
deelten  van  de grond  behoort  nu  "  Zie  ook  "Jan  Hinloopen  van  de

dus  definitief  tot  het  verleden.  Haíekamp"  in Oud  Heemste-

In de  enclave  tussen  het  kerkhof  en  de-Bennebroek  no.  7 van fe-

het  kerkelijk  centrum  Het  Jagers-  bnuari  1996.

huis  is in  dat  jaar  eindelijk  dan  toch  2' Wel  is later  een  (groter)  deel  van

een  Algemene  Begraafplaats  aan-   het  kerkhof  ten  noofö  westen

gelegd.  Het  Jagershuis  wordt  van  van  de  Kerk  aangeduid  met  "Al-

deze  begraafplaats  gescheiden  door  gemene  graven".

een  urnenmuur

(wordt  vervolgd)

M. Verkaik

Bronnen  voor  de  geschiedenis  van

Heemstede  en  Bennebroek

Het  notarieel  archief  vaïi  IIbbiiiafüJd

Stukken  over  mishandeling

pan  ürouu»en,  bedreíging,

vechtpartijen,  arbeidslonen,

buitenechtelijke  kinderen  en

verhoudingen,  beledigingen

en  u»angedrag  zijn  in  het

Heemsteedse  notarieel  ar-

chief  nnngcb  u//iii.

Sinds  eeuwen  gaan  mensen  naar

de notaris  voor  het  opstellen  van

akten  om  daar  rechtskracht  aan  te

geven.  Vóór  1811  speelde  de no-

taris  ook  een  belangrijke  rol  bij  de

regeling  van  onderlinge  conflicten

en  bemiddelde  hij  buiten  de rechter

om.

De  notaris  verstrekt  één  exemplaar

van  de  akte  aan  de  paíijen  en  houdt

zelf  ook  een  exemplaar.  De  archie-

ven  van  de Heemsteedse  notaris-

sen  zijn  vanaf  1691  bewaard  geble-

ven.  In Bennebroek  heeft  zich  nooit

een  notaris  gevestigd.  Bennebroe-

kers  gingen  voor  het  opstellen  en

vastleggen  van  een  akte  of  een  ver-

klaring  naar  het  schepengerecht  in

het  dorp  of  naar  een  notaris  in een

andere  gemeente,  bijvoorbeeld  in

Heemstede.

De  archieuen  uan de  Heemsteedse  notarissen  ouer  de  periode  1691-

1915  worden betuaard in het Rijksarchief  ín Noord-Holland.  Op de 18
oudste  delen  (1691-1800)  is een  index  op  personen  en op  ondemer'p

gemaakt  door  Cees  uan  dü  Horst  uit  Heemstede.

(Foto  Frank  van  der  Wijden,  vormgeving  Jeff  Borkent)

ouerzicht  üan  Heemsteedse

notarissen

Johan  van  der  Poel  1691-1712

Tamis  de Jongh  1713-1727

Cornelis  de Jongh  1727-1747

mr.  Jan  Reeland  1748-1776

Willem  Dolleman  1769-1800

Willem  Hendriks  Gerlings

1813-1837

Jan  Dolleman  1837-1871

Frederik  Hendrik  Dolleman

1871-1885

Willem  Hendrik  Smit  1885-1898

Cornelis  Jan  Boerlage  1898-1915

Waar  zijn  de  oude  notariële

archieuen?

De oude  notariële  archieven  van

Heemstede  uit de periode  1691-

1915  bevinden  zich  in het  rijksar-

chief  in Noord-Holland  te Haar-

lem.  I

Wat  is het  histor'ísch  belang  uan

notariële  ar'chieuen?

De archieven  zijn  van  belang  voor

de geschiedenis  van  een  familie,

een persoon,  een  huis,  een be-

drijfstak  en een  dorp.  In het  nota-

rieel  archief  van Heemstede  zijn
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stukken  over  kleerblekerijen,  buiten-

plaatsen,  hofsteden,  herbergen,

kermissen,  logementen  en  winkels

in  Heemstede  en  omgeving  aange-

troffen.  Boedelbeschrijvingen  zijn

bij  vooföeeld  interessante  stukken.

Deze  werden  opgemaakt  als een

edenis  moestworden  verdeeld.  Van

ieder  veíek  in het  huis  is gedetail-

leerd  beschreven  welke  spullen  zijn

aangetroffen:  meubilair,  serviezen,

boeken,  sieraden,  gordijnen,  pot-

ten,  pannen,  kleding  en gereed-

schap.  Ook  de eigendommen  die

op  het  erf  stonden  werden  niet  ver-

geten,  schuren,  koetsen,  paarden

en boomgaarden  werden  in de in-

ventaris  opgenomen.  Van  boerde-

rijen  werden  ook  de beesten  en  de

voonaden  beschreven.  Tevens  ver-

meldde  men  vaak  wat  de waarde

ervan  was.

Wat  ís er  ín een  notarieel  ar-

chief  te uinden?
Naast  testamenten,  akten  van  ver-

koop,  huwelijkse  voorwaarden,

boedelbeschrijvingen  en  hypothee-

kakten  zijn  ook  stukken  te vinden,

die  je aanvankelijk  niet  in  een  nota-

rieel  archief  zou  verwachten.  Men-

sen lieten  in de achttiende  eeuw

over  zeer  verschillende  zaken

verklaringen  bij de notaris  opstel-

len.  Stukken  over  vechtpanijen,

beledigingen,  buitenechtelijke  kin-

deren  en veföoudingen  zijn  in het

Heemsteedse  notarieel  archief  te

vinden.  In de meeste  gevallen  zijn

deze  verklaringen  het  eindpunt  van

een  zaak.  Soms  zijn  zij het  begin

van een  gerechtelijke  procedure.

Getuigenissen,  die voor  een  nota-

ris werden  afgelegd,  konden  als

rechtsgeldig  bewijs  dienen.

Hoe  zijn  de notariële  akten  te

uinden?

periode  1691-1811

Op  het  archief  van  de Heemsteed-

se notarissen  over  de  periföe  1691-

1811  is op  het  rijksarchief  een  in-

dex  gemaakt  op personen  en op

ondexerp.  Onderzoekers,  die op

zoek  zijn  naar  Heemsteedse  voor-

ouders  in  deze  periode,  kunnen  op

persoonsnaam  inlichtingen  vragen.

Onderzoekers,  die zich  bezig  hou-

den  met  de  geschiedenis  van  Heem-

stede,  zullen  waarschijnlijk  op  on-

periode  ]8124915

Het  onderzoek  in het  archief  van

de periode  1812-1915  is iets  min-

der  eenvoudig.  Gelukkig  hoeven

niet  alle  akten  doorgenomen  te

worden.  Iedere  notaris  heeft  een

register  bijgehouden  waarin  hij  ie-

dere  akte  heeft  aangetekend.  Zo'n

register  heet  repertoire  of reperto-

rium.  Het  repertorium  is een  regis-

ter  met  een  aantal  kolommen,  waar-

in  van  elke  akte  aangegeven  wordt:

het volgnummer,  de  datum,  het

soort  akte  (bijvoorbeeld  testament,

huwelijkse  voorwaarden,  transport),

de belanghebbenden,  de verkorte

inhoud.  De  akten  worden  doorlo-

pend  genummerd  en bewaard  in

de volgorde  van  die  nummering.

Voor  aanwijzingen  voor  het  raad-

plegen  van  notariële  archieven  is

een  zogenaamde  'zoekwijzer  nota-

nële  archieven  1811'  gepubliceerd,

die is in te zien  en te koop  in het

íjksarchief  voor slechts f  2,-

Waaï  en wanneer  kun  je het

archief  inzien?
Het  archief  is kosteloos  te raadple-

gen  in het  rijksarchief,  adres:  Klei-

ne Houtweg  18  te Haarlem.  (023-

5319525)  Het  rijksarchief  is geo-

pend  van  maandagmiddag  13.30-

17.00  uur  en dinsdag  tot  en met

vrijdag  van  9.00-17.00  uur.  In de

herfst-  en wintermaanden  is  het

rijksarchief  ook  open  op zaterdag

van  9.00-16.00  uur.

De notariële  akten  zijn deels  op

film  en  voor  een  deel  in origineel  te

bekijken.

Centr'aal  Testamentenregister

Bent  u op  zoek  naar  een  testament

van  een  persoon,  maar  weet  u niet

bij welke  notaris  of wanneer  het

testament  is opgemaakt?  Dan  kunt

u gemakkelijk  via  het  Centraal  Tes-

tamentenregister  de naam  en de

standplaats  van  de notaris  vinden.

In dit  register  zijn  alle  testamenten

vermeld  die zijn opgesteld  in de

periode  1890-1973  door  personen

die overleden  zijn  vóór  1974.  Als

er een  testament  is, worden  de da-

tum,  het  nummer  van  de akte  en  de

notaris  genoemd.

Inlichtingen  uit  dit  register  worden

alleen  schriftelijk  verstrekt  door  het

Algemeen  Rijksarchief,  Centraal

Testamentenregister  adres:  Alexan-

derhof  20,  2595  BE  Den  Haag.  U

dient  de naam  van  degene  die  het

testamentheeft  opgemaakt  en  diens

gebooíejaar  te vermelden.

Literatuur

Er  is een  overzicht  van  alle  notaris-

sen  in Nederland  waar  archief  van

bewaard  is: Register  der  protocol-

len  van  notarissen  in  Nederland  van

ca  1550  tot  1916,  door

F.L.Hartong.  Een  aanvulling  hier-

op  is: Protocollenregister,  register

van  de protocollen  van  notarissen

die in de periode  1916-1984  in

Nederland  in functie  waren  door

J.E.Kasdorp  en J. de Vries.

Informatie  over  de  verschillende

aktenvanvóór  1811  geefthetboek:

Notariële  akten  uit  de 17e  en 18e

eeuw.  Handleiding  voor  gebmikers

doorA.Fl.  Gehlen.  (Zutphen  1986)

Vier  Heemsteedse  notariële

akten

In het  Heemsteedse  notariële  ar-

chief  zijn  veel  akten  voor  de notaris

gepasseerd  die  opmerkelijk  zijn.

Hieronder  volgt  de  beschrijving  van

vier  akten,  die  je niet  direct  in een

notarieel  archief  zou  vezachten.

De  gebeurtenissen  speelden  zich  af

in heföerg  'de Ooievaar'  aan de

Heemsteedse  Dreef,  aan  de Man-

padslaan,  op  een  blekerij  te Benne-

broek  en in een  logement  aan  de
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Een  notaris  ontuing  uaak  zijn  cliënten  aan  huis,  maar  kwam  ook  in

heïbeïgen  en bij  de mensen  thuis,  om  akten  op  te maken.  Voor  zijn

werkzaamheden  buitenshuis  had  hij  een  draagbaar  inktpotje  bij  zich.

Zo'n  dr'aagbaar  inktpotje  staat  in de föham  in het  midden  uan de

secretaire.

(Foto  Frank  van  der  Wijden,  vormgeving  Jeff  Borkent)

Schouwtjesbrug  aän  de Leidsevaaí

(dat  behoorde  tot  1927  nog  tot  de

gemeente  Heemstede).  De eerste

akte  is  onder  het  onderwerp

'verkrachting  aan  de Manpadslaan',

de 'ueede  akte  onder  'uitlokken

overspel'  en de derde  akte  onder

het  item  'gestolen  wasgoed'  en de

laatste  akte  onder  het  onderwerp

'wangedrag  overheidsdienaren'  via

de index  op het  notarieel  archief

gevonden.

De  minnaar  die  dubbel

bedrog  wilde  plegen.

In september  1711  was  Johanna

Weijdemeijer  naar  het  gerecht  ge-

stapt  en had  een  scheiding  van  ta-

fel en bed  geëist.  Zij was  vijf  jaar

daarvoor  gehuwd  met  Lodewijk

Rostaert,  herbergier  van  het  loge-

ment  'de  Ooievaar'.  Nadat  hij  haar

in augustus  had  uitgescholden  en

mishandeld,  wilde  zij van  hem  schei-

den.  In het  notarieel  archief  is een

akte  uit  februari  1712,  waarin  het

personeel  van  de  heföerg,  Geertrui

Smits,  keukenmeisje,  Jannetje  Bruy-

ne en Grietje  Brouwers,  werkrnei-

den,  aanvullende  informatie  geven

overJohannaWeijdemeijer.  Zijver-

klaarden  voor  de notaris  dat  Jo-

hanna  Weijdemeijer  reeds  geruime

tijd  haar  minnaar  Cornelis  Boekel-

man  uit  Amsterdam  in de herberg

bij  haar  thuis  ontving.  Altijd  als haar

echtgenoot  Lodewijk  Rostaert  een

aantal  dagen  niet  thuis  was  om  bij-

voorbeeld  naar  de Alkmaarse  paar-

denmarkt  te gaan,  bleef  Cornelis

Boekelman  een  paar  dagen  loge-

ren.  Om  niet  betrapt  te worden

door  de gasten  of  door  de moeder

van  zijn  minnares,  kwam  hij  via  de

achterdeur  of via het venster  de

herberg  binnen.  Op  een  gegeven

moment  ging  Comelis  Boekelman

naar  Geeíui  Huiberts  toe  met  een

voorstel.  Geenrui  Huibeís  was  in

de herberg  te gast  en zij had  wel

eens  samen  met  haar  echtgenoot,

Cornelis  Dekker,  met  Johanna

Weijdemeijer  en haar  minnaar  ge-

dineerd.  Hij  beloofde  Geeírui  Hui-

bens f  150,-  - een groot bedrag in
die  tijd  - als zij hem  een  dienst  wilde

bewijzen.  Zij moest  de herbergier

Lodewijk  Rostaert,  bij  temgkeer  van

zijn  reis, een  drankje  inschenken

en hem  langzamerhand  dronken

voeren.  In beschonken  toestand

moest  zij hem  op  haar  bed  leggen

en  bij  hem  in  bed  kruipen.  Zij  moest

de luiken  voor  haar  ramen  open

laten,  zodat  iedereen  het  kon  zien.

Nadat  de heföergier  betrapt  was  in

haar  bed,  zou  hij  beschuldigd  wor-

den  van  overspel  en zou  het  huwe-

lijk  tussen  hem  en zijn  echtgenote

ontbonden  kunnen  worden.

Geertrui  Huiberts  wilde  'om  haar

eigen  eer' te bewaren',  hier  geen

medewerking  aan  verlenen.  Toen

zij Johanna  over  dit  plannetje  in-

formeerde  en  haar  vroeg  of  zij  hier-

mee  instemde,  reageerde  Johanna

of  zij soms  gek  was  geworden,  om

te denken  dat  zij zo iets  geregeld

had.  Geertnii  Huibens  venelde  het

hele  verhaal  aan  het  personeel  van

de herberg.

Een  paar  dagen  later  verliet  Johan-

na  Weijdemeijer  haar  man.2

Op  13  mei 1712  oordeelden  de

schepenen  van  Heemstede  dat  Jo-

hanna'zich  moest  begeeuen  on-

der  de  gehooïzaamheid  en in de

bijwooningen  uan haar  man  met

alle  goedeïen  bij  haar  medegeno-

men.'a

Hoe  het  vemer  is gegaan  met  Jo-

hanna  en haar  man,  is (nog)  niet

bekend.

Verkrachting  op  de

Manpadsíaan?

Eind  april  1772  werd  de dorps-

woedwouwAnna  Helena  Kouwen-

hoven  te  hulp  geroepen  bij een

bevalling  bij  de familie  Van  der  Put-

ten  aan  de Glip  te Heemstede.  De

vroedvrouw  vond  de ongehuwde

Catharina  van  der  Putten,  dochter

van  Teunis  van  der  Putten,  in ba-

rensnood.  De bevalling  was al in
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een ver  gevorderd  stadium  en de

vrouw  stond  op  het  punt  om  van

haar  zoon  te bevallen.  Anna  Hele-

na  Kouwenhoven  vroeg  aan

Catharina:  'uertel  mij:  wie is de

uader,  andeïs  help  ik  je niet'.  Ca-

föarina  vertelde  dat  ze negen  maan-

den  geleden  van  huis  was  gegaan

voor  een  boodschap.  Bij  de Man-

padslaan  ontmoette  'zij  een  mans-

persoon'  met  een  groene  rok  (jas)

aan,  dog  bij  mij  onbekend,  die  mij

a/daar heeft gepeïsuadeert  tot
uïeeselijke  conueïsatie.  Gelijk  ik

ook  die  *et  hem  op  die  tijt  hebbe

gep1eegt.  Die  is de  vader  uan  mijn

kind'  Een  paar  dagen  later  kwam

de vroedvrouw  bij  de kraamvrouw

langs  om  te vragen  hoe  het  met

haar  ging.  De  moeder  van  Cathari-

na zei tegen  de vroedvrouw:  'nu

heb  ik 't er  a/ uyt  gekregen.  Zij

(Catharina) heeft het mij nu ge-
zegd, dat Dir'k Moorhoff  de uader
uan haar  kind  is.' 4

Twee  maanden  na de verklaring

van  de vroedvrouw  werden  Hermi-

na  van  Boxtel,  echtgenote  van  Jan

van  Hoven  en  Grietje  Willems,  echt-

genote  van  Dirk  Bakker  uit  Heem-

stede  voor  het  gerecht  gedagvaard.

Zij verklaarden  dat  zij bij de beval-

ling  van  Catharina  van  der  Putten

op  de derde  paasdag  in 1772  aan-

wezig  waren  en  bevestigden  de  ver-

klaring  van  de woedvrouw.5  Een

vroedvrouw  was  verplicht  om  een

ongehuwde  moeder  te dwingen  de

naam  van  de vader  van  de pasge-

boren  baby  te vertellen.  Het  ge-

meentebestuur  hoopte  op  die  ma-

nier  de financiële  steun,  die  zij aan

buitenechtelijke  kinderen  moest

geven,  te kunnen  verhalen  op  de

vader.6

Dief  gestolen  wasgoed  op-
gespoord

In Heemstede  en Bennebroek  wa-

ren  veel  wasserijen  en  blekerijen  in

de 18e  eeuw.  De  blekerijen  hadden

veel  klanten  uit  Amsterdam.  Het

wasgoed  werd  per  schip  uit Am-

sterdam  opgehaald  en weer  terug

gebracht  door  zogenaamde  kleer-

schippers.

Jannetje  Gijsbers  van der lan,

weduwe  van  Cornelis  Tieleman  (60

jaar)  en  Aelbert  Fransz.  Kroon  (36

jaar)  stapten  in september  1721

naar  de notaris  om  een  verklaring

af te leggen  ten  behoeve  van  de

kleerschippers  van  Heemstede  op

Amsterdam.  Jannetje  vertelde  dat

van haar  bleekveld  kleren  waren

verdwenen  van  haar  klant  juffrouw

Tieddeman  uit Amsterdam.  Drïe

lakens,  negen  hemden  en  een  Fran-

se gestreepte  rok  en een  borstrok

waren  gestolen.  Zij wilde  de dief

achterhalen  en reisde  naar  Haar-

lem  om  bij  de lommerd  te informe-

ren  of daar  kleding  gebracht  was

voor  de verkoop  of voor  verpan-

ding.  Zij  ontmoette  daar  een  vrouw

die kleding  van de lommerd  op-

kocht.  Zij  was  getrouwd  met  Jan  de

Cruyer,  die  in de Appelaarsteeg  in

Haarlem  woonde.  Mevrouw  de

Cruyer  vertelde  dat  zulk  goed,  dat

van  Jannetje's  bleekveld  gestolen

was,  in  het  pandhuis  was  verkocht.

Samen  gingen  zij naar  de  lommerd

om  te zien  of een stuk  van  dat

gestolen  goed  er  nog  was.  Bij  twee

uitdraagsters  vonden  zij een  paar

van de gestolen  lakens  en  een

hemd.  Jannetje  kocht  deze  goede-

ren.  lter  zond  die  wouw  nog  vier

hemden  na.  Jannetje  vroeg  aan  die

wouw  wie  het  goed  bij haar  had

gebracht  om  te verkopen  en of zij

die persoon  nog  wel  zou  herken-

nen.  De  vrouw  zei  dat  het  een  vrouw

was  geweest,  die  haar  in  de zomer

verscheidene  pakjes  met  goed  voor

de verkoop  had  gebracht  en  dat  zij

haar  nog  wel  zou  herkennen.  Jan-

netje  verzocht  de vrouw  of ze zo

goed  wilde  zijn  om  eens  naar  Ben-

nebroek  te komen.  Zij zou haar

dan  iemand  laten  zien,  waarvan  zij

vermoedde,  dat  het  de  dief  was  van

haar  gestolen  wasgoed.  Jannetje

beloofde  de vrouw,  dat  zij haar  voor

haar  moeite  zou  betalen.  Een  aan-

tal  weken  later  kwam  de vrouw  bij

haar  föuis  in  Bennebroek,  waar  ook

Aelbert  Fransz.  Kroon,  Gijsbert  van

Opmeer  en Marijtje  van  Opmeer

en Jan  de Cruyer  aanwezig  waren.

Zij ontboden  Grietje  Pieters,  echt-

genote  van  Jan  Fransse,  een  kleer-

bleker.

Gijsbert  van  Opmeer  vroeg  aan  de

vrouw  of zij Grietje  Pieters  kende.

De  wouw  antwoordde:  'Ja,  uïouu»,

souw  ik uu,i niet  kennen.  Gij  hebt

mijn  meenigh  packie  goet  gebragt

om  ín 't  pant  te ueïkopen'.  Grietje

zei: 'dat  is uiaar,  maar  het  uias

mijn  eigen  goed.a Hierop  haalde

Gijsbert  van  Opmeer  het  gestolen

wasgoed  te voorschijn,  dat  was  te-

rug  gekocht.  Hij  legde  het  stuk  voor

stuk  op  haar  schoot  en  zei  telkens:

'Is dat  utg eigen  goed,  is dat  uui

eigen  goed?'.  Hierop  kreeg  Grietje

Pieters  het  te kwaad  en stond  op

en pakte  Jannetje  bij de hand  en

bekende  haar:  'Mijn  lieue  urouw  ik

sel't  üan  mijn  leven  niet  weer

doen'.  Gijsbert  van  Opmeer  woeg

aan  haar:  'En  nu sel  je mijn  seg-

gen,  hoe  dat  je het  gestolen  hebt

en hoe  dat  je op  de bleek  geko-

men  bent.'  Grietje  vertelde  dat  zij

langs  de sloot  had  gelegen  en het

van  het  veld  had  gestolen.  Grietje

Pieters  ging  naar  huis.  Even  later

kwam  de echtgenoot  van  Grietje,

Jan  Fransse  bij  Jannetje  langs.  Hij

'bad  ernstelijk'  dat  zij het  haar  wil-

de vergeven  en  dat  zijn  echtgenote

het  niet  meer  zou  doen.  En  zo was

de diefstal  van  het  wasgoed  opge-

1ost.7

Wangedrag  can  hoge  heren

Bij  notaris  Willem  Dolleman  kwa-

men  in 1780  Pieter  Konings,  kas-

telein  van  het  logement  aan de

Schouwtjesbrug  aan  de  Leidsevaart,

Elisabeth  van  Dieren,  de echtgeno-

te van de kastelein  en Abraham

Sigerist,  huisföecht,  Cornelis  de

Mol,  stalknecht,  Anna  Krayenburg,

dienstmeisje,  allen  personeel  van
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De  herberg'Het  Bokje'  in De  Hout.

het  logement,  om  een  verklaring  af

te leggen  ten  overstaan  van mr.

Carel van Dijk, de ba5uw van Ken-
nemerland.  Zij vertelde  hem  het

volgende.  Op  een  zomerdag  in  juli

stopte  de wagen  van  de familie  Van

Sypesteyn  voor  het  logement.  De

heren  Elout,  Van  Sypesteyn,  sche-

penen  (bestuurders)  van de  stad

Haarlem  en  de  secretarissen  Testart

en Van  Sypesteyn  en de onder-

schout  Smeding,  stapten  tamelijk

beschonken  de herberg  binnen.  Zij

gingen  ongevraagd  zitten  bïj een

familie,  die daar  een kamer  had

gehuurd.  De gasten  maakten  be-

zwaar  tegen  de aanwezigheid  van

het  dronken  gezelschap  en  met  veel

moeite  werden  de heren  naar  een

zijkamertje  overgebracht.  Toen  de

herbergier  Pieter  Konings  's avonds

om  zes uur  thuis  kwam,  hoorde  hij

een  enorm  lawaai  uit  de zijkamer

komen  en nam  een  kijkje.  Bij  zijn

binnenkomst  vielen  de heren  Van

Sypesteyn  hem  aan  en gooiden

kooltjes  uit  het  vuur  tegen  zijn  kle-

ren.  Hij  verweerde  zich.  De  herber-

gier  vertelde  dat  de secretaris  Van

Sypesteyn  :'hem  bijzijn  broek  tus-

sen de benen heeft gegepen  en
geknepen  en dat  hij  geheel  bfauui

wierd  en door  getneldige  pijn,  die

hem  zulks  ueroorzaakte,  a/s buy-

ten  zig  zelue  geraakte'.  Men  pro-

beerde  hem  aan  het  koord  van  de

schel  op  te hangen.  Het  koord  brak

echter  en hij  vluchtte  de kamer  uit

om  tot  bedaren  te komen.  Het  hele

gezelschap  ging  naar  buiten  en  bleef

voor  de deur  staan.  De schepen

Van  Sypesteyn  vroeg  aan Abra-

ham  Sigerist,  de huisknecht  van  de

herberg,  een  fles rode  wijn.  Toen

Sigerist  deze  bracht  zei  Van

Sypesteyn  dat  de kastelein  zelf  de

fles moest  brengen.  De kastelein

weigerde,  waarop  Van  Sypesteyn

wederom  een  fles  rode  wijn  bestel-

de. Van  Sypesteyn  vloekte  en zei

tegen  de huisknecht  dat  zijn  baas

die  fles  zelf  buiten  moest  brengen.

Hij  trok  aan  de bel  en  ordonneerde

dat  de kastelein  zou  komen.  Kaste-

lein Pieter  Konings  kwam  uit de

herberg  met  een  pijp  in zijn  mond

en zei, dat  hij  die  fles  zelf  niet  bui-

ten  wilde  brengen,  aangezien  hij

daawoor  zijn  personeel  had  en als

de heren  daar  niet  door  bediend

wilden  worden,  dat  zij konden  gaan.

Hierop  kwamen  de heren  binnen

en  Van  Sypesteyn  zei  tegen  de  kas-

teleïn:  ' Bliksems  kind,  wie  de

donder  denk  je  dat  je  uooï  je  hebt.

Durf  jij  hier met een pijp ín je bek
te komen,  uiaarom  bïeng  je die

fles niet buiten, a/s ik je dat zeg'.
De  kastelein  antwoordde:  'wel  wat

wou  je daaruan  hebben'.  Hierop

gaf  Van  Sypesteyn  hem  een  harde

klap  in het  gezicht  en sloeg  de pijp

uit  de mond  van  de kastelein.  De

kastelein  verklaarde  later  dat het

hem  geen  pijn  had  gedaan.  Hij  zei

tegen  zijn  gast:  'mijn  heer,  ik  dank

je uooï  die  klap.  Wil  je mij  op  de

andere  kant  nog  zo een  geuen'.

Waarop  Van  Sypesteyn  hem  nog

twee  klappen  uïtdeelde.  De  kaste-

lein  ging  de herberg  weeï  binnen

om  zichzelf  te bedwingen  en niet

terug  te slaan.  Het  gehele  gezel-

schap  van  heren  volgde  hem.  De

echtgenote  van  de kastelein,  Elisa-

beth  van  Dieren,  stapte  venolgens

op de heer  Van  Sypesteyn  af en

zei:'  Mijn  heeï  dat  ís immer's  niet

geper'mitteerd,  dat  gij  mijn  man

zo  behandelt  en tussen  de benen

heeft geknepen, dat hij zo blautu
a/s lood  ís getuorden  '. Waarop  de

heer  Van  Sypesteyn  antwoordde:

'Wat  zeg  je,  jou  ouwe  donder-

hoeï,  jou  bliksemse  canaille.  Je

hebt  je  eerste  man  en  je  kind  naar

de donder  geholpen'  en gaf  haar

een  stoot  tegen  haar  borst.  De  kas-

telein  wem  woest  en  wilde  zijn  on-

aangename  gast  aframmelen.  Zijn

personeel  hield  hem  tegen,  terwij

Van  Sypesteyn  de kastelein  nog

een  paar  klappen  uitdeelde.  Hier-

op  rekende  hij  af bij  de huisknecht

en zei tegen  zijn  broer:  'Mijnheer

ga je mee,  wat  donder.  Logeer  je

ín zo'n  huis  en je bent  je leuen

niet  zeker.'  Bij  het  verlaten  greep

de onderschout  Smeding  de paste-

lein  bij  zijn  borst  beet  en
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zeï:'Donders  kind,  kan  je geen  I

grappen  uerdragen.Ik  zal  je  bui-

ten  dedeurslepen  en  jeaanstonds

de  pateïnosters  (handboeien)  aan-  2
doen  en  je  uoor  het  gerecht  uan

Haarlem  brengen'.  Alle  heren

klommen  op  de wagen  van  Van  3

Sypesteyn  en  reden  weg.8

De kastelein Pieter Konings, zijn 4

vrouw  en zijn  personeel  werden

opgeroepen  om  voor  het  gerecht

van  Heemstede  hierover  een  getui-  s

genis  af  te leggen.  Ten  overstaan

van  de  schout  Willem  Dolleman  en

de  schepenen  Bernardus  Prins  en  6

Hendrik  Kolk  verklaarden  zij de

waaföeid  te  hebben  gesproken  en

ondertekenden  de  akte.  De  kaste-

lein  en  Geertrui  Huiberts  bleken

niet  te  kunnen  schrijven  en  zetten

een  kruisje  als  handtekening.

Of  de  'heren'  uit  Haarlem  vervolgd

zijn,  is niet  bekend9.

Annabelle  Meddens-van  Borselen

De  notariële  archieven  van  1916-

1996  worden  bewaard  bij  de  recht-

banken  of  bij de notaris  zelf.

Rijksarchief  in  Noord-Holland

(RANH),  notarieel  archief  Heem-

stede  inv.nr.  1744,  akte  106,  dd

februari  1712.

RANH  oud-rechterlijk  archief

Heemstede  inv.nr.  560  13  mei

1712.

RANH  oud  notarieel  archief

Heemstede  inv.nr.  1752,  akte  113

dd 18  september  1774.

RANH  oud  notarieel  archief

Heemstede  inv.nr.  1752  akte  115

dd 20  november  1774.

Een  kind  onder  het  hart.  Verlos-

kunde,  volksgeloof,  gezin,  seksua-

liteit  en  moraal  van  vroeger  en  nu.

(red.  Renée  Kistemaker)  (Amster-

dam  Amsterdams  Historisch  mu-

seum  1987),  p. 22.  Rond  1811

met  de invoering  van  de Franse

Code  Civil  kwam  een  einde  aan

deze  praktijk.  Zwangere  ongehuw-

de vrouwen  konden  geen  gerech-

telijke  stappen  meer  tegen  de va-

der  ondennemen  om  bijvoorbeeld

alimentatie  te eisen.  Zie J.Kok  :

langs  verboden  wegen.  De  achter-

gronden  van  buitenechtelijke  ge-

boofen  in Noord-Holland,  1812-

1914.

RANH  oud  notarieel  archief

Heemstede  inv.nr.  1746  akte  21

dd 13  september  1721.

RANH  oud-rechterlijk  archief

Heemstede  inv.nr.  560  13  mei

1712.

Het  archief  van  de  baljuw  van  Ken-

nemerland  is helaas  niet  in zijn

geheel  bewaard  gebleven.  Met

name  stukken  uit  de tweede  helft

van  de achföende  eeuw  zijn  verlo-

ren  gegaan.

Nieuwe  Leden  vanaf  1  november  1996
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