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Inleiding
Deze bewerking bevat korte regesten van alle transporten, schuldbrieven en kavelingen uit het
een na oudste transportprotocol van Pijnacker (GA Delft, ora Pijnacker inv. 120).
Overgenomen zijn de comparanten, de aard van de transactie, en waar van toepassing
genealogisch relevante vermeldingen in de akte zelf. Verder zijn ten behoeve van
geïnteresseerden in de ambtsdragers van Pijnacker de namen van de gesworens overgenomen
voor zover ze nog niet eerder in het betreffende jaar vermeld gevonden waren.
De schout in de periode 1646-1648 was Nicolaes Verboon (laatste vermelding 2-6-1648) en in
de periode 1648-1657 Pieter Claesz. Brants (vermeld vanaf 9-12-1648). De secretaris was
steeds Gerrit van Leeuwen. De nummers tussen vierkante haken verwijzen naar de gebruikte
digitale foto’s.
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Bewerking
[9196]
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[9197]
f. 1
(schout: Nicolaes Verboon; gesworens: Cornelis Huijgensz. en Jan Claesz. Langelaen)
29-5-1646: Comp. Frans Jacobsz. Cluts timmerman onze inwonende buurman en heeft
verkocht aan Jaepgen Cornelisdr. wed. en boedelbezitster van Jan Damen van Vreeswijck zal.
in zijn leven schout van Pijnacker, een huis en erf staande en gelegen op het Oosteijnde van
de Laen in Pijnacker.
[9198]
f. 2
29-5-1646: Comp. Pieter Joppensz. Oosterlaen tegenwoordig woonachtig binnen de stad Delft
en heeft verkocht aan Jan Pietersz. wagemaecker zijn zoon zeker zijn huisje, erf en
boomgaard staande en leggende tot Pijnacker aan de Laen zo hetzelve tegenwoordig werd
bewoond met zijn betimmerte afgeheind.
[9199]
f. 2v
29-5-1646: Op verzoek van Gerrit van Leeuwen, secretaris van Pijnacker, getaxeerd zeker
huisje, erf en boomgaard staande en leggende tot Pijnacker aan de Laen bij Pieter Joppensz.
Oosterlaen woonachtig binnen de stad Delft aan Jan Pietersz. wagemaecker zijn zoon
wonende tot Pijnacker aan de Laen verkocht beneffens verscheidene inboedel tot de
huishouding behorende, wagen- en scheepmakersgereedschap, mitsgaders verscheidene
soorten van hout en andere roerende goederen.
f. 3
(gesworens: Jan Claesz. Langelaen en Jacob Anthonisz. de Hooch)
6-8-1646: Comp. Cornelis Dammisz. wonende aan de Berckhoec onder het ambacht van
Hillegonsberch en heeft verkocht aan Adrijaen Jansz. van Alphen wonende in Nieucoop in
Pijnacker zijn comp. zwager een bezegelde custingbrief sprekende tot last van Cornelis
Willem Aelbertsz. wonende aan de Berchsenhoeck onder het ambacht van Hillegoensberch
met zijn borg en verbonden hypotheek daar in vermeld, inhoudende per rest de som van 650
car. gld.
[9200]
f. 4

(gesworens: Jan Claesz. Langelaen en Corstijaen Dircxsz. van Sijl)
27-10-1646: Comp. Claes Gijsbrechtsz. Abswoude wonende in Nieucoop in Pijnacker en is
schuldig aan de ed. heer Anthonij van Mierop, secretaris in de societeijt in ’s Gravenhage de
som van 650 car. gld. ter zake van geleende penningen.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 1-6-1671. ]
[9201]
f. 5
12-10-1645: Kopie d.d. 5-11-1646 – Comp. voor not. H. Vosmer te ‘s Gravenhage de wel
edele heer Jacob Snouckert heer van de Binchorst etc. ter eenre en de ‘vererentseste’? heer
Lambert d’ Overschie ter andere zijde en bekende de heer van de Binchorst verkocht te
hebben aan de heer d’ Overschie zekere omtrent 17 morgen vrij patrimoniaal en alodiaal land
gelegen aan diverse partijen onder Pijnacker. [ waarna specificatie, procuratie etc. ]
(belenders o.a. de nazaat van Jan Adriaensz. Hensbroeck)
[9203]
f. 6v
1-11-1646: Comp. de ed. heer Diderick van Sevenhuijsen als last en speciale procuratie
hebbende van de ed. heer joncheer Jacob Snoeckert, heer van de Binchorst, in de
nagenomineerde voorwaarden d.d. 12-10-1645 gepasseerd voor notaris Heribert Vosmer
residerende in ’s Gravenhage, en bekende comp. in voorsz. qualite volgens zekere
voorwaarden gemaakt tussen de voorn. heer van de Binchorst ter eenre en de ed. heer mr.
Lambert d’ Overschie wonende in ’s Gravenhage ter ander zijde concernerende de koop de
hier na gespecificeerde partijen van landen gelegen op de Hooch in het ambacht van
Pijnacker. Etc.
[9204]
f. 7v
3-11-1646: Comp. Crijn Dircxsz. Suijderkerck onze inwonende buurman en heeft verkocht
aan Joris Jansz. en Jasper Dircxsz. Fiesman mede onze inwonende buurluiden, elk voor de
gerechte helft, een boomgaard staande en gelegen aan de zuidzijde van het dorp van Pijnacker
te verongelden voor 1 hond.
[9205]
f. 8v
(gesworens: Joris Anthonisz. en Adam Dircxsz. van der Sijll)
28-12-1646: Comp. Dirck van Kerckhove onze inwonende buurman en bekende schuldig te
wezen aan de weduwe en kinderen van Cornelisz. Lourisz. van der Hout zal. in zijn leven
brouwer in de Drije Sonnen tot Delft de som van 350 car. gld. ter zake van geleverde bieren.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 11-9-1647. ]
[9206]

f. 10
(gesworens: Pieter Inggensz. en Adam Dircxsz. van der Sijl)
1-3-1647: Comp. Jan Heijnricxsz. van der Mij postegieter wonende binnen Leiden als man en
voogd van Annetgen Philpsdr. van Pijnacker, en heeft verkocht aan Pieter Huijbrechtsz. de
Bije onze inwonende buurman een partij land gelegen in Katwijck in Pijnacker aan twee
kampen te verongelden voor 2,5 morgen, zijn comp. huisvrouw bij vrijwillige scheiding tegen
Claesgen Philpsdr. van Pijnacker haar zuster toegevoegd, en hen gezamenlijk bij caveling
tegen haar mede erfgenamen aankomen uit de boedel van Arijaentgen Philpsdr. wed. en
boedelbezitster van zal. Adrijaen Michielsz. van Pijnacker grootvader en grootmoeder van
vaderszijde.
[9207]
f. 11
1-3-1647: Comp. Maritgen Jansdr. wed. en boedelbezitster van Corstijan Adrijaensz. Spit zal.
en heeft verkocht aan Jasper Dircxsz. Fiesman onze inwonende buurman zeker hoekje van
haar comp. land gelegen besuijderkerck in Pijnacker van ouds een koebocht geweest zijnde te
verongelden voor een ½ hond.
[9208]
f. 11v
(gesworens: Joris Anthonisz. en Adam Dircxsz. van der Sijl)
15-3-1647: Comp. Jan Jorisz. en Jan Thijmonsz. Bleijswijck ambachtsbewaarders van
Pijnacker anno 1646 en hebben volgens volgens zekere beschreven voorwaarden in erfpacht
uitgegeven aan de ed. heren burgemeesters van Delft zekere ambachtscade genaamd de
Clapwijcxse Cade.
[9210]
f. 13v
6-4-1647: Comp. Dirck Adamsz. van Kerckhove onze inwonende buurman en heeft volgens
zekere beschreven voorwaarden in het openbaar verkocht aan de ed. heren gasthuismeesters
van de gasthuizen binnen Delft een partij alodiaal en patrimoniaal land gelegen achter zijn
comp. woning in Kerckhoeff in Pijnacker, zijnde omtrent twee derde delen wei en een derde
deel teelland met zeker tuintje daar aan gelegen achter de woning van Jacob Claesz. en Crijn
Dircxsz. Suijderkerck het welk de heren kopers mede in eigendom is volgende, te samen
groot volgens de meting van Johan van Beest gezworen landmeter van Delfland 9 morgen 155
roeden, doch zal niet hoger verongeld worden dan voor 8 morgen 2 hond.
[9211]
f. 14v
(gesworens: Joris Anthonisz. en Jan Cornelisz. van der Leede)

15-4-1647: Comp. Vranck Pietersz. van der Valck wonende op de Overgeau als getrouwd
hebbende Arentgen Jansdr. weduwe van Leenert Adrijaensz. Overgaeu zal. en heeft verkocht
aan Adrijaen Harmensz. Overgaeu wonende op de Leede in Pijnacker een partij patrimoniaal
land gelegen op de Leede in Pijnacker te verongelden voor 3 morgen. Verwijst naar
opdrachtbrief d.d. 5-1-1595 waarmee ene Frans Dircxsz. het land opgedragen heeft aan
Huijbrecht en Mees Roelantsz.
[9212]
f. 15v
30-4-1647: Comp. Gerrit Pietersz. Hollant wonende tegenwoordig in de heerlijkheid van
Nieuweveen en heeft verkocht aan Cornelis Leenertsz. Verheul wonende tot Pijnacker aan de
Laen zeker drie einden akkeren slagturfland met een turfschuurtje op staande, staande en
leggende achter Nieucoop in Pijnacker te verongelden voor 3 hond.
f. 16
30-4-1647: Comp. Jacob Adrijaensz. Reesloot wonende tot Catwijck in Pijnacker en heeft
verkocht aan Crijn Corstijaensz. van Leeuwen wonende in Nieucoop in Pijnacker zijn woning
met de grond daar hetzelve op staat en het land daarachter aan gelegen, staande en leggende
in Catwijck in Pijnacker te verongelden voor 3 morgen 87,5 roeden.
[9213]
f. 17
30-4-1647: Comp. Crijn Corstijaensz. van Leeuwen wonende in Nieucoop in Pijnacker en is
per rest uit koop van een woning met timmeragie met de grond daar alle het zelve op staat en
het land daar achter aan gelegen te verongelden vooor 3 morgen 87,5 roeden, op huiden door
Jacob Adrijaensz. Reesloot aan hem comp. opgedragen, schuldig aan dezelve Jacob
Adrijaensz. Reesloot wonende in Catwijck in Pijnacker de som van 3000 car. gld.
[ in de marge: gecasseerd 24-6-1672. ]
[9214]
f. 18
30-4-1647: Comp. Cornelis Leenertsz. Verheul onze inwonende buurman en heeft verkocht
aan Gerrit van Leeuwen, secretaris tot Pijnacker, eerst een gerecht derde part van omtrent 10
honden hooiland gelegen achter Nieucoop, daar van nog eeen gelijk derde part de koper en
het resterende derde part Maritgen Pietersdr. nagelaten weesdochter van Pieter Adrijaensz.
timmerman zal. is toeehorende, hem comp. nomine uxoris als erfgenaam van de zelve Pieter
Adrijaensz. timmerman aangekomen. Nog de helft van omtrent 7 hond ingestoken
slagturfland, waarvan de wederhelft de koper aankomt.
[9216]
f. 19v

(gesworens: Gerrit Cornelisz. Clapwijck en Adam Dircxsz. van der Sijl)
7-5-1647: Comp. Hartman Hartmansz. wonende in Den Hage in qualite als voogd van de
onderjarige erfgenamen van wijlen de heer Willem Hallingh in zijn leven rentmeester van de
exploicten van de ed. Hove van Holland en een heeft volgens beschreven voorwaarden in het
openbaar verkocht aan Vranck Pietersz. van der Valck getrouwd zijnde met Arentje Jansdr.
wed. van Leenert Adrijaensz. Overgaeu zal. een stuk aodiaal en patrimoniaal land gelegen
besuijderkerck, groot volgens de meting van Johan van Best, gezworen landmeter, 5 morgen 4
hond, 24 roeden.
f. 20
7-5-1647: Comp. Jacob Claesz. wonende tot Pijnacker aan het dorp, Jong Jan Claesz.
wonende op de Hooch, Maerten Claesz. wonende op Maeslantsluijs en Neeltgen Claesdr.
wed. van Joost Cornelisz. wonende bij het dorp van Pijnacker geass. met Gerrit van Leeuwen,
secretaris van Pijnacker, als haar gekoren voogd in deze, mitsgaders Cornelis Jansz. Huijsman
als getrouwd hebbende Martijntgen Claesdr., kinderen en mede-erfgenamen van Claes Jansz.
zal. gewoond hebbende op de Hooch, en hebben verkocht aan Ouwe Jan Claesz. haar broeder
en zwager respectievelijk vijf zesde parten van een huis, schuur, barg, met de grond daar al
het zelve op staat en het land daar achter aan gelegen. Nog vijf zesde parten van omtrent 7
hond slagturf- of flodderland gelegen acher Nieucoop. Nog vijf zesde parten van een zesde
part [sec!] van omtrent 11 hond slagturg- of flodderland gelegen achter Nieucoop, daarvan het
resterende zesde part de voorn. Ouwe Jan Claesz. is toebehorende.
(belenders o.a.: de kooltuin van Leenert Jansz. Outraet)
[9218]
f. 21v
(gesworens: Joris Anthonisz. en Jan Anthonisz. Thouw)
15-5-1647: Comp. Cornelis Cornelisz. Jongeneel onze inwonende buurman en heeft verkocht
aan Anthonis Jacobsz. Maetroos mede tegenwoordig onze inwonende buurman, eerst zijn
comp. woning als huis, schuur, barg met daar de grond daar al het zelve op staat en het land
daar achter aan gelegen te verongelden voor 6 morgen. Nog een partij land te verongelden
voor 9 hond. Nog een partij deels heel en voorts gebroken slagturfland te verongelden voor 11
hond. Etc.
[9219]
(gesworens: Joris Anthonisz. en Jan Anthonisz. Thouw)
15-5-1647: Comp. Anthonis Jacobsz. Maetroos onze inwonende buurman en is, per reste uit
koop van een woning als huis, schuur, barg met de grond daar al het zelve op staat en het land
daar achter aan gelegen te verongelden voor 6 morgen etc., schuldig aan Cornelis Cornelisz.
Jongeneel mede onze inwonende buurman de som van 7300 car. gld.
[ in de marge: Comp. ter secretarie Willem van der Biell, burger tot Delft, in qualite als mede
voogd over de kinderen van Arij Sijbrantsz. van Wonder? wien deze nevenstaande brief
gedeeltelijk is aanbedeeld als mede de erfgenamen van Cornelis Cornelisz. Jongeneel zal. en
verklaarden dat tot huiden toe niet meer te betalen staat dan 2800 gld. kapitaal met de verkoop
van dien sedert 12-5-1666. Ten oorkonde d.d. 23-5-1666. ]
[9220]

f. 24
15-5-1647: Op verzoek van Gerrit van Leeuwen, secretaris en collecteur van de 40e penning
van Pijnacker, getaxeerd omtrent ‘16 schaer koemis, een praem, een kaespors etc.’ zoals
Cornelis Cornelisz. Jongeneel benevens zijn woning en verschillende partijen van land heeft
verkocht en in eigendom opgedragen aan Anthonis Jacobsz. Maetroos.
(gesworens: Adam Dircxsz. van der Sijl en Jan Cornelisz. van der Lee)
21-5-1647: Comp. Johan Hanneman wonende in Den Hage als last en procuratie hebbende
van de ed. heer jonkheer Johan van Alckemade, heer van out Alckemade (proc. d.d. 15-51647), en heeft verkocht aan Arent Dircxsz. van der Sij[l?] wonende aan de Overgeau onder
het ambacht van Hoff van Delft, een partij land gelegen op de Lee in Pijnacker.
[9221]
f. 25
15-5-1647: Kopie procuratie – Comp. voor not. Cornelis Vosmer te ’s Gravenhage, Johan van
Alckemade, heer van out Alckemade, en maakt machtig ed. Johan Hanneman om te
compareren voor het gerecht van Pijnacker en aldaar gift te leggen en te transporteren de
navolgende partijen van landen bij hem voor de heer comp. verkocht. Als eerst aan Jacob
Adrijaensz. Overgeau twee stukken land aan elkaar gelegen te verongelden voor 5 morgen. En
nog aan dezelfde een stuk land te verongelden voor 10 hond. Idem aan Arent Dirck Barentsz.
een kamp land te verongelden voor 2 morgen. Alle landen gelegen in Pijnacker op of omtrent
de Leede.
[9222]
f. 26
21-5-1647: Comp. de ed. Johan Hanneman wonende in Den Hage als procuratie hebbende van
de ed. heer jonkheer Johan van Alckemade, heer van out Alckemade (proc. d.d. 15-5-1647),
en heeft verkocht aan Jacob Adrijaensz. Overgeau wonende onder het Hoff van Delft, een
stuk land gelegen op de Lee in Pijnacker te verongelden voor 10 hond.
[9223]
f. 26v
21-5-1647: Comp. de ed. Johan Hanneman wonende in Den Hage als procuratie hebbende van
de ed. heer jonkheer Johan van Alckemade, heer van out Alckemade (proc. d.d. 15-5-1647),
en heeft verkocht aan Jacob Adrijaensz. Overgeau wonende onder het Hoff van Delft, het
noordwaardse stuk van twee kampen land gelegen op de Lee in Pijnacker naast elkaar te
samen te verongelden voor 5 morgen.
[9224]
f. 27v

21-5-1647: Comp. de ed. Johan Hanneman wonende in Den Hage als procuratie hebbende van
de ed. heer jonkheer Johan van Alckemade, heer van out Alckemade (proc. d.d. 15-5-1647),
en heeft verkocht aan Cornelis Jorisz. Tas wonende in het ambacht van Ruijven, het
zuidwaartse stuk van twee kampen land gelegen op de Leede in Pijnacker te samen te
verongelden voor 5 morgen.
[9225]
f. 28v
24-5-1647: Comp. Adrijaen Jacobsz. Verboon, Oude Cornelis Jacobsz. Verboon, Jonge
Cornelis Jacobsz. Verboon, Cornelis Pietersz. van ’t Wout als man en voogd van Lijsbeth
Jacobsdr. Verboon, en Gerrit Dircxsz. van der Bijl getrouwd zijnde met Maritgen Jacobsdr.
Verboon, elk voor hem zelf, en nog de voorn. Adrijaen Jacobsz. en Gerrit Dircxsz. van der
Bijl als voogden van de twee nagelaten weeskinderen van zal. Maerten Jacobsz. Verboon
mitsgaders van het nagelaten weeskind van zal. Claes Jacobsz. Verboon, elk voor een achtste
part, lestelijk Harmen Adrijaensz. Overgeau en Arijen Gerritsz. Clapwijck haar sterk makende
en de rato caverende voor haar moeder en schoonmoeder Ariaentgen Heynricxsdr. wed. van
Jacob Adrijaensz. Verboon zal. voor het resterende achtste part, en hebben verkocht aan jufr.
Josijna van der Hooch wed. van de heer Floris Bam zal. eerst 6 morgen 5 hond 5 roeden
patrimoniaal land. etc.
(belenders o.a.: Aefgen Dircxsdr. wed. David Sijbrantsz. Zuijderhoeck)
[9226]
f. 29v
24-5-1647: Comp. jufr. Josijna van der Hooch wed. van de heer Floris Bam zal. wonende in
Den Hage geass. met de ed. heer Arent van der Hooch haar broeder en gekoren voogd in deze
en is, per rest uit koop, eerst van 6 morgen 5 hond 5 roeden patrimoniaal land leggende op de
Leede in Pijnacker, de vogelkooi daar west aan gelegen groot 4 hond 90 roeden, en nog 3
morgen 194 roeden, makende te samen 10 morgen 5 hont 89 roeden volgens de meting van
Dirck Vos gezworen landmeter, bij de gemeen erfgenamen en de voogden van dien van Jacob
Adrijaensz. Verboon zal. op huiden aan haar comp. getransporteerd, schuldig aan Adrijaen
Jacobsz. Verboon, Gerrit Dircxsdr. van der Bijl ende Lijsbeth Jacobsdr. getrouwd met
Cornelis Pietersz. in ’t Wout de som van 3000 car. gld., namelijk aan Adrijaen Jacobsz.
Verboon 800 gld., aan Gerrit Dircxsz. van der Bijl en Lijsbeth Jacobsdr. voorn. elk 1100 gld.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 20-10-1649. ]
[9227]
f. 31
(gesworens: Adam Dircxsz. van der Zijl en Jan Cornelisz. van der Lee)
24-5-1647: Comp. Adrijaen Jacobsz. Verboon, Oude Cornelis Jacobsz. Verboon, Cornelis
Pietersz. van ’t Wout als man en voogd van Lijsbeth Jacobsdr. Verboon, Gerrit Dircxsz. van
der Bijl getrouwd hebbende Maritgen Jacobsdr. Verboon, elk voor hem zelf, nog de voorn.
Adrijaen Jacobsz. Verboon en Gerrit Dircxsz. van der Bijl als voogden van de twee nagelaten
weeskinderen van Maerten Jacobsz. Verboon zal. mitsgaders van het nagelaten weeskind van
Claes Jacobsz. Verboon, alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen elk voor een achtste part

van Jacob Adrijaensz. Verboon, lestelijk Harmen Adrijaensz. Overgeau en Adrijaen Gerritsz.
Clapwijck haar sterk makende en de rato caverende voor Arijaentge Heijnricxsdr. wed. van
voorn. Jacob Adrijaensz. Verboon mede voor een achtste part, en zij bekenden verkocht te
hebben aan Jonge Cornelis Jacobsz. Verboon wonende op de Leede in Pijnacker zeven achtste
parten van een woning als huis, schuur, bargen met de grond daar al hetzelve op staat en het
land daar aan gelegen groot 3 morgen 64 roeden.
[9228]
f. 32
24-5-1647: Comp. Cornelis Jacobsz. Verboon onze inwonende buurman en bekende per reste
uit koop van zeven achtste parten van een woning als huis, schuur, bargen met de grond daat
al het zelve op staat en het land daar aan gelegen groot 3 morgen 64 roeden. Nog van 1
morgen 20 roeden. Nog van 2 morgen 25 roeden kloosterland. Bij de erfgenamen van Jacob
Adrijaensz. Verboon zal. op huiden aan comp. opgedragen en het resterende achtste part de
comp. als mede-erfgenaam van de voorn. Jacob Adrijaensz. Verboon is toebehorende,
schuldig aan de twee nagelaten weeskinderen van Maerten Jacobsz. Verboon voor de ene
helft en aan het nagelaten weeskind van Claes Jacobsz. Verboon voor de andere helf, de som
van 2400 car. gld.
(belenders o.a.: Claesgen Dircxsdr. wed. Arijen Aelbrechtsz.)
[ in de marge: gecasseerd d.d. 18-6-1650. ]
[9229]
f. 33
(gesworens: Gerrit Cornelisz. Clapwijck en Adam Dircxsz. van der Sijl)
30-6-1647: Comp. Cornelis Claesz. Verlaen wonende tot Pijnacker aan het dorp en is schuldig
aan de ed. heer Cornelis Adrijaensz. de Lange wonende tot Rotterdam de som van 400 car.
gld. ter zake van geleende en aangetelde penningen.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 17-2-1653. ]
[9231]
f. 34v
(gesworens: Claes Arisz. en Pieter Ingensz.)
15-11-1647: Comp. Adrijaen Anthonisz. Verdoes en heeft verkocht aan Dirck Anthonisz.
Verdoes scheeptimmerman zijn broeder, zijn huising en scheepmakerij met een turfschuur
staande op erfpachtgrond aan de Berckelsewech in Pijnacker.
f. 35
15-11-1647: Comp. Dirck Anthonisz. Verdoes, scheeptimmergezel, onze inwonende
buurknecht als principaal schuldenaar, Jan Anthonisz. Verdoes scheeptimmerman wonende
aan de Dwerswatering in Nootdorp en Claes Heijnricxsz. van Schiedam wonende op de
Watersloot buiten de stad Delft als borgen en mede als principaal schuldenaren, en zijn
deugdelijke schuldig aan Adriaen Anthonisz. Verdoes, scheeptimmerman, de som van 1050
car. gld. spruitende per rest uit zaak van koop van het hier na genomineerde speciaal

verbonden hypotheek op huiden bij voorn. Adrijaen Anthonisz. Verdoes aan de originele
debiteur in eigendom opgedragen
[ in de marge: gecasseerd d.d. 8-5-1659. ]
[9233]
f. 36v
15-11-1647: Comp. Adrijaen Anthonisz. Verdoes, scheeptimmerman, en heeft verkocht Arent
van Schuijlenburch wonende binnen de stad van Delft zekere custingbrief sprekende tot last
van Dirck Anthonisz. Verdoes scheeptimmergezel zijn borgen en verbonden hypotheek
inhoudende zuivers de somme van 1050 car. gld.
f. 37
(gesworens: Jan Anthonisz. Thou en Jan Cornelisz. van de Leede)
18-11-1647: Comp. Maritgen Joostendr. wed. en boedelbezitster van Dirck Dircxsz.
moolenaer zal. geass. met Arijn en Cornelis Dircxsz. haar zonen als haar gekoren voogden in
deze en heeft verkocht aan Cornelis Huijgensz. wonende in Nieucoop een partijtje
slagturfland gelegen achter Niecucoop aan drie akkeren te verongelden voor 3 hond. Verwijst
naar oude opdrachtbrief d.d. 28-11-1642.
[9234]
f. 38
18-11-1647: Comp. Gerrit van Leeuwen, secretaris van Pijnacker en Cornelis Leenertsz.
Verheul onze inwoners en hebben verkocht aan Cornelis Huijgensz. mede onze inwoner een
partijtje slagturfland gelegen achter Nieucoop te verongelden voor 1,5 hond. Verwijst naar de
oude opdrachtbrief d.d. 28-11-1642.
[9235]
f. 39
(gesworens: Corstijaen Jansz. Bleijswijck en Maerten Arijensz. van der Ende)
23-12-1647: Comp. Gerrit Adrijaensz. van der Laen en Cornelis Cornelisz. Pijnacker
tegenwoordige armenmeesters van Pijnacker en hebben in het openbaar verkocht aan Cornelis
Claesz. Verlaen wonende tot Pijnacker aan het dorp, een huisje en erfje staande en gelegen op
het dorp van Pijnacker toebehoord hebbende Jan Jansz. strekkende van de Heerwech noord op
met 8 roeden voeten erfs uit de noordmuur van hetzelve huisje tot het erf van de koper toe.
[9236]
f. 39v
23-12-1647: Comp. Cornelis Claesz. Verlaen wonende tot Pijnacker aan het dorp en is
schuldig aan Gerrit Adrijaensz. van der Laen en Cornelis Cornelisz. Pijnacker tegenwoordig
armenmeesters van Pijnacker de som van 241 car. gld. spruitende 121 gld. over de koop van
een huisje en erfje bij de voorn. armenmeesters op huiden aan comp. in vrije eigendom

overgedragen en de resterende 120 gld. over koop van een ‘appel graeuwe merrij paert’ bij
comp. in het openbaar gekocht.
[ in de marge: gecasseerd 17-2-1653. ]
[9237]
f. 41
(gesworens: Pieter Cornelisz. Broomer en Gerrit Jansz. van der Marck)
5-2-1648: Comp. Gerrit Leenertsz. van der Hoeff onze inwonende buurman en heeft verkocht
aan Jacob Joppensz. mede onze inwonende buurman een partijtje slagturfland of flodderland
gelegen achter Nieucoop in Pijnacker te verongelden voor 3 hond.
[9238]
f. 41v
(gesworens: Dirck Sijmonsz. Vermeer en Cornelis Dircxsz. van der Hooch (w.g.))
19-2-1648: Comp. Arijaentgen Pietersdr. wed. en boedelbezitster van Cornelis Leenertsz.
Verheul zal. geass. met Jooris Antthonisz. als haar gekoren voogd in deze en heeft verkocht
aan Jan Arisz. Boogert wonende tot Pijnacker aan de Laen zekere drie einden akkers
slagturfland met een turfschuurje op de middelste akker staande, gelegen achter Nieucoop in
Pijnacker, te verongelden voor 3 hond.
[9239]
f. 42v
(gesworens: Pieter Cornelisz. Broomer en Michiel Jacobsz. Overgeau)
8-4-1648: Comp. Leenert en Jacob Willemsz. Reesloot voor haar zelf, item Crijn
Corstijaensz. van Leeuwen als getrouwd hebbende Claesgen Willemsdr. Reesloot, als medeerfgenamen van Cornelis Adrijaensz. Reesloot zal., en hebben verkocht aan Jonge Maritgen
Adrijaensdr. Reesloot, ongehuwde persoon, de helft van een stuk land gelegen achter
Catwijck in Pijnacker te verongelden voor 4 morgen.
[9240]
f. 43v
(gesworens: Dirck Sijmonsz. Vermeer en Cornelis Dircxsz. van der Hoocht)
18-4-1648: Comp. Frans Jacobsz. Cluts en Maerten Michielsz. metselaer onze inwonende
buurluiden en hebben verkocht aan Andries Pietersz. Hoogeveen backer mede onze
inwonende buurman een erfje gelegen in Pijnacker aan de zuidzijde van de Laen bij de
Kercklaen heen lopende, groot volgens de meting en kaart daar van zijnde 34 roeden.
f. 44
18-4-1648: Comp. Trijntgen Jansdr. wed. en boedelhoudster van Arent Jacobsz. Ooster[meer]
zal. geass. met Gerrit Leenertsz. van der Hoeff als haar gekoren voogd in deze en heeft

verkocht aan Leenert Arijen Claesz. haar huis, erf. schuur, barg en het tuitje daar aan, staande
en leggende in Clapwijck in Pijnacker.
[9241]
f. 45
18-4-1648: Comp. Trijntgen Jansdr. wed. en boedelhoudster van Arent Jacobsz. Oostermeer
zal. geass. met Gerrit Leenertsz. van der Hoeff als haar gekoren voogd in deze en heeft
verkocht aan Cornelis Jansz. wonende op de Leede in Pijnacker een stuk vrij patrimoniaal
land leggende in de polder van Berckel onder het ambacht van Pijnacker.
[9242]
f. 45v
21-4-1648: Comp. Gerrit Pietersz. Hollant tegenwoordig wonende in de heerlijkheid van
Nieuweveen en heeft in het openbaar verkocht aan Gerrit Joostensz. van Schagen een huis,
schuur, barg met de grond daar al het zelve op staat en het land daar achter aan gelegen,
staande en leggende in Nieucoop in den Hoeck bij de Oliphant in het ambacht van Pijnacker,
in het geheel verongeld voor 4,5 hond. Nog 1 morgen gebroken slagturfland of flodderland
gelegen achter Nieucoop in Pijnacker. Mitsgaders nog een partijtje gebroeken slagturfland of
flodderland gelegen achter Nieucoop met een turfschuurtje op staande groot omtrent 3 hond.
(belenders o.a. de erfgenamen van Cornelis Cornelisz. Jongeneel)
[9243]
f. 46v
21-4-1648: Comp. Cornelis Jansz. van Warmont timmerman onze inwonende buurman en
geeft te kennen dat hij omtrent 2 jaar geleden verkocht heeft zeker huisje en erfje staande en
leggende in Nieucoop in Pijnacker, het erf te verongelden voor een half hond, aan ene Frans
Fransz. Capoen voor de som van 375 gld. gereed geld of interest van dien, en vermits de
onvermogendheid van de zelve Capoen hem niet mogelijk was de onkosten van voorsz. koop
en handeling te betalen, zo heeft de zelve Capen de koop van het voorsz. huis en erf over
gedaan aan Gerrit Claesz. Chijs mede onze inwonende buurman, dienvolgende bekende de
voorn. Cornelis Jansz. van Warmont het voorn. huis en erf met gene daar aan dependeert te
transporteren aan voorn. Chijs.
[9244]
f. 47v
21-4-1648: Comp. Gerrit Claesz. Chijs onze inwonende buurman en is schuldig aan Cornelis
Jansz. van Warmont timmerman mede onze inwonende buurman de som van 135 car. gld.
spruitende per rest uit zaak van koop van een huisje en erf staande en gelegen in Nieucoop in
Pijnacter te verongelden voor een half hond.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 25-8-1662. ]
[9245]

f. 48v
27-4-1648: Comp. Cornelis Willeboortsz. wonende tot Berckel als getrouwd hebbende
Grietgen Arijensdr. dochter en mede-erfgenaam van Maritgen Pietersdr. wede. was van Arijen
Dircxsz. beide zal.en heeft verkocht aan Jacob Anthonisz. de Hooch zijn zwager de helft van
een huis, erf, schuur, barg staande en leggende aan de Clapwijcxewech in Pijnacker. Comp. in
voorsz. qualite aanbestorven door overlijden van de voorn. Maritgen Pietersdr. Het erf te
verongelden voor 2 hond. Verder zoals het zelve door voorsz. Arijen Dicxsz. en Maritgen
Pietersdr. is gepossideerd en bezeten. Waarvan de wederhelft de koper nomine uxoris als
mede-erfgenaam van voorsz. Maritgen Pietersdr. is toebehorende.
f. 49
8-5-1648: Comp. Gerrit Cornelisz. Clapwijck onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Jan Gerritsz. Clapwijck zijn zoon mede onze inwonende buurman, zijn comp. woning als
huis, schuren, bargen en de grond daar het zelve op staat mitsgaders het land daar voor en
achter aan gelegen, staande en leggende in Clapwijck in Pijnacker te verongelden voor 5
morgen 4 hond.
[9246]
f. 50
8-5-1648: Comp. Grietgen Ruttendr. wed. wijlen Adrijaen Willemsz.moolenaer wonende
binnen de stad Rotterdam geass. met Reijer Peelen van der Os als haar gekoren voogd in deze
en heeft verkocht aan Joris Anthonisz. wonende tot Pijnacker aan de Laen een huisje en erf
staande en leggende in het Noorteijnde in Pjnacker te verongelden voor 75 roeden.
[9248]
f. 51
20-5-1648: Comp. Leenert Willemsz. van Aecken kuijper wonende binnen Delft voor hem
zelf, Jacob Maertensz. Schoon voerman wonende buiten de Ketelpoort als getrouwd hebbende
Orseltge Willemsdr. en Louris Cornelisz. schipper woonachtig binnen Delft als getrouwd
hebbende Grietgen Willemsdr. alle kindskinderen van za. Jannetgen Leenertsdr. voor de ene
helft en nog voor een zevende part in de andere helft, mitsgaders Maritgen Cornelisdr. lest
wed. van Claes Cornelisz. Boscooper zal. geass. met Govert Pietersz. Hijselendoorn haar
zwager als haar gekoren voogd in deze, Willempgen Cornelisdr. wed. van Joost Pietersz. den
Boer zal. geass. met Cornelis Brouwer notaris tot Delft als haar gekoren voogd in deze,
Govert Pietersz. Hijselendoorn voorn. als actie en transport hebbende voor de som van 9 gld.
9 st. aan de erfportie van Huijch Arijensz. Sman getrouwd hebbende Neeltgen Doen, Doe
Willemsz. wonende tot Segwaert voor hem zelf en nog hem sterk makende en de rato
caverende voor Jaepgen Doen wed. van Jacob Jansz. Decker zal. wonende tot Soeterwoude,
elk mede voor een zevende part, lestelijk Burgen Pietersz. wed. van Huijch Leenertsz. Gorter
zal. wonende binnen de stad van Den Briel geass. met voorn. notaris Brouwer als haar
gekoren voogd in deze en Willem Arijensz. Moolevliet, vader en voogd van Maritgen
Willemsdr. nagelaten dochter van Hadewij Pietersdr. zal. te samen voor het resterende
zevende part in de voorsz. andere helft, erfgenamen ab intestato van vaderszijde van Maritgen

Willemsdr. in haar leven huisvrouw was van Dirck Adrijaensz. van der Morsch wonende in
Nieucoop in Pijnacker, en hebben verkocht aan Dirck Adrijaensz. van der Morsch voorn. alle
zodanige portie van erfenisse en besterfenisse in de roerende en onroerende goederen haar
comp. opgekomen en aanbestorven voor het overlijden van voorn. Maritgen Willemsdr.
[9249]
f. 52
(gesworens: Gerrit Jansz. van der Marck en Maerten Adrijaensz. van der Ende)
23-5-1648: Comp. Sijmon van Steelant burger binnen de stad Delft als procuratie (d.d. 29-41648 voor Joris van der Hoeff not. tot Delft) hebbende van de wel. ed. heer Johan van
Alckemade, heer van out Alckemade, en heeft verkocht aan joffr. Emmerantia van der Stock
wed. van de heer mr. Dirck van Swieten, 9 morgen 2 hond land gelegen op de Leede in
Pijnacker, bij de voorn. joncheer Johan van Alckemades voogden in zijn minderjarigheid tot
zijn behoeve aangekocht.
Verwijst naar 5 oude brieven, de jongste van dien d.d. 19-2-1621.
[9250]
f. 52v
(gesworens: Pieter Cornelisz. Broomer en Gerrit Jansz. van der Marck)
27-5-1648: Comp. Rochus Gerritsz. Komen wonende op Delffshaven als possesseur van de
navolgende vicarie daar toe specterende zijn de nagenoemde landen die bij deze bekende uit
kracht van zeker octrooi d.d. 4-3-1648 bij hem verkregen van de Ridderschap etc. en Steeden
van Holland ende West-Vrieslant representerende de Staten van de selve landen, ten overstaan
van de eer Arlewijn van Groenewegen, oud burgemeester van Delft gecommitteerde raad als
bij het collegie van de ed. mo. heeren der gecommitteerde raden van de Staten van Holland en
West-Vrieslant bij appostille d.d. 4-4-1648 daar toe verzocht en gecommitteert, verkocht en
opgedragen te hebben aan Trijntgen Cornelisdr. weduwe van Cornelis Adrijaen Leenertsz.
wonende in het zuideinde van Delffgaeu zekere5 morgen 2 hond 23 roeden en 6 voeten land
gelegen in Pijnacker gemeen in omtrent 12 morgen 2 hond 23 roeden en 6 voeten land, zo in
Pijnacker als in Absrecht gelegen zijnde, alle vicarie gedoteerd bij wijlen Cornelis
Hillebrantsz. tot Delffgaeu op 27-9-1504 op Sint-Anthonis altaar in onze Lieve Vrouwe Kerk
binnen Delft leggende gemeender aarde en ve.. eertijds in Jan Dirck Willemsz. woning groot
30 morgen en nu de voorn. koopster voor deze op zijn zelven gebruikt en gebaand.
[9251]
f. 53v
27-5-1648: Getaxeerd de onroerende goederen bij Cornelis Leenertsz. Verheul zal. met de
dood geruimd, volgens zijn testament ten behoeve van zijn weduwe en geïnstitueerde
erfgenamen nagelaten.
f. 54
28-5-1648: Comp. Claes Gijsbrechtsz. Abswoude weduwnaar en bij testament van hem en
Annetgen Claesdr. Vermeer zal. zijn overleden huisvrouw bij haar leven op .. [niet vermeld]

juni 1641 gepasseerd voor Johan van Beest zal. in zijn leven notaris binnen Delft, bij haar
dood bevestigd als bij uitkoop concernerende de vier nagelaten weeskinderen van voorn.
Annetgen Claesdr. Vermeer in echte aan hem comp. geprocreeerd haar moederlijke erve of
bewijs volgens de akte d.d. 9-5-1648 bij comp. en nagenoemde voogden over de
weeskinderen voor Adrijaen van der Blocq notaris binnen Delft gepasseerd, boedelbezitter
gebleven van de meergenoemde Annetgen Claesdr. Vermeer, en hij comp. bekende in de
voorsz. qualite verkocht te hebben aan de heer Anthonij van Mierop, secretaris van het
collegie van de Societeijt van ’s Gravenhage, eerst zeker zijn comp. woning als huis, schuuur,
bargen met de grond daar het zelve op staat en het land daar achter aan gelegen staande en
leggende in en achter Nieucoop in Pijnacker. Etc.
Verwijst naar kavelcedulle tussen de erfgenamen van Claes Pietersz. Vermeer zal. waaruit
hem comp. van zijn huisvrouw de voorn. woning met land is aangekaveld.
Noemt Maritgen Claesdr. innocente dochter van comp., oud zijnde 11 jaar.
Comp. mede Pieter Claesz. Vermeer wonende tot Vlaardingen en Jacob Claesz. Vermeer
wonende binnen de stad Rotterdam, omen en bij Claes Gijsbrechtsz. Abswoude voorn. uit
kracht van voorsz. testament gekoren voogden van moederszijde, mitsgaders Joris
Gijsbrechtsz. van der Stien wonende op Schie, oom, idem uit kracht alsvoren gekoren voogd
van vaderszijde over de voorsz. vier nagelaten weeskinderen van voorsz. Annetgen Claesdr.
Vermeer en staan de verkoop toe tot redding van de schulden van de boedel.
[9253]
f. 56
(schout: Nicolaes Verboon [laatste vermelding van hem in dit protocol])
(gesworens: Dirck Sijmonsz. Vermeer en Corstijaen Jansz. Bleijswijck)
2-6-1648: Comp. Jan Anthonisz. Thou onze inwonende buurman als getrouwd hebbende
Neeltgen Jacobsdr. Langelaen dochter en enige erfgenaam van Jacob Cornelisz. Langelaen en
Arijaentgen Adrijaensdr. beide zal., en heeft verkocht aan Cornelis Aemsz. mede onze
inwonende buurman een partijtje slagturfland gelegen aan drie akkeren achter Nieucoop in
Pijnacker te verongelden voor 2 hond 62,5 roeden.
[9254]
f. 57
(schout: Pieter Claesz. Brant [eerste vermelding in dit protocol. ])
(gesworens: Pieter Cornelisz. Broomer en Dirck Sijmonsz. Vermeer)
9-12-1648: Comp. Allert Huijgensz. Schenck wonende in Nieucoop in Pijnacker en is
schuldig aan IJsaack de Vosse, wonende binnen de stad Delft, de som van 400 car. gld. ter
zaken van geleende penningen.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 3-12-1659. ]
[9255]
f. 58
(schout: Pieter Claesz. Brants; gesworens: Jan Aelbrechtsz. Buijtewech en Jacob Dircxsz.
Verheul)

16-12-1648: Comp. Jan Anthonisz. Tou wonende in Nieucoop in Pijnacker, Cornelis Claesz.
van Geest wonende onder het ambacht van Naeltwijck getrouwd hebbende Ermptgen
Anthonisdr. Tou, Claes Pietersz. Bouman wonende binnen de stad Delft als getrouwd
hebbende Neeltgen Anthonisdr. Thou, Annetgen Anthonisdr. Thou wed. van Sijmon
Adrijaensz. wonende tot Delffgaeu geass. met Schrevel Jansz. Thou haar oom en gekoren
voogd in deze en Wiggert Gijsbrechtsz. de Cocq wonende in Teijlingerbroeck als getrouwd
hebbende Claesgen Anthonisdr. Tou alle voor haar zelf, mitsgaders nog de voorsz. Jan
Anthonisz. Thou en Claes Pietersz. als omen en voogden over het nagelaten weeskind van
Trijntgen Anthonisdr. Touw zal. bij haar in echt geprocureerd bij Gerrit Gijsbrechtsz. de
Cocq, elk voor een zesde part, alle kinderen, kindskind en erfgenamen van Anthonis Jansz.
Thou en Dieuwertgen Gerritsdr. beide zal., en bekenden de nagelaten landerijen gekaveld te
hebben.
[9257]
f. 60
(gesworens: Jan Aelbrechtsz. Buijtewech en Maerten Jansz. Robol)
15-12-1648: Comp. Huijch Joostensz. van der Hoeff wonende in het Noorteijnde van
Delffgaeu als getrouwd hebbende Grietgen Michielsdr. en Pieter Claesz. timmerman wonende
tot Segwaert als getrouwd hebbende Neeltgen Philpsdr. nichten en erfgenamen van ter zijde
van vaderszijde van Maritgen Willemsdr. zal. overleden huisvrouw van Dirck Adrijaensz.
Vermorsch wonende in Nieucoop in Pijnacker en hebben verkocht aan Dirck Adrijaensz. van
der Morst voorn. alle zodanige portie van erfenis en besterfenis als haar comp. in de voorsz.
qualite aanbestorven door overlijden van voorn. Maritgen Willemsdr., zo roerende als
onroerende, zo inschulden als uitschulden.
[9258]
f. 61
(gesworens: Jan Aelbrechtsz. Buijtewech en Frans Jacobsz. Cluts)
10-4-1649: Comp. Aeffgen Dircxsdr. wed. van David Sijbrantsz. Zuijderhoeck zal. wonende
op de Leede in Pijnacker geass. met Dirck Jansz. van Leeuwen haar zwager en gekoren voogd
in deze en heeft verkocht aan jufr. Josijna van der Hooch wed. van de heer Floris Bam zal.
wonende in ’s Gravenhage, een kamp land gelegen op de Lee in de polder van Berckel onder
het ambacht Pijnacker te verongelden voor 2 morgen.
[9259]
f. 62
(gesworens: Jan Aelbrechtsz. Buijtewech en Frans Jacobsz. Cluts)
10-4-1649: Comp. Jan Adrijaensz. Huijsman wonende in Keulen in Pijnacker en heeft
verkocht aan Gijsbrecht Jansz. wonende mede in Pijnacker een partij slagturf, hout en rietland
ten dele van ouds genaamd ‘de Koij’ leggende achter Catwijck in Pijnacker te verongelden
voor 2 morgen 1 hond met consent om te mogen verslagturven.
[9260]

f. 62v
(gesworens: Frans Jacobsz. Cluts en Claes Jorisz.)
28-4-1649: Comp. Quirijn Dircxsz. Suijderkerck onze inwonende buurman en heeft verkocht
aan Maritgen Cornelisdr. zijn moeder tegenwoordig huisvrouw van Andries Claesz., twee
stukken land, beide gelegen in Pijnacker, het een op de Hoocht te verongelden voor 9 hond en
het andere besuijderkerck, te verongelden voor 14 hond.
[9261]
f. 63v
(gesworens: Maerten Jansz. Robol en Jacob Dircxsz. Verheul)
28-4-1649: Comp. Pieter Claesz. Vermeer wonende tot Vlaerdingen, zoon en medeerfgenaam van Claes Pietersz. Vermeer zal., en heeft verkocht aan Gerrit Claesz. Chijs
wonende in Nieucoop in Pijnacker een gerecht derde part van een partij slagturfland of
flodderland in het geheel te verongelden voor 5,5 hond gelegen achter Nieucoop in Pijnacker.
[9262]
f. 64v
28-4-1649: Comp. Gerrit Claesz. Chijs onze inwonende buurman en bekende, uit koop van
een derde part van een stuk slagturf of flodderland gelegen achter Nieucoop in het geheel te
verongelden voor 5,5 hond, schuldig te wezen Pieter Claesz. Vermeer de som van 80 car. gld.
f. 65
(gesworens: Frans Jacobsz. Cluts en Claes Jorisz.)
4-5-1649: Comp. Annetgen Anthonisdr. Thouw wed. van Sijmon Arijensz. zal. wonende tot
Delffgaeu, dochter en mede-erfgenaam van Anthonis Jansz. Thou en Dieuwertgen Gerritsdr.
beide zal., geass. met Gerrit van Leeuwen secretaris van Pijnacker als haar gekoren voogd in
deze, en heeft heeft verkocht aan Wiggert Gijsbrechtsz. de Cocq haar zwager de helft van de
melioratie en verbeteringe van een stuk erfpachtland gekomen van het gilde van Benthuijsen
gelegen in het Noorteijnde van Pijnacker in het geheel te verongelden voor 3 morgen. De
koper als mede-erfgenaam van voorsz. Anthonis Jansz. Thou en Dieuwertgen Gerritsdr. is
nomine uxoris de wederhelft competerende.
[9263]
f. 66
4-5-1649: Comp. Gerrit Cornelisz. Clapwijck onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Jan Jacobsz. timmerman zijn zwager wonende tot Pijnacker aan de Laen een erfje met een
zomerhuisje en turfschuurtje op staande (nu tot een woonhuis gemaakt) staande en leggende
tot Pijnacker aan het dorp.
[9264]
f. 66v

4-5-1649: Comp. Jan Jacobsz. timmerman onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Gillis Jansz. van den Broeck mede onze inwonende buurman een huisje en erfje staande en
leggende tot Pijnacker aan het dorp.
(belenders o.a. de wed. van Dirck van Kerchove)
[9265]
f. 67v
(gesworens: Frans Jacobsz. Cluts en Claes Jorisz.)
4-5-1649: Comp. Arijaentge Burgersdr. wed. en boedelbezitster van Dirck Adamsz. van
Kerchove geass. met Burger van Kerchove haar zoon en gekoren voogd in deze en heeft
verkocht aan Jan Jacobsz. timmerman mede onze inwonende buurman een hoekje van haar
werf leggende tot Pijnacker aan het dorp.
[9266]
f. 68v
(gesworens: Jan Aelbrechtsz. Buijtewech en Gijsbrecht Jansz.)
12-5-1649: Comp. Srs. Pieter van Alderwerelt als getrouwd hebbende Joffr. Claertgen van
Buijren en Jan van Buijren, beide koopluiden tot Amsterdam te samen kinderen en
erfgenamen van zal. Otto van Buijren, en hebben in het openbaar verkocht aan vrouwe Agata
Breman, vrouwe van Sevenhuijsen, twee kampen patrimoniaal weilanf te samen groot 6
morgen 3 hond 24 roeden gemeten anno 1617 in paril door Floris Jacobsz. gezworen
landmeter volgende de kaart daar van zijnde, gelegen op de Hooch.
(belenders o.a. de wed. en erfgenamen van Jan Adriaensz. Heijnsbroeck; de wed. en
erfgenamen van Cornelis Cornelisz. Vlieger; de kinderen van zal. Lijsbeth Claesdr.)
Verwijst naar cavelcedulle d.d. 22-10-1616 en de opdrachtbrief d.d. 14-4-1617.
[9267]
f. 69v
12-5-1649: Comp. Gerrit Joostensz. van Schagen onze inwonende buurman en heeft verkocht
aan Jacob Joppen Verboon mede onze inwonende buurman een partijtje flodderland gelegen
achter Nieucoop in Pijnacker te verongelden voor 3 hond.
[9268]
f. 70v
(gesworens: Jacob Dircxsz. Verheul en Claes Jorisz.)
28-5-1649: Comp. Arijaentge Cornelisdr. wed. en boedelbezitster van Dirck Adamsz. van
Kerchove zal. wonend tot Pijnacker aan het dorp geass. met Burger van Kerchove haar zoon
en gekoren voogd in deze, en heeft verkocht aan de ed. heer Johan Duijst van Voorhout, oudburgemeester van Delft, een stuk vrij patrimoniaal land gelegen in Vlielant in Pijnacker te
verongelden voor 11 hond.

f. 71
11-6-1649: Comp. Joris Heijndricksz. van den Berch als getrouwd hebbende Heijltgen
Heijnricxsdr. Cranenburch ter eenre en Trijntgen Heijnricxsdr. Craneburch meerderjarige
dochter geass. met Jacob Heijnricxsz. Oostenrijck haar buurman als haar gekoren voogd in
deze ter andere zijde, kinderen en testamentaire erfgenamen van Heijnrick Pietersz.
Craneburch en Maritgen Meldersdr. beide zal. gewoond hebbende en overleden zijnde op het
dorp van Pijnacker, en verklaren en voorsz. qualite hoe dat zij comp. op 26-4-1648 met
tussenspreken van Cornelis Huijgensz. en Frans Jacobsz. Cluts in vriendschap de nagelaten
boedel van voorsz. Heijnrick Pietersz. Craneburch en Maritgen Pietersz. hebben verkaveld.
[9270]
f. 72v
11-6-1649: Comp. Joris Heijnricxsz. van den Berch als getrouwd hebbende Heijltgen
Heijnricxsdr. en is schuldig aan Andries Claesz. en Vranck Pietersz. van der Valck,
armemeesters van Pijnacker de som van 200 car. gld.
[9271]
f. 73v
26-6-1649: Comp. Allert Huijgensz. Schenck wonende in Nieucoop in Pijnacker en is
schuldig aan IJsack de Vosse wonende binnen de stad Delft de som van 200 car. gld.
spruitende ter zake van geleende penningen.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 23-10-1656. ]
[9272]
f. 74v
(gesworens: Frans Jacobsz. Cluts en Jacob Dircxsz. Verheul)
30-10-1649: Comp. Cornelis Claesz. Verlaen onze inwonende buurman en is schuldig Reijer
Peelen van der Os mede onze inwonende buurman de som van 800 car. gld. spruitende 635
gld. 12 st. over cassatie van een notariële obligatie (d.d. 16-4-1644 voor not. Gerrit van
Leeuwen tot Pijnacker) en de resterende 164 gld. 8 st. ter zake van geleende penningen.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 17-2-1653. ]
[9273]
f. 75v
10-11-1649: Comp. Cornelis Claesz. Verlaen onze inwonende buurman en is schuldig Philps
Claesz. Langelaen mede onze inwonende buurman de som van 300 car. gld. berekend geld,
spruitende het merendeel ui zaak van verponding, molen en sluisgelden en voorts van
verschoten geld.
[9274]

f. 76v
24-11-1649: Comp. Allert Huijgensz. Schenck wonende in Nieucoop in Pijnacker en is
schuldig aan Philps Claesz. Langelaen gaarder van de ongelden van Pijnacker, de som van
300 car. gld. spruitende een deel uit zaak van verlopen ongelden en voorts van geleende
penningen.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 22-10-1656. ]
[9275]
f. 77v
25-11-1649: Comp. Maerten Harmensz. Pijnacker brouwer in de ‘Gricxse A’ binnen de stad
Delft en heeft verkocht aan de ed. heer Johan Duijst van Voorhout, oud-burgemeester van
Delft een stuk patrimoniaal weiland gelegen aan de zuidzijde van de kerk in Pijnacker te
verongelden voor 5 morgen.
[9276]
f. 78v
(gesworens: Jan Cornelisz. van Noorden en Jacob Claesz.)
1-2-1650: Comp. Philps Claesz. Langelaen onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Dirck Jansz. schoemaker wonende tot Pijnacker aan de Laen, een ledig en onbetimmerd erf
gelegen aan de zuidzijde van de voorsz. Laen. Verwijst naar opdrachtbrief d.d. 17-10-1643.
[9276]
f. 79
30-3-1650: Comp. Andries Pietersz. Hoogeveen backer onze inwonende buurman en heeft
verkocht aan Philps Claesz. Langelaen zijn comp. zwager mede onze inwonende buurman,
een ledig en onbetimmerd erf leggende aan de zuidzijde van voorsz. Laen bij de Kercklaen
heen lopende. Verwijst naar opdrachtbrief d.d. 17-10-1643.
[9277]
f. 79v
5-2-1650: Comp. Sijmon Claesz. Oostvoorn, rietdecker, onze inwonende buurman, en heeft
verkocht aan Adrijaen Pleunen coornmoolenaer van Pijnacker, een huis en erf, schuur staande
en leggende aan de zuidzijde van de Pijnackerse laen. Verwijst naar opdrachtbrief d.d. 17-101643.
[9278]
f. 80v
(gesworens: Anthonis Barentsz. de Hooch en Jacob Claesz.)

5-2-1650: Comp. Cornelis Claesz. Verlaen onze inwonende buurman en is schuldig aan de ed.
heer Salomon van Schoonhoven, ruwaert, baljuw en dijkgraaf van de landen van Putten,
woonachtig binnen de stad Delft, de som van 700 car. gld. spruitende 178 gld. uit zaak van
geleende penningen en 522 gld. van verschenen landpacht van omtrent 8 morgen land gelegen
tot Pijnacker aan de Laen.
[ in de marge: gecasseerd: 17-2-1653. ]
[9279]
f. 81v
(gesworens: Leenert Cornelisz. de Hooch en Maerten Jansz. Vermeer)
2-3-1650: Comp. Jan Aelbrechtsz. Buijtewech ter eenre en Pieter Cornelisz. Broomer ter
andere zijde beiden woonachtig in Catwijck in Pijnacker en geven te kennen hoe dat zij comp.
in het jaar 1635 gezamenlijk gekocht hadden van Cornelis Adrijaensz. Ammerlaen getrouwd
hebbende Arijaentgen Jacobsdr. nagelaten dochter en erfgenaam van Jacob Jeroensz. zal.,
zekere partij land gelegen achter Catwijck aan twee kampen, de ene binnen de achter
Catwijckse Wateringe en de ander over de zelve Wateringe ’t einde malcander in het geheel te
verongelden voor 3 morgen 2 hond 25 roeden en dat voor de som van 3350 car. gld. en nog 24
gld. tot speldegeld. Verwijst naar penningbrief d.d. 7-3-1635. Comparenten hebben bepaald
hoe het land nu te verdelen.
[9281]
f. 83v
(gesworens: Leenert Cornelisz. de Hooch en Arijen Harmensz. Overgaeu)
14-5-1650: Comp. Annetgen Pietersdr. Buijtewech wed. wijlen Allert Huijgensz. Schenck
geass. met Corstijaen Pietersz. Buijtewech haar broeder als haar gekoren voogd in deze voor
de ene helft en Huijch Allertsz. Schenck grootvader en voogd van de twee nagelaten
weeskinderen van de voorn. Allert Huijgensz. Schenck voor de andere helft, en hebben in het
openbaar verkocht aan Cornelis Jansz. van Warmont timmerman, een woning, schuur, barg en
verder timmerage met de grond daar al het zelve op staat en het land daar achter en ter zijde
aan gelegen, te samen te verongelden voor 1 morgen, staande en leggende in Nieucoop in
Pijnacker.
[9282]
f. 84v
14-5-1650: Getaxeerd zekere ‘mis ende ent vogelen’ door de wed. en de voogd van de
kinderen van Allert Huijgensz. Schenck benevens haar woning en landen aan Cornelis Jansz.
van Warmont verkocht en op huiden overgedragen.
f. 85
17-5-1650: Comp. Cornelis Jacobsz. Verboon onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Pieter Pietersz. mede tegenwoordig onze inwonende buurman, een woning als huis, schuut,
bargen met de grond daar al het zelve op staat en het land daar aan gelegen, groot 3 morgen

64 roeden, nog 1 morgen 20 roeden, nog 2 morgen 25 roeden kloosterland, alles staande en
leggende op de Leede in Pijnacker uitbrengende te samen 6 morgen 1 hond 9 roeden.
[9283]
f. 86
(gesworens: Jacob Claesz. [Westerkerck] en Jan Cornelisz. van Noorden)
17-5-1650: Comp. de eerbare Cornelia Arentsdr. van Boodegom als last en procuratie
hebbende van haar man Arent van Boodegom, burger wonende binnen de stad Leiden, zoon
en mede-erfgenaam van Louris Jansz. van Boodegom zal. in zijn leven brouwer in De Slange
tot Delft, de welke ook last en procuratie is hebbende van zijn mede erfgenamen van de
voorsz. Louris Jansz. van Boodegom (procuraties d.d. 15-5-1650 voor Jan van Caerdecamp,
not. te Leiden en d.d. 21-9-1647 voor Gerrit van der Wel, not. te Delft) te kennen gevende dat
voorsz. Louris Jansz. van Boodegom zal. in zijn leven en zulks al over 20 jaar geleden
verkocht heeft aan Gerrit Pietersz. Kettinghman mede zal. en dienvolgende zij comp. in de
voorsz. qualite transporteren aan de wed. en erfgenamen van de voorsz. Gerrit Pietersz.
Kettinghman zeker huis en erf, het erf te verongelden voor 1 hond, staande en leggende in
Nieucoop.
[9284]
f. 87
17-5-1650: Op verzoek van Gerrit van Leeuwen, secretaris van Pijnacker, getaxeerd een
praem, de helft van een schuit, een wagen, etc. met de beterschap van omtrent 22 morgen
bruikwaar landen bij Cornelis Jacobsz. Verboon met zijn woning en 6 morgen 1 hond 9
roeden land in een mars aan ene Pieter Pietersz, verkocht.
(gesworens: Jan Cornelisz. van Noorden en Jacob Claesz. Westerkerck)
25-5-1650: Comp. Willem Adrijaensz. van Kerchove wonende binnen de stad Delft als
broeder en mede-erfgenaam van Adam van Kerchove zal. en heeft verkocht aan Jacob van
Kerchove zijn broeder, een gerecht vierde part van een stuk land gelegen besuijderkerck,
groot volgens de meting van Jacob Spoors, gezworen landmeter, 3 morgen 3 hond 29 roeden
6 voeten Delflandse maat, doch te verongelden volgens het gaarboek.
(belenders o.a. Maritgen Cornelisdr. huisvrouw van Andries Claesz.)
[9285]
f. 88
(gesworens: Leenert Cornelisz. de Hooch en Maerten Jansz. Vermeer)
30-5-1650: Comp. Jan Thijmonsz. Bleijswijck weduwnaar en boedelbezitter van Arijaentgen
Jansdr. wonende in Catwijck on Pijnacker en heeft verkocht aan Cornelis Jorisz. van der Tas,
zijn zwager, onze inwonende buurman, een woning als huis, schuren en verdere timmerage,
met de grond daar al hetzelve op staat en het land daar achter aan gelegen, te samen te
verongelden voor 5,5 morgen.
[9286]

f. 88v
Staat van de levende have, bouwgereedschap, enige inboedel, de toegifte van 8,5 morgen
bruikwaar landen en anderen bij Jan Thijmonsz. Bleijswijck, benevens zijn woning en enige
landen aan Cornelis Jorisz. van der Tas zijn zwager in een mars verkocht en in eigendom
overgedragen. Etc.
[9287]
f. 89v
(gesworens: Jacob Claesz. Westerkerck en Adrijaen Harmensz. Overgaeu)
10-6-1650: Comp. Arijaentge Cornelisdr. wed. en boedelbezitster van Dirck Adamsz. van
Kerchoven wonende tot Pijnacker geass. met Burger van Kerchoven en mr. Adriaen Pijnacker
advocaat, haar zonen, en bekende ten behoeve van mr. Pieter van der Meulen, advocaat, als
executeur van het testament van mr. Jacob Lasson ten behouve van desselfs erfgenamen en tot
verzekerheid van de voldoening van de jaarlijkse huur en ongelden van een perceel weiland
groot omtrent 5 morgen gelegen tot Pijnacker genaamd het Hofflant, als verdere conditie bij
haar comparante bij huur cedulle op huiden voor Willem van Assendelft, notaris binnen Delft,
gepasseerd beloofd, eerst speciaal verbonden te hebben haar woning met huisinge, schuren en
bargen met omtrent 1 morgen zowel werf als boomgaard daar al hetzelve op staat, staande en
gelegen in het dorp van Pijnacker achter de kerk.
f. 90
(gesworens: Anthonis Barentsz. de Hooch en Leenert Cornelisz. de Hooch)
15-6-1650: Comp. Cornelis Claesz. Verlaen onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Jan Jacobsz. timmerman en Reijer Peelen van der Os mede onze inwonende buurluiden, twee
huisjes en erfjes staande en leggende op het dorp van Pijnacker naast en annex malcander met
een gang tot op het secreet zo die tegenwoordig afgeheid is.
[9288]
f. 91
(gesworens: Anthonis Barentsz. de Hooch en Adrijaen Harmensz. Overgaeu)
20-7-1650: Comp. Sijbrant Cornelisz. van Ruijven wonende in het ambacht van Ruijven, en
heeft verkocht aan joffr. Josijna van der Hooch wed. van wijlen de heer Floris Bam zal.
wonende in ’s Gravenhage, een partij land gelegen in de Suijtpolder van Delffgaeu onder het
ambacht van Pijnacker groot volgens de meting van mr. Pieter Florisz. van der Salm
gezworen landmeter 4 morgen 3 hond 65 roeden, doch te verongelden voor 4 morgen.
[9289]
f. 91v
(gesworens: Leenert Cornelisz. de Hooch en Maerten Jansz, Vermeer)
3-8-1650: Comp. Maritgen Sijmonsdr. wed. wijlen Pieter Claesz. waert zal. geass. met Sijmon
Adrijaensz. van West haar zoon als haar gekoren voogd in deze, en zij comp heeft verkocht
aan Vranck Pietersz. van der Valck en Joris Anthonisz. tegenwoordig heiligegeestmeesters

van Pijnacker zekere bezegelde rentebrief sprekende tot last van Cornelis Claesz. Verlaen
onze inwonende burman en zijn speciaal verbonden hypotheek d.d. 20-4-1643 inhoudende
kapitaal de som van 400 gld. etc.
[9290]
f. 92v
(gesworens: Leenert Cornelisz. de Hooch en Anthonis Barentsz. de Hooch)
31-8-1650: Comp. Dirck Dircxsz. van der Claeu metselaer onze inwonende buurman en is
schuldig Adrijaen Adrijaensz. backer wonende tot Berckel de som van 200 car. gld. spruiten
uit cassatie van een obligatie d.d. 4-2-1644 voor notaris Adriaen van der Wiel gepasseerd,
inhoudende 200 gld. kapitaal, berekend ter zake van geleverd brood en geleend geld.
f. 93
14-9-1650: Comp. Aplonia Jacobsdr. van Tol eertijds wed. van Jacob Arijensz. Stompwijck
nu huisvrouw van Gijsbrecht Cornelisz. van der Burch wonende in Nieucoop in Pijnacker
geass. met de zelve haar man (en hem tussen hen beiden geen gemeenschap van goederen) en
is schuldig aan Jan Corstijaensz. van den Burch wonende binnen de stad Delft de som van 500
car. gld. ter zake van gevalueerde gelden bij haar comparante ten volle ontvangen voor het
gebruik van dien zij comp. zal moeten betalen interest tegen de penning zestien.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 20-5-1654. ]
[9291]
f. 94
(gesworens: Anthonis Barentsz. de Hooch en Jan Cornelisz. van Noorden)
6-12-1650: Comp. Jan Pietersz. schoolmeester te Pijnacker en heeft verkocht aan Leentgen
Arijensdr., met consent van Maritgen Sijmonsdr. haar moeder op deze present, zeker oud
huisje en erf in plaats van welke oud huisje tegenwoordig een nieuw huis getimmerd is,
staande en leggende op het dorp van Pijnacker.
[9292]
f. 100
6-12-1650: Comp. Leentgen Arijensdr. jonge dochter wonende op het dorp van Pijnacker
geass. met Gerrit van Leeuwen secretaris van Pijnacker als haar gekoren voogd in deze, en is
schuldig Jan Corstijaensz. van den Burch wonende binnen de stad de som van 300 car. gld.
spruitende uit zaak van geleende en aangetelde penningen. Stelt tot zekerheid haar huis en erf
staande en leggende op het dorp van Pijnacker.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 21-4-1700. ]
[9293]
f. 100v
(gesworens: Peel Reijersz. van der Os en Philps Claesz. Langelaen)

15-3-1651: Comp. Adrijaen Jacobsz. Berckel, woonachtig in Beuckelsdijck, als getrouwd
hebbende Maritgen Jansdr. een mede-erfgenaam van Gerrit Cornelisz. zal. die een zoon en
mede-erfgenaam was van Cornelis Arentsz. zal., en heeft verkocht aan Sijmon Jacobsz.
Pijnacker backer en Macxcimiliaen Pietersz. van der Gucht tapijtwercker, beide wonende in
de stad Delft, een partijtje kloosterland gekomen van het Convent van de Cathuijsers buiten
Delft, groot 3 hond 15 roeden gelegen in Vlielant in Pijnacker gemeen in een stuk weer land
in het geheel te verongelden voor 6 morgen toebehorende de rest aan de kopers.
[9294]
f. 101v
(gesworens: Peel Reijersz. van der Os en Anthonis Jacobsz. Maetroos)
19-5-1651: Comp. Annetgen Jacobsdr. wed. van Michiel Maertensz. Sijdenbosch, Maritgen
Jacobsdr. ongehuwde persoon, beide voor haar zelf, item Dirck Claesz. van Adrichem als
vader en voogd van zijn kinderen geprocreerd bij zal Arijaentge Jacobsdr., Pieter Vrancken
van der Velde en Frans Jacobsz. Cluts als voogden van de voorsz. kinderen van zal.
Ariaentgen Jacobsdr. en van de kinderen van zal. Huijch Jacobsz. Stompwijck, alle kinderen,
kindskinderen en erfgenamen van zal. Jacob Arentsz. als dit navolgende land bij schieding en
uitspraak van arbitrage tegen Apolonia Jacobsdr. haar moeder en grootmoeder respectievelijk
te beur gevallen, en bekennen volgens zekere beschreven voorwaarden verkocht te hebben
aan Cornelis Cornelisz. Pijnacker wonende tot Pijnacker aan de Laen 8 hond land leggende
achter Nieucoop in Pijnacker.
[9295]
f. 103v
(gesworens: Claes Jansz. Berckel, Gerrit Leenertsz. van der Hoeff en Anthonis Jacobsz.
Maetroos)
12-4-1651: Op verzoek van Gerrit van Leeuwen, secretaris van Pijnacker en collecteur van de
20e penning aldaar, getaxeerd de hierna genoemde goederen gelegen op de Hooch en in
Vlielant in Pijnacker, zulks Jacob Jansz. Hensbroeck met de dood geruimd en ten behoeve
van zijn erfgenamen van ter zijde nagelaten heeft. [gevolgd door taxatie van steeds de helft
van woning en divers landen. ]
[9296]
f. 103v
(gesworens: Peel Reijersz. van der Os en Philps Claesz. Langelaen)
5-5-1651: Comp. Maritgen Reijersdr. van der Os wed. en bij testament boedelbezitster van
Nicolaes Verboon zal. in zijn leven schout van Pijnacker en heeft verkocht aan Adrijaen
Cornelisz. Broomer timmerman, haar comp. huisinge en erf staande en leggende aan de Laen
in Pijnacker. Verwijst naar de oude opdrachtbrief d.d. 27-6-1636.
[9297]
f. 104v

(gesworens: Peel Reijersz. van der Os en Philps Claesz. Langelaen)
5-5-1651: Comp. Maritgen Reijersdr. van der Os weduwe en bij testament boedelbezitster van
Nicolaes Verboon zal. in zijn leven schout van Pijnacker, en hebben verkocht aan Pieter
Jansz. van Rijn cleermaecker onze inwonende buurman, zeker oud huis en erf staande en
leggende aan de Laen in Pijnacker.
[9298]
f. 105v
5-5-1651: Comp. Pieter Jansz. van Rijn cleermaecker onze inwonende buurman en is schuldig
aan Maritgen Reijersdr. van der Os, wed. en boedelbezitster van Nicolaes Verboon zal. in zijn
leven schout van Pijnacker, de som van 350 car. gld. spruitende als rest uit koop van het
hierna genomineerde speciaal verbonden hypotheek, etc.
[9299]
f. 106v
5-5-1651: Comp. Cornelis Claesz. Verlaen onze inwonende buurman zoon en mede
erfgenaam van Claes Cornelisz. aen de Laen zal. en heeft verkocht aan Jan Jorisz. mede onze
inwonende buurman, een stuk patrimoniaal hooiland gelegen in het Noorteijnde in Pijnacker
genaamd ‘De Groote Helle’, hem comp. bij kaveling tegen zijn broeders en zusters uit de
boedel van ouders onder andere aangedeeld, groot volgens de meting van Sacharias Cornelisz.
Ophooven gezworen landmeter binnen Delft 5 morgen 1 hond 57 roeden Delflandse maat,
doch te verongelden voor 4,5 morgen.
[9300]
f. 107v
(gesworens: Jan Claesz. Berckel en Jan Thijmonsz. Bleijswijck)
10-5-1651: Comp. Maritgen Pouwelsdr. wed. en boedelbezitster van Michiel Adrijaenz. zal.
onze inwonende buurvrouw geass. met Jan Thijmonsz. Bleijswijck voorn. [als gesworens] als
haar gekoren voogd in deze en heeft verkocht aan Leenert Cornelisz. tegenwoordig onze
inwonende buurman, haar comp. woning als huis, schuur, barg, met de grond daar al het zelve
op staat en het land daar achter aan gelegen, te verongelden voor 4 morgen. En nog een stukje
land gelegen voor Catwijck te verongelden voor 5 hond 25 roeden. Nog 5 hond quaetland.
(belenders o.a.: de nazaat van Jan Huijbrechtsz. Exelent)
[9301]
f. 108v
10-5-1651: Comp. Leenert Cornelisz. tegenwoordig onze inwonende buurman en is per rest
uit koop van een woning etc. schuldig aan Maritgen Pouwelsdr. wed. en boedelbezitster van
Michiel Arijensz. zal. de som van 5500 car. gld.
[9302]

f. 109v

10-5-1651: Getaxeerd de beterschap van 8 morgen 5 hond bruikwaar landen en de koemis.
Item enig gereedschap tot de bouwnering behorende, bij Maritgen Pouwelsdr. wed. en
boedelbezitster van Michiel Arijensz. zal. benevens haar woning en eigen landen aan ene
Leenert Cornelisz. verkocht en opgedragen.
f. 110
(gesworens: Gerrit Leenertsz. van der Hoeff en Anthonis Jacobsz. Maetroos)
10-5-1651: Comp. Jacob Joppensz. Verboon onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Cornelis Dircxsz. mede onze inwonende buurman, zijn huis en erf, schuur, barg, staande en
leggende in Nieucoop in Pijnacker.
[9303]
f. 110v
19-5-1651: Comp. Dirck Claesz. van Adrichem onze inwonende buurman en heeft verkocht
aan Jan Adrijaensz. van den Ende tegenwoordig mede onze inwonende buurman zeker zijn
comp. woning als huis, schuur, bargen, met de grond daar al het zelve op staat en het land
daar achter en ter zijde aan gelegen, te samen te verongelden volgens de gaarboeken voor 7
morgen 3 hond, staande en leggende in het Noorteijnde van Pijnacker.
[9304]
f. 111v
19-5-1651: Comp. Jan Adrijaensz. van den Ende tegenwoordig onze inwonende buurman en
is per rest uit koop van het hierna genomineerde speciaal verbonden hypotheek schuldig aan
Dirck Claesz. van Adrichem mede onze inwonende buurman de som van 10800 car. gld.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 29-4-1668. ]
[9305]
f. 112v
24-5-1651: Comp. Huijbrecht Bastijaensz. van der Hoocht onze inwonende buurman, broeder
en erfgenaam van Joris Bastijaensz. zal. en bekende in voorsz. qualite verkocht te hebbende
aan Dirck Adrijaensz. Ouwerkerck wonende binnen de stad Schiedam, de helft van een kamp
patrimoniaal land gelegen in Vlielant in Pijnacker in het geheel te verongelden voor 2
morgen, daarvan de wederhelft de wed. van voorsz. Joris Bastijaensz. is toebehorende.
Verwijst naar de oude waarbrief berustende onder de wed. van Joris Bastijaensz. d.d. 28-51631.
[9306]
f. 113v

3-6-1651: Comp. Jan Cornelisz. van der Lee wonende op de Leede en heeft verkocht aan
joffr. Emerantia van der Stock wed. wijlen van de ed. heer mr. Dirck van Swieten woonachtig
binnen de stad Delft, een stuk patrimoniaal zowel wei als hooiland gelegen op de Leede bij de
Berckelse molens in de polder van Ackersdijck onder het ambacht van Pijnacker, te
verongelden voor 3 morgen.
f. 114
16-6-1651: Comp. Jacob Joppensz. Verboon wonende in het Noorteijnde van Pijnacker als
getrouwd hebbende Jaepgen Fransdr. wed. en boedelbezitster van Claes Cornelisz. Berchout
zal. en is schuldig aan Cornelis Cornelisz. Pijnacker wonende tot Pijnacker aan de Laen, de
som van 400 car. gld. spruitende uit zaak van geleende en aangetelde penningen.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 5-6-1654. ]
[9307]
f. 115
11-8-1651: Comp. Cornelis Dircxsz. wonende in Nieucoop in Pijnacker en is schuldig aan
Cornelis Cornelisz. Pijnacker wonende tot Pijnacker aan de Laen de som van 200 car. gld.
spruitende uit zaak van geleende en aangetelde penningen.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 31-5-1687. ]
[9308]
f. 116
(gesworens: Jan Thijmonsz. Bleijswijck en Philps Claesz. Langelaen)
11-8-1651: Comp. Mees Cornelisz. Valckenburch wonende in het zuideinde van Delffgaeu als
getrouwd hebbende Grietgen Jansdr. Bleijswijck dochter en mede-erfgenaam van Arijaentgen
Jansdr. zal. die een dochter en mede-erfgenaam was van Jan Roelantsz., en hij comp. bekende
in voorsz. qualite verkocht te hebben aan Cornelis Jorisz. van der Tas onze inwonende
buurman, zijn comp. zwager, eerst een gerecht derde part in een stuk land gelegen voor
Catwijck over de Lange Watering te verongelden voor 4 morgen. En nog een derde part van
een stuk land gelegen achter Catwijck in Pijnacker te verongelden voor 20 hond. Daarvan een
gelijk derde part de koper nomine uxoris is toebehorende en het resterende derde part
toebehorende is Maritgen Jansdr. wed. van Claes Adrijaensz. Palesteijn.
[9309]
f. 117
(gesworens: Peel Reijersz. van der Os en Philps Claesz. Langelaen)
23-8-1651: Comp. de heer Johan van Beaumont, ‘lieutenant ten dienste deser landen in
guarnisoen liggende binnen Phillippijne’ als getrouwd hebbende joffr. Cornelia Peck in die
qualite voor hem zelf en Joris van der Hove en Simon van Steelant beide notaris tot Delft als
procuratie hebbende van de zelve Cornelia Peck (proc. d.d. 10-8-1651 voor not. Abraham van
Oolen te Sas van Gent) en verklaarden aan joffr. Anna van Steelant, ongehuwde dochter,
getransporteerd te hebben de losrentebrief d.d. 25-8-1626 tot last van het gemeen land van

Holland en West-Vrieslant ten comptoire van de heer en mr. Nicolaes Boogert, ontvanger
binnen Delft, van 50 gld. ’s jaars etc.
[9310]
f. 117v
23-8-1651: Comp. de heer Johan van Beaumont, ‘lieutenant ten dienste van deser lande in
guarnisoen liggende binnen Phillippijne’ als getrouwd hebbende joffr. Cornelia Peck in die
qualite voor hem zelf en Joris van der Hove en Simon van Steelant beide notaris tot Delft als
procuratie hebbende van de zelve Cornelia Peck (proc. d.d. 10-8-1651 voor not. Abraham van
Oolen te Sas van Gent) en verklaarden aan de erfgenamen van mr. Johan van Steelant,
getransporteerd te hebben de losrentebrief d.d. 18-5-1618 sprekende tot last van het gemeen
land van Holland en West-Vrieslant ten comptoire van de heer ontvanger generaal van het
zelve land van 36 gld. ’s jaars, etc.
[9311]
<los briefje d.d. 23-8-1651 van Gerrit van Leeuwen, collecteur 40e penn. i.v.m. ontvangst van
geld van genoemde comp.>
[9312]
f. 118v
23-8-1651: Comp. de heer Johan van Beaumont, ‘lieutenant ten dienste deser landen in
guarnisoen leggende binnen Phillippijne’ als getrouwd hebbende joffr. Cornelia Peck in die
qualite voor hem zelf en Joris van der Hove en Simon van Steelant beide notaris tot Delft als
procuratie hebbende van de zelve Cornelia Peck (proc. d.d. 10-8-1651 voor not. Abraham van
Oolen te Sas van Gent) en verklaarden aan Maria van Houte? jonge dochter getransporteerd te
hebben de losrentebrief d.d. 27-4-1560 geregistreerd fol. 259 sprekende tot last van de vijf
grote steden van Hollant, betaald werdende ten comptoire van de heer ontvanger generaal van
het zelve land van 44 gld. 8 st. 8 pen. ’s jaars, etc.
[9313]
f. 119v
6-11-1651: Comp. Jan Andriesz. Boogert onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Dirck Claesz. van Adrichem mede onze inwonende buurman, zekere huizinge en erf,
mitsgaders een tuin en boomgaard daar achter aan gelegen met een turfschuur op staande,
staande en leggende tot Pijnacker aan de Laen alwaar de comp. lest gewoond heeft en de
koper tegenwoordig wonende is.
[9314]
f. 120v
(gesworens: Peel Reijersz. van der Os en Philps Claesz. Langelaen)

7-11-1651: Comp. Jacob van Kerchove wonende binnen de stad Delft voor hem zelf voor de
helft of twee vierde parten en nog als last en procuratie hebbende van Dirck van Kerchove
zijn broeder wonende in het dorp Oosterhout in Brabant voor een vierde part (proc. d.d. 31-51650 voor Cornelis Pijnacker, not. te Delft), item Adam Pick, burger binnen de stad Delft
voor hem zelf, nog als voogd benevens Willem van Kittesteijn, schepen van Delft, over
Cornelis Pick zijn minderjarige uitlandige broeder, welke Kittesteijn hij in deze is
vervangende daar voor de rato caverende, mitsgaders Sijmon Mesch, notaris tot Delft, als de
administratie hebbende van de goederen van de zelve Cornelis Pick en in desselfs regard na
voorgaande approbatie van de heren weesmeesteren van Delft bij de zelve tot deze
geauthoriseerd zijnde, te samen voor het resterende vierde part, te kennen gevende hoe dat
voorn. Jacob van Kerchove verkocht heeft en zij comp. in de voorsz. qualite bekennen
getransporteerd te hebben aan de ed. heer Cornelis van der Helm, coopman tot Amsterdam,
een stuk patrimoniaal land gelegen besuijderkerck in Pijnacker, groot volgens de meting van
Jacob Spoors, gezworen landmeter 3 morgen 3 hond 29 roeden 6 voeten Delflandse maat.,
doch te verongelden voor 3 morgen 1 hond 11 roeden. Het land was Willem van Kerchove
opgekomen en aanbestorven door overlijden van Adam van Kerchove haar broeder en oom
respective.
[9315]
f. 121v
2-12-1651: Comp. Maritgen Reijersdr. van der Os wed. en boedelbezitster van Nicolaes
Verboon zal. in zijn leven schout van Pijnacker en heeft verkocht aan Jan Andriesz. Boogert
onze inwonende buurman, zeker erfje met een schuur op staande alwaar tegenwoordig
opgetimmerd staat een nieuw huisje, staande en leggende aan de Laen van Pijnacker.
f. 122
2-12-1651: Comp. Maritgen Reijersdr. van der Os wed. en boedelbezitster van Nicolaes
Verboon zal. in zijn leven schout van Pijnacker, te kennen gevende dat haar voorsz. overleden
man in zijn leven verkocht heeft en zij daarom transporteert aan Cornelis Thomasz. metselaer
wonende tot Berckel, zeker ledig erfje alwaar tegenwoordig een nieuw huis opgetimmerd
staat, leggende tot Pijnacker aan de Laen.
[9316]
f. 123
(gesworens: Jan Jorisz. en Corstijaen Dircxsz. van Zijl)
6-2-1652: Comp. Andries Claesz. wonende aan het dorp van Pijnacker lest weduwnaar van
Maritgen Cornelisdr. ter eenre, mitsgaders Crijn Dircxsz. Suijderkerck, Jacob Dircxsz.
Verheul, Adrijaen Dircxsz. Kerchove bostelcooper tot Rotterdam, en Corstijaen Dircxsz.
Pijnacker wonende tot Haserswoude alle voor haar zelf, Eeuwout Cornelisz. Craen als
procuratie hebbende van Arijaentge Dircxsdr. ongehuwde persoon (proc. d.d. 4-2-1652), item
nog de voorn. Jacob Dircxsz. Verheul en Adrijaen Dircxsz. Kerchove omen en voogden van
moederszijde over de vier nagelaten weeskinderen van Claesgen Dircxsdr., benevens Cornelis
Aemsz. vader van de kinderen als mede-voogd op deze present, alle kinderen, kindskinderen
en erfgenamen van de voorn. Maritgen Cornelisdr. ter andere zijde, en hebben de nagelaten
onroerende goederen verkaveld in manier als volgt.

[9317]
f. 124
(gesworens: Mees Pietersz. en Cornelis Huijgensz.)
14-2-1654: Comp. Gerrit van der Wel, notaris, rentmeester van de nagenoemde onmondige
weeskinderen als procuratie hebbende van Leenert Quiringsz. van der Burch wonende in
Woutharnis, van Jan Reijersz. van Adrichem wonende tot Naeldwijck, van Cornelis Arentsz.
Hoochwecht wonende aan de Rotterdamsewech, en van Huijch Cornelisz. Arckesteijn
wonende in Santambacht aan de Maesdijck als voogden van Vranck Reijersz. van Adrichem
en Maritgen Reijersdr. van Adrichem, onmondige weeskinderen van zal. Reijer Vranckensz.
van Adrichem bij hem verwekt aan Neeltgen Jansdr. van Ruijven (proc. d.d. 31-1-1652 voor
Cornelis Couckebacker not. tot Delft), en heeft verkocht aan Cornelis Adrijaensz. Sijdeman
woonachtig in het Hoff van Delff een stuk land begroot op 3 morgen gelegen in Pijnacker
achter Nieucoop.
[9318]
f. 125
(gesworens: Mees Pietersz. en Corstijaen Dicxsz. van Sijl)
14-2-1652: Comp. Jasper Dircxsz. zwager van Maritgen Huijbrechtsdr. lest wed. van Gerrit
Corsz. zal. hem sterk makende en de rato caverende voor de zelve Maritgen Huijbrechtsdr.
voor de ene helft, mitsgaders Dammis Gerritsz. Beeckesteijn als man en voogd van Trijntgen
Gerritsdr. voor hem zelf, item als last en speciale procuratie hebbende van Willem Gerritsz.
wonende tot Lisse zo voor hem zelf en mede als voogd over Theuntgen Gerritsdr. zijn zuster
wonende tot Heemsteede, mitsgaders van Harmen Jansz. Lijndraeijer wonende tot Noortwijck
als man en voogd van Maritgen Gerritsdr., alle kinderen en erfgenamen van de voorn. Gerrit
Corsz. voor de wederhelft (proc. d.d. 25-1-1652 voor not. Daniel van Bouckhorst te
Noordwijk) en zij comp. bekenden in voorsz. qualite verkocht te hebben aan Jan Blaserusz.
zeker huisje, bargje, verder timmerage met de grond daar het zelve op staat, staande en
leggende op de Leede in Pijnacker op de kant van de weg.
(vermeld: Cornelis Heijnricxsz., zijn huisvrouw en Jan Cornelisz. van der Leede zijn zoon)
[9319]
f .126
(gesworens: Jan Leenertsz. Heulsloot en Leenert Cornelisz. van den Berch)
2-4-1652: Comp. Crijn Dircxsz. Suijderkerck en Jacob Dircxsz. Verheul beide wonende tot
Pijnacker, Adrijaen Dircxsz. Kerchove bostelcooper tot Rotterdam en Corstijaen Dircxsz.
Pijnacker wonende in de heerlijkheid van Haserswoude voor haar zelf, en nog de voorn. Jacob
Dircxsz. Verheul en Adrijaen Dircxsz. Kerchove als omen en testamentaire voogden van
moederszijde over de vier nagelaten weeskinderen van Claesgen Dircxsdr. in echte
geprocreerd bij Cornelis Aemsz., dezelve voogden in deze geass. met gemelde Cornelis
Aemsz. de voorsz. weeskinderen vader, mitsgaders Eeuwout Cornelisz. Craen wonende mede
in de heerlijkheid Haserswoude als last en procuratie hebbende van Arijaentge Dircxdr.
ongehuwde persoon (proc. d.d. 4-2-1652 voor not. Jan Fransz. van Leeuwen te Hazerswoude),
alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Maritgen Cornelisdr. zal. die lest huisvrouw

was van Andries Claesz., en hebben de door Maritgen Cornelisdr. met de dood geruimde
goederen gescheiden op de navolgend beschreven manier.
[9322]
f. 129
(gesworens: Jan Leenertsz. Heulsloot en Leenert Cornelisz. van den Berch)
3-4-1652: Comp. Adrijaen Dircxsz. Kerchove bostelcooper tot Rotterdam, zoon en medeergenaam van Maritgen Cornelisdr. zal. lest huisvrouw van Andries Claesz. en heeft verkocht
aan de ed. heer Cornelis van der Helm, coopman tot Rotterdam, een partij vrij patrimoniaal
land gelegen bezuiden in Pijnacker te verongelden voor 3 morgen.
[9323] t/m [9325]
< Losse ingelegde inschrijving; lijkt dezelfde akte als van f. 126. >
[9326]
f. 129v
3-4-1652: Comp. Crijn Dircxsz. Suijderkerck onze inwonende buurman, zoon en mede
erfgenaam van Maritgen Cornelisdr. zal. lest huisvrouw van Andries Claesz. en heeft verkocht
aan de ed. heer Cornelis van der Helm, coopman tot Rotterdam, een stuk vrij patrimoniaal
land gelegen bezuiden in Pijnacker te verongelden voor 14 hond.
[9327]
f. 130v
3-4-1652: Comp. Andries Claesz. lest weduwnaar van Maritgen Cornelisdr. zal. voor de ene
helft, mitsgaders Crijn Dircxsz. Suijderkerck onze inwonende buurman, Jacob Dircxsz.
Verheul mede onze inwonende buurman, Adrijaen Dircxsz. Kerchove bostelcooper tot
Rotterdam en Corstijaen Dircxsz. Pijnacker wonende in de heerlijkheid Haserswoude voor
haar zelf, item de voorn. Jacob Dircxsz. Verheul en Adrijaen Dircxsz. Kerchove, omen, en
Cornelis Aemsz., vader, en voogden over de vier nagelaten weeskinderen van Claesgen
Dircxsdr. zal., mitsgaders Eeuwout Cornelisz. Craen als procuratie hebbende van Arijaentge
Dircxdr. ongehuwde persoon (proc. d.d. 4-2-1652), alle kinderen, kindskinderen en
erfgenamen van Maritgen Cornelisdr. voor de andere helft, en hebben in het openbaar
verkocht aan Frans Dircxsz. van der Sijl mede onze inwonende buurman, een wel gelegen
woning als huis, schuur, bargen, met de grond daar al het zelve op staat, staande en leggende
aan de zuidzijde van de kerk van Pijnacker.
f. 131
3-4-1652: Comp. Frans Dircxsz. van der Sijl onze inwonende buurman als principaal en Arent
Dircxsz. van der Sijl wonende aan de Overgeau onder het Hoff van Delff als borg en mede als
principaal, en zijn uit koop van een wel gelegen woning als huis, schuur, bargen met de grond
daar al het zelve op staat, staande en gelegen aan de zuidzijde van de kerk van Pijnacker,
zijnde patrimoniaal het erf en boomgaard te verongelden voor 2,5 hond, schuldig aan Andries

Claesz. lest weduwnaar van Maritgen Cornelisdr. zal. en aan de gemeen erfgenamen van de
zelve Maritgen Cornelisdr. de som van 2150 car. gld.
[9329]
f. 132v
(gesworens: Cornelis Huijgensz. en Mees Pietersz.)
20-4-1652: Comp. Gerrit van Leeuwen onze secretaris, Peel Reijersz. van der Os en Maritgen
Reijersdr. van der Os wed. en boedelbezitster van Nicolaes Verboon zal. en hebben verkocht
aan Adrijaen Jansz. van Alphen een partijtje slagturfland en flodderland gelegen achter
Nieucoop te verongelden voor 1 morgen.
f. 133
20-4-1652: Comp. Adrijaen Jansz. van Alphen onze inwonende buurman en is schuldig aan
Gerrit van Leeuwen, secretaris, Peel Reijersz. van der Os en Maritgen Reijersdr. van der Os
wed. van Nicolaes Verboon de som van 120 car. gld. spruitende als rest uit zaak van koop van
het hierna volgende sprciaal hypotheek op huiden aan hem comp. in eigendom opgedragen.
Etc.
[9330]
f. 133v
(gesworens: Mees Pietersz. en Corstijaen Dircxsz. van Sijl)
20-4-1652: Comp. Cornelis Huijgensz. mede gesworen van Pijnacker en heeft verkocht aan
Adrijaen Jansz. van Alphen, een einde van een slagturfakker te verongelden voor 2 hond
gelegen achter Nieucoop in Pijnacker.
f. 134
24-4-1652: Comp. Corenelis Claesz. Verlaen wonende op het dorp van Pijnacker en is
schuldig aan Philps Claesz. Langelaen onze inwonende buurman de som van 600 car. gld.
spruitende ter zake van geleende en verschoten penningen.
[ in de marge: afgelost d.d. 8-5-1706. ]
[9332]
f. 135v
1-5-1652: Comp. Arijaentge Cornelisdr. wed. en bij testament boedelbezitster van Dirc van
Kerchove zal. geass. met Burger Dircxsz. van Kerchove haar zoon als haar gekoren voogd in
deze en heeft verkocht aan Joris Anthonisz. onze inwonende buurman een stuk patrimoniaal
teelland genaamd ‘achter de proeff’ gelegen bij het dorp van Pijnacker.
[9333]
f. 136v

8-5-1652: Comp. Cornelis Adrijaensdr. Sijdeman en Leenert Cornelisz. de Hooch,
huisarmemeesters van Pijnacker, en hebben in die qualite in het openbaar verkocht aan Jan
Anthonisz. Thou onze inwonende buurman twee partijtjes slagturf of flodderland met een
kooltuintje daar aan en een schuurtje op staande, gelegen achter Nieucoop gekomen van Dirck
Cornelisz. Sman zal. van de armen geleefd hebbende en onderhouden zijnde, te samen te
verongelden voor 5 hond.
f. 137
8-5-1652: Comp. Cornelis Arijensz. Sijdeman en Leenert Cornelisz. de Hooch,
tegenwoordige huisarmemeesters van Pijnacker, en hebben verkocht aan Leenert Florisz. onze
inwonende buurman een oud vervallen huisje en het gebruik van de grond, gekomen van Crijn
Pouwelsz. lindewever van de armen voorn. levende en onderhouden geworden, gestaan
hebbende op de zuidkant van de Catwijcxe wech oostwaarts van het huis van de koper en bij
de zelve nu afgebroken zijnde.
[9334]
f. 137v
8-5-1652: Comp. Jan Gerritsz. Clapwijck en Michiel Pietersz. Vercade tegenwoordige
diaconie armenmeesters, mitsgaders Cornelis Adrijaensz. Sijdeman en Leenert Cornelisz. de
Hooch, tegenwoordige huisarmenmeesters in Pijnacker, en hebben in het openbaar verkocht
aan Crijn Corstijaensz. van Leeuwen onze inwonende buurman een partijtje hooi, slagturf,
flodder, hout en rietland gelegen achter Catwijck in Pijnacker, te verongelden voor 6,5 hond,
gekomen van Sijmon Claesz. zal. in zijn leven schoelapper gewoond hebbende in Keulen.
[9335]
f. 138v
8-5-1652: Comp. Jan Gerritsz. Clapwijck en Michiel Pietersz. Vercade tegenwoordige
diaconie armenmeesters, mitsgaders Cornelis Adrijaensz. Sijdeman en Leenert Cornelisz. de
Hooch, tegenwoordige huisarmenmeesters in Pijnacker, en hebben verkocht aan Rochus
Cornelisz. backer onze inwonende buurman een oud borden huisje met een schuurtje staande
op erfpachtgrond in Keulen aan de Berckelse wech in Pijnacker, gekomen van Sijmon Claesz.
zal. in zijn leven schoelapper, van de voorsz. armen geleefd hebbende en onderhoud gedaan
zijnde.
[9336]
f. 139v
18-5-1652: Comp. Jan Cornelisz. van Noorden onze inwonende buurman wonende in het
Noorteijnde van Pijnacker en heeft verkocht aan Gerard van Hoonhuijsen, rentmeester, alhier
present en de opdracht accepterende voor en ten behoeve van de minderjarige kinderen van
wijlen de heer Cornelis Musch in zijn leven heer van Waelsdorp, Carnis en Nieuweveen etc.,
een stuk hooiland groot 6 morgen 30 roeden volgens de meting van Johan van Beest,
gezworen landmeter van Delfland, daarvan gedaan in december 1645, doch te verongelden
voor 5 morgen 4 hond volgens de gaarboeken, gelegen in Pijnacker aan de oostzijde van de

Clapwijcxse wech, wezende de ene helft patrimoniaal en de ander vicarieland volgens de twee
oude broeven daar van zijnde, de een wezende kopie authentiek d.d. 8-6-1632 en de ander d.d.
20-12-1645.
[9337]
f. 140v
27-8-1652: Comp. Wouter Dircxsz. van der Sterre, schipper tot Pijnacker, en is schuldig aan
Jan Gerritsz. van Clapwijck en Michiel Pietersz. Vercade, diaconie armenmeesters tot
Pijnacker, ten behoeve van de diaconie aldaar, de som van 400 car. gld. spruitende over
cassatie van een obligatie onder de hand die hij comp. bekende op huiden getogen te hebben
en inhoudende was gelijke som van 400 gld. van geleende en aangetelde penningen.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 19-10-1663. ]
[9338]
f. 141v
2-9-1652: Comp. Jan Claesz. van Bergen ende Henegouwen als getrouwd hebben Arijaentgen
Dircxsdr. van Adrichem voor hem zelf, mitsgaders Jan Joostensz. van Schagen en Frans
Jacobsz. Cluts als voogden over Maritgen Dircxsdr. van Adrichem, item voer Jacob en Dirck
Dircxsz. van Adrichem, alle kinderen en erfgenamen van Dirck Claesz. van Adrichem zal. in
echte geteeld bij Arijaentge Jacobsdr. Stompwijck zal., en hebben in het openbaar verkocht
aan Hillebrant Pietersz. de Hooch onze inwonende buurman een huis en erf mitsgaders een
tuin en boomgaard daar achter aan gelegen met een turfschuur op staande, staande en
leggende alhier tot Pijnacker aan de Laen. Er zijn acht(!) oude brieven doorstoken, de eerste
d.d. 18-2-1591, de tweede d.d. 1-5-1594, de derde d.d. 29-6-1604, de vierde d.d. 20-10-1605,
de vijfde d.d. 11-6-1614, de zesde d.d. 14-4-1631, de zevende d.d. 15-5-1638 en de achtste
d.d. 6-11-1651.
[9339]
f. 143
2-9-1652: Comp. Hillebrant Pietersz. de Hooch schoemaecker wonende in Pijnacker als
principaal schuldenaar, Adam Dircxsz. van der Sijl mede wonende in Pijnacker en Leenert
Fransz. Wassenaer backer wonende tot Ouwerschie als borgen en mede als principaal, en
bekennen uit koop van een huis en erf, tuin en boomgaard staande en leggende mitsgaders
belend volgens de opdrachtbrief op huiden gepasseerd, schuldig te zijn aan de vier kinderen
en erfgenamen van Dirck Claesz. van Adrichem zal. in echte geteeld bij Arijaentgen Jacobsdr.
Stompwijck mede zal. de som van 1975 car. gld.
[9341]
f. 144v
4-9-1652: Comp. Adrijaen Jacobsz. Berckel wonende in het ambacht van Out-Mathenes bij de
stad Schiedam als getrouwd hebbende Maritgen Jansdr., dochter van Oude Jan Cornelisz. en
mede-erfgenaam van Cornelis Arentsz. zal., en heeft verkocht aan Adrijaen Dircxsz. van

Schie wonende aan de Schie zijn zwager, een stuk vrij patrimoniaal land gelegen in Vlielant
in Pijnacker te verongelden voor 9 hond.
f. 145
(gesworens: Corstijaen Dircxszs. van Sijl en Jan Gillisz. van den Broeck)
6-11-1652: Comp. Arijaentge Cornelisdr. wed. en boedelbezitster van Dirck van Kerchove
wonende aan het dorp van Pijnacker geass. met Burger Dircxsz. van Kerchove haar zoon als
haar gekoren voogd in deze, en is schuldig aan Maritgen Joostendr. van der Hoeff wed. van
Leenert Adrijaensz. Reesloot zal. wonende in het Noorteijnde van Pijnacker, de som van 300
car. gld. ter zake van geleende en aangetelde penningen.
[9342]
f. 146
(gesworens: Adam Dircxsz. van der Sijl en Maerten Arijensz. van der Ende)
12-2-1653: Comp. de ed. mr. Jacob van der Hove, advocaat voor de ed. Hove van Hollant,
wonende in ’s Gravenhage zijnde een zoon van Anna Lassson die een dochter was van mr.
Jacob Lasson den Ouden zal. en mitsdien een mede-erfgenaam van de zelfde mr. Jacob
Lasson, en heeft verkocht aan Aert Pleunen van Noort tegenwoordig wonende binnen de stad
Amsterdam een bezegelde rentebrief hem comp. tegen zijn mede-erfgenamen aangekaveld uit
de nagelaten boedel van gemelde mr. Jacob Lasson, sprekende tot last van Jacob Heynricxsz.
van Oostenrijck wonende op het dorp van Pijnacker en zijn speciaal verbonden hypotheek d.d.
27-3-1617 inhoudende 400 gld. kapitaal lopende op interest tegen de penning 16.
[9343]
f. 147
(gesworens: Jan Aelbrechtsz. Buijtewech en Jacob Claesz. Boogaert)
11-3-1653: Comp. Pieter Huijbrechtsz. de Bije wonende in Catwijck in Pijnacker en heeft
geruild en transporteerd daarom aan de elf kinderen en erfgenamen van Jan Jacobsz. Robol
zal. een stuk vrij patrimoniaal land gelegen achter Catwijck in Pijnacker te verongelden voor
2 morgen 4 hond.
[9344]
f. 148
11-3-1653: Op verzoek van Gerrit van Leeuwen, secretaris en collecteur van de 40e penning
van Pijnacker, getaxeerd zeker stuk land gelegen achter Catwijck in Pijnacker te verongelden
voor 2 morgen 4 hond, het welk Pieter de Bije tegen de kinderen en erfgenamen van Jan
Jacobsz. Robol verruild heeft aan een ander stuk heel- en flodderland met een turfschuur op
staande, gelegen achter Catwijck te verongelden voor 2 morgen.
(gesworens: Jan Aelbrechtsz. Buijtewech en Jacob Claesz. Boogert)
11-3-1653: Comp. Abraham Jansz. Robol wonende tot Soetermeer, Jacob Jansz. Robol
wonende in het ambacht van Segwaert, Maerten Jansz. Robol onze inwonende buurman,
Cornelis Jansz. Robol wonende aan de Schie, Davidt Jansz. Robol wonende tot Segwaert,

Pieter Jansz. Robol wonende tot Soetermeer, Jan Jansz. Robol wonende tot Pijnacker en
Willem Jansz. Robol wonende tot Berckel, item Pieter Huijbrechtsz. van Alphen wonende in
de heerlijkheid van Bleijswijk als getrouwd hebbende Maertgen Jansdr. Robol, Leenert
Pietersz. van der Schilde wonende tot Pijnacker als getrouwd hebbende Sara Jansdr. Robol,
mitsgaders Cornelis Pietersz. van der Schilde wonende tot Soetermeer als getrouwd hebbende
Trijntgen Jansdr. Robol, alle kinderen en erfgenamen van Jan Jacobsz. Robol zal. en
bekennen in die qualite verruild en dienvolgende wettelijk getransporteerd te hebben aan
Pieter Huijbrechtsz. de Bije haar oom wonende tot Pijnacker, een stuk vrij patrimoniaal heel
en flodderland met een turfschuur op staande, gelegen achter Catwijck te verongelden voor 2
morgen. Aanruiling is een ander stuk land gelegen achter Catwijck te verongleden voor 2
morgen 4 hond comp. op huiden in eigendom opgedragen, en moeten comp. toegeven de som
van 1000 car. gld.
[9346]
f. 149v
11-3-1653: Op verzoek van Gerrit van Leeuwen, secretaris en collecteur van de 40e penning
van Pijnacker, getaxeerd zeker stuk heel- en flodderland met een turfschuur op staande,
gelegen achter Catwijck te verongelden voor 2 morgen het welk de 11 kinderen en
erfgenamen van Jan Jacobsz. Robol tegen Pieter de Bije verruild hebben aan een stuk land
gelegen achter Catwijck te verongelden voor 2 morgen 4 hond.
f. 150
11-3-1653: Comp. Abraham Jansz. Robol wonende tot Soetermeer, Jacob Jansz. Robol
wonende in het ambacht van Segwaert, Maerten Jansz. Robol onze inwonende buurman,
Cornelis Jansz. Robol wonende aan de Schie, Davidt Jansz. Robol wonende tot Segwaert,
Pieter Jansz. Robol wonende tot Soetermeer, Jan Jansz. Robol wonende tot Pijnacker en
Willem Jansz. Robol wonende tot Berckel, item Pieter Huijbrechtsz. van Alphen wonende in
de heerlijkheid van Bleijswijk als getrouwd hebbende Maertgen Jansdr. Robol, Leenert
Pietersz. van der Schilde wonende tot Pijnacker als getrouwd hebbende Sara Jansdr. Robol,
mitsgaders Cornelis Pietersz. van der Schilde wonende tot Soetermeer als getrouwd hebbende
Trijntgen Jansdr. Robol, alle kinderen en erfgenamen van Jan Jacobsz. Robol zal. gewoond
hebbende en overlijden zijnde in Pijnacker, en hebben de roerende en onroerende goederen
die voorn. Jan Jacobsz. Robol heeft nagelaten in vriendschap verkaveld en verdeeld op de
beschreven manier. O.a. aan Jan Jansz. Robol en Leendert Pietersz. van der Schilde samen
een woning als huis, schuur, bargen en het grond daar het zelve op staat en met het land daar
achter en aan de oostzijde van gelegen zijn de het merendeel heel en een gedeelte geroken
slagturf of flodderland staande en leggende in en achter Catwijck in Pijnacker te verongelden
voor 6 morgen 3 hond.
[9348]
f. 152
(gesworens: Dirck Sijmonsz. Vermeer en Jan Gerritsz. Clapwijck)
18-3-1653: Comp. Gerrit Seijtsz. Verhooch, wonende te Crabbedam in de banne van
Warmenhuijsen in Noort-Holland, zoon en mede-erfgenam van Seijts Jansz. zal. die een zoon
en mede-erfgenaam was van Jan Adrijaensz. Hensbroeck zal. en heeft verkocht aan Pieter

Jansz. Hensbroeck zijn oom, onze inwonende buurman, een gerecht achtste part van ee nstuk
land gelegen in Vlielant in Pijnacker, groot in het geheel 5 morgen, voor deze gekomen uit de
boedel van de voorn. Jan Adrijaensz. Hensbroeck.
[9349]
f. 152v
(gesworens: Jan Adrijaensz. van der Ende en Jan Gerritsz. Clapwijck)
27-3-1653: Comp. Antonij Taerlingh, bienhacker tot Delft, en is schuldig aan de twee
nagelaten weeskinderen van Pieter Jansz. Bruijneelen Annetgen Dircxsdr. van der Wilt beide
zal. gewoond hebbende en overleden zijnde binnen de stad Delft, de som van 3852 car. gld.
ter zake van deugdelijk toegetelde en op interest gedane penningen.
[ in de marge: afgelost d.d. 8-6-1658. ]
[9350]
f. 153v
(gesworens: Adam van der Sijl en Jan Adrijaensz. van der Ende)
23-4-1653: Comp. Maritgen Jacobsdr. Stompwijck ongehuwde persoon geass. met mij Pieter
Claesz. Brants schout van Pijnacker als haar gekoren voogd, en heeft verkocht aan Jan
Joostensz. van Schagen en Frans Jacobsz. Cluts, gestelde voogden over Jacob en Dirck
Dircxsz. van Adrichem, minderjarige weeskinderen van Dirck Claesz. van Adrichem en
Arijaentgen Jacobsdr. Stompwijck beide zal. ten behoeve van de zelve weeskinderen, de
beterschap van de helft van een stuk erfpacht land haar comp. aangekomen uit de boedel van
Jacob Adrijaensz. Stompwijck zal. haar vader, gelegen in het Noorteijnde van Pijnacker in het
geheel groot 2 morgen 1 hond 6 roeden volgens de meting van Johan van Beest zal. in zijn
leven gezworen landmeter, het voorsz. land gekomen van het gilde van Benthuijsen, daar van
de wederhelft de vier kinderen van de voorn. Dirck Claesz. van Adrichem en Arijaentgen
Jacobsdr. Stompwijck is toebehorende.
[9351]
f. 154v
(gesworens: Jan Adrijaensz. van der Ende en Adrijaen Harmensz. Overgeau)
25-4-1653: Comp. Bruijn Cornelisz. Valckenburch wonende in de heerlijkheid van De Lier,
zoon en mede-erfgenaam van Cornelis Meesz. Valckenburch en Lijsbeth Bruijnendr. zal. en
Vranck Adrijaensz. van Noordermaes, grootvader en voogd, benevens Cornelis Adrijaensz.
Suijdervliet en Lambrecht Cornelisz., schout van Schiebroeck, over de zes nagelaten
weeskinderen van Arijaentge Vranckendr. daar voor hij Noordermaes hem sterk makende en
de rato caverende is, en zij comp. bekennen in voorsz. qualite verkocht te hebben aan Michiel
Maertensz. Bleijswijck onze inwonende buurman, een stuk patrimoniaal land gelegen aan
twee kampen op de Leede in Pijnacker in de polder van Berckel te verongelden voor 3
morgen 2 hond in de verponding en het sluisgeld en in het molengeld voor 17 hond. De voorn.
Bruijn Cornelisz. Valckenburch aangekaveld uit de boedel van voorsz. Cornelis Meesz. en
Lijsbeth Bruijnen.
[9352]

f. 155v
9-5-1653: Getaxeerd de navolgende woning en landen gelegen in Pijnacker in het
verpondingboek bekend voor 9 morgen 4 hond zulks Dirck Corsz. Wip zal. met de dood
geruimd heeft en ten behoeve van zijn halve broeder en zuster nagelaten heeft.
[9353]
f. 156v
13-5-1653: Comp. Frans Dircxsz. van der Zijl onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Adrijaen Adriaensz. van Bieslant rietdecker een huis en erf, barg en varkenschuur staande en
leggende op het dorp van Pijnacker.
f. 157
13-5-1653: Comp. Adrijaen Adriaensz. van Bieslant rietdecker onze inwonende buurman en
is (uit koop van een huis en erf, barg en varkenschuur staande en leggende op het dorp van
Pijnacker) schuldig aan Frans Dircxsz. van der Zijl mede onze inwonende buurman de som
van 1200 car. gld.
[9354]
f. 158
13-5-1653: Comp. Neeltgen Claesdr. wed. en boedelbezitster van Joost Cornelisz. Post zal.
onze inwonende buurvrouw geass. met Jacob Claesz. Westerkerck haar broeder en Gerrit
Cornelisz. Clapwijck als haar gekoren voogden, en heeft verkocht aan Joris Anthonisz. onze
inwonende buurman, een oud vervallen huis, barg, staande op erfpachtgrond de beterschap
van dien de koper toebehorende, staande aan de Pijnackerse Kercklaen.
f. 159
17-5-1653: Comp. Engelbrecht van der Vloet notaris binen Delft als lasten procuratie
hebbende van vrouwe Commerijna Breman wed. vrouwe van zal. de heer Lambert d’
Overschie als moeder en voogdesse van de minderjarige kinderen zo aan haar verwekt als bij
de gemelde heer Lambert d’ Overschie nagelaten, en van heer Johan d’ Overschie als
bloedvoogd van vaderszijde van de voorsz. kinderen, mitsgaders van jr. Diderick van
Voorhout, heer van Zevenhuijsen, als bloedvoogd van moederszijde van de voorsz. kinderen
(proc. d.d. 20-4-1653 voor Pieter Groenewegen, not. te ’s Gravenhage), en bekende hij comp.
in de voorsz. qualite getransporteerd te hebben aan vrouwe Agata Breman, vrouwe van
Zevenhuijsen, een stuk weiland gelegen op de Hooch in Pijnacker te verongelden volgens het
gaarboek, daarvan tegenwoordig gebruiker is Jan Joostensz. van Schagen.
[9356]
f. 159v
(gesworens: Dirck Sijmonsz. Vermeer en Jan Adrijaensz. van der Ende)

21-5-1653: Comp. Adrijaen Dircxsz. Vermeer wonende tot Pijnacker, Cornelis Adrijaensz.
Slobbe wonende onder Vlaerdinger als getrouwd hebbende Neeltgen Dircxsdr. Vermeer,
Leenert Huijbrechtsz. van Veur wonende in de heerlijkheid van Veur als getrouwd hebbende
Jannetgen Dircxsdr. Vermeer alle voor haar zelf en nog haar sterk makende en in deze de rato
caverende voor Joris Claesz. Wassenaer wonende in de heerlijkheid Veur als getrouwd
hebbende Pietertge Dircxsdr. Vermeer, mitsgaders Gerrit Adrijaensz. van Dijck vader, item
Dirck Sijmonsz. Vermeer en Vranck Pietersz. van der Valck als testamentaire voogden over
de twee nagelaten weeskinderen van Maritgen Dircxsdr. Vermeer zal. alle kinderen,
kindskinderen en erfgenamen van Dirck Adrijaensz. Vermeer gewoond hebbende en
overleden zijnde in Pijnacker, en hebben de nagelaten onroerende goederen verkaveld.
[9357]
f. 161
(gesworens: Jan Aelbrechtsz. Buijtewech en Jacob Claesz. Boogert)
14-6-1653: Comp. Leenert Cornelisz. de Hooch en Jan Pietersz. Oosterlaen tegenwoordige
heiligegeestmeesters van Pijnacker en hebben verkocht aan de kinderjarige kinderen van
wijlen de heer Cornelis Musch in zijn leven heer van Waelsdorp, Carnis en Nieuweveen etc. 4
hond vrij patrimoniaal land gelegen voor Catwijck gemeen in een strekweer land genaamd ‘de
Heulsloot camp’ te verongelden voor 6 morgen daar van de rest de gemelde kinderen in
eigendom is toebehorende.
[9358]
f. 161v
(gesworens: Adam Dircxsz. van der Sijl en Adrijaen Harmensz. Overgeau)
28-6-1653: Comp. Crijn Dircxsz. Suijderkerck onze inwonende buurman en heeft verkocht
aan Cornelis van der Helm coopman tot Amsterdam twee stukken land gelegen
besuijderkerck in Pijnacker, het een te verongelden voor 3 morgen 3 hond zijnde 3 morgen
patrimoniaal en 3 hond gekomen van de pastorie van Pijnacker, hem comp. aangekaveld uit
de boedel van Maritgen Cornelisdr. zijn overleden moeder, en het ander zijnde kloosterland
gekomen van het convent van Sint Angeniete binnen Delft te verongelden voor 1 morgen 4
hond.
[9359]
f. 162v
26-6-1653: Getaxeerd de navolgende onroerende goederen staande en leggende in Pijnacker
zulks Pieter Cornelisz. Broomer zal. gewoond hebbende tot Pijnacker met de dood geruimd en
ten behoeve van zijn erfgenamen van ter zijde nagelaten heeft.
[9360]
f. 163v
(gesworens: Jan Aelbrechtsz. Buijtewech en Jacob Claesz. Boogert)

29-8-1653: Comp. Hester Huijbrechtsdr. de Bije lest wed. van Pieter Cornelisz. Broomer zal.
wonende in Catwijck in Pijnacker geass. met Sijmon Claesz. van der B haar gekoren voogd in
deze ter eenre, en Jacob Cornelisz. Rockeveen wonende in Keulen in Pijnacker getrouwd
zijnde met Maritgen Cornelisdr. Broomer zuster en bij testament geïnstitueerde enige en
universele erfgenaam van voorn. Pieter Cornelisz. Broomer ter andere zijde. Hebben de
nagelaten onroerende goederen verdeeld. Verwijst naar cedulle voor Johannis Ranck not. te
Delft d.d. 10-8-1653.
(belender o.a. Cornelis Gijsbrechtsz. de Cock; vermeld 10 hond bruikwaar in eigendom
toekoemende de wed. en erfgenamen van Cornelis Arentsz. Boertgen zal.)
[9361]
f. 164v
6-10-1653: Comp. Ermgen Jansdr. wed. en alsnog boedelbezitster van Huijbrecht Bastijaensz.
van der Hoocht zal. en Grietgen Arentsdr. wed. van Joris Bastijaensz. wonende binnen de stad
Delft, en hebben verkocht aan Leenert Cornelisz. de Hooch en Jan Pietersz. Oosterlaen
wagemaecker tenegonwoordige armemeesters van Pijnacker ten behoeve van de huisarmen
aldaar, een stuk land gelegen aan de noordzijde van de Catwijcker Laen in Pijnacker te
verongelden voor 2 morgen.
[9362]
f. 165v
26-9-1653: Kopie akte van taxatie – Schout en schepenen van de vrije heerlijkheid Veur
hebben op verzoek van Gerrit van Leeuwen, secretaris tot Pijnacker, getaxeerd de navolgende
landen gelegen in Veur, zoals Dirck Corstijaensz. Wip met de dood geruimd en ten behoeve
van zijn erfgenamen van ter zijde nagelaten heeft.
f. 166
Comp. Leenert Maertensz. Lemmens lindewever tegenwoordig wonende tot Delft voor hem
zelf en Jan Pietersz. schoolmeester alhier als oom en voogd van Pieter Maertensz.
minderjarige persoon, nog vervangende en in deze de rato caverende voor Willem Maertensz.
Havermans smit, en bekenden in die qualite verkocht te hebben aan meester Gillis Gillisz.
Hoppert chirurgijn alhier, zeker huis en erf staande en leggende op het dorp van Pijnacker.
[ Volgens de aanhef: zonen van Maerten Gerritsz. ]
[9363]
f. 167
2-12-1653: Op verzoek van Gerrit van Leeuwen, secretaris van Pijnacker, getaxeerd de
navolgende woning en land bij Maritgen Joostendr. van der Hoeff zal. wed. was van Leenert
Adrijaensz. Reesloot tot Pijnacker overleden zijnde, ten behoeve van haar erfgenamen van ter
zijde nagelaten.
[9364]

f. 167v
12-10-1653: Kopie taxatie – Schout en gerechte van het Hof van Delft hebben op verzoek van
Gerrit van Leeuwen, secretaris van Pijnacker, getaxeerd een derde part van omtrent 14
morgen vrij hofland gelegen in de Noortpolder van Delffgaeu in deze jurisdictie gebruikt
werdende bij Gerrit Dircxsz. de Loose en nagelaten bij Maritgen Joostendr. van der Houff
wed. was van Lenert Adrijaensz. Reesloot die tot Pijnacker zonder kinderen is overleden.
f. 168
(gesworens: Frans Dircxsz. van der Sijl en Jan Cornelisz. van Noorden)
13-1-1654: Comp. Adrijaen Jansz. van Alphen wonende in Nieucoop in Pijnacker en is
schuldig aan Gerrit van Leeuwen, secretaris van Pijnacker, de som van 161 car. gld.
spruitende 99 gld. van 3 jaren landhuur en de restrende 62 gld. van geleende penningen.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 5-6-1669. ]
[9366]
f. 169v
17-1-1654: Comp. Adrijaen Jansz. van Alphen wonende in Nieucoop in Pijnacker en is
schuldig aan Frans Jacobsz. Cluts timmerman alhier de som van 160 car. gld. als rest van
meerder somme spruitende uit zaak van geleverd hout en verdiend arbeidsloon als in het
vernieuwen en repareren van comparanten huising en verder timmeragie geleverd en
verdiend.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 5-6-1669. ]
f. 170
(gesworens: Maerten Jansz. Vermeer en Leenert Pietersz. van der Schilde)
21-2-1654: Comp. (ook voor schout en schepenen van Zegwaart) Cornelis Gijsbrechtsz. Cocq
inwoner van Segwaert getrouwd geweest zijnde met de wed. van Pouwels Jansz. Lelij en nu
weduwnaar van dezelve, en heeft verkocht aan Claes Cornelisz. Berckel wonende omtrent de
Bergschenhoek, eerst een woning als huis, erf, barg, schuren staande en leggende in Segwaert
binnen ’t Scheijt in Catwijck in de Veur te verongelden voor 2 morgen 5 hond, nog een stuk
hooi en slagturfland gelegen in het ambacht van Pijnacker over de achter Catwijckse Watering
af noord op tot de Ackersloot toe.
[9368]
f. 171v
(Adrijaen Henricxsz. Broechoven, schout van Zegwaart, Arent Cornelisz. Pijnacker en
Cornelis Jeremiasz. Burch schepenen ald.)
(Pieter Claesz. Brantsz. schout van Pijnacker, Maerten Jansz. Vermeer en Leenert Pietersz.
van der Schilde gesworens ald.)
21-2-1654: Comp. Claes Cornelisz. Berckell wonende omtrent de Bergschenhoeck en is
schuldig (uit zaak van koop eerst van een woning als huis en erf, barg, schuren staande en
leggende in Segwaert ninnen ’t Scheijt in Catwijck in de Veur verongeld in het morgenboek
voor 2 morgen en in de verponding met redenen voor 2 morgen 5 hond; nog van een stuk jooi

en slagturfland gelegen in het ambacht Pijnacker over de achter Catwijcxe Wateringh
verongeld voor 2 morgen en lestelijk nog van de beterschap van 2,5 morgen bruikwaar mede
gelegen in Segwaert binnen ’t Scheijt in de Veur, hem comp. huiden getransporteerd) aan
Cornelis Gijsbrechtsz. Cocq inwoner van Segwaert, getrouwd geweest zijnde de wed. van
Pouwels Jansz. Lelij en nu weduwnaar van de zelve, de som van 5650 car. gld.
[9369]
f. 173
21-2-1654: Copie – Ontvangen bij mij ondergeschreven als zoon en klerk van de secretaris
van Segwaert uit handen van Claes Cornelisz. Berkel de som van 132 gld. 6 st. in voldoening
van de gehele 40e penning van de koop van zekere woning als land gelegen zowel in Segwaert
als in Pijnacker, van Cornelis Gijsbrechtsz. de Cocq gekocht. Actum deze 21-2-1654. In
presentie van schepenen van Segwaert en was ondertekend Pr. van Swieten.
‘Accordeert mette principale quitantie bij mij als schepen van Pijnacker, maerten jansen
vermeer’
[9370]
f. 173v
(gesworens: Frans Dircxsz. van der Sijl en Gerrit Jansz. van der Marck)
28-2-1654: Comp. Crijn Dircxsz. Suijderkerck onze inwonende buurman, zoon en mede
erfgenaam van Dirck Quirijnsz. zal., en heeft verkocht aan de ed. heer Cornelis van der Helm
coopman wonende tot Amsterdam zekere zijn comp. woning als huis, schuren, bargen met de
grond daar al hetzelve op staat groot 2 hond en het land daar achter aan gelegen groot 14
hond, doch te verongelden volgens de gaarboeken, hem comp. onder ander aangekaveld uit de
boedel van voorsz. Dirck Qirijnsz. zal. zijn overleden vader volgens de kavelbrief daar van
zijnde d.d. 3-5-1630, zijnde vrij patrimoniaal land.
[9371]
f. 174v
Extract – Staat en masse van de goederen zulks Jacob Arijaensz. Overgeau onder het Hoff van
Delff met Maritgen Pietersdr. zijn zal. huisvrouw in het gemeen heeft bezeten, mitsgaders
scheiding en kaveling tussen de voorn. Jacob Ariensz. voor de ene helft en de kinderen van
zal. de voorn. Maritgen Pietersdr. voor de wederhelft, dat onder de letter A en B. Eerst een
woning als huis, schuur, bergen en geboomte met 16 morgen onvrij hofland etc.
[9372]
f. 175v
30-5-1653: Extract - Op huiden 30-5-1653 hebben Jacob Adrijaensz. Overgeau ter eenre
mitsgaders Maerten Dircxsz. van der Cleij wonende op Schieveen, Cornelis Jorisz. Tas
wonende onder het ambacht Ruijven getrouwd hebbende Magdaleentgen Leendersdr. en
Neeltgen Leendersdr. geass. met de voorn. Maerten Dircxsz. van der Cleij en Cornelis Jorisz.
Tas haar voogden, kinderen en erfgenamen van zal. Marritgen Pietersdr. in haar leven

huisvrouw was van voorn. Jacob Adrijaensz. Overgeau ter andere zijde, en hebben met elkaar
de goederen gescheiden die voorn. Jacob Adrijaensz. Overgeau met voorsz. Maritgen
Pietersdr. zijn zal. huisvrouw in het gemeen bezeten heeft, als volgt: kavel A aan voorn. Jacob
Adriaensz. Overgeau en kavel B de kinderen van voorsz. Maritgen Pietersdr. Ter presentie
van Aelbrecht Arentsz. Drooch wonende tot Berckel, Claes Sijmonsz. Ackersdijck en
Adrijaen Jacobsz. Overgeau als getuigen.
(voor A. van der Block, notaris)
f. 176
(gesworens: Frans Dircxsz. van der Sijll en Jan Cornelisz. van Noorden)
25-4-1654: Comp. Jan Blaseriusz. wonende in Pijnacker op de Lee en heeft verkocht aan
Claes Heijnricxsz. wonende te Pijnacker, zeker huisje, bargje, verder timmeragie met de
gerechtigheid of beterschap van de grond daar het zelve op staat, staande en leggende op de
Leede in Pijnacker op de kant van de weg, zoals het tegenwoordig beheind, betimmerd en
bepland staat, mitsgaders tot deze dage toe gepossideerd en bezeten is, waarnaar de koper
hem zal moeten reguleren, zijnde belast met de helft van een pacht of huur van 10 st. ’s jaars
daar van de wederhelft is staande tot last van Frans Claesz. en jaarlijks betaald moet worden
zo land Cornelis Heijnricxsz., zijn huisvrouw of een van zijn kinderen op zijn woning (nu
toebehorende Jan Cornelisz. van der Leede zijn zoon) wonende is volgens de uitspraak van
goede mannen aan de koper overgeleverd. Voor 150 car. gld. gereed geld. Comp. mede Claes
Heijnricxsz. en bekende het voorsz. opstalletje tot zijn last genomen te hebben.
[9373]
f. 177
29-4-1654: Comp. Jobp Jacobsz. van Hoogeveen wonende binnen de stad Delft medeerfgenaam van zal. Eeuwout Joppensz. gewoond hebbende in het zuideinde van Delffgaeu en
heeft verkocht aan de voogden van de kinderen van zal. Leenert Joppen ten behoeve van
dezelve kinderen, zijn derde part in 4 morgen 3 hond land leggende op de Leede in Pijncaker
(belenders o.a. de erfgenamen van Elijsabeth van der Chijs; de erfgenamen van Maerten
Cornelisz. Voorstadt)
[9374]
f. 178
29-4-1654: Comp. Jan Pietersz. Oosterlaen en Pouwels Cornelisz. Vermeer tegenwoordige
heiligegeestmeesters van Pijnacker, en hebben in die qualite verruild en dienvolgende
getransporteerd aan Adrijaen Adrijaensz. Sijdeman wonende onder het Hoff van Delft, de
helft van een partij land gelegen in het Noorteijnde van Pijnacker te verongelden in het geheel
voor 2,5 morgen daar van de wederhelft hem is toebehorende.
[9375]
f. 179
29-4-1654: Op verzoek van Gerrit van Leeuwen, secretaris van Pijnacker, getaxeerd de helft
van een partij land gelegen in het Noorteijnde van Pijnacker in het geheel te verongelden voor

2,5 morgen bij de tegenwoordige heiligegeestmeesters van Pijnacker tegen Adrijaen
Adrijaensz. Sijdeman verruild aan een stuk land gelegen in Vlielant mede in Pijnacker en op
huiden tot zijn behoeve in eigendom opgedragen.
29-4-1654: Comp. Adrijaen Adrijaensz. Sijdeman wonende in het Hoff van Delft en heeft
verruild en transporteerd aan Jan Pietersz. Oosterlaen en Pouwels Cornelisz. Vermeer
tegenwoordige heiligegeestmeesters van Pijnacker, ten behoeve van de heiligegeestarmen
aldaar, een stuk vrij patrimoniaal land gelegen in Vlielant in Pijnacker te verongelden voor 4
morgen.
[9376]
f. 180
29-4-1654: Op verzoek van Gerrit van Leeuwen, secretaris van Pijnacker, getaxeerd een stuk
land gelegen in Vlielant in Pijnacker te verongelden voor 4 morgen bij Adrijaen Adrijaensz.
Sijdeman wonende in Hoff van Delft tegen de heiligegeestmeesters van Pijnacker verruild aan
de helft van een partij land gelegen in het Noorteijnde van Pijnacker in het geheel te
verongelden voor 2,5 morgen.
[9377]
f. 180v
(gesworens: Frans Dircxsz. van der Sijl en Jan Cornelisz. van Noorden)
8-5-1654: Comp. Leentgen Adrijaensdr. ongehuwde persoon wonende op het dorp van
Pijnacker, geass. met Gerrit van Leeuwen, secretaris van Pijnacker als haar gekoren voogd in
deze, en is schuldig aan de tegenwoordige diaconie in Pijnacker de som van 150 car. gld. ter
zake ven geleende en aangetelde penningen.
[ in de marge: afgelost 21-4-1700. ]
[9378]
f. 181v
(gesworens: Corstijaen Adrijaensz. van Leeuwen (w.g.) en Gerrit Leenertsz. van der Hoeff)
9-5-1654: Comp. Maritgen Jacobsdr. Stompwijck ongehuwde persoon geass, met Frans
Jacobsz. Cluts timmerman als haar gekoren voogd in deze, Claes Michielsz. van Sijdenbosch
voor hem zelf en nog als last en speciale procuratie hebbende van Cornelis Adrijaensz.
Kerchoff getrouwd zijnde met Hilletgen Michielsdr. van Sijdenbosch (proc. d.d. 8-5-1654),
item nog hem sterk makende en in deze de rato caverende voor Maritgen en Pleuntgen
Michielsdr. Sijdenbosch zijn zusters, de zelve Maritgen op deze present, kinderen en
erfgenamen van Annetgen Jacobsdr. Stompwijck, nog de voorn. Claes Michielsz. Sijdenbosch
testamentaire en Cornelis Jansz. van Warmont bij acte codicillair gestelde voogden over de
nagelaten weeskinderen van Huijch Jacobsz. Stompwijck, mitsgaders nog over Jacob en Dirck
Dirxsz. van Adrichem minderjarige kinderen van Dirck Claesz. van Adrichem in echte
geteeld bij Arijaentgen Jacobsdr. Stompwijck, item Leenert Amen van der Schuijt getrouwd
zijnde met Maritgen Dircxsdr. van Adrichem, lestelijk Jan Claesz. van Bergen in
Henegouwen getrouwd hebbende Arijaentge Dircsdr. van Adrichem, alle kind, kindskinderen
en erfgenamen voor vier vijfde parten van Pleunten Jacobsdr. van Tol lest getrouwd geweest

zijnde met Gijsbrecht Cornelisz. van der Burch, en hebben in voorsz. qualite in gevolge van
openbare verkoping d.d. 30-12-1653 getransporteerd aan voorn. Gijsbrecht Cornelisz. van der
Burch vier vijfde parten van een woning als huis, schuur met de de grond daar het zelve op
staat en het land daar achter aan gelegen zijnde patrimoniaal staande en leggende in Nieucoop
in Pijnacker, daarvan het resterende vijfde part de voorn. Van der Burch uit krachte van de
huwelijkse voorwaarden tussen hem en voorsz. Pleuntgen Jacobsdr. van Tol in eigendom
toekomt.
[9379]
f. 182v
9-5-1654: Comp. Gijsbrecht Cornelisz. van der Burch onze inwonende buurman en heeft
verkocht aan Adrijaen Claesz. Romeijn mede onze inwonende uurman, zekere woning als
huis, schuur met de grond daar het zelve op staat en het land daar achter aan gelegen zijnde
patrimoniaal begrepen in de aan deze doorstoken brief op huiden verleden, en dat staande,
gelegen, belend, groot, te verongelden en niet anders belast zijnde als de zelve brief vermeldt.
f. 183
(gesworens: Maerten Jansz. Vermeer en Leenert Pietersz. van der Schilde)
15-5-1654: Comp. Sara Huijbrechtsz. de Bije wed. van Pieter Cornelisz. van der Chijs voor de
ene helft, mitsgaders Jan Pietersz. van der Chijs, Jacob Pietersz. van der Chijs, Leenert
Timonsz. van der Does getrouwd zijnde met Maertgen Pietersdr. van der Chijs, Arijen
Cornelisz. Heijdra getrouwd hebbende Jaepgen Pietersdr. van der Chijs en Maerten Meesz.
van der Hoeck getrouwd zijnde met Jonge Maertgen Pietersdr. van der Chijs, alle kinderen en
erfgenamen van de voorsn. Pieter Cornelisz. van der Chijs, en hebben verkocht aan Michiel
Jacobsz. Overgeau wonende in Catwijck in Pijnacker, een partij land gelegen achter Catwijck
in Pijnacker, te verongelden voor 10 hond.
[9380]
f. 184
(gesworens: Frans Dircxsz. van der Sijl en Jan Cornelisz. van Noorden)
15-5-1654: Comp. Adrijaen Cornelisz. Jongeneel wonende binnen de stad Delft, Willem
Jeremias van der Hiel getrouwd zijnde met Maritgen Cornelisdr. Jongeneel wonende binnen
Delft en Gerrit Dircxsz. de Loose wonende tot Delffgaeu getrouwd zijnde met Neeltgen
Cornelisdr. Jongeneel voor haar zelf, mitsgaders Jan Dircxsz. de Loose en Leenert Adrijaensz.
Conijnenburch testamentiare voogden van de drie nagelaten weeskinderen van Ouwe
Maritgen Cornelisdr. Jongeneel zal. in echte geprocreerd bij Adrijaen Sijbrantsz. van
Wonderen beenhacker binnen Delft, alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Lijsbeth
Arijensdr. zal. wed. van Cornelis Cornelisz. Jongeneel, en hebben verkocht aan Maerten
Jansz. Robol onze inwonende buurman de helft van een stuk erfpachtland gelegen voor
Nieucoop in Pijnacker zijnde het oostwaartse stuk strekkende uit de voor Nieucoopse
Watering west op tot het land van de kinderen van Dirck Claesz. van Adrichem toe, te
verongelden voor 3 morgen 4 hond. Land is erfpacht van Onze Lieve Vrouwe gilde te
Benthuizen.
[9381]

f. 185
(gesworens: Frans Dircxsz. van der Sijl en Jan Cornelisz. van Noorden)
Comp. Hester Huijbrechtsdr. de Bije lest wed. van Pieter Cornelisz. Broomer zal. onze
inwonende buurvrouw geass. met Sijmon Claesz. van der B als haar gekoren voogd in deze,
en is schuldig aan Leenert Adrijaensz. Conijnenburch wonende in et Noorteijnde van Berckl
de som van 900 car. gld. uit zaak van geleende en aangetelde penningen.
[ in de marge: gecasseerd 10-5-1664 door de erfgenamen van Hester Huijbrechtsdr. de Bije. ]
[9382]
f. 186
16-5-1654: Comp. Huijch Joostensz. van der Hoeff wonende in het noorteijnde van Delffgaeu
voor een achtste part, Claes Dircxsz. van der Sijl wonende in het suijteijnde van Delffgaeu als
getrouwd hebbende Hilletgen Joostendr. van der Hoeff, Huijbrecht Jansz. wonende op
Ackersdijck getrouwd zijnde met Jonge Maritgen Joostendr. van der Hoeff elk voor een
vierde part, item Maritgen Huijbrechtsdr. wed. en Joost Willemsz. van der Hoeff wonende
mede op Ackersdijck zoon van Willem Joostensz. van der Hoeff zal. te samen voor een vierde
part, erfgenamen van ter zijde van Ouwe Maritgen Joostendr. van der Hoeff zal. wed. was van
Leenert Adrijaensz. Reesloot gewoond hebbende in het noorteijnde van Pijnacker, mitsgaders
Neeltgen Pietersdr. wed. en boedelbezitster van Pieter Claesz. Koedijck zal. voor de ene helft,
Wouter Dircxsz. van der Starre getrouwd zijnde met Hester Pietersdr. voor hem zelf en nog
als last en procuratie hebbende van Philps Pietersz. Pijnacker (proc. d.d. 6-12-1653),
mitsgaders nog als procuratie hebbende van Jannitgen Pietersdr. bejaarde vrijster (proc. d.d.
16-5-1654 voor Gerrit van Leeuwen notaris te Pijnacker), en Jan Pietersz. Oosterlaen
armemeester van Pijnacker benevens Pouwels Cornelisz. Vermeer die hij in deze is
vervangende, representerende de persoon van Jan Pieter Rutten innocente persoon van de
armen van Pijnacker onderhouden werdende voor de wederhelft, erfgenamen van Grietgen
Michielsdr. van vaderszijde, lestelijk Michiel Breethoeck pompmaecker en Olivier Wit mout
[noot: niet duidelijk of ‘mout’ bij de achternaam of bij het beroep hoort ] brandewijnbrander,
beide wonende binnen Delft nomine uxoris voor haar zelf, erfgenamen van voorszs. Grietgen
Michielsdr. en nog haar sterk makende en in deze de rato caverende voor de verder
erfgenamen van moedeszijde van de meergenoemde Grietgen Michielsdr. in haar leven
huisvrouw van de voorn. Huijch Joostensz. van der Hoeff, die uit hoofde van de zelfde Huijch
Joostensz. mede erfgenaam was van de gemelde Ouwe Maritgen Joostendr. van der Hoeff, en
bekenden zij comp. in voorsz. qualite in het openbaar verkocht te hebben aan Dirck Sijmonsz.
Vermeer onze inwonende buurman een strekweer vrij patrimoniaal land gelegen in het
noorteijnde van Pijnacker te verongelden voor 4,5 morgen. Verwijst naar vorige waarbief d.d.
6-5-1615.
[9384]
f. 187v
16-5-1654: Comp. Huijch Joostensz. van der Hoeff wonende in het noorteijnde van Delffgaeu
voor een achtste part, Claes Dircxsz. van der Sijl wonende in het suijteijnde van Delffgaeu als
getrouwd hebbende Hilletgen Joostendr. van der Hoeff, Huijbrecht Jansz. wonende op
Ackersdijck getrouwd zijnde met Jonge Maritgen Joostendr. van der Hoeff elk voor een

vierde part, item Maritgen Huijbrechtsdr. wed. en Joost Willemsz. van der Hoeff wonende
mede op Ackersdijck zoon van Willem Joostensz. van der Hoeff zal. te samen voor een vierde
part, erfgenamen van ter zijde van Ouwe Maritgen Joostendr. van der Hoeff zal. wed. was van
Leenert Adrijaensz. Reesloot gewoond hebbende in het noorteijnde van Pijnacker, mitsgaders
Neeltgen Pietersdr. wed. en boedelbezitster van Pieter Claesz. Koedijck zal. voor de ene helft,
Wouter Dircxsz. van der Starre getrouwd zijnde met Hester Pietersdr. voor hem zelf en nog
als last en procuratie hebbende van Philps Pietersz. Pijnacker (proc. d.d. 6-12-1653),
mitsgaders nog als procuratie hebbende van Jannitgen Pietersdr. bejaarde vrijster (proc. d.d.
16-5-1654 voor Gerrit van Leeuwen notaris te Pijnacker), en Jan Pietersz. Oosterlaen
armemeester van Pijnacker benevens Pouwels Cornelisz. Vermeer die hij in deze is
vervangende, representerende de persoon van Jan Pieter Rutten innocente persoon van de
armen van Pijnacker onderhouden werdende voor de wederhelft, erfgenamen van Grietgen
Michielsdr. van vaderszijde, lestelijk Michiel Breethoeck pompmaecker en Olivier Wit mout
[noot: niet duidelijk of ‘mout’ bij de achternaam of bij het beroep hoort ] brandewijnbrander,
beide wonende binnen Delft nomine uxoris voor haar zelf, erfgenamen van voorszs. Grietgen
Michielsdr. en nog haar sterk makende en in deze de rato caverende voor de verder
erfgenamen van moedeszijde van de meergenoemde Grietgen Michielsdr. in haar leven
huisvrouw van de voorn. Huijch Joostensz. van der Hoeff, die uit hoofde van de zelfde Huijch
Joostensz. mede erfgenaam was van de gemelde Ouwe Maritgen Joostendr. van der Hoeff, en
bekenden zij comp. in voorsz. qualite in het openbaar verkocht te hebben aan Jonge Jan
Claesz. onze inwonende buurman een woning als huis, schuur, barg met de grong daar al het
zelve op staat, te verongelden voor 2 hond. Verwijst naar vorige waarbief d.d. 6-5-1615.
[9385]
f. 189
(gesworens: Gerrit Leenertsz. van der Hoeff en Corstijaen van Leeuwen)
20-5-1654: Comp. Pieter Dircxsz. Hensbroeck, Jacob Dircxsz. Hensbroeck elk voor een
vierde part, Garrebrant Dircxsz. Hensbroeck en Sijmon Leenertsz. Swartvelt getrouwd zijnde
met Niesgen Dircxsdr. Hensbroeck en Adrijaen Pietersz. Hoeckveen getrouwd zijnde met
Maritgen Dircxsdr. Hensbroeck elk voor een achtste part, mitsgaders nog de voorn. Pieter
Dircxsz. en Jacob Dircxsz. Hensbroeck als voogden over de nagelaten weeskinderen van
Aechgen Dircxsdr. Hensbroeck alle kinderen, kindskinderen en dienvolgende erfgenamen van
Dirck Jansz. Hensbroeck en Maritgen Barentsdr. beide zal., en hebben verkocht aan Pieter
Jansz. Hensbroeck hun oom en oudoom, onze inwoner, eerst een stuk weiland gelegen op de
Hooch te verongelden voor 3 morgen, nog een kamp hooiland gelegen voor Catwijck over de
Lange Wateringe ter verongelden voor 2 morgen.
(belender o.a. Dirck Dircxsz. van der Hove met bruikwaar; Jonge Maritgen Arijensdr.
Reesloot)
[9386]
f. 189v
(gesworens: Frans Dircxsz. van de Sijl en Gerrit Jansz. van der Marck)
29-5-1654: Comp. Jan Cornelisz. Nieuwerkerck wonende op de Leede in Pijnacker en heeft
verkocht aan Pieter Pietersz. Bleijswijck wonende op de Leede voorn. een stukje land gelegen
in de Suijtpolder in Pijnacker te verongelden voor 10 hond, voor 850 car. gld. Verwijst naar
doorstoken waarbrief d.d. 24-4-1644.

[9387]
f. 190v
29-5-1654: Comp. Cornelis Jansz. wonende op de Leede in Pijnacker en geeft te kennen dat
hij met Maritgen Cornelisdr. zijn dochter getrouwd zijnde met Pieter Pietersz. Bleijswijck ten
huwelijk heeft beloof zijn woning als huis, schuur, bargen en 4,5 morgen land gemeen
leggende met de grond daar de voorsz. woning op staat en in het land daar voor, achter,
mitsgaders aan de zuidzijde aan gelegen, in het geheel te verongelden voor 24,5 morgen,
staande en leggende op de Leede in de Suijtpolder, zulks dat comp. nog aan hem behoudt 20
morgen. Comp. transporteert het genoemde aan zijn zwager Pieter Pietersz. Bleijswijck. Met
condities betreffende comp. en zijn vrouw gedurende de rest van hun leven.
[9388]
f. 191v
30-5-1654: Comp. Jacob Joppensz. Verboon onze inwonende buurman als getrouwd
hebbende Jaepgen Fransdr. nagelaten wed. van Claes Cornelisz. Berckhout zal. en bekende in
voorsz. qualite schuldig te zijn aan Jan Leenertsz. Coonijnenburch wonende tot Segwaert de
som van 700 car. gld. uit zaak van geleende en aangetelde penningen.
[ in de marge: afgelost d.d.22-1-1663. ]
[9389]
f. 192v
8-6-1654: Comp. Maerten Dircxsz. van der Cleij wonende op Schieveen, Cornelis Jorisz. Tas
wonende onder het ambacht van Ruijven getrouwd hebbende Maddeleentgen Leenertsdr. voor
haar zelf, en nog als vogden en haar sterk makende en de rato caverende voor Neeltgen
Leenertsdr. jonge dochter, kinderen en erfgenamen van Maritgen Pietersdr. zal. in haar leven
lest huisvrouw was van Jacob Adrijaensz. Overgeau, en hebben als uitkoop getransporteerd
aan voorn. Jacob Adrijaensz. Overgeau 14 hond land gelegen op de Leede in Pijnacker in de
polder van Berckel.
[9390]
f. 193v
8-6-1654: Getaxeerd 14 hond land gelegen in Pijnacker op de Leede in de polder van Berckel,
bij de kinderen en erfgenamen van Maritgen Pietersdr. op huiden benevens alle koebeesten,
paarden en andere levende have, touw in de bargen, haver, vette varkens, bouwgereedschap
en anders haar in het sterfhuis van voorn. Maritgen Pietersdr. tegen Jacob Adrijaensz.
Overgeau aangekaveld en aan dezelve Overgeau in eigendom opgedragen.
f. 194
24-6-1654: Comp. Arent Jacobsz. timmerman wonende tot Delffgaeu, Maerten Jacobsz.
Pijnacker mede timmerman wonende bij het Swaenshals buiten de stad Rotterdam, en Peel

Reijersz. van der Os smith wonende in Pijnacker als getrouwd hebbende Grietgen Jacobsdr.,
alle kinderen en mde-erfgenamen van Jacob Arentsz. timmerman en van Annetgen
Maertensdr. beide zaliger, gewoond hebbende en overleden zijnde tot Pijnacker, en hebben
verkocht aan Aeltgen Gerritsdr. Clapwijck wed. en boedelbezitster van Jan Jacobsz.
timmerman zal. drie vierde parten van een huis en erf staande en leggende aan de noordzijde
van de Westlaen in Pijnacker, daar van het resterende vierde part de voorn. Aeltgen Gerritsdr.
nomine uxoris mede erfgenaam van voorsz. Jacob Arentsz. en Annitgen Maertensdr. is
toebehorende. Verwijst naar vorige waarbrief d.d. 18-3-1634.
[9391]
f. 194v
24-6-1654: Comp. Reijer Peelen van der Os onze inwonende buurman ter eenre en Aeltgen
Gerritsdr. Clapwijck wed. en boedelbezitster van Jan Jacobsz. timmerman zal. onze
inwonende buurvrouw ter andere zijde en verklaarde dat de eerste comp. met voorn. Jan
Jacobsz. in gemeenschap heeft gehad twee huisjes en erfjes staande en gelegen naast en annex
malcander op het dorp van Pijnacker, en dat eerste comp. en voorsz. Jan Jacobsz. bij zijn
leven de voorn. huisjes en erfjes hebben gegrondkaveld, gedeeld en gescheiden in de manier
navolgend. Etc. Verwijst naar opdrachtbrief d.d. 15-6-1650.
[9392]
f. 195v
18-7-1654: Comp. Cornelis van der Hooch wonende in ’s Gravenhage, rentmeester, en als last
en speciale procuratie hebbende van de ed. vrouwe Maria Christina van Arckel vrouwe
weduwe Johan van Alckemade, heer van out Alckemade zal. als moeder en voogdesse over
haar kinderen (proc. d.d. 16-7-1654 voor not. Hendrick Melchiorsz. Brasser te Leiden), en
heeft verkocht aan de ed. heer Cornelis van der Helm, coopman tot Amsterdam, een kampje
patrimoniaal teelland gelegen in Pijnacker te verongelden voor 4 hond.
f. 196
17-10-1654: Comp. Aeltgen Gerritsdr. Clapwijck wed. en boedelhoudster van Jan Jacobsz.
timmerman zal. onze inwonende burvrouw geass. met Gerrit Cornelisz. Clapwijck haar vader
als haar gekoren voogd in deze en heef verkocht aan Jacob Jansz. van Diest timmerman, haar
zwager, een huisje en erf, schuren, loodsen, staande en leggende tot Pijnacker aan de
noordzijde van de Laen alwaar de koper tegenwoordig woont. En nog de winkel en alle
timmergereedschap het zij ‘repen, winden, visels, saech bancken, sagen, schaeff bancken,
bijlen, dissels, avegares, booren ende anders’. Item een schuit, klokje, verscheidene
molenstenen, etc. Verwijst naar vorige waarbrief d.d. 23-5-1634
[9393]
f. 197
17-10-1654: Getaxeerd zekere winkel en alle timmergereedschap etc. zulks Aeltgen Gerritsdr.
Clapwijck wed. en boedelbezitster van Jan Jacobsz. timmerman zal. beneffens haar huis, erf

en verder timmeragie staande en leggende tot Pijnacker aan de Laen verkocht heeft aan Jacob
Jansz. van Diest timmerman, haar zwager.
[9394]
f. 197v
(gesworens: Frans Dircxsz. van der Sijl en Gerrit Jansz. van der Marck)
2-12-1654: Comp. Maerten Jansz. van Ruijven wonende in het Noorteijnde van Berckel voor
hem zelf en nog hem sterk makende en in deze de rato caverende voor Weijntgen Jansdr. zijn
zuister wonende in Vockestaert wed. van wijlen Loueris Sijmonsz. van Noorden, mede
kinderen en erfgenamen van Jan Gerritsz. Berckel gewoond hebbende op Ackersdijck en heeft
verkocht in voorsz. qualite aan Gerrit Jansz. Berckel wonende op Ackersdijck zijn broeder
twee vijfde parten in eens stuk land gelegen op de Lee in Pijnacker in het geheel te
verongelden voor 11 hond.
[9395]
f. 198v
(gesworens: Claes Jorisz. en Maerten Jansz. Roobol)
1-5-1655: Comp. Philps Louwijck wonende in’s Gravenhage als macht en procuratie
hebbende van jonkheer Jacob de Bije heer van Stoutenburch, Frederick van Liere, sursjant
maieur [=sergeant majoor] en cappiteijn ten dienste dezer landen als getrouwd hebbende
vrouwe Theodora de Bije, George de Cats, heer van Colster, enige zoon en erfgenaam van
vrouwe Maria de Bije, alle erfgenamen van zal. juffrouw Abrocha de Bije, die enige dochter
en erfgenaam was van zal. joncker Abraham de Bije in zijn leven heer van Albrantswaert, zo
voor haar zef als vervangende en sterk makende voor haar mede-erfgenamen (proc. voor
Johan Boutesteijn not. te ’s Gravenhage d.d. 27-4-1655), en hebben verkocht aan Jan Claesz.
Langelaen onze inwonende buurman, een strekweer weiland gelegen aan twee kampen in
Pijnacker in het Noorteijnde.
[9396]
f. 199v
4-5-1655: Inventaris van de levende have van paarden, koeien etc. mitsgaders enige inboedel
bij de kinderen en erfgenamen van Antonis Barentsz. de Hooch en Trijntgen Jacobsdr. beide
zaliger, gewoond hebbende tot Pijnacker benevens haar woning en landerijen aan Corstijaen
Pouwelsz. Verspeck in eigendom opgedragen. Etc.
[9397]
f. 201
(gesworens: Maerten Jansz. Roobol en Cornelis Jansz. Huijsman)
7-5-1655: Comp. Jacob Anthonisz. de Hooch onze inwonende buurman, Cornelis Anthonisz.
de Hooch bostelcooper wonende binnen de stad Delft, Pieter Anthonisz. de Hooch
herrebergier op ten Hildoms, Willem Claesz. van Bergen ende Henegouwen timmerman
wonende tot Bleijswijck als getrouwd hebbende Annitgen Teunisdr. de Hooch, en Grietgen

Anthonisdr. de Hooch wed. van Jeroen Claesz. Hillenaer zo voor haar zelf als testamentaire
voogdesse over haar kind Jeroen Jeroensz. bij de voorn. Hillenaer geprocreerd, item Cornelis
Claesz. getrouwd hebbende Trijntgen Gerritsdr. nagelaten dochter van Aechgen Anthonisdr.
de Hooch zal. alle voor haar zelf en nog als voogden over de verdere onmondige kinderen van
de zelve Aechgen Anthonisdr. in echte geprocreerd bij Grrit Pietersz., alle kinderen,
kindskinderen en dienvolgende erfgenamen van Anthonis Barentsz. de Hooch en Trijntgen
Jacobsdr. beiden zal., haar vader, moeder, grootvader en grootmoeder respectivelijk, in haar
leven gewoond hebbende in Pijnacker op de Hoocht, en hebben in die qualite verkocht aan
Corstijaen Pouwelsz. Verspeck tegenwoordige inwoner alhier, als eerst zekere woning als
huis, schuur, bargen met de grond daar al het zelve op staat en zekere partijen van landen in
een strekweer daar voor en achter aan gelegen, staande en leggende op de Hoocht in
Pijnacker, strekkende en belend volgens zekere kaart gemaakt bij Jan Potter Jansz. anno 1567
zijnde al het zelve op deze kaart getekend met de letters B, C, D, P, Q en R, groot als bij ieder
gespecificeerd staat, uitmakende te samen de nombre van 13 morgen 3 hond 10 roeden.
[9399]
f. 203
(gesworens: Claes Jorisz. en Sijbrant Davitsz. Suijderhoeck)
28-5-1655: Comp. Corstijaen Dircxsz. van der Sijl wonende binnen Delft, Claes Dircxsz. van
der Sijl wonende tot Delffgaeu, Frans en Adam Dircxsz. van der Sijl wonende tot Pijnacker
voorsz., item Claes Corstijaensz. van Adrichem wonende tot Vlaerdingen alle broeders en
halve zusters kind, en mede-erfgenamen van Jan Dircxsz. van der Sijl zal., en hebben
verkocht aan Maritgen Jansdr. wed. en alsnog boedelbezitster van Arent Dircsz. van der Sijl
zal. vijf zesde parten in de helft van de helft [sec!] van 3 morgen land, en nog de voorsn.
Corstijaen, Claesm Frans en Adam Dircxsz. van der Sijl voor vier vijfde parten in de
wederhelft van de helft van het voorsz. land alzo het verdere van dien in de boedel van de
voorn. Arent van der Sijl is toebehorende, gelegen besuijderkerk in Pijnacker.
[9400]
f. 204
23-5-1655: Comp. Maritgen Jansdr. wed. en alsnog boedelbezitster van Arent Dircxsz. van
der Sijl zal. wonende op de Overgeau onder het Hoff van Delft en bekende in die qualite met
toestaan van Corstijaen en Adam Dircxsz. van der Sijl, op deze present, gestelde voogden
over haar kinderen in echte geprocreerd bij de voorn. Arent van der Sijl, verkocht te hebben
aan Neeltgen Leenertsdr., ongehuwde persoon, een stuk land gelegen op de Leede in
Pijnacker te verongelden voor 2 morgen.
[9401]
f. 204v
(gesworens: Maerten Jansz. Roobol, Cornelis Jansz. Huijsman)
23-7-1655: Comp. de agent? Gerardt Bulsingh wonende in Schravenhage als speciale last en
procuratie hebbende van jonkheer Johan Helleman, heer van Muijlkercken etc. (proc. d.d. 147-1655 voor not. Pieter van Groenevelt te ’s Gravenhage) en heeft verkocht aan Adrijaen
Coorewinder secretaris tot Berckel , een stuk patrimoniaal land gelegen op de Hoocht in

Pijnacker, groot volgens de akte van meting bij meester Jan Potter zal. in zijn leven gesworen
landmeter in het jaar 1567 gedaan, 4 morgen 4 hond 36 roeden, op de kaart getekend met de
letters J en K, breder volgende de koopvoorwaarden voor genoemde notaris d.d. 17-7-1655
gepasseerd.
[9402]
f. 205v
(gesworens: Jan Claesz. Langelaen en Claes Jorisz.)
5-9-1656: Comp. Cornelis Claesz. Verlaen onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
mr. Joost van Leeuwen en Elias Peneel, elk voor de helft, een stuk patrimoniaal land gelegen
in Pijnacker noorteijnde, groot volgens de meting van Van Ophooven, gezworen landmeter en
schout van Maeslant, 4 morgen 1 hond 5 roeden, doch te verongelden volgens het gaarboek
voor 3 morgen 3 hond.
[9403]
f. 206
(gesworens: Adam Dircxsz. van der Sijl en Andries Pietersz. Hoogeveen)
24-2-1656: Comp. mr. Arnout van der Helm advocaet als speciale procuratie hebbende van de
heer Cornelis van der Helm coopman tot Amsterdam (proc. d.d. 22-2-1656 voor not. Adrijaen
Lock te Amsterdam), en heeft verkocht aan Cornelia en Anthonij Weveringh, minderjarige
kinderen van Catharina van der Helm zal. geteeld bij Adrijaen Weveringh, de navolgende
percelen van landen met de opstallen van dien alle gelegen Pijnacker. Als eerste een woning,
bargen, schuur en beplanting met de grond daar al het zelve op staat groot 2 hond, mitsgaders
het land daar achter aan gelegen groot 14 hond volgens de oude kwijtschelding d.d. 28-21654. Item een stukje land verongeld voor 14 hond volgens de oude kwijtschelding d.d. 3-41652. Etc. etc.
[9404]
f. 208
(gesworens: Cornelis Huijgensz. en Andries Pietersz. Hoogeveen)
27-2-1656: Comp. Maritgen Jansdr. wed. en bij testament boedelbezitster van Corstijaen
Adrijaensz. Spit zal. onze inwonende buurvrouw geass. met Engel Corsz. Spit haar zoon als
gekoren voogd in deze, en heeft verkocht aan de ed. heer Antonij van Mierop wonende in ’s
Gravenhage, commijs van de finantie van Hollant, een partij weiland of hooiland gelegen in
het noorteijnde in Pijnacker voor Nieucoop, zijnde het merendeel patrimoniaal ende ten dele
gekomen van de getijden in de Nieukerck binnen Delft, te verongelden voor 3 morgen 4 hond.
[9405]
f. 209
28-1-1655: Copie memorie – de heren jonker Amelis vandder Boeckhorst heer van
Wimmenuns etc. en Francois Meerman oud-burger der stad Delft als commissarisen uit de
vergadering van de ed. mo. heren gecommitteerde raden hebben op 28-1-1655 in het openbaar

verkocht de twee volgende partijen land gespecteerd hebbende ten comptoire van Maerten
Meerman, rentmeester van de conventiale goederen binnen en buiten de stad Delft, onder op
deze conditie: voorts zullen de kopers vrij zijn etc.
[9406]
f. 210
(gesworens: Cornelis Huijgensz. en Jan Gerritsz. Clapwijck)
25-4-1656: Comp. Peel Reijersz. van der Os, Maritgen Reijersdr. van der Os wed. van
Nicolaes Verboon zal. in zijn leven schout van Pijnacker, en Gerrit van Leeuwen secretaris,
alle wonende tot Pijnacker aan de Laen, en hebben verkocht elk voor een gerecht derde part
aan Adrijaen en Dirck Dircxsz. Vermeulen een partij heel gebroken slagturf en houtland met
een turfschuur op staande, gelegen achter Nieucoop in Pijnacker in het geheel te verongelden
voor 6 morgen 5 hond, voor 1000 gld. gereed en een schuldbrief van 1400 gld.
[9407]
f. 210v
(gesworens: Cornelis Huijgensz. en Jan Gerritsz. Clapwijck)
25-4-1656: Comp. Arijen en Dirck Dircxsz. Vermeulen en zijn schuldig per rest uit koop van
een partij heel gebroken slagturf en houtland met een turfschuur op staande gelegen achter
Nieucoop in Pijnacker te verongelden voor 6 morgen 5 hond, aan Peel Reijersz. van der Os,
Maritgen Reijersdr. van der Os wed. van Nicolaes Verboon zal. en Gerrrit van Leeuwen
secretaris tot Pijnacker, de som van 1400 car. gld.
[ in de marge: gecasseerd d.d. 20-4-1663. ]
[9408]
f. 212
(gesworens: Adam Dircsz. van der Sijl en Andries Pietersz. Hoogeveen)
28-4-1656: Comp. Arijaentgen Cornelisdr. wed. en bij testament boedelbezitster van Dirck
Adamsz. van Kerckhove zal. onze inwonende buurvrouw en is schuldig aan de heer en mr.
Hugo Blocq, raet ordinaris in de ed. Hove van Hollant, de som van 1800 car. gld. ter zake van
geleende en aangetelde penningen. Comp. verbindt tot hypotheek speciaal haar woning als
huis, erf, boomgaard en de tuin daar achter aan gelegen te samen groot omtrent 1 morgen
staande en leggende in Kerckhooff in Pijnacker. Comp. mede Cornelis, Adam en Burger
Dircxsz. van Kerckhove voor haar zelf en in deze haar sterk makende en de rato caverende
voor mr. Adrijaen Pijnacker, advocaat voor de voorsz. ed. hove, alle kinderen van de voorsz.
Dirck Adamsz. van Kerckhove en bekenden de voorsz. hypothecatie voor zo veel het hen
aangaat te approberen en toestaan.
(belender o.a. Jacob Claesz. Westerkerck)
[ in de marge: op 3-5-1662 heeft Joost Willemsz. van der Houff tot Pijnacker als koper en
tegenwoordige possesseur van de hypotheek deze betaald aan de heer mr. Simon Blocq als
mede erfgenaam en als speciale procuratie hebbende van de andere mede-erfgenamen van de
heer en mr. Hugo Blocq, raedt ordinaris in de Hove van Hollandt de som van 957 gld. 10 st. in
mindering van het kapitaal etc.

[9409]
f. 213
(gesworens: Leenert Cornelisz. de Hooch en Cornelis Jorisz. van der Tas)
6-5-1656: Comp. jonkheer Jacob de Jonge van Baerdwijck, heer van Baerdwijck als
procuratie hebbende van vrouw Anna Juliana van Renesse van Baer wed. wijlen jonkheer
Casper van Braeckel in zijn leven heer van Blickenburch (proc. d.d. 22-1-1656 voor not. Cors
van der Fop te ’s Gravenhage), en heeft verkocht aan Maritgen Jansdr. wed. van Claes Ariesz.
Boogert zal. een stuk giftbaar patrimoniaal land gelegen in Pijnacker voor Catwijck te
verongelden volgens de gaarboeken voor 2,5 morgen.
(belenders o.a.: de wed. van Jan Huijbrechtsz. Exelent zal.; Jan Leenertsz. Heulsloot)
[9410]
f. 214
(gesworens: Frans Dircxsz. van der Sijl en Andries Pietersz. Hoogeveen)
9-5-1656: Comp. Wiggert Gijsbrechtsz. de Cocq wonende in de heerlijkheid van Nieuweveen
resorterende onder Nootdorp, nomine uxoris mede erfgenaam van Anthonis Jansz. Tou en
Dieuwertgen Gerritsdr. beide zal. en heeft verkocht aan Jan Adrijaensz. van der Ende, onze
inwonende buurman, de beterschap van een stuk erfpacht land gekomen van het gilde van
Benthuijsen gelegen in het Noorteijnde van Pijnacker te verongelden voor 3 morgen.
[9411]
f. 214v
(gesworens: Adam Dircxsz. van der Sijl en Joris Adrijaensz. Verboon)
12-5-1656: Comp. Adrijaen Adrijaensz. van Bieslant rietdecker wonende tot Cralingen en
heeft verkocht aan Arijen Aijensz. een huis en erf staande en leggende op het dorp van
Pijnacker. Er moet interest betaal worden aan Aefgen Dircxsdr. wed. van Frans Dircxsz. van
der Sijl zal.
(belenders o.a.: ten zuiden de kamer toebehorende Wiggert Jacobsz.; Jacob Heijndricxsz. van
Oostenrijck)
[9412]
f. 216
(gesworens: Adam Dircxsz. van der Sijl en Joris Arijensz. Verboon)
12-5-1656: Comp. Jan Heijnricxsz. van Santen onze inwonende buurman weduwnaar en
boedelbezitter van Maritgen Meijndertsdr. zal. en heeft verkocht aan Philips Claesz.
Langelaen mede onze inwonende buurman, een huis en erf staande en leggende op het dorp
van Pijnacker. Verwijst naar de voorwaarden in de ‘oude brief’ d.d. 12-7-1630. Koper moet
interest betalen aan Aeltgen Gerritsdr. wed. van Jan Jacobsz. timmerman zal. en aan Arent
Jacobsz. timmerman tot Delffgaeu.
[9413]

f. 216v
(gesworens: Cornelis Huijgensz. en Andries Pietersz. Hoogeveen)
13-5-1656: Comp. Jannetgen Adrijaensdr. wed. van Cornelis Jansz. van Warmont geass. met
Claes Arijensz. Clos als haar gekoren voogd in deze, Dirck Floorisz. van Wingerden als
getrouwd hebbende Grietgen Cornelisdr., Neeltgen Cornelisdr., Ermtgen Cornelisdr. en
Aeltgen Cornelisdr. ongehuwde mondige dochters respectievelijk geass. met de voorn. Dirck
Floorisz. van Wingerden als haar gekoren voogd in deze, mitsgaders Gerrit Leenertsz. van der
Houve en Maerten Jansz. Roobol bij testament gestelde voogden over Jan, Claes en Matijs
Cornelisz. nog minderjarige kinderen, en dienvolgende erfgenamen van de voorsz. Cornelis
Jansz. van Warmont, en hebben verkocht aan Ingge Pietersz. onze inwonende buurman, een
woning, schuur, barg en verder timmeragie met de grond daar al het zelve opstaat en het land
daar achter en ter zijde aan gelegen, te samen te verongelden voor 1 morgen, staande en
leggende in Nieucoop in Pijnacker. Is o.a. belast met een kapitaal van 300 gld. aankomende
Philps Claesz. Langelaen. Verwijst naar de oude brief d.d. 14-5-1650.
(belenders o.a.: Pieter Inggensz. Boonifaes; Adrijaen Claesz. Roomeijn)
[9414]
f. 218
13-5-1656: Comp. Jannetgen Adrijaensdr. wed. van Cornelis Jansz. van Warmont geass. met
Claes Arijensz. Clos haar broeder als haar gekoren voogd in deze, Dirck Floorisz. van
Wingerden als getrouwd hebbende Grietgen Cornelisdr., Neeltgen Cornelisdr., Ermtgen
Cornelisdr. en Aeltgen Cornelisdr. ongehuwde mondige dochters respectievelijk geass. met de
voorn. Dirck Floorisz. van Wingerden als haar gekoren voogd in deze, mitsgaders Gerrit
Leenertsz. van der Houve en Maerten Jansz. Roobol bij testament gestelde voogden over Jan,
Claes en Matijs Cornelisz. nog minderjarige kinderen, en dienvolgende erfgenamen van de
voorsz. Cornelis Jansz. van Warmont, en hebben verkocht aan Adrijaen Claesz. Romeijn onze
inwonende buurman een stuk weiland gelegen voor Nieucoop in Pijnacker.
[9415]
f. 219
30-5-1656: Comp. de ed. heer Christiaen van Alckemade wonende in het ambacht Voorburch
nomine uxoris mede-erfgenaam van joncker Johan van Egmont van der Nieuburch zal. en
heeft verkocht aan Sijbrant Cornelisz. van Ruijven tegenwoordig onze inwonende buurman 1
hond land afgeschoten tot een erf (alwaar tegenwoordig opgetimmerd staat een nieuw huis)
uit een stuk land te verongelden voor 2,5 morgen gelegen in Pijnacker bij het dorp, te
verongelden voor 1 hond.
[9416]
f. 219v
26-8-1656: Comp. Cornelis Dircxsz. van der Houff wonende binnen de stad Delft op het
Begijnhoff weduwnaar en bij testament boedelbezitter van wijlen Maritgen Claesdr. en
bekende hij comp. in die qualite (benevens zijn woning en landen gelegen in Hoff van Delff)
verkocht te hebben aan Vranck Reijersz. van Adrichem wonende in het zuideinde van

Delffgaeu, een stuj vrij patrimoniaal land gelegen op de Leede in Pijnacker, hem comp.
aangekomen uit de beodel van zijn overleden ouders, te verongelden voor 2 morgen.
(belenders o.a.: Jan Pietersz. de Goede; Pieter Pietersz. van der Arent)
[9417]
f. 220v
(gesworens: Adam Dircxsz. van der Sijl en Andries Pietersz. Hoogeveen)
8-9-1656: Comp. Elias Peneel wonende in ’s Gravenhage en heeft verkocht aan mr. Joost van
Leeuwen advocaet mede woonachtig in ’s Gravenhage zijn comp. helft van een stuk
patrimoniaal land breder gementioneerd in aan deze doorstoken brief gepasseerd voor schout
en schepenen van Pijnacker d.d. 5-9-1655, groot, strekkende, belend, en belast met een
servituut van overpad als de aan deze doorstoken brief vermeldt.
[9418]
f. 221v
Comp. Arent Boogaert notaris wonende tot Delft als last en procuratie hebbende van de ed. sr.
Cornelis der Helm wonende binnen de stad Amsterdam (proc. d.d. 17-10-1656 voor not.
Vincent Swanenburch te Amsterdam), en heeft getransporteerd aan de heer en mr. Arnoldus
van der Helm advocaet en Pieter Boddaert als getrouwd hebben Cornelia van der Helm, zoon
en schoonzoon van de voorsz. sr. Cornelis van der Helm over haar moeders en
schoonmoeders erve, zekere twee partijen land begrepen in de oude aan deze doorstoken brief
d.d. 8-4-1645 etc. Verwijst naar testament van voorsz. sr. Cornelis van der Helm met
Elisabeth van der Ghiessen zijn overleden huisvrouw voor not. Jacob van Swieten d.d. 11-91652.
f. 222
17-11-1656: Comp. Jacob Sijmonsz. van Ent wonende aan de Haechwecht in het ambacht van
Rijswijck en is schuldig aan Adrijaen van der Block, notaris binnen de stad Delft als
rentmeester van de goederen van het nagelaten weeskind van zal. Frans Cornelisz. van der
Prins ter zake van geleende en aangtelde penningen de som van 900 car. gld.
[9419]
f. 223
21-11-1656: Comp. Dirck en Joris Jansz., item Ingetgen en Maritgen Jansdr. voor haar zelf,
mitsgaders nog de voorn. Dirck Jansz. als oom en voogd over de nagelaten weeszoon van
Arijaentgen Jansdr. zal. alle kinderen en kindskind en dienvolgden erfgenaam van Jan
Huijbrechtsz. en Aeltgen Jorisdr. mede zal. en bekenden achtervolgende zekere conditie in het
maken van huur van het nagenoemde erf tussen Joris Antonisz. zal. en de voorn. Jan
Huijbrechtsz. in haar leven gemaakt volgende de huurcedulle ons schout en gesworens
vertoond, wettelijk getransporteerd te hebben aan Neeltgen Alewijnsdr. weduwe van de
voorsz. Joris Antonisz. zeker huisje, bargje, schuurtje alwaar de voorn. Jan Huijbrechtsz. en
Aeltgen Jorisdr. te wonen plachten, staande bij het dorp alhier op zeker erfje zijnde

erfpachtgrond daar van de beterschap onder anderen de voorsz. Neeltgen Alewijnsdr. is
toebehorende.
[ noot: Jan Huijbrechtsz. is ook zaliger. ]
[9420]
f. 224
28-11-1656: Comp. Willem Leenertsz. van Alphen als getrouwd hebbende Maritgen Jansdr.
wed. en boedelbehoudster van Arent Dircxsz. van der Sijl zal. gewoond hebbende op de
Overgeau in Hoff van Delft, verklarende zijn voorsz. huisvrouw enige tijde geleden is
veraccordeerd met de voogden van haar zes kinderen bij haar in echte geteeld bij de voorn.
Van der Sijl. Zij belooft de kinderen op te voeden etc. en te voldoen van hun vaderlijke
erfenis, alles breder volgens de akte van uitkoop op huiden 28-11-1656 gepasseerd voor Gerit
van Leeuwen notaris alhier tot Pijnacker. Zij verbindt speciaal hierto een stuk land gelegen
besuijderkerck in Pijnacker (belenders: Gerrit Jansz. van der Marck; de wed. van Cors
Arijensz. Spit zal.).
[9421]
f. 225
(gesworens: Maerten Arijensz. van der Ende en Michiel Maertensz. Bleijswijck)
30-12-1656: Comp. Gijsbrant Jansz. van der Marck, wonende in Catwijck in Pijnacker zoon
en mede-erfgenaam van Jan Gijsbrechtsz. van der Marck ende Jannetgen Gerritsdr., beide zal.
en Adrijaen Adrijaensz. van Tol timmerman wonende tot Rijswijck zoon en mede-erfgenaam
van de voorn. Jannetgen Gerritsdr. en hebben verkocht aan Gerrit Jansz. van der Marck onze
inwonende buurman, hele broeder van de voorsz. Gijsbrecht Jansz. en halve broeder van de
voorn. Adrijaen Adrijaensz. van Tol, namelijk de voorsz. Gijsbrecht Jansz. 2,5 zesde parten
en de voorsz. Adrijaen Adrijaensz. van Tol een zesde part, van drie weren lants gelegen naast
malkander besuijderkerck in Pijnacker voor de woning van de koper, te samen te verongelden
in het geheel voor 5 morgen 4 hond wel verstaande dat het zuidwaartse stuk groot 2 morgen
gemeen leggende met nog 1 morgen toebehorende het Oude Gasthuijs binnen Delft, daar van
het resterende de voorn. koper als mede-erfgenaam van de voorsz. Jan Gijsbrechtsz. en
Jannetgen Gerritsdr. is toebehorende. Verkopers zijn betaald namelijk Gijsbrecht Jansz. voor
zijn portie de som van 1300 car. gld. en Adrijaen Adrijaensz. van Tol met de som van 520 car.
gld.
[9422]
f. 226
(gesworens: Corstijaen Adrijaensz. van Leeuwen en Maerten Arijensz. van der Ende)
2-12-1656: Comp. Maritgen Joostendr. wed. en boedelbezitster van Dirck Dircxsz. moolenaer
geass. met Cornelis en Dirck Dircxsz. Vermeule haar zonen, en heeft met advies en toestaan
va ndezelve haar kinderen verkocht aan Adrijaen Dircxsz. Vermeule mede haar zoon, eerst
een huis en erf, twee schuren en een barg staande en gelegen in Nieucoop in Pijnacker, het erf
te verongelden voor een half hond. En nog twee akkeren slagturf of flodderland gelegen
achter Nieucoop te verongelden voor 3 hond. Comp. is voldaan met som van 450 car. gld.
‘jegens gereet gelt’, namelijk met de som van 275 car. gld. die de comp. aan Arent Dircxsz.

zal. volgens de notariële obligatie gepasseerd voor Adrijaen van der Wijel za. notaris in zijn
leven binnen Delft d.d. 3-7-1638 schuldig was, aan haar kinderen gedeeld uit de boedel van
voorsz. Arent Dircxsaz. en bij de koper bij deze tot zijn last genomen, en nog met de som van
150 car. gld. met de interesten van dien als beschadigde borg van wege de comp. mede bij de
koper tot zijn last genomen te betalen aan Gerrit Leenertsz. van der Houff.
(belenders o.a. Claes Jansz. Berckel; de erfgenamen van Dirck Adrijaensz. Vermeer; de wed.
van Adrijaen Adrijaensz. Ouwerkerck zal.)
[9423]
f. 227
(gesworens: Corstijaen Adrijaensz. van Leeuwen (w.g.) en Maerten Adrijaensz. van der Ende
(w.g.))
7-2-1657: Comp. Philps Claesz. Langelaen onze inwonende buurman te kennen gevende dat
Adrijaen Claesz. Romeijn wonende in Nieucoop in Pijnacker hem zelf voor hem comp. heeft
gesteld als borg en mede principaal voor de garing van de verponding, molen- en sluisgelden
over Pijnacker van het jaar 1655, en hij belooft bij deze de voorn. Romeijn van de voorsz.
borgtocht te indempneren en verbindende hij comp. tot dien einde (boven de verbintenis bij
hem comp. gedaan volgens zekere akte van indempnatie gepasseerd voor Adrijaen van der
Blocq notaris binnen Delft d.d. 3-2-1657) nog speciaal zijn huis, erf en verdere timmerage
staande en gelegen tot Pijnacker aan de Laen al waar hij inwoont.
[9424]
f. 227v
(gesworens: Maerten Adrijaensz. van der Ende en Joost Willemsz. van der Houff)
20-2-1657: Comp. Maritgen Jansdr. wed. en boedelbezitster van Corstijaen Adrijaensz. Spit
zal. onze inwonende buurvrouw en is schulig aan Cornelis Adrijaensz. Sijdeman de som van
450 car. gld. ter zake van geleende en aangetelde penningen.
[ in de marge: 11-8-1664. ]
[9425]
f. 228v
7-3-1657: Comp. Philps Claesz. Langelaen onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Pieter Claesz. Brants, schout van Pijnacker, een ledig erf daar tegenwoordig een nieuw huis
opgetimmerd wordt, leggende aan de zuidzijde van de Laen bij de Kercklaen heen, groot,
strekkende en belend, item met zodanig conditiën etc. als de oude opdrachtbrieven aan deze
doorsteken vermelden, speciaal de brief d.d. 17-10-1643.
[9426]
f. 229v
7-3-1657: Comp. Isack Cornelisz. van der Laen onze inwonende buurman als getrouwd
hebbende Maertgen Pietersdr., dochter en mede-erfgenaam voor een derde part van Pieter
Adrijaensz. timmerman zal. en heeft verkocht aan Gerrit van Leeuwen, secretaris van

Pijnacker, een gerecht derde part in 10 hond hooiland gelegen achter Nieucoop in Pijnacker,
daarvan de twee resterende derde parten de koper mede zijn toebehorende. Betaald met een
som van 400 car. gld. en bovendien 10 gld. speldegeld.
f. 230
(gesworens: Mees Pietersz. en Corstijaen Adrijaensz. van Leeuwen)
10-3-1657: Op verzoek van Gerrit van Leeuwen secretaris van Pijnacker getaxeerd de
ngenoemde onroerende goederen staande en gelegen in Pijnacker zulks Pieter Jansz.
Hensbroeck met de dood geruimd en ten behoeve van zijn testamentaire erfgenamen van ter
zijde nagelaten heeft. Etc.
[9428]
f. 231v
7-3-1657: Comp. Philps Claesz. Langelaen onze inwonende buurman en heeft verkocht aan
Adrijaen Cornelisz. Bleijswijck mede onze inwonende buurman, een huis en erf, begrepen in
de aan deze doorstoken brief d.d. 26-2-1644, strekkende en belend etc. als in die brief vermeld
is.
[9429]
f. 232v
(gesworens: Michiel Jacobsz. Overgeau en Joost Willemsz. van der Houff)
27-4-1657: Comp. Maritgen Jansdr. wed. en testamentaire boedelbezitster van Corstijaen
Adrijaensz. Spit zal. en is schuldig aan Jop Heijnricxsz. Noortberge wonende in ’s
Gravenhage de som van 1000 car. gld. ter zake van geleende en aangetelde penningen.
(belenders o.a.: de nazaat van Arent Dircxsz. van der Sijl; de wed. van Frans Dircxsz. van der
Sijl; Wiggert Jacobsz.; de kinderen van Claesgen Dircxsdr.)
[ in de marge: gecasseerd d.d. 11-8-1664. ]
[9430]
f. 233v
1-5-1657: Comp. Cornelis Pietersz. Bregman als getrouwd hebbende Maritgen Jansdr. wed.
was van Jonge Jan Claesz. en heeft verkocht aan Cornelis Jansz. Huijsman onze inwonende
buurman, een woning als huis, schuren, barg met de grond daar al het zelve op staat, te
verongelden voor 2 hond staande en leggende in het noorteijnde van Pijnacker. De woning is
alleen bezwaard met het vaderlijk bewijs van het nagelaten weeskind van voorn. Jan Claesz.
volgens de uitkoopbrief daar van zijnde.
[9431]
f. 234v
2-5-1657: Comp. Hilletgen Adrijaensdr. wed. en testamentaire boedelbezitster van Jan
Andriesz. Boogaert zal. en heeft verkocht aan mr. Dirck van Wijck chirurchijn onze

inwonende buurman, een huis, erf met een turfschuur op staande, staande en leggende tot
Pijnacker aan de Laen. Verwijst naar de voorwaarden in de doorstoken brief d.d. 2-12-1651.
(Belenders o.a.: Adrijaen Dircxsz. Vermeer; Adrijaen Cornelisz. Broomer; Pieter Jansz. van
Cijs)
[9432]
f. 235v
(gesworens: Maerten Adrijaensz. van der Ende en Joost Willemsz. van der Houff)
18-5-1657: Comp. Maerten Cornelisz. van ‘t Wout als getrouwd hebbende Lijsbet Pietersdr.
en Abram Pietersz. Hauwaert als getrouwd hebbende Arijaentgen Pietersdr., kinderen en
erfgenamen van Machtelt Jansdr. die een dochter en mede-erfgenaam was van Jan Gerritsz.
Berckel zal. gewoond hebbende in zijn leven op Ackersdijck, en hebben verkocht aan Gerrit
Jansz. Berckel wonende op Ackersdijck, haar comp. oom, een vijfde part in een stuk land
gelegen op de Leede in Pijnacker in het geheel te verongelden voor 11 hond.
[9433]
f. 236v
23-5-1657: Comp. Hilletgen Adrijaensdr. wed. en bij testament boedelbezitster van Jan
Andriesz. Boogaert zal. en heeft verkocht aan Cornelis Huijgensz. wonende in Nieucoop, drie
enden akkers slagturf of flodderland gelegen achter Nieucoop ter verongelden voor 3 hond,
mitsgaders servituten als de oude brieven vermelden.
f. 237
23-5-1657: Comp. Cornelis Willemsz. Pater wonende in het ambacht van Segwaert als
getrouwd hebbende Jannetgen Adrijaensdr. die wed. was van Cornelis Jansz. van Warmont
zal., gewoond hebbende en overleden zijnde in Nieuwcoop in Pijnacker voor de ene helft,
mitsgaders Gerrit Leenertsz. van der Houve als getrouwd geweest zijnde met Ermptgen
Cornelisdr., Cornelis Sijmonsz. getrouwd hebbende Neeltgen Cornelisdr. en Dirck Floorisz.
van Wijngaerden als getrouwd hebbened Grietgen Cornelisdr. meerderjarige, item de voorn.
Gerrit Leenertsz. van der Houve en Maerten Jansz. Roobol als gestelde voogden over de
minderjarige kinderen van de voorsz. Van Warmont voor de ander helft, en hebben in voorsz.
qualite volgens zekere beschreven voorwaarden in het openbaar verkocht aan Jan Cornelisz.
van Buijsen wonende in Nieucoop voorsz., een his en erf met een turfschuur en een barg op
staande, staande en gelegen in Nieucoop in Pijnacker te verongelden voor 1 hond.
[9435]
f. 238v
23-5-1657: Comp. Jan Cornelisz. van Buijsen onze inwonende buurman en is schuldig aan
Cornelis Willemsz. Pater wonende in het ambacht van Segwaert als getrouwd hebbende
Jannetgen Adrijaensdr. die wed. was van Cornelis Jansz. van Warmont, mitsgaders de
meerderjarige en de voogden over de minderjarige kinderen van de zelve Van Warmont, de
som van 710 car. gld. spruitende uit zaak van koop van huis, erf en flodderland hier na ten

hypotheek gesteld. Comp. mede Cornelis Huijgensz. en Adrijaen Claesz. Romeijn en stelden
zich borg voor voorn. Jan Cornelisz. van Buijs.
f. 239
(gesworens: Michiel Jacobsz.Overgeau en Jan Jansz. Robol)
30-5-1657: Comp. Gerrit Floorisz. scheepmacker tot Overschie als getrouwd geweest zijnde
met Arijaentgen Cornelisdr. Buijtewech die een dochter en mede-erfgenaam was van Cornelis
Cornelisz. Buijtewech, en heeft verkocht aan juffrouw Maria Prins wed. en boedelhoudster
van de ed. heer Gijsbrecht van Beresteijn zal., een stuk land gelegen achter Catwijck in
Pijnacker te verongelden voor 4 hond. Comp. mede Sijmon Floorisz. van de Weurff wonende
tot Overschie ende constitueerde hem waarborg voor Gerrit Floorisz. eerste comp. Betaald
met 800 car. gld. contant.
[9436]
f. 240
(gesworens: Michiel Maertensz. Bleijswijck en Maerten Adrijaensz. van der Ende)
15-6-1657: Comp. Aeffgen Dircxsdr. wed. en testamentaire boedelbezitster van Davodt
Sijbrantsz. Suijderhoock zal. geass. met Sijbrant Davitsz. Suijderhoock haar zoon als haar
gekoren voogd in deze, en heeft verkocht aan de heer Pieter van der Dussen wonende to Delft
zekere partij wei, hooi en haverland gelegen in de Suijtpolder van Delffgaeu onder het
ambacht van Pijnacker te samen groot volgens de meting van Jan de Waert openbaar
landmeter 6 morgen 4 hond 79 roeden op de kaart d.d. 26-5-1657 getekend met de letters A,
B, C, D en E. Betaald met de som van 4079 car. gld. contant.
(belenders o.a. Jacob Dircxsz. Verheul)
[9437]
f. 241
27-6-1657: Comp. Philps Claesz. Langelaen in zijn privé en Antoni Verhorst deurwaerder van
het Hof van Holland wonende in ’s Gravenhage als bij de zelven gesteld zijnde curateur over
de boedel en goederen van voorn. Langelaen en hebben volgens zekere beschreven
voorwaarden in het openbaar verkocht aan Gerrit van Leeuwen secretaris van Pijnacker, een
huis en erf staande en leggende op het dorp van Pijnacker, lest gekomen van Jan Heijnricxsz.
van Santen zal. in zijn leven cleermaker, belast met 32 st. ’s jaars in de verponding en voorts
met zodanige servituten, vrijdommen en dienstbaarheden als de oude brieven of andere
bescheiden daar van zijnde. Betaald met 350 car. gld. contant.
(belenders o.a. Cornelis Claesz. Verlaen; Dirck Crijnen Suijderkerck)

