: 1680 verleent Octroy
om op de goederen van de ingeseetenen bij
haar Suppln: veerschippers gevoert werdende
te mogen leggen een tiende penning dat
ook bij vervolg en wanneer sig eenige
ongeregeltheeden in het vervoeren van de
goederen bij de veerschippers van de Stad
Amsterdam voorgenomen, daer inne bij
Reglement op Huijsen, en die van huijssen
op de voorsz: Stad Amsterdam voorquame
daer inne bij Reglement opgeregt bij de Ed:
Gro: Agtb: Heeren Burgemeesteren en
Regeerders des voorsz: Stad Amsterdam
ten eenre en de Suppln: ten andere sijde
was voorsien geworden, dat vervolgens de
Suppln: niet alleen wesende soo in het

natuurlijke regt alle magistraten competerende als ongekreukte Possessie van het
aanstellen van de voorsz: veerschippers van
Huijsen op Amsterdam maer ook om dien
aangaande schikkinge te maken en ordres
te stellen was het comen te gebeuren dat in
den jare 1712 overleeden sijnde en van de voorsz
door haer Suppln: aangestelde veerschippers
van Huijsen op Amsterdam, met name
Adriaan Schipper, desselfs nagelaten wede
Marre Goossens sig hadde aangematigt bij
continuatie met het veerschip bij de voorn:
haren man nagelaten het voorsz: veer buijten
consent van de Suppln: waer te nemen
en sulx aan haer door de Suppln: belett
e
wesende, deselve wed van sig had cunnen
verkrijgen haar te addresseeren aend Heeren
Raden en Meesters van de Reekeningen
van onse Domijnen en van deselve, buijten
eenige kennis van de Suppln: voor haer
en voor haer zoon Huijbert Adriaansz
verkregen acte als veerschippers van
huijsen op Amsterdam voornt dat de
Suppln: soo dra sulx aan haar was
voorgekomen niet alleen de voorsz: acte
bij die van de camer van Reekeningh
gegeven, niet gerespecteerd, maer
haer Regt ‘t welk sij hadden, ende de
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(blz. 138)

(vervolg blz. 139)

Possessie waar in sij waren om privativelijk
en alleen haere veerschippers aan te stellen
aan de voorsz: camer aangetoont hebbende, was
sulx ook geworden van dat Effect dat gemelde
Huijbert Adriaansz sig in plaats van hem
met de voorsz: sijne verkregen acte te behelpen
aan de Suppln: geadresseert en versogt hadde
om door haar Suppln: tot veerschipper van
Huijssen op Amsterdam te wesen aangesteld
dat, dat versoek eijndelijk door de Suppln:
geaccordeert ende daar van ten behoeve van
hem Huijbert Adriaansz behoorlijke acte
van wegens haer Suppln: uijtgegeven geworden was dat vervolgens de Suppln: wesende
gebleeven in het voorsz: haer regt en tegens
gem: Schipper Huijbert Adriaansz diverse
klagten over en ontrent het waarnemen
van het voorsz sijn beroep aen de Suppln:
voorgekomen wesende hadden sij denselven
na eenige tijd gelegen voor haer ontboden,
hem het doen van sijn pligt voorgehouden
en ter dier occasie niet duijsterlijk verstaen
dat hij Huijbert Adriaansz: als nog mede
was voorzien van een acte als veerschipper
aan hem bij die van de camer van Reekening
verleent ende geconsidereert, hoe seer het
mede geven van de voorsz: acte van veerschipper van Huijsen op Amsterdam aan gem:
Huijbert Adriaansz door voorn: camer als

en alleen waren bevoegt geweest en vervolgens bij continuatie bevoegt waeren om
aan te stellen de veerschippers van Huijsen
op Amsterdam en elders varende

(blz. 139)
buijten haer Suppln: weeten en onder
Reverentie buijten eenig regt geschiedt
wesende de Suppln: in haer natuurlijk
Regt en die immemoriale possessie waer in
sij wanen (als nog noit eenig veerschipper
van Huijsen bekent geweest sijnde, dewelke
niet door de Suppln: aangesteld, en met haer
acten was voorzien geweest:) niet kan proju
dicieren, soo hadden sij Suppln: egter gemeijnt
haar pligt te wesen dese te moeten brengen
in de schoot van ons met ootmoedig versoek
dat wij tot mainetien van ‘t voorsz: haer Suppln:
Regt en Possessie geliefden te verstaen en
te verclaren dat sij Suppln: privativelijk

Soo ist dat wij de saak en het versoek
voorsz: overgemerkt hebbende en genegen
sijnde ten bede van de Suppln: naar ingenome consideratien en advis van onse
gecommitteerde Raden aan de voorn:
Buurmeesteren en Geregten van den
Dorpe van Huijsen, hebben geaccordeerd
gelijk wij hen accorderen bij desen omme
de veerschippers van Huijssen op Amsterdam en elders varende aan te stellen
(blz. 140)
mits van die concessie Jaarlijx Promptelijk
ten comptoire van den Raad en rendmeester
generael van Noord Holland kennemerland
en brederoode in het zuijderquartier adriaen
Steijn ofte sijne successeurs inder tijd, betalende
voor een Recognitie de somma van vijf en
Twintig gls: alles nogtans tot ons kenelijk
wederseggen toe, en verder nog langer niet
Lastende een ider dien het aangaat, sig hier
nae te Reguleeren gedaen in den Hage onder
onsen groten Zeegele hier aan doen hangen
den twee en twintigste Junij int jaer onses
Heeren en Zaligmakers Duijsend Seven
Honderd een en dertigh (onderst:) J:H:V:
Boetselaer (lagerst:) Ter ordonnantie
van de Staten (was get:) Willem Buijs
Naar collatie is dese accorderende
bevonden met het originele octroij
sijnde van dato, en geteekent
als boven
Hendrik Thierens

SSAN-OAH-267, Acte-1731; 22-06-1731; Origineel, 1 charter op perkament
Onderwerp: Acte, waarin de Staten van Holland en Westvriesland aan buurmeester en gerecht van Huizen het
recht verleenen om veerschippers aan te stellen van Huizen op Amsterdam en elders
(Zie ook:
Onderwep:

SSAN-OAH-1, blz. 136-140; 22-06-1731, kopie)
Kopie van originele Octrooi Aanstelling;klachten over Huijbert Adriaansz, 22 Juni 1731)
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SSAN-OAH-267, Acte-1731; 22-06-1731; blz. 1; Origineel
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(blz. 1)

De Staten van Holland en West
vriesland doen te weten alsoo ons te kennen is gegeeven
bij Buurmeesteren ende Gereghte van den dorpen van Huijssen dat, gelijck
Supplten was competerened het reght om de veerschippers binnen haar dorp
aen te stellen soo was sulx bij haar ook, van alle oude tijden geexerceert
en vervolgens waerendoor haer altoos mede begeven en aangestelt geworden
de veerschippers van Huijssen voornoemt op de stadt Amsterdam zonder
dat gevonden wierd, dat ooijt imand buijten de Supplten sigh dat reght
van begeevingh hadde aengemaetight men geexerceert gehad sijnde selfs
bij ons aen haer Supplten op den 3 Aug: 1680 verleent Octroij om
op de goederen van de ingesetene bij haar Supplten veerschippers gevoert
werdende te mogen leggen een tiende penning dat ook bij vervolg en
wanneer sigh eenige ongeregeltheeden in het vervoeren van de goederen
bij de veerschippers van de stadt Amsterdam op Huijssen en die van
Huijssen op de voorsz stadt Amsterdam voorquame daar inne bij reglement
opgereght bij de Ed. Gro aghtbare Heeren en Burgemeesteren en regeerders
der voorsz stadt voorsz stadt Amsterdam ter eener ende den Supplten ter andere
zijde was voorsien geworden; dat vervolgens de Supplten niet alleen
wesende soo in het natuijrlijcke reght alle magistraten competeerende
als ongekreuckte possessie van het aenstellen van de voorsz veerschippers
van Huijssen op Amsterdam maer oock om dienaengaende schickinge te
maecken en ordres te stellen was het comen te gebeuren dat in den
Jaere 1712 overleeden zijnde en van de voorsz veer haar Supplten aengestelde veerschipper van Huijssen op Amsterdam, met name Adriaan Schipper desselfs
nagelaten Wede Marre gossens sigh hadde aangematigt, bij continuatie met
het veerschip bij de voorn haeren man nagelaten, het voorsz veer buijten
consent van de Supplten waer te nemen dan dat zulx aen haar door

e

de Supplten belet wesende dezelve Wed van sigh hadt kunnen verkrijgen,
haer te addresseeren aan de Heeren Raden en Meesters van reeckeningen
van onse domeijnen en van deselve buijten eenige kennis van de Supplten
voor haar en voor haar zoon Huijbert Adriaensz verkregen Acte als veerschippers van Huijssen op Amsterdam voorn: dat de Supplten soo drae
zulks aen haar was voorgekomen, dat alleen de voorsz acte bij die van de
camer van reeckeningh gegeven niet gerespecteert waar haar reght ‘t welk
sij hadden ende de possessie waerin sij waeren om privativelijck en
alleen haere veerschippers aen te stellen, aen de voorsz kamer aengetoont
hebbende, was sulx oock geworden van dat effect, dat gemelte huijbert Adriaensz
sigh in plaatse van hem met de voorsz sijne verkregen acte te behelpen
aen de Supplten geadresseert ende versoght hadde om door haar Supplten
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SSAN-OAH-267, Acte-1731; 22-06-1731; blz. 2; Origineel
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(blz. 2
tot veerschipper van Huijsen op Amsterdam te wesen aengestelt dat, dat
versoeck eijndelijck door de Supplten geaccordeert, ende daer van ten behoeve van
hem Huijbert Adriaansz behoorlijcke acte van wegens haar Supplten uijtgegeven
geworden was, dat vervolgens de Supplten wesende gebleeven in het voorsz
haar reght, en tegens gemelte Schipper Huijbert Adriaensz diverse klaghten
over en ontrent het waernemen van ‘t voorsz sijn beroep, aen de Supplten
voorgekomen wesende, hadden sij den selven, nu eenige tijdt geleeden
voor haar ontboden, hem het doen van sijn plight voorgehouden en ter
dier occasie niet duijsterlijck verstaen, dat hij Huijbert Adriaensz als
nogh mede was voorsien van een Acte als Veerschipper aen hem bij die van
de gemelde Camer van Reeckeningh verleent, ende geconsidereert, hoe seer
het mede geven van de voorsz acte van Veerschipper van Huijssen op
Amsterdam aen gem: Huijbert Adriaensz door voorn Camer, als buijten
haar Supplten weeten, en onder reverentie buijten eenigh reght geschiet
wesende, de Supplten en haar natuijrlijk reght, en de immemoriaele possessie
waer in sij waren, (als nogh noijt eenigh veerschipper van Huijssen bekend
geweest zijnde, dewelke niet door de Supplten aengestelt, en met haer
acte was voorsien geweest:) niet kan projudicieeren, soo hadden sij Supplten
eghter gemeijnt haar plight te wesen, dese te moeten brengen in de
schoot van ons met ootmoedigh versoeck, dat wij tot mainetien van ‘t
voorsz haar Supplten reght en possessie, geliefden te verstaen en verclaren
dat sij Supplten privativelijck en alleen waren bevoegt geweest, en vervolgens
bij continuatie bevoegt waren om aen te stellen de Veerschippers van
Huijssen op Amsterdam en elders vaerende. Soo is’t dat wij de saak
en het versoeck voorsz overgemerckt hebbende, en genegen zijnde ter bede
van de Supplten naer ingenomen consideratien en advis van onse gecommiteerde
Raden aen de voorne Buurmeesteren en gereghten van den dorpe van Huijssen, hebben
geaccordeert gelijk wij hen accorderen bij desen, om de veerschippers van
Huijssen op Amsterdam en elders vaerende aen te stellen, mits voor die Concessie
jaerlijcks promptelijk ten Comptoire van den Raad en Rentmeester Generaal
van Noordholland Kennemerland en Brederode in het Zuijder quartier, Adriaen
Stein, off sijne successeurs in der tijdt, betalende voor een recognitie de somma
vijf en twintigh guldens, alles noghtans tot ons kennelijk wederseggen toe en
verder nogh langer niet. Lastende een ijder dien het aengaet, sigh hier nae
te reguleeren; gedaen in den Hage onder onsen groten Zegele hier aen
doen hangen den twee en twintighste junij in’t jaer onses Heeren ende Zaligmaker
duijzend zeven hondert een en dertigh

J:H:V: Boetselaer
Ter ordonnatie van de Staten
Willem Buijs
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SSAN-OAH-1, blz. 141-142; 05-10-1731
Onderwerp: Her-aanstelling Tijmen Gijsbertsz nevens Huijbert Adriaansz, 05 oktober 1731
SSAN-OAH-1, blz. 142-143; 05-10-1731
Onderwerp: Her-aanstelling Huijbert Adriaansz nevens Tijmen Gijsbertsz, 05 oktober 1731
(blz. 141)

(Vervolg blz. 142)

De Buijrmeesteren en Geregten van den
Dorpe Huijsen, als bij octroij van haar
Ed. Groot Mog: van dato 22 Junij deses
Jaars 1731 competerende de begevinge
van de veerschippers Plaatsen van Huijsen
op Amsterdam, hebben tot veerschipper
in het voorsz veer benevens Huijbert
Adriaansz die daartoe ook mede bij
ons is begiftigt aangestelt Tijmen
Gijsbertsz, mits dat denselve Tijmen
Gijsbertsz onder Eede sal hebben te beloven
sig te reguleren na de ordonnantien
en reglementen bereijds op het voorsz:
veer bij ons gemaakt en nog te maken,
en voorts sig daar in eerlijk en
opregtelijk te sulle gedragen
gelijk hij wijders sal moeten aannemen
en beloven, soo als denselven voor ons

De Buijrmeesteren en Geregte van den
Dorpe Huijsen, als bij octroij van haar
Ed. Groot Mog: van dato 22 Junij
deses Jaars 1731 competerende de begevinge
van de veerschippers Plaatsen van Huijsen
op Amsterdam hebben tot veerschipper in
het voorn veer benevens Tijmen Gijsbertsz
die daar toe ook mede bij ons is begiftigt
aangestelt Huijbert Adriaansz mits
dat denselve Huijbert Adriaansz onder Eede
sal hebben te beloven, sig te regulieren na
(blz. 143)

comparerende belooft, en sig verbind bij
desen, om aan Wijgertje Pieters Smit
wesende een dogter van wijlen Pieter Lambertsz
Smit, in leven veerschipper voornoemt,
jaarlijks haar Leven lang geduijrende
uijt de revenuen van het voorsz veer te
voldoen en te betalen een somme van
twaalf Gulden en tien Stuijvers.

de ordonnantien en reglementen bereijds
op het voorsz veer bij ons gemaakt, en
nog te maken, en voorts sig daar in
Eerlijk en opregt te sulle gedragen
gelijk hij wijders sal moeten aannemen
en beloven, soo als denselven Huijbert
Adriaansz voor ons comparerende
belooft, en sig verbind bij desen, om
aan Wijgertje Pieters Smit wesende een
dogter van wijlen Pieter Lambertsz Smit
in Leven veerschipper voornoemt
jaarlijks haar Leven lang geduijrende
uijt de Revenuen van het voorz veer
te voldoen en te betalen een Somma
van twaalf Guldens en thien Stuijvers.

en nog boven dien jaarlijks geduijrende
de voorsz bedieninge, aan den
Buijermeesteren deses Dorps ten behoeve van
dit Dorp te betalen gelijke twaalf Gls
en thien Stuijvers; wesende de helft
van de recognitie die wegens dit veer
ten behoeve van de Domeijnen van
haar Ed: Groot Mog: jaarlijks moet
werden betaalt

En nog boven dien jaarlijks geduijrende
sijne voorsz Bedieninge aan den
Buijrmeester deses Dorps ten behoeve
van dit Dorp te betalen, gelijke twaalf
Guldens en thien Stuijvers, wesende de
helft van de recognitie die wegens dit
veer ten behoeve van de Domeijnen
van haar Ed: Groot Mog: jaarlijks
moet werden betaalt

En nademaal de voorn: Tijmen Gijsbertsz
den voorsz eed op heden voor ons heeft
afgelegt soo hebben wij aan hem
verleent de jegenwoordige acte
en lasten alle en een ider die ‘t aangaat
hem voor veerschipper in ‘t voorsz
veer te erkennen Actum in Huijsen
den 5 october 1731.

En nademaal de voorn: Huijbert # Cornelisz
den voorsz Eed op heden voor ons heeft
afgelegt, soo hebben wij aan hem verleent
de jegenwoordige acte, en Lasten alle
en een ider die t’ aangaat hem voor
veerschipper in t’ voorsz veer te erkennen,
Actum in Huijsen den 5 october 1731

(blz. 142)

In kennissen van mij
Hendrik Thierens

In kennissen van mij
Hendrik Thierens
# Verkeerde naam; moet zijn Adriaansz
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SSAN-OAH-1, blz. 162-166; 28-02-1732; Kopie
Onderwerp: Contract tussen Amsterdam en Huizen
(Zie ook:
(Onderwerp:

SSAN-OAH-268-Reglement-1732; 28-02-1732, Origineel)
Reglement op het bevaren van het veer tussen Amsterdam en Huizen)

(blz. 162)

(blz. 163)
Reglement op het bevaaren
van het Veer tusschen Amsterdam,
en Huijssen, waar naar wederseijts
Schippers, zig voortaan preeciselijk
sullen hebben te gedragen

Eerstelijk, nademaal de Amsterdammer
Veerschipper Geregtigt is tot de eene helft van
dit veer en de huijsser schippers comen voor de
wederhelft, so soude het selve veer ook met
schip tegen schip bevaren moeten werden.
edog, in agting genomen sijnde, dat het somtijds
gebeuren kan, door al te harde wint, stilte, tegenstroom, of andersints, dat het veer met schip
tegen schip bevaren werdende, de schipper wiens
beurt het is om te varen, op de gestelde tijd niet
aan en is, tot ongerieff van de Koopluijden en
anderen daer bij geinteresseerd, en dat derhalven
al voor veele Jaren is gebruijkt een derde schip,
als bijlegger met uijtsluijtinge nogtans van
de vier somer maanden, te weeten Meij,
Junij, Julij, en Augustus, maar in welke
somer Maanden nu en dan ook nog wel
soude cunnen voorvallen, dat zodanig een
bijlegger mede van nooden waar, soo is als nu
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vastgesteld dat voortaan het veer bevaren werden
sal met een derde schip als bijlegger, het gehele
Jaar door, soo lange het vaarbaar weer sal sijn,
en dat tot Laste van de Amsterdammer schipper
voor de eene helfte, en tot laste van de Huijsser
schippers voor de wederhelft.
Zullende daar voor door de huijser schippers dewelke
dat bijleggerschap sullen waarneemen en die
altijd daar toe ten gestelde tijden zoo als hier onder
nader wert vermelt, een schip in gereedheijt
moeten hebben, uijt de gemeene winsten voor af
genoten werden het geheele Jaar door, twaalf
en een halve guldens, voor ider week, waarin
het veer alsoo met een bijlegger bevaren werden sal.
Welverstaande dat daar en tegen ook alle de hoopvragten, die door ider voor de Huijsser schippers
sullen werden gedaan ‘t zij van huijssen na Amsterdam of van Amsterdam na Huijssen gelijk mede
alle de hoopvragten dewelke door de Amsterdammer
schipper alsoo comen gedaan te werden (mits ider
schipper, die sodanig een hoopvragt doet, vooraf daar
uijt genieten sal vier guldens) getrouwelijk sullen
moeten werden in de gemeenschap ingebragt, en
wedersijts half en half genooten.
Even en in dier voegen, zoo als alle de vragtloonen
van dit veer, hoe en in welke manieren die
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(blz. 164)

(blz. 165)

werden verdient gemeen sijn, en bij de Amsterdammer schipper alleen voor de eene helft en bij
de Huijsser schippers te samen voor de wederhelft
genoten moeten werden.
en sal om alle misverstand en oneenigheijt, zoo
veel mogelijk te vermeijden, ider week van de onderlinge verdiensten deugdelijke afreekeninge gemaekt
en van de suijvere winsten wederseijts de helft
op de voorseijde wijse promptelijk uijtgekeert
moeten werden.
Op welke voorsz: conditien dan verder vastgestelt is:
Dat des sondags van huijssen na Amsterdam
sullen moeten vaaren drie scheepen, te weeten
de Amsterdammer schipper, een huijsser schipper
en dan nog een Huijsser schipper als bijlegger
en dat op dese uure:
Een schip ten Negen uuren
een schip ten tien a elf uuren.
een schip geduurende de ses somer Maanden
te beginnen met 1 April, in plaatse van ten een
uur te vier uuren, dog swinters ten een uur.

middags ten twaalf uuren.
En dat des woendags of Donderdags een schip
van Amsterdam nae huijssen sal moeten
afvaren, zoo dra dat schip de goederen van
Gouda komende overgenomen hebben sal
blijvende de vragtloonen over en weder (daar
onder begreepen het halen van Boort en
het brengen aen boort tot Huijssen) als
van ouds.
Eijndelijk op dat de coopluijden en alle andere
die sig van dit veer comen te bedienen te beeter
gerieft mogen werden sullen alle de voorsz
schippers en hunne knegts, ‘t zij tot Amsterdam
‘t zij tot huijssen, zoo veele als sij hier of daar
sig te samen bevinden malkanderen getrouwelijk moeten helpen lossen en laaden, als ook in
alle andere gelegentheeden, daar onder mede
begreepen het ophalen van de vragten den een
den ander alle mogelijke behulpsaamheijt en
goede willen moeten bewijsen als na behooren.

Mits dat het schip ‘t welk voor bijlegger gedient sal
hebben des maandags weder eerst van Amsterdam
na huijsen sal moeten afvaren te weeten des
somers te beginnen als vooren in plaatse van
ten twee uuren ten vier uuren en des winters
ten een uur, des dat dingsdags van Amsterdam
na huijssen sal moeten afvaren een schip des

Des ‘t oirconde sijn hier van gemaakt twee eens
luijdende actens beijde uijt last van de Edele
Groot Agtbare heeren Burgemeesteren
en Regeerders der stad Amsterdam bij een
derselver secretarissen en uijt Last van
de E:E: Buurmeesteren, scheepenen en
(blz. 166)
die van den Geregten tot Huijssen door hunne
secretaris onderteekent den 28 Februarij 1732
(onderstond) Ter ordonnantie van mijne Heeren
Burgemeesteren en Regeerders der stadt
Amsterdam voornoemt (en get:) P: Elias
(waarnevens mede stond) Ter ordonnantie van
de E:E: Buurmeesteren, scheepenen en die van
den Geregten van Huijsen (en get:) Hendrik Thierens
(lagerstond) geregist in’t 9 groot Memoriaal
fol: 192 vo: ter secretarie der stad Amsterdam
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SSAN-OAH-268-Reglement-1732; 28-02-1732; Origineel
Onderwerp: Reglement op het bevaren van het veer tussen Amsterdam en Huizen
(Zie ook:
(Onderwerp:

SSAN-OAH-1, blz. 162-166; 28-02-1732; Kopie)
Contract tussen Amsterdam en Huizen)

(blz. 2)

(blz. 1)
Witsen
Reglement op het bevaeren
van het veer tusschen
Amsterdam en Huijssen
waarnaer wederzijds Schippers
zich voortaan praeciselijk
zullen hebben te gedragen
Eerstelijk, nademaal de Amsterdammer
Veerschipper gerechtigt is tot de eene
helft van dit Veer, en de Huijsser schippers
komen voor de wederhelft, zo zoude hetzelve
veer ook met Schip tegen Schip bevaeren
moeten werden.
Edog in achting genomen zijnde, dat het somtijds
gebeuren kan, door al te harde wind, stilte,
tegenstroom of andersints, dat het Veer, met
Schip tegen Schip bevaeren werdende, de Schipper
wiens beurt het is om te vaeren, op de gestelde
tijd niet aen en is, tot ongerief van de koopluijden
en anderen daerbij geinteresseert, en dat
derhalven al voor veele Jaeren is gebruijkt
nog een derde Schip, als Bijlegger, met
uijtsluijtinge noghtans van de vier Somer
Maanden, te weten Maij, Juni, Julij, en
Augustus, maer in welke Somer Maenden
nu en dan ook nog wel zoude kunnen
voorvallen, dat zodanig een Bijlegger
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mede van nooden ware, so is als nu vastgesteld,
dat voortaan het Veer bevaaren werden zal met
een derde Schip, als Bijlegger, het gehele Jaer
door, zo lange het vaarbaer weer zal zijn, en
dat tot laste van de Amsterdammer Schipper
voor de eene helfte, en tot laste van de Huijser
Schippers voor de wederhelft.
zullende daarvoor door de Huijsser Schippers,
dewelke dat Bijleggerschap zullen waarneemen
en die altijd daartoe, ten gestelde tijden, zoals hieronder nader wert vermelt, een Schip
in gereedheid zullen moeten hebben, uijt de gemeene
winsten vooraf genooten werden het geheele Jaer
door, twaalf en een halve guldens, voor ijder week
waer in het Veer alzo met een Bijlegger bevaeren
werden zal.
Welverstaende, dat daar en tegen ook alle de
Hoopvraghten, die door ijder voor de Huijsser
Schippers zullen werden gedaen, ‘t zij van Huijssen
na Amsterdam, of van Amsterdam na Huijssen,
gelijk mede alle de Hoopvrachten, dewelke
door de Amsterdammer Schipper alzo komen
gedaen te werden, (mits ijder Schipper, die
zodanig een Hoopvragt doed, voor af daer uijt
genieten zal vier guldens,) getrouwelijk zullen
moeten werden in de gemeenschap ingebragt,
en wederzijts half en half genooten.
Even en in dier voegen, zo als alle de vracht
Loonen van dit Veer, hoe en in welker
manieren die werden verdient, gemeen zijn,
en bij de Amsterdammer Schipper alleen voor
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(blz. 3)

(blz. 4)

de eene helft, en bij de Huijsser Schippers
te zamen voor de wederhelft genooten moeten
werden.
En zal, om alle misverstand en oneenigheid,
zo veel mogelijk, te vermeijden, ijder week van
de onderlinge verdiensten deugdelijke afreekeninge gemaakt, en van de suijvere winsten
wederzijds de helft, op de voorzeijde wijse, promptelijk
uijtgekeert moeten werden.
Op welke voorsz conditien dan verder vast
gestelt is.
Dat des Sondags van Huijsen na Amsterdam
zullen moeten vaaren drie schepen, te weeten,
de Amsterdammer Schipper, een Huijsser
Schipper, en dan nog een Huijsser Schipper als Bijlegger
En dat op deze uuren.
Een schip ten negen uuren
Esn schip ten tien a elf uuren.
Een Schip, geduurende deses Somer Maanden
te beginnen met 1 April, in plaatse van ten
een uur te vier uuren, dog ‘s winters ten
een uur.
Mits dat het Schip, ‘t welk voor Bijlegger
gedient zal hebben, des Maandags weder
eerst van Amsterdam na Huijssen zal moeten
afvaaren, te weten, des Somers te beginnen
als vooren, in plaatze van ten twee uuren
ten vier uuren, en des Winters ten een uur.
Dat des Dingsdag van Amsterdam na Huijssen
zal moeten afvaeren een Schip des middags
ten twaalf uuren.

En dat des Woendags of Donderdags een Schip
van Amsterdam na Huijssen zal moeten
afvaaren, zo drae dat Schip de goederen van
Gouda komende overgenomen hebben zal.
Blijvende de vrachtloonen over en weder (daer
onder begreepen het haalen van boort en het
brengen aen Boort tot Huijssen) als van ouds.
Eijndelijk, op dat de koopluijden en alle anderen,
die zich van dit Veer komen te bedienen, te
beter gerieft mogen werden, zullen alle de
voorsz Schippers en hunne knegts, ‘t zij tot Amsterdam,
‘t zij tot Huijssen, zo veele als zij hier of daer
zich tezamen bevinden, malkanderen getrouwelijk
moeten helpen lossen en laden, als ook in alle
andere geleegentheden daar onder mede begreepen
het ophaalen van de vrachten, den een den ander
alle mogelijke behulpsaamheid en goede willen
moeten bewijsen als na behooren.
Des t’ oirconde zijn hiervan gemaekt twee eens
luijdende Actens beijde uijtlast van de Edele
Groot Achtbaere Heeren Burgermeesteren
en Regeerders der Stad Amsterdam bij een
derzelver Secretarissen, en uijtlast van de E.E.
Buurmeesteren, Schepene en die van den Gerechte
tot Huijssen door hunne Secretaris onderteekent
den 28 Feb: 1732.
Ter ordonnantie van
Ter ordonnantie van
mijne Heeren Burgermeesteren E.E. Buurmeesteren
en Regeerders der Stadt
Scheepenen en die van den
Amsterdam voornoemt
Geregte van Huijsen
P: Elias
Hendrik Thierens
1732
Geregistr: in’t 9 Groot Memoriael f: 192 vo:
ter Secretarie der Stad Amsterdam
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SSAN-ORA-3200, blz. 061-062; 27-03-1733
Onderwerp: Lening van Huijbert Adriaansz Kleijn met zijn veerschip als onderpand

(blz. 61)

(blz. 62)

Compareerde voor Hendrik van Weerland
schout, mitsgaders Jacob Killewig en Ysak Willemsz
Spilt schepenen in Huijse, Huijbert Adriaansz kleijn
veerschipper van Huijsen op Amsterdam, en
bekende hij comparant ter sake van aangetelde
en bij hem op den 10 deses maant naast ten dank
ontfange penningen wel en deugdelijk schuldig
r
te wesen aan Gerrit Jacobsz Snijder oud buijrm
des Dorps Huijsen, een somma van twaalf honderd
Guldens, doende dierhalve bij desen afstand
van de exceptie van onaangetelde gelde, en
beloofde hij Comparant de voorsz
twaalf hondert Gls aan de voornoemde
# of sijn regte verkrijgende
Gerrit Jacobsz Snijder # te sulle restitueren
weder op te Leggen en te betalen binnen
den tijd van twaalf Jaren te reeckenen van den
t
10 Maart voorn , Jaarlijks met een
somma van honderd Guldens teffens
sullende dienvolgende de eerste honderd
Gls betaalt en afgelost moeten werden
op de 9 maart 1739, en soo successivelijk
van Jaar tot Jaar tot dat de gehele
hooftsomme sal sijn gequeete en
betaalt, belovende inmiddels naar
proportie van Capitaal en tijd jaarlijks
aan de wettigen houder deses te sulle voldoen
intresten tegens vier Gl ten honderd in
‘t Jaer, die bereijds aanvang hebbe genome
met den 10 maart deses Jaars, en voorts
van daar loop en coers houde sulle tot dat
het voorsz Capitaal van twaalf honderd
Guldens volkomen sal wesen afgelost en
voldaan, daar voor verbindende speciaal
seeckere sijn comparants nieuw uijtgehaalt
schip* lang over steven 58 voeten en wijt op sijn
uijtwatering vijftien voeten, met alle sijne
zeijlen en gereedschappen daar toe present
behorende, en namaels daer bij gevonde
werdende, sijnde ‘t voorsz schip gemaakt
door Arij van Os wonende op ‘t realen eijland
tot Amsterdam, bij hem comparant

althans in ‘t voorn veer gebruikt
werdende
Voorts sijn persoon en generalijk alle
sijne goederen stellende deselve ten
bedwange van alle regten ende regteren
ten oirconde is dese bij schout en
schepenen voornt ondertekend den 27
Maart 1733.
k
Hendr van Weerland
Jacob killewigh
Isack Spilt
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den 27 Juni 1737 heeft Gerrit Jacobsz Snijder verklaert
dat hij voor enige tijd geleden van huijbert
adriaansz kleijn in minderinge van de
bovenstaande schepenkennisse te
sijne laste heeft ontfangen een somma
van drie honderd guldens.
en wijders heden uijt handen van de curateuren
van de geabadonneerde van de
voorn Huijbert Adriaansz kleijn een
somma van neegen honderd gls. met
de verloopen intresten tot 17 maart
1737 en oversulx van capitaal en intreste
betaalt te sijn consenteerende
mitsdien in ‘t royeere van de voorn
schepenenkennisse actum bij hem
getekend ten dage als boven
gerrit Jacobsz Snijder

* 1 voet = 28,3 cm;
afmetingen schip: lengte x breedte
58 voet x 15 voet
16,4 m. x 4,2 m.
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SSAN-ORA-3219; 13-05-1735
Onderwerp: Inventaris nagelaten boedel van Gijsbert Tijmensz gedaan door Tijmen Gijsbertsz

(blz. 1)

(blz. 2)
H: Thierens
Inventaris van alle sodanige
goederen als nagelaate en
metter dood ontruijmt
sijn bij Gijsbert Tijmensz
overleede binnen desen
Dorpe gedaan maken
bij ofte vanwege
Tijmen Gijsbertsz voor
sijn selve, en nog bij
denselve benevens Jan
Vergoes in qualt als
voogden over het minderjarige
nagelaten kind van
Hendrik Gijsbertsz in
Huijwelijk verwekt
aan annetje Gerberts
Rebel.
alles op de
op en aangevinge
van de voornoemde
Tijmen Gijsbertsz

Eerstelijk een kasje
in silver gelt een somma van
Twee en veertig Guldens twee Stf
en agt penn:
een goude pistool
een silver kommetje en dito Lepel
een paar goude knopen
een bed en peul drie kussens en vier dekens
twee hoofde Lakens en twee beddelakens
ses hemden 2 gordijne
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een voetebank en bedplank
twee gestreepte hemtrokken
vijf broeken
twee boven hemtrokken
drie rokken
1 paar koussen
een ketel een tafel , 2 boeken en een
kapstok
twee kommetjes en drie aarde
schoteltjes
een slaapmuts, een hoet en een paar
schoenen
een mes een tabaksdoos
en eijndelijk een oud weeftouw
en verklaarde de voorn Tijmen Gijsbertsz
sig in dese op en aangevinge
opregtelijk te hebben gedraage met
belofte van indien nog iets meer
ten voordeele van dese nalatenschap
te voorschijn mogt koome deese
inventaris daar meede te sullen
amplieren
Aldus gedaan en geinventariseert
ten overstaan van Willem Rebel en
Wijgert Jansz Doorn Schepenen des Dorps
Huijsen. in Huijsen den 13 meij 1735
Willem Rebel
Wijgert Jansz doorn
In kennisse van mij
Hendrik Thierens
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SSAN-ORA-3200A226; 18-03-1737
Onderwerp: Herbevestiging door Huijbert Adriaansz kleijn van een restschuld van in totaal f 491:17:12 op een
door hem op 03-08-1725 gekocht huis

(blz. 1)

(blz. 2)

Compareerde voor Hendrik van Weerland
schout mitsgaders Meeuwis Goossensz en
Gijsbert dominicus schepenen in Huijsen
Huijbert Adriaansz kleijn veerschipper
van hier op amsterdam wonende lahier
tot Huijsen, en bekende hij comparant
eerstelijk ter sake en over coop van
een huijs en erve staande en gelegen
binnen desen dorpe belent Gijsbert Jacobz
glijn ten suijden en Cornelis Lambertsz
jager ten noorden op den 3 Augustus
van den Jaare 1725 aan hem getransporteert
per reste van de drie termijnen van de
Cooppenn: van dien wel en deugdelijk
schuldig te wesen aan Willem rebel in
qualt als voogd over het minderjarige
nagelate kind van beijde wijlen Claas
Hendriksz Visser en Lambertje Lamberts
in Leven egtelieden alhier tot huijsen
een somma van drie hondert seven en
tagtig Guldens en vijftien Stuijvers
en nog boven dien ter sake van aangetelde
en bij hem op huijden ten dank ontfange
penningen een somma van hondert
vier Gl twee stuijvers en twaalf penn:
makende alsoo te samen een somma
van vier honderd een en t’negentig Guldens
seventien stuijvers en twaalf penningen
doende mitsdien ten respecte
van de voorsz contante penn: afstand
van de exceptie van onaangetelde gelde,
En beloofde hij comparant de voorsz
somma van vier honderd een en t’ negentig
Guldens seventien stuijvers en twaalf
penn: aan de voorn Willem rebel
in opgemelde sijn qualt ofte sijn

regt hebbende of verkrijgende te sulle restitueere
weder op te leggen en te betalen tot vermaninge
en ondertusschen intrest oft renten daar van te
sullen geven tegen vier Gls ten honderd in t’jaar
die loop en cours houden sulle sedert huijden
dato deses dat het voorsz Capitaal
van f 491:17:12 volkoome sal wesen afgelost en
voldaan, daar voor verbindende Speciaal
het voorz huijs en erve staande en gelegen
binnen desen dorpe belent Gijsbert jacobz
Glijn te suijden en Cornelis Lambertsz jager
ten noorden
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Voorts sijn persoon en generalijk alle sijne goederen
deselve stellende ten bedwange van alle
regten ende regteren. ten oirconde is dese
bij schout en schepenen voornoemt ondertekent
in Huijsen den 18 maart 1737
Hendrik van Weerland
mewes goosen
gijsbert dominekus
Op den 21 Junij 1737 heeft Willem rebel in qualt als
voogd over het minderjarige kind van beijde wijlen
Claas Hendriksz Visser en Lambertje Lambertsz
verklaard, van het Cape van f 491:17:12, vermelt
in de bovenstaande schepenenkennisse van dato
den 18 maart 1737, uijt hande van den Curateurs
over de boedel van Huijbert Adriaansz kleijn
voldaan en betaalt te wesen, en mitsdien te
consenteren in het roijeeren van opgem: schepenen
kennis. Actum bij hem ondert: ten dage als boven
Willem Rebel
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SSAN-ORA-3178; 27-03-1737
Onderwerp: Aanstelling van Gerrit Jacobsz Snijder en Cornelis Wijgertsz bakker tot curateurs over de
geabandonneerde boedel van Huijbert Adriaansz Kleijn

(blz. 1)

(blz. 2)

Nademaal Huijbert Adriaansz kleijn veerschipper
van hier op Amsterdam, en alhier woonagtig
voor schepenen deses Dorps Huijsen, huijden
Comparerende verklaard heeft sijn
boedel te abandonneere ten profijte
van sijn Gemeene Crediteuren, soo
hebben Schepenen voornoemt tot
Curateurs over den voorn insolvente
en geabandonneerde boedel van de
voorn Huijbert Adriaansz kleijn bij
desen gestelt en gecommitteert Gerrit
Jacobsz Snijder en Cornelis Wijgertsz
bakker, die mitsdesen gelast en
geauthoriseert werden omme des voorn
boedels goederen geregtelijk te doen
inventariseren, die publicquelijk alhier
te verkopen, omme vervolgens
de penninge daar door als andersints
te procederen, bij vonnisse van preferentie
en concurrentie te werden gedistribueert
soo als bevonden sal werden te behooren
en sal daar toe aan deselve gestelde

Curateurs gegeven werden Extract om te
dienen tot haarlieder narigtinge. Actum
in Huijsen den 27 Maart 1737
In kennisse van mij secrets
Hendrik Thierens

SSAN-ORA-3178; 26-04-1737
Onderwerp: Ordonnantie tot houden vergadering preferentie concurrentie boedel Huijbert Adriaansz Kleijn
Schepenen ordonneren dat op donderdag den 13 Juni
deses jaars voormiddag ten tien uijren
preferentie en concurrentie sal werden gehouden
over de penningen geprocedeert van de
geabandonneerde boedel van Huijbert
Adriaansz kleijn, en is gevonden dat
‘t selve in de Courant sal werden geadverteert
en voorts bij biljetten als gewoonlijk is
actum den 26 april 1737
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SSAN-OAH-1, blz. 188-190; 22-04-1737
Onderwerp: Herbenoeming Huijbert Adriaansz kleijn, 22 april 1737

(blz. 188)

(blz.190)

De Buijermeesteren en Geregten van den
Dorpe Huijsen, als bij octroij van Haar Edele
Groot Mog: de Heeren Staten van Holland en
Westvriesland van dato 22 Junij des Jaars 1731
competerende de begevinge van de veerschippers
plaatsen van desen dorpe Huijsen op Amsterdam,
hebben mitsdesen dog provisioneel en tot
wederopseggens toe, tot veerschipper in het
voorsz veer, waar mede Tijmen gijsbertsz
ook door ons is begiftigt aangestelt
Huijbert Adriaansz kleijn, mits dat

Kleijn, de voorz gerequireerde eed aan ons
huijden heeft afgelegt, soo hebben wij
hem verleent en gegeeve de jegenwoordige
acte, ten eijnde hij daer voor sal
werden erkent. gedaan in Huijsen
den 22 april 1737
In kennisse van mij
Hendrik Thierens
1737

(blz. 189)
denselven Huijbert Adriaansz kleijn, ons onder
eeden sal hebben te belooven sig te reguleeren
na de ordonnantien en reglementen bereijds
op het voorz veer bij ons gemaakt, en
nog te maken en sig voorts daar inne
eerlijk en na behooren te sulle gedragen
Gelijk hij wijders sal moeten aan neemen en
beloven, soo als denselven Huijbert Adriaansz
kleijn voor ons huijden comparerende
belooft, en sig bij desen verbind om aen
Wijgertje Pieters Smit, wesende een dogter
van wijlen Pieter Lambertsz Smit in Leven
Veerschipper alhier, jaarlijks haar Levenlang geduijrende, uijt de revenuen
van het voorz veer te voldoen en te betalen
een somma van twaalf Guldens en tien
Stuijvers.
en bovendien gelijk hij ook wijders belooft
jaarlijks geduijrende sijne voorz bedieninge
aan den buijrmeesteren deses dorps ten
behoeve van het Dorp te betalen gelijke
twaalf Gulden en tien Stuijvers voor de
helft van de recognitie die wegens dit
veer ten behoeve van haar Ed. Groot
Mog: domeijnen jaarlijks moet werden
betaalt
welke twee maal twaalf Gulden en 10 Stuijver
door hem voldaan sulle moete werden
met en zedert de laaste jaarlijkse verschijndag
en betalinge dieswegen, even soo als bij hem
in sijn vorige commissie die gecesseert
en te niet gelopen was, belooft is
geworden
En nademaal de voorz Huijbert Adriaansz
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SSAN-ORA-3200A230; 26-04-1737
Onderwerp: Huis van Huijbert Adriaansz Kleijn door curateurs van zijn boedel openbaar verkocht aan Hendrik
Jacobsz Snijder de Jonge voor f 760

Compareerde voor Hendrik van Weerland
Schout mitsgaders IJsak Spilt en Kornelis
Killewig Schepenen in Huijsen
Gerrit Jacobsz Snijder, en Cornelis Wijgertsz bakker
in qualt als bij acte van dato 27 maart 1737
gestelde Curateurs over den geabandonneerden
boedel van Huijbert Adriaansz kleijn,
en verklaarde deselve alhier openbaarlijk
vercogt te hebben, en ingevolge van dien
mitsdesen te transporteren aan Hendrik jacobsz
Snijder de jonge een huijs en erve en schuur
staande en gelegen binnen desen dorpe belent
meeuwis kooij ten noorden en Gijsbert Jacobsz
glijn ten suijden
Bekennende ten aansien van de Cooppenn: ter
somma van f 760:- volkomen voldaan en
betaalt te wesen, belovende oversulx
in opgem: qualt ‘t voorn huijs en erve/schuur
te vrijen en te waren na regt en costumen
deser Landen en onder verband als na
regten ten oirconde is dese bij schout
en schepenen voornt ondertekende den
26 April 1737
H:v:Weerland
Isack Spilt
Cornelis Killewigh
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SSAN-ORA-3178; 13-06-1737
Onderwerp: Extraordinaire regtdag in Cas van preferentie en concurrentie over de geabandonneerde boedel van Huijbert
Adriaansz Kleijn
(blz. 1)

(blz. 3)
Extraordinaire regtdag in cas
van preferentie en concurrentie
over den geabandonneerde boedel
van Huijbert Adriaansz kleijn
impetrant van mandament van
Cessie, welk mandt bij
schepenen der Stad Naarden
geinterineert is op den 29 meij 1737

Evert Schriek eijsscher als
voren

de eijsscher concldt in
Concurr: als voren met f 13,wegens geleverde

bieren
de eijsscher concldt
als voren
met f 71:2
over geleverdt
aardewerk

Claas van Buijl wonende
tot Amsterdam eijsscher
als voren

Gehouden op donderdag den 13
Junij 1737
de eijsscher concldt
regt van preferentie
voor alle Crediteuren
Contra
op de penn:
geprocedeert van
de crediteurs van de boedel
het vercogte schip
van Huijbert Adriaansz
toebehoren en verdere
kleijn
goederen van de boedel
met een Capl per reste groot f 900,volgens Schepenen kennisse alhier tot Huijsen
op den 27 maart 1733 gepasseert, nevens een
t
jaar en 17 dagen intrest a 4 pc daar op tot de 27 maart
10
deses jaars verschenen belopende f 37:
l
voor welk Cap en intrest het voors schip
en toebehoren speciaal is verbonden, en
voorts generalijk alle de goederen verdelen
Huijbert Adriaan kleijn makende in cas
van contradictie eijsch van Coste

Gerrit toornburg wonende
de eijsscher concldt
tot Amsterdam eijsscher
als voren met f 12:als voren
over Leverantie
van Castangjes

(blz. 2)

(blz. 4)

Gerrit Jacobsz Snijder eijsser
in cas van preferentie

r

De erfgenamen van de burgem
De eijsschersconcluderen
Jacob Tol eijsscher in cas
in concurrentie
van concurrentie
met de verdere
op en jegens
concurrerende goederen
de voorn crediteuren
van den voorn boedel
te werden geadmitteert
l
met een Cap per reste inhoudende
f 975:- nevens f 38 voor twee jaaren intrest van het voorn
l
Cap verschenen 2 april 1736 en 1737 alles uijt
hoofde van een obligatie van dato 2 april 1697
scher

t

Dirk Telghuijs eijsscher
de eijs concld als
Contra
voren met een somma
als voren
van f 28:10: over geleverde kaarsen
cher

Hendrik Telghuijs eijss
de eijsscher concldt als
Contra
voren met een somma
als voren
van f 13:10:- over geleverde kaarsen
e

de wed Gerrit Ploos
de eijsscher concldt als
her
van Amstel eijssc
voren met f 26:5:14
Contra
over geleverde en niet
als voren
weder te rug ontfangen Cieperse cattoen
de seepkramers alhier
tot Huijsen eijsschers
Contra
als voren

chers

de eijss
concluderen
regt van preferentie met f 6:5:
over geleverde zeep
Impost van seep
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Jan Anbroek junior wonende
de eijsscher concldt
tot Amsterdam eijsscher
als voren met een
als voren
somma van f 30:over Leverantie van
kaerssen
N: Menso in compe wonende
tot Amsterdam

de eijsscher concldt
als voren
met een somma
van f 16:7:8
over Leverantie van diverse
kruijdeniers waren

Gerrit van Esterwege woont
de eijsscher concldt
tot Amsterdam eijsscher
in concurrentie te
als voren
werden geadmitteert
met f 18:11: over geleverde
kruijdeniers waren
de eijsscher concldt als
voren met f 45:12: over
geleverde Cattoen

IJsak Thin, woont tot
Amsterdam

de eijsschers concludeeren
als voren met een
somma van f 2:6: over
gelevert papier.

Claas en Jorie Vis wonende
tot Wormerveer

de eijsscher concldt
regt van preferentie
op de penn: geprocedt
van ‘t vercogte schip
en toebehoren met een somma
van f 42:18: over een geleverde kabel aan ‘t voorz schip

Willem van Veen wonende
tot Alkmaar eijsscher in
cas van preferentie

de eijsscher concldt
regt van preferentie
op de penn: geprocedt
van ‘t vercogte schip en
toebehoren met een somma van f 58:13
over een geleverde fok voor het schip

klaas Louw wonende tot
Uijtdam eijsscher in cas van
preferentie
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(blz. 5)

(blz. 7)

Mattijs Tiedema eijsscher
in cas van concurrentie

de eijsscher concldt
in concurrentie te
werden geadmitteert
met een somma van f 66:
over geleverde bieren.

Cornelis Wijgertsz bakker eijsscher

de eijsscher concldt
eerstelijk in concurr:
te werden geadmitteert
met een Cap: van f 100:t
en 9 Jaren interest a 4 Pc verschenen
20 feb: 1737
36
nog wegens geleverd brood f 60:18:8

Cornelis Gijsbertsz Snijder

de eijsscher concldt
regt van preferentie
met een somma
van f 17:12 over geleverde

turf
Hendrik van Weerland
eijsscher

de eijsscher concldt
in concurrentie
te werden geadmitteert
met f 12:6: over zalaris en verschot

de eijsscher concldt regt
van preferentie met de
volgende imposten als
namentlijk wegens het gemaal ingegaan

r

M Hendrik Ravesteijn en
Willem Hoijer advocaat
p
en Procureur res :
voor den Hogen rade in
Holland, mitsgaders
Hendrik Thierens secrets,
Adriainis Nagtglas
Procr en elbert bos
Geregtsbode der Stad
Naarden en laastelijk
Hendrik appel deurwaerder
van welgemelden Hogen
rade in Holland, eijsschers
in cas van preferentie
Contra
alle bekenden en onbekende
crediteuren van Huijbert
Adriaansz kleijn, die sig
soude wille opposeeren
verweerders en eijsschers
in ‘t voorz cas.

Aug: 1736 volgens accord een somma van

f 13: 2:-

quotisatie impost van de koffie en thee
ingegaan 1 octob: 1737, als verkoper

f 15: 9:-

en wegens de biercijs ingegaan 1 augs
1736 volgens accord

f 9: -:-

Mr Hendrik
Ravesteijn
f 4:De Procureur
Willem Hoijer 16:10
den secrets Thierens 9: 9
de Procs. Adr:
Nagtglas
29:18:8
de bode elbert
bos

5:10

de deurwaerder
Hendrik appel met
een somma van — — f 138:— —
f 203:7:8

Krijn Hogeveen impostmeester

(blz. 6)

Nagtglas als
r
Proc van de
chers
eijss concludeert
dat deselve bij
vonnisse van
Ued Agtb:
sulle werden
verklaard in
ordre geprefareert
te sijn
namentlijk

bedragende te samen

sijnde alle geregtelijke kosten die wegens en ter
sake van het impetreren en interineren van de
brieven van Cessie door Huijbert Adriaansz
kleijn van de Hoge overigheijt geobstineert,
sijn gevallen, en aan de eijsschers in dese
competerende, makende in cas van
contradictie eijsch van coste ofte
(blz. 8)
de eijsscher concldt te
concurreren met
een somma van van f 13:10
voor gelevert eecke hout

Jan gerritsz Comin eijssr
bedragende samen
f 32: 6: 2
makende in cas van contradictie eijsch van kosten
Mattijs Tiedeman impostmr
van de volgende impositien

de eijsscher concldt regt
van preferentie
eerstelijk wegens
de impost van de boter
volgens accord van den termijn ingegaan 1
april 1736
f 1:16
nog met de impost van ‘t brandhout ingegaan
1 april 1736
3: 6

bedragende samen

f 5: 2

de Buurmeesteren deses dorps de eijsscher concldt
regt van preferentie
wegens de quotisatie
impost van ‘t sout en seep
ingegaan 1 april 1736 met een somma van
f 9: 0: 8
de eijsscher concldt in
concurrentie te werden
geadmitteert met een
somma van f 90: wegens
geleent gelt, en geleverde stokvis vullis

Gerrit adriaansz kleijn
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Jan Aartsz kuijper

de eijsscher concldt tot
voldoeninge van f 62:voor knegtsloon verdient
op het vercogte schip

Willem rebel in qualt als
voogd over het minder
jarige nagelaten kind
van beijde wijlen Claas
Hendrikz Visser eijsscher in
cas van preferentie
Contra
de voorn Crediteuren

de eijsscher concldt
regt van preferentie
op de penn
geprocedeert van
het vercogte huijs
en erve staande en
gelegen binnen dese dorpe
belent Gijsbert Jacobsz
glijn ten suijden, en Cornelis
Lambertsz Jager ten noorden

met een somma van f 491:17:12 volgens
schepenenkennisse doer de voorn: Huijbert
adriaansz kleijn op den 18 maart deses Jaers
1737 alhier tot Huijsen gepasseert, makende
in cas van contradictie eijsch van coste etc
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(blz. 9)

(blz. 10)

P tot ‘t beloop van de Coopp: met het verdere in Conc:

Vreinke rutten doorn

Claas Wijgertz eijssr in
cas van preferentie

de eijsscher concldt
geprefereert te sijn
met een somma
van f 127:- op de penn:
geprocedeert van seeckere effecte hem
speciaal voor de voldoeninge van die
volgens schepenenkennisse voor schepenen
der Stadt Naarden gepasseert in dato
de 18 maart 1737. verbonden . en soo die penn:
soo verre niet strekken kunnen op, de overige
penn: van des boedels goederen.
denselve eijssr in cas van
concurrentie

de eijsscher concldt
in concurrentie
geadmitteert te
werden met een
somma van f 22:10:over gelevert soek — — — — volgens afreekening
met Huijbert Adriaansz kleijn gemaakt
de eijsscher concldt
als voren met
een Capt van f 150:- volgens
obligatie van dato 25 Julij 1725
nevens de intrest a 4 Pct sedert 25 Julij 1736

Jan Claas Volkersz

C

de eijsscher concldt regt
van preferentie
met een somma van f 30,over dienstmeijden loon onder afslag van
12 Gl wegens ontfange Linne en wolle goet
de eijsscher concldt
van preferentie wegens
knegts loon met
een somma van f 21, onder afslag
van f 3 Gl aan goederen hier op ontfangen.
Tijmen Willemsz Suijk

de eijsscher concldt
in concurrentie
geadmitteert te werden
met een somme van f 7:3:over geleverde winkelwaren

Tijmen Jacobsz

De regtdag heden gehouden wert gecontineert
tot morgen over agt dagen sijnde vrijdag den
21 deser ‘s namiddags te 2 uijren

P voor 1/3 vanf 14

de eijsscher concldt in
concurrentie te werden
geadmitteert met een somma
van f 7:5:8 voor geleverd gort
en meel, en nog met een somma
van f 14:- ter sake als voren dog van welke laaste post
hij regt van prefe initineert? voor 1/3 nademaal
die waren gelevert sijn binnen twee jaren
voor de insolventie van deselve huijbert kleijn

Jan Pietersz boor
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SSAN-ORA-3178; 21-06-1737
Onderwerp: Vervolg-extraordinaire regtdag in Cas van preferentie en concurrentie over de geabandonneerde boedel van
Huijbert Adriaansz Kleijn

(blz. 1)

(blz. 3)
Vervolg van den extraordinaire
regtdag in cas van preferentie en
concurrentie gehouden den 21 Junij 1737

Ditlof Neve eijss
in cas van concurrentie
op
de penning: geprocedt
van de verkogte
goederen van huijbert
adriaansz kleijn,
en jegens alle bekende
en onbekende crediteuren
van den selve boedel

de eijsscher concldt
in concurrentie te
werden geadmittt
met een somma
van f 1188:8:wegens geleverde
kruijdeniers waren
zedert de Jare
1727 tot in de
Jare 1737 met
de kosten

de eijsscher concldt
in concurr: geadmitt:
te werden met een somme
van f 121:19:8 haer per reste
competerende uijt hoofde van een obligatie
van dato 29 maart 1735

Pieter Rijlink eijsscher
als voren

de eijsscher concldt in
concurrentie geadmitt:
te werden met een
somma van f 5:19:4 over
geleverde pijpen

Evert Woudenberg eijsscher
de eijsscher concldt in
als voren
concurrentie geadmitt:
te werden met een
somma van f 30:7:2 over
gelevert damast, laken, en sergie
Jacob Elias, eijsscher als voren

de eijsscher concldt in
concurr: geadmitt:
te werden met een
somma van f 52:3 over
Leverantie van zeep

de wede: Pieter Tijmensz
eijsscher sld voren

Gerrit Campe eijsscher als
voren

de eijsscher concldt
in concurr: geadmitt:
te werden met een
somma van f 35: wegens

Jacobus baalde eijsscher als
voren

de eijsscher concldt
in concurrentie
geadmitteert te
werden met een somma
van f 23:17: over geleverde tabac

de eijsscher concldt
in concurr: geadmitt:
te werden met een
somma van f 21:8: over
gelevert Houtwerk

Cornelis van Esterweege en
soon, eijsschers als voren

geleverde kruijdenierswaren
(blz. 2)

(blz. 4)

de eijsscher concldt regt van
preferentie op de penn:
geprocedeert van het
vercogte schip met een
somma van f 18:9:12 over het
vermaken van zijl en fok

Cornelis Adriaansz eijsscher
als voren

Jan Erkelens eijsscher
in cas van
preferentie

Johann: Cartenson eijsscher
in cas van concurrentie

de eijsscher concldt
in concurr: geadmitt:
te werden met een
somma van f 33:5: over
geleverde tabac

Abraham Vos eijsscher
als voren

de eijsscher concldt in
concurr: geadmitteert
te werden met een
somma van f 9:10 voor ½ ton
zeep

Pieter paddenborgh eijsscher
als voren

de eijsscher concldt
als vornem met
een somma van f 17:wegens geleent gelt

Hendrik Lambertsz Vries
eijsscher als voren

Jan Gerritsz bakker
eijsscher als voren

de eijsscher concldt als
voren met een
somme van f 38:afreeckening

de eijsscher concldt in
concurr: geadmitteert
te werden met een
somma van f 13 over geleverde

dirk dirksz kamp eijsscher
de eijsscher concldt
als voren
in concurr: geadmitteert
te werden met een somma
van f 97: wegens geleent gelt,
en geleverd linden

de eijsscher concldt in
concurr: geadmitteert
te werden met een somma
van f 9:1 over gelevert aardewerk

kristiaan Janz alders eijsscher
de eijsscher concldt
als voren
in concurr: geadmitt:
te werden met f 37:10 wegens
geleverde cattoene streipt

raapolij
Joseph verLaan eijsscher
als voren

de eijsscher concldt in
concurr: geadmitteert
te werden eerstelijk met
een cape van f 150:- volgens obligatie
van dato de 9 Junij 1722 mitsgaders de intrest
a 9 - 10 St: zedert 4 Junij 1736
en wijders nog met een somma van f 25:wegens geleent geld
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(blz. 5)

(blz. 7)
de eijsscher concldt
in concurr: te
werden geadmitteert
met een somma van f 50:wegens geleverde boter in de Jaare 1736

Hendrik Willemsz beukeboom
eijsscher als voren

de eijsscher concldt
in concurr: te
werden geadmitteert
met een somma van f 70: per reste van een
obligatie van dato den 22 Junij 1726
Dirk Jansz Hogenbirk
eijsscher als boven

Schepenen des Dorps Huijsen, extraordr
vergadert sijnde omme aen te horen, en
te examineren de disputen welke in Cas
van preferentie en concurrentie soude
mooge werden gemoveert tusschen de
gemeene Crediteuren van den geabandonneerde
boedel vam Huijbert Adriaansz kleijn
veerschipper van hier op amsterdam
impetrant van mandt van cessie
met committimus aan schepenen der
Stad Naarden, alwaar het voorz mandt
in dato den 29 meij deses jaars is
ge-interineert na sijn forme en
inhoude, hebben naar affixie van

de Buurmeesteren deses dorps Huijsen
over quotisatie van den impost van
‘t sout en seep, met

f 4: 0: 8

Vreijnke rutten doorn wegens dienstbode
loon bij afreeckening, met

,, 18: -:

Tijmen Willemsz Suijk wegens dienstbode loon, als boven

,, 18: -:

jan Pietersz boor wegens gelevert
gort en meel voor 1/3 van f 14 conform
het placcaat
prefereren voorts op de penn: van
‘t vercogte schip en toebehoren
geprocedeert, eerstelijk Willem
van Veen wegens een kabeltouw met

,, 42:18

item klaas Louw voor een geleverde
fok voor ‘t schip met

,, 38:13

wijders Jan erkelens voor gedane
reparatie zijl en fok met

,, 18: 9:12

en eijndelijk Gerrit Jacobsz Snijder
uijt hoofde van een schepenenkennis
ten laste van de voorn Huijbert Ad:
kleijn in dato de 27 maart 1733
per reste inhoudende een Cape
van f 900:- en voor een jaar en 17 dagen
intrest a 4 Pct bedragende f 37:10
waar voor het vercogte schip
speciaal is verbonden, en
sulx te samen met

(blz. 6)
biljetten, advertentie in de Amsterdamse Courant
en na verhoor van partijen, disponerende
verklaard, dat eerstelijk op de penningen
van des boedels goederen geprocedeert
eerstelijk geprefereert sullen wesen
de Curateurs over desen boedel gestelt
met de Geregtelijke en andere nodige
kosten op het redden van desen boedel gevallen
tot het doen van de reeckening desen aangaande incluijs

,, 4:13: 4

,, 937:10:-

Op de penn: van het vercogte huijs
en erve geprocedeert verklaren
schepen vervolgens geprefereert
te sijn Willem rebel in qualt
als voogd over het minderjarige
kind van beijde wijlen Claas hend:
Visser en Lambertje lamberts

vervolgens deselve curateurs met den XX penn:
van de gelden deses boedels die bij haar in
ontfang sullen werden verantwoord
voorts de volgende onkosten veroorzaakt wegens
t’impetreren en interisteren van het voorverhaalde mandament van Cessie
als namentlijk den advt Ravesteijn
met een somma van
de Procureur Willem Hoijer met
den Secrets der Stad Naarden met
de Procr Adrianus Nagtglas met
de Geregtsbode tot Naarden elbert bos met
en eijndelijk de Deurwaarder Hendrik
appel met

f 4: f 16:10
,, 9: 9
,, 29:18:8
,, 5:10
,, 138:-:-

Verklaren na de voldoeninge van ‘t gunt
voorz staat, op de overige penn: van
des boedels goederen, te preferen
de seepkramers alhier tot Huijsen met
den impost van zeep met

,, 6: 05

krijn Hogeveen wegens impositie van
‘t gemaal Coffij thee en bieren

,, 32: 6:2

Matthijs Tiedeman over impost van
boter en brandhout

,, 5: 02
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(blz. 8)

(blz. 10)

uijt hoofde van de schepenenkennis
alhier gepasseert op den 18 maart deses
jaars met een Cape van

Hendrik Lambertsz vries
jan Gerritsz bakker
Dirk Dirksz kamp
kristiaan Jansz alders
Hendrik Willemz beukeboom
en eijndelijk Dirk Janz Hogenbirk met

verklaren Claas Wijgertsz houder van
een schepenenkennis gepasseert
tot Naarden in dato 18 maart 1737
groot f 127: niet verder geprefereert
als tot het beloop van de somma
welke bij publicque verkopinge
geprocedeert sijn van de twee
stukjes land daar voor speciael
verbonden en mitsdien, met een
somma van
sullende met sijn verder agterwesen
uijt hoofde van voorsz, moete
concurreren met de verdere concurr:
crediteuren deses boedels

f 491:17:

f
,,
,,
,,
,,
,,

17:-:
38:-:
97:
37:10
50:70:-

ontseggen partijen hun verdere eijsschen.
Actum Huijsen den 21 Junij 1737

f 76

En bij aldien na voldoeninge van ‘t gunt
voorz staat nog iet komt over te
schieten sullen daar inne ponds ponds
gelijk concurreren de volgende Crediteuren
als namentlijk de erve van de burgemr
Jacob Tol Cape en intrest met
dirk Telghuijs
Hendrik telghuijs
de wede Gerrit ploos van Amstel
Evert Schriek
Claas van buijl
Gerrit toornburg
Jan anbroek junior
N: Menso in Comp:
Gerrit van esterwege

f 513
,, 28:10
,, 13:10
,, 26:5:19
,, 13:,, 71:2
,, 12
,, 30:,, 16:7:8
,, 18:11

(blz.9)
IJzak thin met
Claas en Joris vis
Mattijs Tiedeman
Cornelis Wijgertsz bakker
Cornelis Gijsbertsz Snijder
Hendrik van Weerland met
Gerrit Adriaan kleijn
jan Gerritsz Commin
jan Aartsz kuijper
Claas Wijgertsz met het restant
van sijn schepenenkennis
soo als hier voor is gemelt
bedragende
deselve Claas Wijgertsz nog met
Jan Claas Volkerz met
jan Pietersz boor
Tijmen Jacobsz
Ditlif Neeve
de wede Pieter Tijmensz
Gerrit Camper
Johannes Carterston
Abraham Vos
Pieter paddenburg
Joseph Verlaan
Pieter rijlink
Evert Woudenberg
Jacob elias
Jacobus baalde
Cornelis van etterweege
Cornelis adriaansz
nog deselve met

f 45:12
,, 2: 6
,, 66:,, 196:18:8
,, 17:12
,, 12: 6
,, 90:-:,, 13:10
,, 62:-

,, 51:-:
,, 22:10
,, 150:,, 16:12:4
,, 7: 3:
,, 1188: 8:,, 121:19:8
,, 35:,, 33: 5:,, 9:10
,, 13:,,
9: 1:,,
5:19:4
,, 30: 7:2
,, 52: 3:,, 23:17:,, 21: 8:,, 156:15
,, 25:-
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SSAN-ORA-3178; 04-09-1737
Onderwerp: Rekening, bewijs en verantwoording door Gerrit Jacobsz Snijder en Cornelis Wijgersz Bakker als Curatoren
van de geabandonneerde insolvente boedel van Huijbert Adriaansz kleijn

(blz. 1)

(blz. 2)

Vergadering van Schepenen, gehouden den
5 September 1737

Transport van de andere sijde

Reeckening bewijs en reliqua,
gedaan bij Gerrit Jacobsz Snijder, en Cornelis
Wijgertsz Bakker in qualt als Curateurs
over den geabandonneerde insolvente
boedel van Huijbert Adriaansz kleijn,
aan de Agtbaare Heeren Scheepenen
des Dorps Huijsen, van alle het
geene bij deselve Curateurs in
derselver voorz qualiteit is
ontvangen ende uijtgegeven.
Ontfang
Eerstelijk is bij de voornoemde Curateurs ontfangen
en werd alhier verantwoord de penn:
geprocedeert van de publicq vercogte meuble
volgens Coopcedulle in dato 29 maart
1737:
f 315:12:2

f 2613:19:19

van Albert Ramaker

,,

0: 5: 4

ontfangt van Jacob Hendriksz Snijder over
Coop van een schepel land gelegen bij de
aberg publicq vercogt de voorsz
18 april 1737

,,

4: -: -

van Swaantje Cossen Schol de cooppenn: van
ontrent 2 schepel land genaamt de
dwarsakker
,,

72: -: -

nog wegens publicq vercogte meuble
in dato 18-04-1737

,,

18:12: 8

van Willempje Jaspers dat deselve aen de
boedel conform de invents schuldig was

,,

2: 0: 2

van Jan Vergoes ontfangen

,,

2: 5: 4

van Jan Cornelisz

,,

5:10: -

van Gerrit Lubbertsz de Post de post ten sijne laste
als op de invents is te sien
f
0:11:8

van lambert jansz prins

,,

6: 4: 2

van Jan Lambertsz Vos als boven

f

0:15:-

van de Wede Gerrit Jansz Visser

,,

1:15:6

van BArent Prosper als boven

f

1:1:12

van Tijmen Tijmensz Vragter

,,

4:17: -

van Jaap el en Teunis als boven

f

0:19:8

van Gerrit Jacobsz Snijder de Jonge

,,

2: 5: -

van Dirk Meeuwisz bij afreeckening

,,

0:13: -

van de erfgenamen van Teunis lambts
bij Liquidatie

,,

2: 4: -

van Wobert Hendricksz

,,

0:15: -

van Jacob Claasz de Waart bij Liquidatie
ontfangen door hande van Huijbert

,,

1:10: -

,,

13: 6: 6

van Gerrit Adriaansz Kleijn ontfangen de
Cooppenninge van het Schip, openbaerlijk
vercogt op den 18 april 1737 volgens
Coop Cedulle daar van sijnde
van Hendrik Jacobsz Snijder de Jonge over
Coop van het huijs en erve volgens
Coopcedule van dato voornoemt

f 1535: -:-

f 780
f 2613:19:19

Adriaansz Kleijn voor 1/3 van het
gemeene Schippers Schuijtje

eindelijk van Cornelis Killewig voor 1 1/4 xx
ongesponnen Cattoen
,,
0: 8: 8
f 2752:11:10
de geheelen ontfang bedraagt een
somma van van twee duijsent seven honderd
twee en vijftig Guldens elf Stuijvers
en tien penningen
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(blz. 4)

(blz. 3)
daarentegen is bij de voornoemde Curateurs
ingevolge van het vonnisse van
preferentie van schepenen des dorps
Huijsen in dato den 21 Junij 1737
uijtgegeven en betaalt

van de andere sijde

f

75:16:14

1737
25 meij betaalt aen Joost Vree volgens quitantie

6: 4: -

1 Junij aan Cornelis Hendriksz Visser voor een
boodschap na Naarden
,,

0: 4: -

14 do port van een miss: van de secrets Thierens

0: 1: -

21 do port van een missieve van Amsterdam

,,

0: 2: -

25 do betaalt aen de schout Hendrik van
Weerland volgens quitantie

,,

29: 2: -

port van een miss: van de secrets Thierens

,,

0: 1: -

4 do aen adriaen Rutjes voor houtdraegen en goederen
aangeven ten dage van de verkoping
,,
0:16: -

26 Junij aan schepenen des dorps Huijsen
voor vacatie gelden

,,

27: 1: -

aen Barent de kapper als boven

,,

0:16: -

aen Gijsbertje Gerrits als boven

,,

0:16: -

5 Augs voor het taxeeren van het Gemeene
Schippers Schuijtje aan Gijsbert jacobsz
betaalt

,,

1: 9: -

6 april voor 2 mingels Lijn olij tot gebruijk
aen ‘t schip

,,

0:11: -

,,
,,

0: 2: 0:12: 8

item voor 2 to Harpuijs

,,

0: 4: -

,,

79:18: 4

aen Jacob baas de jonge voor ‘t kabeltouw
en andere goederen te brengen aan ‘t schip

,,

0: 9: -

18 do aen Japel en Teunis voor spinloon ban
3 1/8 ld kattoen ‘t ld a 6 1/4 Stf

,,

0:19: 8

trekgelt op schip, huijs en landerijen
conform de beijde coopcedullen

,,

31:11: -

20 do aen Tijmen Willemsz Suijk
volgens quitantie

,,

9:15:10

27 do betaald de verpond van de landerijen
onder Naarden volgens quite

,,

1:15:10

voor vertering volgens quite betaalt

,,

2: 9: 8

29 do aen J: Spanjer voor 3 mael in de
Courant te adverteren de dag van
het houden der preferentie

,,

6:15: -

2 meij port van een brief van de Secrets Thierens

0: 1: -

eerstelijk de volgende geregtelijke en andere
nodige kosten op ‘t redden van desen boedels
gevallen
1737
31 maart betaalt aen J: Spanjert voor 2 advertenties
in de Courante
f
4:10: 3 april aan de schout Weerland betaelt volgens
quitantie
,,

22 do tot Naarden verteert ten dage van het
transporteren der vercogte Landerijen
onder die jurisdictie gelegen

,,

19: 7: 04

0: 7: 75:16:14
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voor papier
voor vertering na Hilversum en Naarden
aan de secrets Thierens betaalt volgens
quitantie
aan de voorn Curateurs selfs voor den
XX penn: van f 2752:11:10 die bij haer
lieden in ontfang als hier voren
verantwoort sijn

,, 137:12: 4

aan de geprefereerde crediteuren
volgens van dato
voornoemt betaalt
conform de respe quitantien
aan Adriaan Nagtglas de onkosten
veroorsaakt wegens ‘t impetreren en
interineren van het mandament
van Cessie, belopende te samen

,, 203: 7: 8

aan de seepkramers hier te Huijsen

,,

6: 5: -

aan den Impostmeester krijn hogeveen

,,

32: 6: 2

aan den Impostmeester Mattijs Tiedeman

,,

5: 2: -

aan de buijrmeesteren deses dorps

,,

4: 0: 8

aan Vreijnske rutten doorn

,,

aan Tijmen Willemsz Suijk

,, 18: -: f 645: 2: -

18: -: -
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(blz. 6)

(blz. 5)
van de andere sijde

f

645: 2: -

Jan Pietersz boor

,,

4:13: 04

aen Willem van Veen

,,

42:18: -

aen klaas Louw

,,

38:13: -

aen Jan erkelens

,,

18: 9:12

aen Gerrit Jacobsz Snijder

,,

937:10: -

aen Willem rebel in qualt als voogd over
het minderjarige kind van Claas Hendr
Visser

,,

491:17:12

aen Claas Wijgertsz conform het voorsz
vonnisse van preferentie

,,

76: -: -

aan de Concurrende Crediteuren
is Conform haar respe quitantien
uijtgegeven en betaalt de
overige bij Cas gebleven gelden
bedragende voor hen lieden
13 1/4 PCt als namentlijk
aen de erfgenamen van Jacob Tol
aen dirk Telghuijs
aen Hendrik Telghuijs
aen de Wede Gerrit Ploos van Amstel
aen Evert Schriek
aen Claas van Buijl
aen Gerrit Toornburg
aen Jan Anbroeck junior
aen N Menso in Compe
aen Gerrit van esterweege
aen IJsak tin
aen Claas en Joris Vis
aen Mattijs Tiedeman
aen Cornelis Wijgertsz bakker
aen Cornelis Gijsbertsz Snijder

,,
67:19: 6
,,
3:15: 6
,,
1:15:10
,,
3: 9: 8
,,
1:14: 6
,,
9: 8: 4
,,
1:11:12
,,
3:19: 8
,,
2: 3: 6
,,
2: 8:14
,,
6: 0:10
,,
0: 6: ,,
8:14:14
,,
26: 2: ,,
2: 6: 6
f 2396:19:10

van de andere sijde
aen Hendrik van Weerland
aan Gerrit Adriaan kleijn
aan Jan Gerritsz Commin
aan Jan Aertsz kuijper
aan Claas Wijgertsz
nog aan deselve
aen Jan Claas Volkersz
aen Jan Pietersz boor
aen Tijmen Jacobsz
aen Ditlof Neeve
aen de Wede Pieter Tijmensz
aen Gerrit Camper
aen Johannes Carterson
aen Abraham Vos
aen Pieter Paddenburg
aen Joseph Verlaan
aen Pieter Rijlink
aen Everts Woudenberg
aen Jacob Elias
aen Jacobus baalde
aen Cornelis van Esterweege
aen Cornelis Adriaansz
nog aan deselve
aen Hendrik Lambertsz Vries
aen Jan Gerritsz bakker
aen dirk Dirksz Camp
aen kristiaen Jansz alders
aen Hendrik Willemsz beukeboom
aan dirk Jansz Hogenbirk

f 2396:19:10
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

1:12: 6
11:18: 8
1:15:12
8: 4: 4
6:15: 2
2:19:10
19:17: 8
2: 3:12
0:18:10
157: 9: 2
16: 3: 2
4:12:12
4: 8: 1: 5: 2
1:14: 6
1: 4: 0:15:12
9: 0: 8
6:18: 2
3: 3: 2:16:10
20:15: 4
3: 6: 4
2: 5: 5: 0:10
12:17: 4:19: 6
6:12: 8
9: 5: 8

de vorenstaande ontfang bedraagt
f 2752:11:10
den uijtgave daar tegen
2722:17: 2
komt meer ontfangen als uijtgegeven f
29:19: 8 die op heden

(blz. 7)
uijtgegeven en betaalt sijn, als namentlijk
wegens verschot van trekgelt op de vercogte
meuble dato 29 maart 1736

,,

0:16: -

aan de schout Weerland voor vacatie
heden op dese extraord: vergadering, en
‘t beleggen bevorens van van deselve samen

,,

3: 2: -

aan schepenen deses dorps voor vacatie
als boven

,,

5: -: -

en eijndelijk voor de verteering van die
van de Geregte en Curateurs, heden
ten huijse van den schout gedaan
bedragende te samen de voorsz

,,
f

20:16: 8
29:14: 08

Aldus gedaan gereeckent, geslooten, en bij schepenen
deses dorps Huijsen goedgekeurt en geapprobeert
en bij twee uijt haar Ed: Agtb Collegie
ondertekent in Huijsen den 5 September
1737
IJsak Spilt
Meeuwis Kooij
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SSAN-ORA-3156, blz. 26-28 (Kopie); blz. 27-29 (Origineel); 17-01-1739
Onderwerp: Schuijten, welke niet te gebruijken (Kopie)

(blz. 26)

(blz. 27)

Den Schout Buijrmeesteren, Schee

of tot wat dienst het ook soude mogen sijn
op poene van Contraire doende telkens te
verbeuren een boete van drie Guldens, met
vergoeding daar en boven van schade of derving
van kostwinning door de Eijgenaer daer bij

en haar Schuijt wat verre van de wal is
leggende hen lieden niet ontsien de naast bij
geleegen Schuijt (een ander toebehoorende) te
neemen en daar mede na haar vaartuijg te
vaeren geschiedende sulks ook wel meerendeels
met seeker Schuijtje ‘t geen aan eenige Vissers
in Gemeenschap is toebehoorende en wanneer
daarmede als dan aan haar eijgen vaartuijg
komen (hoe ver ook in Zee) het zelve maar
neerleggen, waardoor de Eijgenaers veeltijds
niet aan hun weggenomen vaartuijg of gemeen schuijtje kunnen geraken en aldus
voor die tijd ontzet werden van het vissen
en hunne kostwinning; en daar in willende
voorzien hebben goedgevonden alle Vissers
‘t sij Eijgenaers van groote of kleijne Schuijten,
en alle anderen te verbieden en interdiceeren
om van nu voortaen zonder bewilliging en permissie van den Eijgenaer eens anders vaartuijg
nog ook niet het voorn gemeene Schuijtje
van hun plaats af te neemen, ‘t sij om daar
meede aan hunne eijgen vaartuijgen te koomen
of tot

geleeden.
Ook sullen alsulke meede
Eijgenaers van het voorsz gemeene Schuijtje
verbeuren een boete van drie Glds die ‘t voorsz
gemeen Schuijtje tot eenig ander eijnde
gebruijkt als om tot aan haar Haring Schuijt
te komen,sullende sij daer meede niet mogen vaeren tot na haar Botschuijten, en
sullen verpligt sijn om soo haast sij aan
boord van hun Haringschuijt geraakt sijn,
‘t voorsz gemeene Schuijtje aan stonds weder
terug op sijn vorige plaats te brengen, meede op de poenaliteijt van drie Guldens als
boven.
Tot de Calange deeser werd
boven en behalven den Schout deses Dorps
ook gequalificeert alle de Vissers en gezamentlijke eijgenaers van ‘t voorsz Schuijtje
welke voorsz: Vissers en Eijgenaers hierover aan
iemand bekeuringe gedaan hebbende, gehouden
sullen sijn, om sulks immediaet aan den
Schout deeser dorps bekent te maaken sonder over de boete te moogen compareeren
of die af te maaken, mede op een poene van
drie

dat geen Visser met
eens Anders Schuijt enen en Geregten van den Dorpe
na zijn Botschuijt Huijsen diverse maalen geklaagt sijnde
hoe eenige Vissers, alhier woonachtig, wanneer
vaaren mag
d. 17 januari 1739 sij alhier aan de Zuijder Zee op strant komen

(blz. 28)
drie Gl. bij de sodanige te verbeuren. Alle
welke boetens geprofiteert sulle werden de
eene helft bij den Schout en de wederhelft
bij den Armen deses dorps. En opdat niemand
hier van onwetentheijt pretenderen sal deeze
gepubliceert en geaffigeert werden ter plaatse
van Gewoonte. Actum Huijsen den 17 Januari
1739
Ter ordonnantie als boven
(wg) Hendrick Thierens
1739
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SSAN-OAH-1, blz. 217-219; 22-04-1740
Onderwerp: Ampliatie van het contract m.b.t vastvriezen schip, 22 april 1740

(blz. 217)

(blz. 219)

den Schout, Buijrmeesteren en Schepenen van den
dorpe Huijsen, amplieerende de ordonnantie
voor de Huijser veerschippers op Amsterdam
en te rug, statueeren voor t’ toekomende
bij deesen

bevarende weegens Amsterdam het veer,
heeft verklaart dat sij willig is om ten
haren respecte dit ook te practiseere. Actum
den 22 april 1740.

dat wanneer haare Schippers tot Amsterdam
met haar scheepen leggen en te rug sullende
komen, door vorst of ijs verhindert werden
verder te avanceeren als muijden, dat sij
voor de goederen tot muijden voor de
Huijser Coopluijden uijtgelaeden werdende
(blz. 218)
sulle mooge genieten de volle vragt, even
als of die tot op de huijser reede waren
aangekomen, mits dat daer aan door
de Coopluijden gekort sal mooge werden
de Zeewaege vragt: dog sullen de
Schippers in het voorsz geval niet Langer
gehouden zijn die goederen te bewaeren
en daar voor te verantwoorden als den
tijd van 14 dagen, sullende deselve na
die tijd aldaar liggen ten pericule van den
Coopman
En wanneer sij tot Amsterdam lading
inhebbende gekregen binnen deselve Stad
van Amsterdam bevroore geraken, sullen
sij van de goederen tot Amsterdam
thuijs gehorende, wanneer die aldaar
te rug ge-eijst werden voor laeden nog
lossen niets mogen vorderen:
maar
van de goederen van andere Plaatsen aen
haar wesende bestelt, en bij hun
ingenoome sijnde, sullen sij voor bergloon
wanneer die mogte werden te rug
ge-eijst sullen sij voor bergloon voor de
eerste agt dagen of minder per 100 pond
een Stf genieten, tusschen agt en veertien
dagen twee Stuijvers per honderd pond
en langer als 14 dagen sulks inhebbende,
de volle vragt, even als of sij die op de
huijser Reede getransporteert hadden.
het bovenstaande ook bekent gemaakt
wesende aan de Wede Jacob Britton
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SSAN-ORA-3201, blz. 116-117; 20-10-1741
Onderwerp: Lening van Huijbert Adriaansz Kleijn met zijn veerschip als onderpand

(blz 116)
Compareerde voor Hendrik van Weerland Schout,
mitsgaders Gerrit jacob Snijder en Swaning Tijmenz
Scheepenen in Huijsen, Huijbert Adriaansz kleijn
en bekende hij comparant ter sake van aangetelde
en bij hem op heden ten dank ontfange wel en
deugdelijk te wesen een somma van vierhonderd
en vijftig Gls namentlijk aan Willem Rebel
een somma van f 50,-; aan Cornelis Killewigh
gelijke f 50,- aan Gijsbert dominikus f 50 aan
Jacob Schaap f 50,- aan Hendrik Lambertsz vries voor f 50,aan Floris Net ---- f 50,- aan Grietje Hendriks
Visser wede Gerrit Kleijn een somma van honderd gulden,
aan Goosen Kleijn f 25,- en aan Adriaan Kleijn
gelijke f 25,- uijtmakende te samen de voorsz
vier hondert en vijftig Gls: renuntieerende
mitsdien van de exceptie van onaangetelde gelden
en beloofde hij Comparant van ‘t voorz Capitaal
intrest te sullen betalen tegen drie Gl. te honderd
in ‘t Jaar, met belofte van tot verminderinge
tot de volle voldoeninge soo van Capitaal als
intrest alle weeke precies te sulle betalen
een Gl thien stuijvers s’ weeks, aanvang nemende
met den dag van heden, welke betalinge hij
Comparant belooft en aanneemt te sullen
doen aan een van de voorz sijne Crediteuren
die uijt haarslieden daar toe gestelt en gemagtigt
sal werden
daar voor verbind hij Comparant sijn schip* varende
in ‘t veer tusschen Huijsen en Amsterdam lang 56 ½
voet breet Circa 13 voet, en voorts desselfs
zeijlen en alle ‘t gunt aan ‘t voorz schip
toebehorende is niets uijtgesondert
verder generalijk sijn persoon en alle sijne
(blz. 117)
goederen stellende deselve ten bedwange van
alle regten en de regteren. Ten oirconde is
dese bij schout en schepenen voornoemt
ondertekent den 20 october 1741
.

*

H:v:Weerland
Gerrit Jacobsz Snijder
Swaning tijmensz
1 voet = 28,3 cm;
afmetingen schip: lengte x breed
56 ½ voet x 13 voet
16 m.
x 3,7 m.
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SSAN-OAH-1, blz. 233-234; 05-03-1744
Onderwerp: Aanstelling Jan van Asselt i.p.v. Huijbert Adriaansz Klijn, naast Tijmen Gijsbertsz
(blz. 233)
De Burgemeesteren en Geregten van
den dorpe Huijzen, als bij octroij van haer
Edele Groot Mog: de Heeren Staten van
Holland en Westvriesland van dato 22 juni
des jaers 1731, competerende de begevinge
van de veerschippers plaatsen van deesen
dorpe Huijzen op Amsterdam hebbe mits
deezen dog provisioneel en tot weder op
seggens toe in de plaaets van Huijbert
adriaansz Klijn tot veerschipper in het
voorschreeve veer, waer meede Tijmen
Gijsbertsz ook door ons is begiftigt
aangestelt de persoon van jan van Asselt
mits dat deselve jan van Asselt ons
onder Eede sal hebbe te beloven sig te
reguleeren na de ordonnantien en reglementen
berijds op het voorsz: veer bij ons gemaekt
en nog te maken, en sig voorts daer
inne eerlijk en na behoren te sullen gedragen
Gelijk hij wijders sal moeten aanneemen
en beloven, so als denselve jan van Asselt
voor ons huijden compareerende belooft
en sig bij deezen verbind om aan Wijgertje
Pieters Smit weesende een dogter van wijlen
Pieter Lambertsz Smit in leeven veer
Schipper alhier jaerlijks haer leeven lang
geduijrende, en hij dit veer is bevarende
uijt de revenuen van het voorsz: veer te
voldoen en te betalen een somma van
twaalff Guldens en thien Stuijvers
en bovendien gelijk hij ook wijders belooft
jaarlijks geduijrende sijne voorschreeve
(blz.234)
bedieninge aan de buijrmeesteren deeses dorps
ten behoeve van het dorp te betalen gelijke
twaalff Gulden en thien Stuijvers voor de
helft van de Recognitie die wegens dit veer
ten behoeve van Haar Ed: Groot Mog:
domeijnen jaerlijks moet werden betaeld
Welke twee maal twaalff Gulden en thien
Stuijvers door hem voldaen sullen moeten
werden met een seedert de laeste jaerlijkse
verschijndag en betalinge dieswege
door Huijbert Adriaansz Klijn gedaen.
En nademael de voorn: jan van Asselt
de voorsz: gerequireerde Eed aan ons huijden
heeft afgelegt so hebben wij hem verleent
en gegeeven de jegenwoordige Acte; ten
eijnde hij daer voo sal werden erkent.
Gedaan in Huijzen, den 5 Maart 1744
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SSAN-OAH-1, blz. 247-248; 14-06-1748
Onderwerp: Benoeming Andries Gerritsz i.p.v. Jan van Asselt, naast Tijmen Gijsbertsz

(blz. 247)
De Buijrmeesteren en Geregten van den Dorpe
Huijsen als bij octroij van haar Ed: Groot Mog:
de Heeren Staten van Holland en Westvriesland
van dato 22 juni des jaars 1731 competerende
de begeevinge van de veerschippers plaatsen van
deesen dorpe Huijsen op Amsterdam, hebben
mitsdeese dog provisioneel en tot weder opseggens
toe in de plaats van Jan van Asselt tot
veerschipper in het voorsz veer waar mede
Tijmen Gijsbertsz ook door ons is begiftigt
aangestelt de persoon van Andries Gerritsz
mits dat deselve andries Gerritsz ons onder Eede
sal hebben te belooven sig te reguleeren na de
ordonanntien en reglementen bereijds op het
voorz veer bij ons gemaakt en nog te maken
en sig voorts daar inne Eerlijk en na behooren
te sullen gedraegen
gelijk hij wijders sal moeten aanneemen en
belooven soo als denselven Andries Gerritsz
voor ons Huijden compareerende belooft, en
sig bij deesen verbind om aan Wijgertje Pieters
Smit weesende een dogter van wijlen Pieter
Lambertsz Smit in Leeven veerschipper alhier
jaarlijks haar Leven lang geduijrende, en hij
dit veer is bevaerende uijt de revenuen van
het voorz veer te voldoen en te betalen een
somma van Twaalf Gl en thien Stuijvers
En boven dien gelijk hij ook wijders belooft
jaarlijks geduijrende sijn voorn
(blz. 248)
bedieninge aan de Buurmeesteren deses dorps, ten behoeve
van ‘t dorp te betalen gelijke twaalf Gls en thien
Stuijvers voor de helft van de recognitie die wegens
dit veer ten behoeve van Haar Ed Groot Mog
domeijnen jaarlijks moet werden betaalt
sullende ingaan met den 22 junij deses jaars
1748
En nademaal de voornoemde Andries Gerritsz
de voorz gerequireerde eed aan ons huijden
heeft afgelegt soo hebben wij hem verleent en
gegeeve de jegenwoordige acte, ten eijnde hij
daar voor sal werden erkent gedaan in
Huijsen den 14 Junij 1748
Andrijs gerrijts
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SSAN-OAH-1, blz. 261-262; 22-06-1749
Onderwerp: Aanstelling IJsak Spilt en Cornelis Killewig, 22 juni 1749

(blz. 261)

(blz. 262)

De Buijrmeesteren en Geregten van den Dorpe
Huijsen als bij octroij van Haar Ed: Groot mog: de
Heeren Staten van Holland en Westvriesland van
dato 22 Junij des jaars 1731, competerende de
begevinge van de veerschippers Plaatsen van desen
dorpe Huijsen op amsterdam, hebben mitsdesen
in de Plaats van Andries Gerrits, tot veerschipper
in het voorz veer, waar mede Tijmen Gijsbertsz
ook door ons is begiftigt aangestelt de Personen
van Ysak Spilt en Cornelis Killewig, mits dat deselve
dit veer voor een persoon sullende bevaren of doen
bevaeren, ons onder eede sullen hebben te belooven
hen te reguleeren na de ordonnantien en reglementen
bereijds op het voorz veer bij ons gemaakt en nog
te maken, en voorts henlieden daar inne Eerlijk en
na behoren te sullen gedraegen

of anders te verruijlen, en genegen waren om niettemin
het voorz veer met een ander bequaam schip te blijven
bevaren, sullen sij het selve na het eijndigen van de
voorz ses jaren bij continuatie mogen laten
bedienen en waarnemen alles onvermindert het
octroij van haar Ed Groot Mog: in het hooft deses
gemelt.

alles met dit Speciale voorregt en vergunninge dat als
wanneer de voornoemde Ysak Spilt, of Cornelis Killewig
of haarlieder erfgenamen binnen den tijd van ses
jaren na dato deses het schip waar mede sij dit veer
sullen komen te bevaren aan sodanigen persoon wilden
verkopen die teffens genegentheijt hadde om het voorsz
veer selfs te bedienen en te bevaren, sij lieden daar
toe bevoegt en geregtigt sullen sijn verbindende hen
de Buijermeesteren en Geregten inder tijd indiengevalle
sodanigen Persoon daar toe in hunne plaats aan te
stellen en hem commissie op den ouden voet en gewone
conditien soo als te voren is gedaan, te sullen geven.
dog ingevalle de gemelde Ysak Spilt, en Cornelis Killewig
of haarluijder erfgenamen het selve schip aan een ander
persoon binnen de voorsz ses jaren quamen te verkopen
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En sullen sij Ysak Spilt, en Cornelis Killewig moeten
aannemen en beloven soo als deselven voor ons huijden
comparerende beloven; en hun bij desen verbinden
om aan Wijgertje Pieters Smit, wesende een dogter
van wijlen Pieter Lambertsz Smit in Leven
veerschipper alhier jaarlijks haar Leven lang
geduijrende en sij lieden dit veer sullen
komen te bevaren, uijt de revenuen van het
voorz veer te voldoen en te betalen een
somma van twaalf Gl en thien Stuijvers.
En boven dien gelijk sij ook wijders beloven,
jaarlijks geduijrende haare voorz bedieninge
aan de Buurmeesteren deses Dorpe ten behoeve van
‘t Dorp te betalen gelijke twaalf Gl en thien Stuijvers
voor de helft van de recognitie die wegens dit
veer, ten behoeve van haar Ed: Groot Mog.
domeijnen jaarlijks moet werden betaalt
sullende ingaan met den 22 junij deses jaar
1749
En nademaal de voorn Ysak Spilt en Cornelis Killewig
de voorz gerequireerde eed aan ons huijde hebben
afgelegt, soo hebben wij hen verleent en gegeeve
de jegenwoordige acte ten eijnde sij daar voor soude
werden erkent. gedaan in Huijsen de 26 Meij 1749.
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SSAN-OAH-38; 04-09-1749
Onderwerp: Lijst van alle ambten, tractementen, recognitiën en emolumenten in het dorp Huizen,
Deeltranscriptie betreffende het veer
Tractement
.........
Tijmen Gijsbertsz een van de veerschippers alhier heeft geen
tractement
‘t beloop en voordeel van sijn veer geeft hem in de tijd van een
jaar het eene door het andere geslagen vrij geld een somma van

Emolument

Recognitien

f 150.10

het tweede of andere veer sijnde er geen andere veeren als dit
en het voorgaande is ten dienste van passagiers en goederen
aangenomen door Ijsak Spilt en Cornelis Killewigh
die het selve aanvaart hebben op de instantien en het
aanhouden van de regeering alhier in de plaats van Andries
Gerritz die ‘t selve om dat hij er geen kostwinning aan had in
de maand Augs deses jaars 1748 verlaaten heeft, sij getuijgen
onder eede alsoo sij het door knegts laten bevaren aan wie
maar een gering loon gegeeven werd dit veer te hebben
aangenomen niet so seer om eenig profijt maar om dat het
transporteeren van personen en goederen niet belemmert maar
gecontinueert soude kunnen werden eijndelijk dat na proportie
van de tijd sijnde geweest omtrend 13 weeken dat sij dit veer
alsoo hebben laten bevaren in verre na geen 300 guldens
jaarlijks van het selve door haar genoten werd
Buijten en behalve deese ampten officier en bedieningen sijn er
in in ons bedrijf geene te vinden die ten deese in eenige
consideratie kunnen komen
Uijtkeringen of recognitien
..........
De voorn: Tijmen Gijsbertsz heeft sig bij ‘t aanvaarden van ‘t
voorsz veer, onder de ampten uijtgedrukt, geobligeert om aan
het dorp Huijsen te betalen te betalen een somma van
Op dat het dorp Huijsen Schadeloos soude werden
gestelt, van de recognitie, die dat dorp wegens de
veeren jaarlijks betaalt aan de Graaflijkhijd
Nog aan Wijgertje Pieters Smit, gebrekkelijke dogter van een
gewesene Schipper
De voorn: Ijsak Spilt en Cornelis Killewigh hebben sig mede
verpligt aan ‘t dorp jaarlijks te betalen een somma van tot
Schadeloos Stelling als boven
En aan de voorn: Wijgertje Pieters Smit mede
een somma van

f 12.10

f 12.10

f 12.10
f 12.10

Welke opgaaven door de voorn: Personen met eede
bevestigt sijn
.........
Actum en onderteekend in Huijsen den 4 September 1749
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SSAN-OAH-1, blz, 263-265; 30-12-1750
Onderwerp: Aanstelling Hendrik Tijmensz
SSAN-OAH-1, blz. 265; 29-01-1751
Onderwerp: Aanstelling Lambert Poulusz dekker
(blz. 263)

(blz. 265)

De Buurmeesteren en geregte van den dorpe
Huijsen als bij octroij van Haar Ed: Groot Mog:
van dato den 22 juni 1731 competerende den
begeevinge van de veerschippers plaatsen van
Huijsen op Amsterdam hebben tot veerschipper
in het voorsz: veer, benevens Cornelis Killewig
en Ebbe Spilt die te samen met een veer bij ons
sijn begiftigt aangesteld Hendrik Tijmenz, mits
dat deselve Hendrik Tijmenz onder eede sal
hebben te belooven, sig te reguleeren na de
ordonnantien en reglementen berijds op ‘t voorsz
veer bij ons gemaakt, en nog te maaken
en voorts sig daar in eerlijk en opregtelijk te
sullen gedragen.
Gelijk hij wijders sal moeten aannemen en
belooven soo als denselven voor ons compareerde

gelijk sij ook wijders verklaard in manieren
voorsz: voor gem: haar soon haar tot borge
te verbinden voor de jaarlijkse voldoeninge
en uijtkeeringen aan Wijgertje Pieters Smit
als mede ook voor de recognitie die wegens
dit veer Jaarlijks betaald moet werden
alles onder verband als na regten
gedaan in Huijsen den 30 december 1750
Hendrik tijmonsz In kennisse van mij
annitin klaas
T.H. Thierens Adj Secretaris

(blz. 264)
belooft en sig verbind bij deesen, om aan
Wijgertje Pieters Smit weesende een dogter
van wijlen Pieter Lambertz Smit in leven
veerschipper alhier jaarlijks haar leven lang
geduurende en hij dit veer sal komen te
bevaaren uijt de revenuen van het voorsz
veer te voldoen en te betalen een somma
van twaalf guldens en tien Stuijvers.
En nog boven dien jaarlijks geduurende de
voorsz: bediening aan den Buurmeester
deses dorp ten behoeve van dit dorp te betalen
gelijke twaalf guldens en tien Stuijvers,
wesende de helft van de recognitie die
wegens dit veer ten behoeve van de domijnen
van Haar Ed: Groot Mog: jaarlijks moet
werden betaald.
En nademaal de voorn: Hendrik Tijmenz
den voorsz: eed op heden voor ons heeft
afgelegt soo hebben wij aan hem verleent
de jegenswoordige acte, en lasten alle en
een ider die ‘t aangaat hem voor veerschipper
in ‘t voorn: veer te erkennen.
En is op heden gecompareerd Annetje Claas
wed: Tijmen Gijsberts, moeder van gem:
Hendrik Tijmenz, woonende tot Huijsen
dewelke verklaarde onder renuntiatie van
het beneficie Senatus Consulti vellisani
mitsgaders ordinis et exisessionnis
van welkers kragte en effect Sij Comparante verklaart
behoorlijk onderregt te sijn, haar te stellen
tot borge en principaal voor alle sodanige
Schaden als gemelde haar soon door sijn
schip als anders soude mogen toebrengen
aan goederen de Coopluijden en andere toebehoren.
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(vervolg blz. 265)
Wij Buurmeesteren des dorps Huijsen
hebben ingevolge onse resolutie van heden
be-edigt authoriseeren en qualificeeren bij deesen
den persoon van Lambert Poulusz dekker, om
het Schipperschap van desen dorpe Huijsen
op Amsterdam in plaats van Cornelis Killewig
en Ebbe Spilt voor reekening en ten behoeve
van deselve twee personen wel en na behoren
provisioneelijk en tot weederopseggens van
de buurmeesteren voornt of van de voorn:
Corn: Killewig en Ebbe Spilt te bedienen
en waar te nemen, lastende Haar Ed: dierhalve
een ijder die ‘t soude mogen aangaan de
voorn: Lambert Poulusz dekker tot soo lange
tot Schipper voorn: te erkennen. Actum huijsen
den 29 Janu: 1751
In kennisse van mij
T.H. Thierens Adj Secretaris
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SSAN-OAH-269; gearresteerd 18-07-1753 en gepubliceerd 08-08-1753
Onderwerp: Vracht Loonen van de Veerschippers tussen deze Stad en het Dorp Huijzen, inclusief de Wagen-Vracht te Huijzen
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SSAN-OAH-2, blz. 004v-005; 25-12-1755, Origineel
Onderwerp: Verbod ongeoorloofd gebruik van de veerschuit
(Zie ook:

SSAN-ORA-3156-SCHUIJTEN, blz. 51-53; 25-12-1755, Kopie)

(blz. 4v)

(blz. 5)

De veerschippers varende vice versa van
Huijsen op Amsterdam, geklaagt hebbende aan
de Ed. Agtb: geregte deses dorps Huijsen, dat Haar
Schuijt ten dienste van de veerscheepen behoorende,
sijnde, en omme des noods Coopmans goederen,
soo tot laden, als tot lossen, van en aan boord
gebruijkt werdende, door Particulieren buijten
gemelde Schippers haar kennisse wert aangevat,
en als Eijgen werd ge-emploijeerd, en meede na
vissers boord en anderen wert gevaaren, en alsdan
maar wild in see werd nedergelegt, sonder
sig Eens te bekreunen, om deselve te brengen
daar van daan gehaald is, tot merkelijke
Schaade en nadeel van ‘t voornoemde veer,
kooplieden en Schippers, en van welkers
waarhijd Haar Ed Agtbr ten vollen overtuijgd
sijn, gelijk korte daagen geleeden nog een
visser Laatende sig met de veerwagen
aan een der veerscheepen brengen, alwaar
de Schuijt met Een touw agter aan vast
gemaakt was, de onbeschaamdhijd had
(sonder aan Schipper of knegt, die in het
ruijm met Lossen beesig waaren) te
vragen om permissie, deselve Los maakte
en meede weg voer, en na sijn saaken
verrigt te hebben, (na alvoorens de haak
gebrooken had,) maar in see voor dreg
needer Leij, soo dat de veerschipper sijn
scheepsanker moest Ligten, en met Seijlen
na de Schuijt, om deselve wederom te

haalen, om tot sijn dienst te kunnen
gebruijken, (soo is ‘t) dat den Schout
Buurmeesteren en raaden dezes dorps, in die
allesints onreedelijke behandelinge willende
voorsien, alle en de ijgelijk bij deesen wel
Expresselijk Interdicieren en verbieden, omme
de gem: Schippers Schuijt, onder wat practent
het soude moogen weesen, sonder Consent te
bevaaren of gebruijken, op Een boete van drie
guldens, boven de schade aan gem: Schuijt
of toebehoren aangebragt, Sullende gemelde
boete ge-appliceerd werden 1/3 voor den
Schout, 1/3 voor den aanbrenger, en 1/3 voor den
armen deeses dorps Huijsen, waar na een
ijgelijk sig kan reguleeren
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Aldus gedaan in Huijsen den 25 dec: 1755
en gepubliceert en ge-affigeerd den 4 Januarij
1756
In kennisse
van mij
J: H. Thierens Adj. Secret
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SSAN-OAH-2, blz. 006; 17-09-1756
Onderwerp: Aanstelling Jillis Dirkz de Rooij
Wij Buurmeesteren des dorps Huijsen
hebben ingevolge onse resolutie van heeden
be-edigt authoriseeren, en qualificeeren bij
deesen, den persoon van Jillis Dirkz de Rooij,
om het Schipperschap van desen dorpe
Huijsen op Amsterdam, in plaats van Cornelis
Killewig en Ebbe Spilt voor rekening en
ten bate en schade van deselve twee persoonen wel
en na behooren provisionelijk en tot wederopseggens toe van de Buurmeesteren voornt
of van de voorn: Cornelis Killewig en Ebbe
Spilt te bedienen.
Lastende Haar Ed dierhalven een ijder die
‘t soude mogen aangaan, de voorn Jillis
Dirkz de Rooij tot soo lange de Schipper
voorn. te Erkennen.
Actum Huijsen den 17 Septbr 1756.
In kennisse van mij
J.H. Thierens Secrets

SSAN-OAH-2, blz. 010-10v; 06-02-1761
Onderwerp: Aanstelling Dirk Boor
(blz. 10)

(blz. 10v)

Buurmeesteren en Geregten van den dorpe
Huijsen, als bij octroij van Haar Ed Groot Mog
de Heeren Staten van Holland en Westvriesland,
van dato 22 junij 1731 competeerende de
begevingen van de veerschippers plaatsen van
desen dorpe Huijsen op Amsterdam, hebben
mitsdezen in plaats van Cornelis Killewig, die
nevens Ebbe Spilt was aangestelt tot het
veerschipper in het veer bevorens door Andries
Gerritz bevaren, tot veerschipper in het selve
veer aangesteld de persoon van Dirk Boor
woonagtig alhier, mits dat deselven nevens
Ebbe Spilt voornt, dit veer voor een persoon
sal bevaren of doen bevaren, en onder Eede
sal hebben te belooven sig te reguleeren
na de ordonnantien en reglementen berijds
op het voorn veer bij ons gemaakt, en
nog te maken, en voorts Hem daar in
Eerlijk en na behoren te sullen gedragen

te bevaaren uijt de revenuen van het
voorn veer te voldoen en te betaalen
Een somma van Ses Gls en vijf Stfs:.

En sal de voorn Dirk Boor moeten aanneemen en belooven soo als deselve huijden
voor ons compareerende belooft en aangenomen
heeft, en sig bij dezen verbind, om aan
Wijgertje Pieters Smit, wezende een dogter
van wijlen Pieter Lamberts Smit, in Leeven
veerschipper alhier jaarlijks Haar Leeven lang
geduurende, en Hij dit veer sal koomen te
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En bovendien, gelijk Hij ook wijders belooft
Jaarlijks, geduurende sijne voorn bedieninge
aan den Buurmeester deses dorps ten
behoeve van ‘t dorp te betalen gelijke Somme
van Ses Gls vijf Stfs, voor 1/4 van de
recognitie die wegens dit veer ten behoeve
van Haar Ed Groot Mog domeijnen Jaarlijks
moet werden betaalt, sullende Ingaan
met den
En nademaal de voorn Dirk Boor
de voorn gerequireerden Eed aan ons huijden
heeft afgelegt, soo hebben wij Hem verleend
de Jegenswoordige acte, ten Eijnde hij daar
voor soude werden Erkend
Gedaan in Huijsen den 6 Feb: 1761
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SSAN-OAH-2, blz. 011; Meij 1761
Onderwerp: Aanstelling Huijbert Adriaansz Klijn
Wij Buurmeesters en Raaden
des dorps Huijsen hebben Ingevolge
onse resolutie van heeden be- eedigt
authoriseeren en qualificeeren bij deze
de persoon van Huijbert Adriaanz
klijn, om het Schipperschap van
dezen dorpe Huijsen op Amsterdam
in plaats van Ebbe Spilt en Dirk
Boor voor rekening en ten baate en
schaade van deselve twee persoonen
wel en na behoren, provisioneelijk
en tot wederopseggens toe van
Buurmeesters en Raden voornt of
van de voorn Ebbe Spilt en Dirk
Boor te bedienen
Lastende Haar Ed dierhalven een ijder
die ‘t soude mogen aangaan, de
voorn Huijbert Adriaanz klijn tot
soo lange als Schipper voorn te
Erkennen
Actum Huijsen den – Meij 1761
In kennisse van mij
J.H. Thierens Secret

SSAN-OAH-2, blz. 020; 27-08-1763
Onderwerp: Aanstelling Gerrit Huijbertsz Klijn
Wij Buurmeesteren des dorps Huijsen
hebben Ingevolge onse resolutie van
heeden, be-eedigt, authoriseeren en
qualificeeren bij dezen de persoon van
Gerrit Huijbertz klijn, om het Schippersschap van dezen dorpe Huijsen op
Amsterdam in plaats van Ebbe Spilt
en Dirk Boor, voor reekening, en ten
baate en schaade van deselve twee persoonen
wel en na behooren, provisioneelijk, en tot
weder opseggens toe van de Buurmeesteren
voorn: of van de voorn Ebbe Spilt
en dirk Boor te bedienen.
Lastende Haar Ed dierhalven een ijder
die ‘t soude moogen aangaan, de voorn
Gerrit Huijbertz klijn, tot soo lange
als Schipper voorn: te erkennen
Actum Huijsen den 27 Aug: 1765
In kennisse van mij
J.H. Thierens Secret

C:\..................\BEURTSCHIPPERS/Jan .Schipper, 2015-10-21

123 / 138

SSAN-OAH-2, blz. 020v-021; 31-01-1766
Onderwerp: Aanstelling Willem Dirksz de Oude
(blz. 20v)

(blz. 21)

Buurmeesteren en Geregte des dorps
Huijsen, als bij octroij van Haar Ed.
Groot Mog de Heeren Staten van
Holland en Westvriesland dato 22 Junij
1731 Competeerende de begeevingen van de
veerschippers plaatsen van dezen dorpe
Huijsen op Amsterdam, hebben mits dezen
in de plaats van Ebbe Spilt en dirk
Boor, tot veerschipper in het voorn veer,
waar meede Hendrik Tijmensz
door ons insgelijks is begiftigd aangesteld
en gecommitteerd de persoon van
Willem dirkz de oude, mits dat
deselve onder Eede sal hebben te belooven
hem te reguleeren na de ordonnatien
en reglementen, berijds op ’t voorn veer
bij ons gemaakt en nog te maaken,
en voorts sig daar inne eerlijk en na
behooren te sullen gedraagen

dat deselve boven dien sal moeten
aanneemen en belooven, soo als deselve op
huijden voor ons compareerende heeft
belooft en sig verbonden, om aan Wijgertje
Pieters Smit wezende een dogter van wijlen
Pieter Lambertz Smit in leeven veerschipper
alhier Jaarlijks haar leven lang geduurenden
en hij dit veer sal Comen te bevaaren,
te voldoen en te betaalen een somme
van twaalf Guldens en Tien Stuijvers.

En verder op de navolgende conditien
dat de voorn Willem Dirkz de oude
geduurende de twee eerstkomende jaaren
gehouden sal sijn op het voorn Schip in sijn
dienst te houden om ‘t zelve door deselve te
doen bevaaren twee bequaame knegts
ten genoegen van Buurmeesteren en
Geregte dezes dorps in der tijd
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En boven dien meede Jaarlijks aan
Buurmeesteren dezes dorps, ten behoeve
van het dorp te betalen gelijke somme
van twaalf Gls en tien Stfs, voor de
helft der recognitie die wegens dit
veer ten behoeve van Haar Ed. Groot
Mog: domijnen Jaarlijks moet werden
betaalt, sullende Ingaan met den
2 Junij dezes jaars 1766 En nademaal de voorn Willem dirkz
de oude den voorn gerequireerde Eed aan
ons op huijden heeft afgelegt; hebben wij
aan deselve verleend en gegeeven de Jegenswoordige acte, op dat hij daer voor soude
werden erkend
Gedaan in Huijsen den 31 januari 1766
In kennisse van mij
J:H Thierens Secrets
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SSAN-OAH-2, blz. 049-049v; 18-07-1783
Onderwerp: Aanstelling Gerrit Huijbertsz Klijn

(blz 49)
Buurmeesteren en Geregte des Dorps
Huijsen, als bij octroij van Haar Ed Groot
Moge de Heeren Staaten van Holland en
Westvriesland dato 22 Junij 1731 competeerende
de begeevinge van de veerschippers
plaatsen van deezen Dorpe Huijsen op
Amsterdam, hebben mitsdezen in de
plaats van Dirk van As, tot veerschipper in het voorn: veer aangesteld
en gecommitteerd de persoon
van Gerrit Huijbertz Klijn, mits dat
dezelve onder Eede zal hebben te
belooven hem te reguleeren na de
ordonnantien en reglementen, berijds
op ‘t voorn: veer bij ons gemaakt, en
nog te maaken, en voorts zig daar inne
eerlijk en na behooren te zullen gedraagen.
En boven dien meede Jaarlijks aan
Buurmeesteren dezes Dorps, ten behoeve
van het Dorp te betaalen een somma
van Twaalf Gls en Tien Stvs voor de helft
der recognitie, die wegens dit veer
ten behoeve van Haar Ed: Groot Moge
domijnen Jaarlijks moet werden betaalt,
Ingegaan den 2 Junij 1783.
En nademaal de voorn: Gerrit
Huijbertz Klijn den voorn: gerequireerde
(blz. 49v)
Eed aan ons op Huijden heeft afgelegt,
hebben wij aan dezelve verleend en gegeeven de Jegenswoordige acte,
op dat hij daar voor zoude werden
erkend.
Gedaan in Huijsen den 18 Julij 1783
In kennisse van mij
Hend Thierens Adj: Secrets
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SSAN-OAH-2, blz. 054-056; 07-09-1785, Kopie
Onderwerp: Alteratie reglement op veerschippers
(Zie ook:

SSAN-OAH-270-Alteratie-1785; 07-09-1785, Origineel)

(blz. 54)
Is goedgevonden alhier te registreeren het navolgende accord, en
Reglement voor de Beurtschippers
van Amsterdam op Huijsen en
vice versa.
Alzoo de Beurtschippers van Amsterdam
op Huijsen en die geen, welke van daar
herwaarts vaart, te kennen gegeeven hebben,
dat de vaart over en weder zo gering was,
dat zij lieden niet alleen geen bestaan
in dit veer konden vinden, maar zelve
de kosten, die het onderhoud der vaartuijgen
en zijlagie vereijscht niet goedmaaken,
indien zij agtervolgens den inhoud van het
Reglement den 3 Nov: 1714 op dit veer
gearresteerd, verpligt blijven, om ten hunnen
Lasten het geheele Jaar door een derde
schip als Bijlegger te houden, versoekende
om bovengem: Reedenen, daar van te moogen
worden geexcuseerd, en de Permissie, om
het veer met hun beiden te bevaaren.
Dat het voorsch. veer bij Provisie
en tot nader Provisie
Zoo is ‘t, dat Heeren Burgemeesteren
en Regeerders der Stad Amsterdam, en
Buurmeesteren, Scheepenen en Raaden
van het dorp Huijsen, na ingenoomen
Advijs der Kooplieden, onderling zijn

(blz. 54v)
overeengekoomen het voorsch: Reglement
te altereeren en voorts te statueeren, zoo
als statueeren bij dezen.
Dat het voorsch: veer bij Provisie
en tot nader Dispositie van Hen Heeren
voorn: zal bevaaren worden door twee
Beurt-schepen zonder bepaalde Bijlegger,
namentlijk door een van Amsterdam
en door een van Huijsen; mits de
schippers gehouden zullen zijn het
navolgende Reglement exactelijk te
observeeren en naar te koomen.
1.
Zullen de schippers verplicht zijn
om des Zondags van Huijsen te vaaren,
den een zoo ras hij de goederen ingelaaden zal hebben, en den anderen
des na de middags ten één uur.
2.
Dezelve zullen van Amsterdam moeten
vaaren des maandags na de middags
ten Twee uuren, doch indien het
schip het welk als dan in Laading legt,
zijn last niet behoorlijk heeft, zal de
schipper moogen blijven liggen tot
Dinsdag na de middag ten één uur.
3.
Het volgende schip zal genoodzaakt
zijn van Amsterdam te vaaren des
Woensdags na de middags, zoo ras de
goederen van Gouda of eenige andere

C:\..................\BEURTSCHIPPERS/Jan .Schipper, 2015-10-21

126 / 138

(blz. 55v)

(blz. 55)

7.
Plaatsen koomende zullen zijn overgenoomen;
doch, indien er meer goederen ter zelver tijd
zijn aangebragt, als het schip laaden kan,
zal de schipper verpligt zijn om voor
zijn Reekening een behoorlijk en bekwaam
vaartuijg aan te neemen, ten einde in
het zelve de resteerende goederen te
laaden en naar Huijsen te doen transporteeren.
4.
De schippers zullen voorzorgen hebben
te gebruijken, dat ingevalle des maandags
ochtend ten Neegen Uuren geen Beurt Schip
van Huijsen te Amsterdam is, de goederen,
welke aan het veer koomen, voor hunne
Reekening gelaaden of geborgen worden,
ten einde geen schade aan deselve
werde toegebragt.
5.
De schippers zijn verplicht altoos Twee
bekwaame scheepen ten dienste van
dit veer te houden ten genoegen van de
Kooplieden.
6.
Ook zullen zij zorg draagen, dat des
Zondags na den middag bij het afvaaren
van het schip van Huijsen, en des maandags
of dingsdags bij het aankoomen van het
schip een wagen op het strand gereed zij,
om de Passagiers aan boord te brengen
of aftehaalen.

Des winters, wanneer de scheepen ter
oorzaake van het ijs de Rheede van
Huijsen moeten verlaaten, zal een
leedig schip, indien het doenlijk is naa
Amsterdam zijlen, om aldaar voor
hunne eigen Reekening te overwinteren
en in te laaden of te bergen die goederen,
welke van elders worden aangebragt,
ten waaren de Eigenaars verkoozen
deselve met de wagens te verzenden.
8.
En op dat de Kooplieden en alle
andere promptelijk gerieft moogen
worden zullen de schippers en
hunne knegts, hetzij te Amsterdam
of te Huijzen, voor zoo veel zij zich
te saamen bevinden, elkanderen
getrouwelijk helpen lossen en laaden,
en in alles ten dienste zijn, en wel
in het bijzonder ook tot het ophaalen
van de vragten etc:
9.
Eindelijk reserveeren Heeren Burgemeesteren en Regeerders der stad
Amsterdam, en Buurmeesteren,
Scheepenen en Raaden van Huijsen
aan zich, om met onderling overleg
(blz. 56)
dit Reglement te altereeren en amplieeren, als zij bij tijd en wijle zullen
vermeenen te behooren.
Des t’ oirconde zijn hier van gemaakt
Twee eensluidende Actens, bijde uijt last
van de Ed: Gr: Achtb: Heeren Burgemeesteren en Regeerder de stad Amsterdam
bij een derselver Secretarissen, en uijt
last van de E: E: Buurmeesteren, Scheepenen
en Raaden door hunnen Secretaris onderteekend.
Amsterdam 30 Aug: 1785 Huijsen den 7 Septb: 1785
(w.getek:) J: M van Pabst Hendr Thierens
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SSAN-OAH-270-Alteratie-1785; 07-09-1785; Origineel
Onderwerp: Alteratie van het veerreglement; d.d. 30-08-1785, Amsterdam / d.d. 07-09-1785, Huijzen
(Zie ook:

SSAN-OAH-2, blz. 054-056; 07-09-1785; Kopie)

(blz. 1)

(blz. 2)

Alzo de Beurtschippers van Amsterdam op
Huijzen en die geen, welke van daar herwaarts vaart, te kennen gegeeven hebben,
dat de vaert over en weder zo gering was,
dat zij lieden niet alleen geen bestaan in
dit veer konden vinden, maar zelve de kosten, die het onderhoud der vaartuigen en
zijlagie vereischt niet goedmaaken, indien
zij, agtervolgens den Inhoud van het Reglement den 3. Nov. 1714 op dit veer gearresteerd, verplicht blijven, om ten hunnen laste
het geheele Jaar door een derde schip als
Bijlegger te houden, verzoekende, om bovengemelde redenen, daarvan te mogen worden geexcuseerd, en de Permissie, om
het veer met hun beiden te bevaaren.
Zoo is’t dat Heeren, Burgemeesteren
en Regeerders der stad Amsterdam en
Buurmeesteren, Schepenen en Raaden van
het dorp Huijzen, na ingenomen Advijs
der Kooplieden, onderling zijn overeengekomen het voorsch Reglement te altereeren en voorts te statueeren, zo als statueeren bij deezen
Dat het voorsch. veer, bij Provisie en
tot nader Dispositie van Hen Heeren voorn.
zal bevaaren worden door Twee Beurt-Schepen
zonder bepaalde Bijlegger, namentlijk door
een van Amsterdam en door een van Huijzen;
mits de Schippers gehouden zullen zijn het
navolgende Reglement exactelijk te observeeren en naar te komen.

Zondags van Huijzen te vaaren, den een zo
ras Hij de Goederen ingelaaden zal hebben
en den anderen des nade middags ten één
uur.

1.
Zullen de Schippers verplicht zijn om des
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2.
Dezelve zullen van Amsterdam moeten
vaaren des maandags na de middags ten
Twee uuren, doch indien het Schip het welk
als dan in laading legt, zijn last niet behoorlijk heeft, zal de Schipper mogen blijven
liggen tot Dingsdag na de middag ten
één uur.
3.
Het volgende Schip zal genoodzaakt zijn
van Amsterdam te vaaren des Woensdags
na de middag, zo ras de goederen van
Gouda, of eenige andere Plaatsen komende, zullen zijn overgenomen: doch, indien
er meer goederen ter zelver tijd zijn aangebragd, als het schip laaden kan, zal de schipper verplicht zijn, om voor zijn Reekening een
behoorlijk en bekwaam vaartuig aan te neemen, ten einde in het zelve de resteerende
Goederen te laaden en naar Huijzen te doen
transporteeren.
4.
De Schippers zullen voorzorge hebben te
gebruiken, dat ingevalle des maandags
ochtend ten negen uuren geen Beurtschip van Huijzen te Amsterdam is, de
goederen, welke aan het veer komen,
voor hunne reekening gelaaden of geborgen worden, ten einde geen schade aan
dezelve werde toegebragd.
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(blz. 4)

(blz. 3)
5.
De Schippers zijn verplicht altoos Twee bekwaame Schepen ten dienste van dit veer te houden
ten genoegen van de Kooplieden.
6.
Ook zullen zij zorg draagen, dat des Zondags nademiddag bij het afvaaren van
het schip van Huijzen en des maandags of
Dingsdags bij het aankomen van het Schip,
een wagen op het strand gereed zij, om de
Passagiers aan boord te brengen, of af te haalen.
7.
Des Winters, wanneer de Schepen, ter oorzaake van het ijs, de Reede van Huijzen moeten
verlaaten, zal een leedig Schip, indien het
doenlijk is naa Amsterdam zijlen, om aldaar voor hunne eigene Rekening te overwinteren en in te laaden, of te bergen, die goederen, welke van elders worden aangebragd, ten
ware de Eigenaars verkoozen dezelve met
de Wagens te verzenden.

en Buurmeesteren, Schepenen en Raaden
van Huijzen aan zich, om met onderling overleg dit Reglement te altereeren en amplieeren, als zij, bij tijd en wijle zullen vermeenen
te behooren.
Des t’ oirconde zijn hier van gemaakt
Twee eens luidende Actens beijde uit
last van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Schepenen Burgemeesteren en Regeerders der
Stad Amsterdam bij een derzelver Secretarissen, en uit last van de E.E. Buurmeesteren, Schepenen en Raaden door hunne Secretaris onderteekend
Amsterdam 30 Aug 1785. Huijzen den
7 Septbr 1785
J.M. van Pabst
Hendk Thierens

8
.
En op dat de Kooplieden en alle andere
promptelijk gerieft zullen mogen worden,
zullen de Schippers & hunne Knegts, het zij
te Amsterdam of te Huijzen, voor zo veel
zij zich te saam bevinden, elkanderen getrouwelijk helpen lossen en laaden, en in alles ten dienste zijn, en wel in het bijzonder
ook tot het ophaalen van de vragten etc.
9.
Eindelijk reserveeren Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam
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SSAN-OAH-2, blz. 056v-057; 02-02-1786
Onderwerp: Her-aanstelling Hendrik Tijmensz
(blz. 56v)

(blz. 57)

Vermits Hendrik Tijmenz op den 30
december 1750 is aangesteld tot Schipper
van het veer van hier op Amsterdam
en vice versa, en dat ten tijde van
deselve sijne aanstellinge, en zedert
dien tijd tot in den voorleedene Jaaren
toe het zelve veer is bevaaren geweest
door Twee Schipppers, welke te zamen
gehouden waaren aan Buurmeesteren
dezer Dorpe te restitueeren zoodanige
somma van f 25– als door dit dorp
Jaarlijks voor de permissie van dit
veer aan de domijnen van Haar Ed:
Groot Moge ten comptoire van den
ontfanger tot Haarlem moeten werden
betaald.
Dan alzoo in den voorleedene Jaar
1785 tusschen de Ed: Groot Achtb:
Heeren Burgemeesteren en Regeerders
der stad Amsterdam, en Regenten
van den Dorpe Huijsen is overeengekoomen en goedgevonden, dat bij
provisie en tot nadere dispositie maar
Één Schipper van hier op Amsterdam
het voorn: veer bevaaren zoude, is,
alzoo zulx ten merkelijken voordeele
van de voorn: Hendrik Tijmenz

is goede strekkende, door Regenten van
den Dorpe Huijsen met de voorn:
Hendrik Tijmenz geaccordeerd en overeengekoomen, dat hij Hendrik Tijmenz
voortaan, zoo lange hij als Schipper
het voorn: veer alleen zal bevaaren,
Jaarlijks aan Buurmeesteren dezer
Dorpe de voorn: somma van f 25 zal
geheel en alleen zal betaalen.
Gelijk hij Hendrik Tijmenz zig tot
deselve betaaling bij de onderteekening
dezer verklaard te verbinden onder
verband als na regten.
Actum en is deeze bij den selve
onderteekend in Huijsen den 2 Fbri 1786
Hendk tijmensz

SSAN-OAH-2, blz. 62-62v; 10-12-1790
Onderwerp: Aanstelling Nelletje Vos
(blz. 62)

(blz. 62v)

De Buurmeesteren en Geregte des Dorps
Huijsen, als bij octroij van Haar Ed: Groot
Moge de Heeren Staaten van Holland
en Westvriesland, van dato den 22 Junij
1731 competeerende de begeevingen van de
veerschippers plaatsen van Huijsen op
Amsterdam, hebben in de plaats van
de overleedene Schipper Hendrik Tijmenz
tot veerschipper in het voorschreeve veer
aangesteld, gelijk dezelve aanstellen bij
dezen, de persoon van Nelletje Vos, weduwe van opgemelde Hendrik Tijmenz,
mits dat dezelve Nelletje Vos, onder
Eede zal hebben te belooven, zig te reguleeren na de ordonnantien en reglementen op het voorn: veer berijds gemaakt
en nog te maaken, en voorts zig daarin
eerlijk en opregtelijk te zullen gedraagen.
Gelijk zij wijders zal moeten aanneemen
en belooven om Jaarlijks, geduurende de
voorn: bediening aan Buurmeesteren dezes
Dorps, ten behoeve van dit Dorp, te
betaalen een somma van vijf en Twintig
Guldens, omme daar uijt te betaalen
de recognitie, die wegens dit veer ten
behoeve van de domijnen van Haar Edele

Groot Mogende Jaarlijks moet werden betaalt.
En voorts belooven het voorn: veer door
bequaame persoonen, het zij door haare
soons, of knegts te zullen laaten bevaaren.
En Laastelijk zig te verbinden tot vergoedinge van alle zoodanige Schaaden
als door die geene, die het voorn: veer
voor haar bevaaren zullen, het zij door
Haar Schip als anders souden moogen
werden toegebragt aan goederen de coopluijden
en andere toebehoorende.
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En Nademaal de voornoemde Nelletje
Vos Wede Hendrik Tijmenz den bovengemelde Eed op huijden voor ons heeft
afgelegd, en verklaard zig te verbinden
tot nakoominge van all het geen verder
hier boven is gemeld, zoo hebben wij aan
haar verleend de Jegenswoordige acte;
En Lasten alle en een ijder die het aangaat haar voor veerschipper in
het voorn: veer te erkennen.
Gedaan in Huijsen den 10 december
1790. (onder stond). In kennissen van mij
(was geteekend) Hendr.Thierens. Adj: Secrets
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SSAN-OAH-2, blz. 068v-069; 26-01-1797
Onderwerp: Aanstelling Tijmen Hendrikze Schipper
blz. 68v

(blz. 69)

De Municipaliteit van den Dorpe Huizen,
als bij Octrooij der voormaalige Staaten
van Holland en Westvriesland van dato
den 22 Junij 1731 competeerende de begeeving van de Veerschippersplaatzen van Huijzen
op Amsterdam, heeft in de plaats van de
overledene schipper Nelletje Vos, Weduwe
van Hendrik Tijmense, tot veerschipper in
het voorschreeven veer aangesteld, gelijk de
zelve aanstelt bij deezen den persoon van
Tijmen Hendrikze Schipper, mits dat de
zelve Tijmen Hendrikze Schipper onder eede
zal hebben te belooven, zig te reguleeren
na de ordannantien en reglementen, op
het voorn: veer bereids gemaakt en nog te
maaken, en voorts zig daarin eerlijk en
oprechtelijk te zullen gedraagen:
Gelijk hij wijders zal moeten aanneemen en
belooven, om jaarlijks geduurende de voorn:
bediening aan Buurmeesteren dezes Dorps
ten behoeve van dit Dorp te betaalen eene somma
van vijf en twintig gulden, om daaruit te
betaalen de recognitie, die wegens dit Veer
ten behoeve van de Domeinen van den Lande
van Holland jaarlijks moet worden betaald:
en laatstelijk zig te verbinden tot vergoeding van alle zodanige schaaden, als door

hem, bij zijn verzuim of anders, zouden mogen
worden toegebragt aan goederen, de kooplieden
en anderen toebehoorende.
En nademaal de voornoemde Tijmen Hendrikze
Schipper den bovengemelden eed
op huiden voor ons
heeft afgelegd, daartoe vermits zijne minderjaarigheid geadsisteerd met zijne in dato 18 November
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# voor den Gerechte dezes Dorps

# Weduwe van Hendrik Tijmense

1796 # over hem door wijlen zijne moeder Nelletje Vos, #
aangestelde voogden, Hendrik Vos en Gerbert Teeuwisz
en verklaard zig te verbinden tot nakoming van
al het geen verder hier boven is gemeld, zo heeft
# voorn: Municipaliteit
# aan hem verleend de jegenswoordige acte;
lastende allen en een ijder, die het aangaat,
hem voor veerschipper in het voorn: veer te
erkennen.
Gedaan in Huizen, den 26 Januarij 1797.
(onder stond)
De Municipaliteit van den
Dorpe Huizen
(was getekend)
Uit naam en op last derzelve
Jacobus van Moerbeek Secrets
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SSAN-OAH-271-Ordonnantie-1807; 28-02-1807, voorzijde
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SSAN-OAH-271-Ordonnantie-1807; 28-02-1807, ommezijde
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SSAN-OAH-271-Vrachtlijst 16-06-1806
Onderwerp: Vrachtlijst van Amsterdam op Buiksloot, Vice Versa
Vermoedelijk de Conceptlijst:
behorende bij SSAN-OAH-271-Brief-1807-2 met verzoek aan Huizen tot verhoging vrachtlonen,
waarnaar verwezen wordt in SSAN-OAH-271-Brief-1807-03-extra aan Amsterdam met afwijzing van
verzoek tot verhoging vrachtlonen; 17-06-1807
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SSAN-OAH-271-Brief-1807-02
Onderwerp: Brief aan Huizen met verzoek tot verhoging vrachtlonen i.v.m. gestegen kosten

(blz. 1)
Commissarissen uijt den
Raadt der stadt Amster
dam aan het Gemeente
Bestuur van Huisen
Mijne Heeren
De ondergeteekende gecommitteerd
zijnde van weegens de Raadt deezer
Stadt, tot het doen van een rapport
omtrent de requeste van Gerrit
en Elbert Klein Veerschippers
van Amst op Huijze, verzoekende
daar bij verhooging van vragt.
Hebben geoordeelt omtrent het zelve
request niet te moeten rapporteren,
alvoorens U.E. hier omtrent gehoord
te hebbe; en dus zoude het de
ondergeteekenden zeer aangenaam
zijn te mooge weete, U.E. gedagte
diesweegens: Zoo veel het de
ondergeteekendens voorkomt
zoude zij van oordeel zijn, dat
het verzoek van boovengenoemde
Schippers allerbillijkst is,
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(blz. 2)
om reeden dat de onkoste welke
de Schippers teegenswoordig hebben
voor alle Scheeps Materiaalen
zeer in prijs gereezen zijn ,dat
ten tweede de Laste die het
Land op de Vaartuijgen en
Paarden gelegt heeft veel zwaarder zijn, en ten derde dat de
verdienste oneindig minder zijn.
Het is om deeze reedenen, dat
de ondergeteekende zoude adviseeren het zelve gunstiglijk
toe te staan, te meer daar de
voornaamste Inlaaders daar
zeer voor zijn.
Naa U.Ed. rescriptie verzogt
te hebbe, Hebben wij de eer
ons te noemen.
Mijne Heeren
U dienstvaardige
Dienaaren
I. Huijdecoper
Hk Asschenbergh
At Reessen
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SSAN-OAH-271-Brief-1807-03-extra; 17-06-1807
Onderwerp: Brief aan Amsterdam met afwijzing van verzoek tot verhoging vrachtlonen
Zie ook:

SSAN-OAH-271-Vrachtlijst-16-06-1806 als vermoedelijke Conceptlijst waarnaar verwezen wordt

Heeren Commissarissen
Mijne Heeren
Met de te rug zending van het door UL ons ter
beoording gezondene requeste van Gerrit en
Elbert Klein als veerschippers op van Amsterdam
op Huizen, daar bij verzoekende verhooging hunner
vragtlijst - volgens een daarbij gevoegd Conceptlijst
vinden Wij ons verpligt ter beantwoording aan
U.L. geëerden dus te moeten beantwoorden:
dat wij naar de liberatie ons verpligt vinden te
moeten declareeren, dat wij ons, naar ons inzien niet
kunnen vereenigen met de het gunstig oordeel door U.L.
ten aanzien van ‘t verzoek in opgemelde requeste vervat en
ons per missive gecommuniceerd , maar integendeel
ons genoodzaakt vinden te verzoeken dat
het daar heenen gelieven te dirigeeren
dat het bij de requeste gedaane verzoek der
veerschippers, niet worde bewilligt geconsenteerd maar gewezen van de Hand.
Naar dank betuiging voor Uld vriendelijke
communicatie hebben wij de Eer
te zijn
1807

6
17

Mijne Heeren
enz

SSAN-OAH-271-Brief-1807-04; 22-07-1807
Onderwerp: Brief aan Huizen met verzoek tot motivatie van afwijzing verhoging vrachtlonen
Commissarissen uijt
Den Raadt der Stadt
Amsterdam
Aan
Het Gemeente Bestuur
Van het Dorp Huijzen
Mijne Heeren !
Wij hebben op zijn tijdt heel wel
ontvangen UL Missive, maar
wenschte gaarne te weeten
de reedenen die UL permoveert,
om teegens het accordeeren van
het request van de veerschipper
te adviseeren.
Het zoude
ons zeer aangenaam zijn, dat
UL ons die reedenen geliefde
op te geeven; of wel zoude wij
UL proponeeren tot het Houden
van eene besogne dienweegens,
enals dan zoude wij UL verzoeken te Huijze van de eerste
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ondergeteekende aanstaande
Dinsdag om twaalf uren.
UL rescriptie diesweegens verzoekende hebben wij de eer
te zijn.
MijnHeeren
Amsterdam
22 Julij 1807

UL Dienstw: dienaaren
I. Huijdecoper
Hk. Asschenbergh
Arent Reessen
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SSAN-OAH-271-Brief-1807-03; 31-07-1807
Onderwerp: Brief aan Amsterdam met motivatie voor afwijzing van verhoging vrachtlonen

Het Gts van den dorpe Huizen
Aan
Commissarissen uit de raad der stad Amsterdam
Mijne Heeren
Ter beantw. van UEr geeerden van den 22 Julij ll en bij ons
den 25 dito ontvangen, dient, dat de redenen die
ons permoveert, waaromme wij tegen het accordeeren van het
bij requeste verzogte der veerschippers hebben geadviseert,
hoofdzakelijk hier in bestaan dat wij van oordeel zijn
dat het veer zoo als het thans door een schipper
bevaaren wordt, een genoegzaam bestaan opleeverd
- dat ons in dit gevoelen versterkt is, om dat de
veerschipper van Huijzen op Amsterdam; zeker in zijnen
post zoude hebben gecontinueerd, indien in het voorbije
Jaar 1806 de toen bij de gezamentlijke schippers
verzogte verhooging van de vragtloonen waare geconsenteerd geworden, en dus daardoor 2 schippers
hun onderhoud met 2 schepen hadden moeten
zoeken.
Aan UL. intentie zoo wij vertrouwen, te zullen
hebben voldaan, hebben wij de Eer met verschuldigde hoogachting te zijn
enz.
1807-7-31
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SAGV-050-3024; 02-07-1877
Onderwerp: Brief van Burgemeesters en Wethouders van Amsterdam houdende de mededeling van de
benoeming van Dik Lambertus Kos tot schipper op het beurtveer tussen Amsteram, Huizen,
Blaricum en Laren

Wij hebben de eer U te berigten,
dat wij den schipper Dirk Lambertuszoon
Kos, hebben benoemd tot schipper in het
beurtveer tusschen Amsterdam, Huizen,
Blaricum en Laren, en zulks ter vervanging van zijn vader L: Kos Hzn, die overleden
is,
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