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Inleiding
In het Gemeentearchief van Delft bevinden zich in het Ambachtsarchief van de
Vrijenban een aantal protocollen van transporten en schuldbrieven van de Vrijenban.
Inv. nr. 516 bestrijkt de periode 1638-1646.
Deze bewerking geeft korte regesten van alle inschrijvingen uit dit protocol. De nummers
tussen [ en ] verwijzen naar de digitale foto’s die gebruikt zijn voor de bewerking.
De regesten zijn kort gehouden en daarom is in het origineel meestal meer informatie te
vinden zoals belendingen en renten die jaarlijks betaald moeten worden.
Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische
doeleinden, dient een verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij
gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke
vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden
vermeld.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker,
Teun van der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@ziggo.nl).
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[8668-8670] <eigentijdse index op voornaam comparanten>
[8670]
f. 1: Protocol van Vrijenban gebonnen op 11-2-1638
[8671]
f. 2 d.d. 11-2-1638: Claes Commersz. van der Marck vleeshouwer te Delft bekende schuldig te
wezen aan Joost Brasser koopman te Amsterdam de som van 6770 gld. 3 st. 8 pen. uit zaak
van koop en leverantie van een stuk weiland en kooltuin op heden aan hem comparant
opgedragen. gelegen in Vrijenban.
[8672]
f. 2v d.d. 11-2-1638: Joost Brasser koopman te Amsterdam bekende verkocht te hebben aan
Claes Commersz. van der Marck vleeshouwer te Delft een stuk weiland gelegen ’t einde de
Kickert vanouds voor een gedeelte genaamd de Koeweij van het convent zoals hij comparant
hetzelfde laatst in huur heeft gebruikt en nog een kooltuin daaraan mede gelegen.
[8673]
f. 3v d.d. 9-3-1638: Huijch Cornelisz. wonende aan de Groeneweg als procuratie hebbende van
Maertijntgen Huijgen weduwe en boedelhoudster van Gerrit Claesz. Assendelft in zijn leven
gewoond hebbende op de Hoorn in het Hof van Delft zijn dochter, zijnde de procuratie
gepasseerd voor Willem van Assendelft secretaris van Vrijenban als notaris d.d. 23-1-1638,
heeft opgedragen aan Pieter Arijensz. Bruijn wonende aan de Dwarskade 3 hond 30 roeden,
zowel land als water.
[8674]
f. 4v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 5 d.d. 23-2-1638: Jacob Fransz. timmerman wonende te Nootdorp heeft verkocht aan Lenert
Ariensz. Moeijman wonende aan de Dwarswatering omtrent 3,5 morgen land met het huis, erf,
timmerage en beplanting daarop staande
[8675]
f. 5v: Bijbehorende schuldbrief.
[8676]
f. 6v d.d. 9-3-1638: Jacob Claesz., Dirck Claesz., Cors Dircksz. van der Zijl nomine uxoris, alle
wonende tot Delft, voor haar zelf, Jacob Claesz. voorn., Andries Schieveen secretaris van het
baljuwschap Delfland en Benjamin Cornelisz. scheepmaker buiten de Rotterdamse poort als
voogden van het weeskind van Arijen Claesz., te samen kinderen, kindskind en erfgenamen van
wijlen Claes Jacob van der Eijnde in zijn leven gewoond hebbende in het Oosteinde binnen Delft
voor 2 morgen 271 roeden, en Evert van Bleijswijck en Bruijn Jacobsz. van der Dussen als
kerkmeesters van de Oude en Nieuwe Kerk van Delft vervangende haar mede broeders in
officio voor 142,5 roeden hebben in het openbaat verkocht aan de regenten van het Meisjeshuis
alhier een stuk weiland daarin dezelfde regenten zelf competerende 241,5 roeden, gelegen in
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Vrijenban, eensdeels te voren met octrooi van de Staten van Holland aan voorn. Claes Jacobsz.
van der Eijnde als allodiaal en vrije landen verkocht, en te voren ook in meerdere partijen
gemeen geweest en nu gegrondkaveld.
[8677]
f. 7v d.d. 18-3-1638: Marijtgen Dircxsdr. weduwe en boedelhoudster van Lambrecht Claesz.
Paspoort wonende te Delft heeft verkocht aan Willem van der Chijs mede wonende te /delft een
tuin en erf gelegen aan de westzijde van Delft in Vrijenban, zijnde patrimoniaal goed groot 2
hond 18 roeden land.
[8678]
f. 8v d.d. 18-3-1638: Mr. Adriaen Groenhout advocaat voor het Hof van Holland wonende in Den
Haag als mede erfgenaam van Jacob van Groenhout in zijn leven secretaris van Delft zijn
zaliger vader heeft verkocht aan Cornelis Huijgensz. de Jonge wonende aan de Dwarskade 2,5
hond, zowel land als water, gelegen in Vrijenban.
f. 9 d.d. 18-3-1638: Jacob Fransz. Cluts wonende te Nootdorp heeft verkocht aan Heijndrick van
Mierop oud schepen van Delft omtrent 1 morgen zowel slagturfland als water gelegen in KleinVrijenban.
[8679]
f. 9v d.d. 1-4-1638: Anna Heussens geinstitueerde eerfgenaam en eertijds weduwe van Cornelis
van Beest en nu huisvrouw van Michiel van Mierevelt als bij antenuptiale voorwaarden aan haar
behouden hebbende de vrije administratie van haar goederen bekende verkocht te hebben aan
Maerten Willemsz. van der Meer een werf met huis, schuur, barg en geboomte daarop staande
en een stukje land groot omtrent 1 hond daar achter aan of west van gelegen.. zosl het met een
sloot tot kopers kosten gessepareerd zal worden, gelegen in Vrijen aan de Dwarswatering.
[8680]
f. 10v: Bijbehorende schuldbrief. Zijn borgen zijn Willem Joosten van der Meer en Sijmon Dircxs.
gezworene van Vrijenban zijn vader en schoonvader repectievelijk.
[8681]
f. 11v d.d. 12-5-1636: Anna van Huessen weduwe van Lambrecht Jacobsz. van Swieten
geassisteerd met Dirck van Swieten haar zoon heeft verkocht aan jonker Veerus van Cats heer
van Bruelis ambachtsheer van Capelle en Biesling een lusthof of tuin met een laan en dergelijke
gekomen van St. Aagtenconvent met een woonhuising gelegen tussen de Waterslootsepoort en
de Schoolpoort van Delft in Vrijenban, zoals verkoopster is aangekomen bij koop van
Margareete Pauw weduwe en voogdesse van haar kinderen gewonnen bij zaliger Pieter van der
Graeff volgens de opdrachtbrief d.d. 16-9-1627, en de brief van willig decreet van het Hof van
Holland d.d. 25-1-1624 en een opdrachtbrief d.d. 22-9-1622 daarbij zaliger Pieter van der Graeff
al hetzelfde in twee verschillende kopen bekomen heeft.
[8682]
f. 12v: Bijbehorende schuldbrief.
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[8683]
f. 13v d.d. 11-4-1638: Gerridt Dircxsz. wonende te Nootdorp heeft verkocht aan Pouwels
Arentsz. wonende aan de Dwarskade een derde part van 2,5 morgen land gelegen in Klein
Vrijenban, volgens de oude opdrachtbrieven waarvan de jongste d.d. 28-12-1634 die onder de
andere mede eigenaars berustende zijn.
f. 14: Bijbehorende schuldbrief.
[8684]
f. 15 d.d. 4-5-1638: Willem Gerritsz. Kruijer bouwman te Overschie als getrouwd hebbende de
weduwe van Dirck Gerritsz. Boonschooff voerman was voor de ene helft, en Jan Arentsz. de
Hont vletter, Heijndrick Stoffelsz. van Dringenburch timmerman beide wonende binnen Delft,
Arijen Gerritsz. bouwman op het Pasgelt en Sijmon Arijensz. bouwman voor aan op Schie als
voogden van het onmondig weeskind van voorn. Dirck Gerritsz. gewonnen bij Maritgen
Arijensdr. zijn zaliger huisvrouw voor de andere helft, met authorisatie van de weeskamer te
Delft d.d. 20-3-1638, hebben verkocht aan Gerrit Cornelisz. Neus buiten de Ketelpoort van Delft
een huis, timmeragie en een wagenschuur, en erfhuur van de gemeenschap van de werf die
tussen Jan en Arijen Dircxsz. voerlieden voor de ene helft en Cornelis Koeijt en de verkopers
voor de andere helft onverdeeld is gelegen en gebruikt wordt zijnde in deze verkoop begrepen
het erfje daar het voorsz. huis op staat en nog de erfhuur van de helft van een stukje land in het
gehee verongeld voor 5 hond achter het voorschreven huis gelegen, alles staande en gelegen
bij de Ouden Aanslag buiten de Ketelpoort van Delft in Vrijenban.
[8685]
f. 16v: Bijbehorende schuldbrief.
[8787]
f. 17v d.d. 4-5-1638: Gerrit Cornelisz. Neus voerman buiten de Ketelpoort van Delft als
principaal, Marijtgen Gerritsdr. huisvrouw van Willem Jansz. Bredervliet te Vlaardingen zijn
moeder als haar goederen bij huwelijkse voorwaarden apart behoudende als borg bekende
schuldig te wezen aan voorn. Willem Jansz. Bredervliet de som van 300 car. gld. ter zake van
toegetelde en op interest gedane penningen.
[8688]
f. 19 d.d. 3-6-1638: Cornelis Huijgensz. de Jonge wonende aan de Dwarskade heeft verkocht
aan Nicolaes van der Horst 2,5 hond, zowel land als water.
[8689]
f. 19v d.d. 2-12-1638: Arijen Claesz. Valc wonende in De Lier vervangende Heijndrick Cornelisz.
van Riep wonende op de Leidschendam, Jan Cornelisz. van Riep wonende in Den Haag en
Pieter Jochumsz. wonende te Rijswijk als voogden van de drie onmondige kinderen van Louris
Cornelisz. van Riep gewoond hebbende onder het ambacht van Rijswijk, en Cornelis Jacobsz.
van Noort vervangende Cornelis Cornelisz. van Nierop weesmeesters van Rijswijk als
oppervoogden van dezelfde onmondige kinderen hebben verkocht aan Willem Joosten van der
Meer wonende aan de Dwarwatering in Vrijenban 3 morgen zowel water als land gelegen in
Klein Vrijenban.
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f. 20: Bijbehorende schuldbrief.
[8690]
f. 21 d.d. 11-1-1639: Maritgen Dircxsdr. weduwe van Jan Cornelisz. wonende in Nootdorp heeft
verkocht aan Jan Teunisz. wonende aan de Dwarswatering in Vrijenban 1,5 morgen dobbe.
[8691]
f. 21v d.d. 8-2-1639: Jan Claesz. Langelaen wonende te Pijnacker als getrouwd hebbende
Marijtgen Jacobsdr. dochter en mede erfgenaam van Jacob Pleunen voor een zesde part
bekende verkocht te hebben aan Claes Dircxsz. van der Zijl zijn huisvrouws stiefvader zijn
comparants zesde part in de helft van 21 morgen land gelegen in Vrijenban.
f. 22 d.d. 15-10-1638: Martina Anthonisdr. Helm weduwe en boedelhoudster van Nicolaes
Damen van der Graft bekende verkocht te hebben aan de heer mr. Everard van Lodesteijn oud
burgemeester van Delft haar comparantes tuin en erf gelegen buiten de Schoolpoort van Delft in
Vrijenban, volgens de laatste opdrachtbrief d.d. 29-4-1629.
[8692]
f. 23 d.d. 2-11-1638: Arijen Aertsz. de Goes te Nootdorp en Willem Arijensz. zijn zoon wonende
aan de Dwarswatering hebben verkocht aan Dirk Jansz. Westervelt bleker zijn buurman 1
morgen slagturfland eertijds mede gesepareerd en verkocht uit een stuk van omtrent 9,5 morgen
hetwelk aan verscheidene percelen is verkocht, gelegen in Klein Vrijenban.
[8693]
f. 23v: Bijbehorende indempnatiebrief.
f. 24 d.d. 30-12-1638: Johanns Dircxsdr. dochter van de heer Dirck Christiaensz. van
Groenewegen in zijn leven burgemeester van Delft voor vijf zesde parten, Marijtgen en
Angniesgen Dircxsdochters van der Wijel bejaarde ongehuwde personen te samen voor het
resterende zesde part hebben verkocht aan de heren regenten van het weeshuis binnen Delft
een kooltuin gelegen buiten de Rotterdamsepoort van Delft groot omtrent 1 hond 60 roeden
land.
[8694]
f. 24v d.d. 11-1-1639: Leuntgen Pietersdr. weduwe van Lenert Lenertsz. Moeijman wonende aan
de Dwarskade in Vrijenban bekende schuldig te wezen aan Jan Cornelisz. van der Wijel
wonende te Delft de som van 257 gld. car. gld. 16 st. vanwege toegetelde en op interest gedane
penningen.
[8696]
f. 25v d.d. 5-4-1639: Pieter Croeser brouwer in de P heeft verkocht aan Pieter Ronaer brouwer
in de Drije Kroonen te Delft een tuin met een huisje daarin buiten de Schoolpoort van Delft in
Vrijenban.
f. 26 d.d. 25-1-1639: Gerardt van der Wel notaris binnen Delft als procuratie hebbende van
Johan de Haen, Bruijn Dircxsz. van der Dussen, Bruijn Jacobsz. van der Dussen en mr.
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Nicolaes Bogaert als executeurs van het testament van zaliger Dirck de Haen overleden binnen
Delft, deze procuratie voor Cornelis Couckebacaker notaris te Delft d.d. 8-1-1639, heeft verkocht
aan Karel de Voocht een tuin gelegen in Vrijenban aan de westzijde van Delft buiten de
Schoolpoort.
[8697]
f. 27 d.d. 24-3-1639: Pieter Lenertsz. Moeijman wonende aan de Dwarwatering heeft verkocht
aan Cornelis Huijgensz. de Jonge wonende aan de Dwarswatering een stukje slagturfland
verongeld voor 2,5 hond gelegen in Klein Vrijenban.
[8698]
f. 27v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 28 d.d. 3-5-1639: Pieter Jansz. molenaar op de Slickmolen buiten de Haagsepoort van Delft
als principaal, Jacob Jansz. van Egmont molenaar op dezelfde molen als borg bekenden
schuldig te wezen aan Jan Cornelisz. van Kerpen saelmaker [zadelmaker?] wonende aan de
Oude Delft te Delft de som van 400 car. gld. over toegetelde en op interest gedane penningen.
[8699]
f. 29 (z.d.): Weijntgen Cornelisdr. weduwe van Willem Cornelisz. gewoond hebbende in
Nieuweveen nu wonende aan de Dwarswatering heeft verkocht aan Willem Cornelisz.
Berendrecht wonende aan het Rietveld te Delft de helft van 5 hond zowel water als land gelegen
in Klein Vrijenban aan de Dwarswatering.
[8700]
f. 29v d.d. 23-8-1639: Marijtgen Dircxsdr. weduwe en boedelhoudster van Lambrecht Claesz.
Paspoort wonende te Delft heeft verkocht aan Willem van der Chijs mede wonende te Delft een
tuin en erf gelegen aan de westzijde van Delft in Vrijenban zijnde patrimoniaal goed groot 2
hond 18 roeden land.
[8702]
f. 31v (z.d.): Dirck Roelantsz. heeft verkocht aan Adriaen Dircxsz. zijn zoon een woning als huis,
schurem, bargen en geboomte met 9,5 morgen land gelegen in een partij van omtrent 43
morgen 2 hond land gelegen in Vrijenban omtrent de Ouden Overslag en door voorn. Dirck
Roelantsz. tot nog toe bezeten is geweest, als mede d eactie en beterschap van de huur van
alle verdere eigen en huurlanden die voorn. Dirck Roelantsz. tot nog toe gebruikt heeft.
[doorgehaald]
f. 31v. d.d. 25-8-1639: De heer en mr. Anthonis de Wael raad in de Hoge Raad van Holland,
Zeeland en Friesland als man en voogd van jonkvrouw Brechtlandt van der Dussen bekende
verkocht te hebben aan Johan van Nederveen een stuk kooltuinand gelegen aan de Kickert
buiten de Waterslootsepoort van Delft in Vrijenban, hetwelk tegenwoordig gebruikt wordt door
Marijtgen Adriaensdr. weduwe van Theunis Willemsz.
[8703]
f. 33 d.d. 3-11-1639: Willem Joosten van der Meer wonende aan de Dwarswatering heeft
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verkocht aan Jacob Cornelisz. Coster wonende te Nootdorp een stukje slagturfland groot 5 hond
17,5 roeden met een schuurtje daarop staande, zijnde de helft van 10 hond 39 roeden daarvan
de wederhelft is toekomende nu Maerten Willemsz. van der Meer, gelegen in Klein Vrijenban.
[8704]
f. 33v d.d. 1(!)-11-1639: Bijbehorende schuldbrief.
f. 34 d.d. 3-11-1639: Joost willemsz. van der Meer wonende aan de Dwarswatering heeft
verkocht aan Maerten Willemsz. van der Meer zijn broeder 5 hond 19,5 roeden slagturfland
gelegen in Klein Vrijenban, zijnde de helft van 10 hond 39 roeden daarvan de andere helft
heden aan Jacob Cornelisz. Coster is opgedragen.
[8705]
f. 34v d.d. 3-11-1639: Maerten Willemsz. van der Meer wonende aan de Dwarskade heeft
verkocht aan Pieter Lenertsz. Moijman wonende aan de Dwarswatering de helft van 1 morgen
min 46 roeden slagturfland gelegen in Klein Vrijenban zoals het tegenwoordig gesepareerd is,
volgens de oude opdrachtbrief d.d. 21-3-1635 die odner Sijmon Dirck Aertsz. als eigenaar van
de wederhelft zal berusten.
f. 35: Bijbehorende schuldbrief.
[8706]
f. 35v d.d. 15-11-1639: Anthonis Jansz. Alenburch als enig erfgenaam van zijn moeder Rusgen
Jaspersdr. weduwe en erfgenaam van Dirck Cornelisz. Bosch heeft verkocht aan Jan Arensz.
Schenck wonende te Nootdorp 11 hond 38 roeden, zowel water als slagturfland, met een huisje,
schuur en geboomte, gelegen in Klein Vrijenban, door voorsz. Dirck Cornelisz. Bosch in vier
verschillende partijen gekocht, als 1 hond 63 roeden van Willem Joosten, 3 hond 50 roeden van
Jacobgen Meijnertsdr., het huis, schuur en geboomte met 3 hond zowel water als daar daar
hetzelfde op staat van Ariaentgen Cornelisdr. weduwe van Jan Lenertsz. Mondius, en 3 hond 25
roeden van Maertgen Huijgen weduwe van Huijch Gorisz., makende totaal de voorsz. 11 hond
38 roeden.
f. 36 d.d. 6-3-1640: Pauwels Arentsz. wonende aan de Dwarkade heeft verkocht aan Gerrit
Dircxsz. wonende te Nootdorp als naaster van de koop van Pieter Leendertsz. Moijman 3,5
hond, zowel water als land, met twee schuren daarop staande, gelegen in Klein Vrijenban.’
[8707]
f. 36v d.d. 15-11-640: Jan Ariensz. Schenck wonende te Nootdorp heeft verkocht aan Pauwels
Arentsz. wonende aan de Dwarswatering 5 hond land gelegen in Klein Vrijenban gesepareerd
uit 2,5 morgen waar in deze koper nu twee derde en Gijs Jansz. Cocq wonende te Nootdorp het
resterende derde deeel is toekomende. Verwijst naar de jongste oude brief d.d. 28-12-1634.
f. 37: Bijbehorende schuldbrief.
[8708]
f. 37v d.d. 13-12-1639: Cornelis van Vliet notaris te Delft als getrouwd hebbende Engetgen
Adriaensdr. Meuijt, mr. Gerrit Lommerman chirurgijn op Delfshaven als getrouwd hebbende
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Maritgen Adriaensdr. Meuijt, Rusgen Adriaensdr. Meuijt en Machtelt Adriaensdr. Meuijt, en Doe
Adriaensz. ’s Gravenzande als vader en voogd van zijn kinderen gewonnen bij Diewertgen
Ariaensdr. Meuijt, te samen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Adriaen Claesz. Meuijt
zaliger in zijn leven oud schepen van Delft hebben verkocht aan Annitgen Philipsdr. van der
Burch ongehuwde persoon mede wonende te Delft een tuin met een huisje daarin gelegen in
Vrijenban buiten de Schoolpoort van Delft met het eigendom van het pad aan de oostzijde van
dezelfde tuin gelegen.
f. 38 d.d. 15-12-1639: Pieter Lievensz. de Bocq eertijds zijdelakenkoper en nu brouwer in de
Drie Croonen binnen Delft heeft verkocht aan Pieter Adriaensz. Croeser brouwer in de P te Delft
een tuin wezende omtrent de helft van een tuin door hem gekocht van de erfgenamen van
Paulus Joppen gelegen in Vrijenban aan de westzijde van Delft.
[8709]
f. 38v d.d. 19-1-1640: Weijntgen Cornelisdr. weduwe vanWillem Cornelisz. wonende aan de
Dwarskade heeft verkocht aan Eduard Everwijn wonende binnen Delft 2,5 hond zowel water als
slagturfland wezende de helft van 5 hond.
f. 39 d.d. 7-2-1640: Niclaes van der Mast gewezen gecommitteerde raad in het College ter
Admiraliteit te Rotterdam heeft verkocht aan mr. Dirck van Coolwijck te Delft een tuin gelegen
buiten de Schoolpoort van Delft in Vrijenban.
[8710]
f. 39v d.d. 8-3-1640: Michiel Jacobsz. Vasch [te Delft] voor twee derde parten, Leuntgen
Pietersdr. weduwe van Lenert Lenertsz. Moeijman voor het resterende derde part hebben
verkocht aan Joost Willemsz. van der Meer wonende aan de de Dwarswatering een kamp
patrimoniaal weiland groot omtrent 11 hond gelegen in Vrijenban.
f. 40: Bijbehorende schuldbrief aan Michiel Jacobsz. Vash te Delft.
[8711]
f. 40v d.d. 8-3-1640: Jan Joosten wonende te Rijswijk heeft verkocht aan Joost Willemsz. van
der Meer wonende aan de Dwarswatering een stuk hooiland gelegen in Vrijenban.
f. 41 d.d. 22-3-1640: Jan Pietersz. Harlaer zoon en enig erfgenaam van Pieter Jansz. Verhouck
voor de ene helft en Samuel Both van der Eem als man en voogd van Maria Cornelisdr. van der
Meer, nog als voogd van de minderjarige kinderen van Marigrieta(!) Cornelisdr. van der Meer
gewonnen bij Willem Cornelisz. van der Burch. nog dezelfde Both en Pieter Sieren Middelhouck
als voogden van de drie minderjarige kinderen van zaliger Adriaen van der Meer, en nog te
samen als procuratie hebbende van Willem Cornelisz. van der Burch getrouwd gehad hebbende
de voorn. Marigrieta van der Meer, van Cornelis van der Burch, van Casper van Wesick
wijnkoper als getrouwd gehad hebbende Grietge Cornelisdr. van der Buch, nog van de voorn.
Cornelis van der Burch en Bruijn Dircxsz. van der Dussen als mede voogden van de onmondige
kinderen van de voorn. Marigrieta van der Meer, nog van dezelfde Van der Dussen als
gemachtigde van Jacob Maire als getrouwd hebbende Cornelia van der Meer dochter van de
voorn. Adriaen van der Meer, item van dezelfde Van der Dussen en mr. Jacob Schilperoort als
voogden van de minderjarige kinderen van de voorn. Adriaen van der Meer, zijnde de procuratie
gepasseerd voor notaris Adriaen van der Block d.d. 24-12-1639, nog de voorn. Both en Pieter
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Sieren Middelhouck als procuratie hebbende van Catarina van der Meer mondige dochter van
de voorsz. Adriaen van der Meer, gepasseerd voor de voorsz. Van der Block d.d. 3-1-1640, item
Clara van der Meer weduwe van Pieter van Velsen, zijnde voorsz. personen te samen
erfgenamen van Geertruijt Ariensdr. van der Meer huisvrouw van de voorn. Pieter Jansz.
Verhouck voor de andere helft bekenden in het openbaar verkocht te hebben aan mr. Lambrecht
d’Overschie 3 morgen 87 roeden 3 duimen land gelegen gemeen in drie kampen omtrent de
Ouden Overslag in Vrijenban, namelijk in een strekweer 2 morgen 2 hond 21 roeden 10 voeten
11 duim groot in het geheel 22 morgen 1 hond 23 roeden land strekkende uit de Delfse Schie
westwaarts over de Papsouwseweg en het Tanthof tot aan het ambacht van Dorp waarop
staande zijn de woning van Jan Ariensz. in Papsouw en Dirck Cornelisz. op Schie, nog een
kamp genaamd de Bijl 166 roeden 7 voeten groot in het geheel 2 morgen 3 hond 60 roeden land
gelegen zuidwaarts van het voorsz. strekweer tusen de Schie en de kamp oostwaarts van de
voorsz. Papsouwseweg, en nog in een kamp genaamd het Mene Land 298 roeden 6 voeten 4
duim land groot in het geheel 4 morgen 3 hond 97 roeden land strekkende van de voorsz.
Papsouwseweg west op over het Tanthof tot aan het ambacht van Dorp, zijnde te samen de
gemeenschap van landen groot 29 morgen 2 hond 80 roeden, waarvan nu verkocht is de
voorsz. 3 morgen 87 roeden 3 duim land waarvan de resterende landen toekomen het Oude
Gasthuis, Jan Ariensz. nu Pouwels Aelbrechtsz. en Dirck Cornelisz. voors., item Matijs Jacobsz.
Holierhouck en de erfgenamen van Engebrecht Adriaensz. van der Meer.
[8713]
f. 42v d.d. 9-6-1640: Samuel Both van der Eem voor hem zelf als man en voogd van Maria
Cornelisdr. van der Meer, nog als voogd van de minderjarige kinderen van Margrieta Cornelisdr.
van der Meer gewonnen bij Willem Cornelisz. van der Burch. item dezelfde Both en Pieter
Sijeren Middelhouck als voogden van de drie minderjarige kinderen van zaliger Adrijaen van der
Meer, nog te samen als procuratie hebbende van Cornelis van der Burch getrouwd gehad
hebbende de voorn. Marigrieta van der Meer, van Cornelis van der Burch, van Casper van
Wesick wijnkoper als getrouwd gehad hebbende Grietgen Cornelisdr. van der Buch, nog van de
voorn. Cornelis van der Burch en Bruijn Dircxsz. van der Dussen als mede voogden van de
onmondige kinderen van de voorn. Margrita van der Meer, nog van dezelfde Van der Dussen als
procuratie hebbende van Jacob Maire als getrouwd hebbende Cornelia van der Meer dochter
van de voorn. Adrijaen van der Meer, item van dezelfde Van der Dussen en van mr. Jacob
Schilperoirt als voogden van de minderjarige kinderen van de voorn. Adrijaen van der Meer,
zijnde de procuratie gepasseerd voor notaris Adrijaen van der Block te Delft d.d. 24-12-1639,
nog dezelfde Both en Pieter Sijeren Middelhouck procuratie hebbende van Catarina van der
Meer mondige dochter van de voorsz. Adrijaen van der Meer, gepasseerd voor de voorn. Van
der Block d.d. 3-1-1640, item Arent van Santen [doorgehaald: wonende in Den Haag als
getrouwd hebbende Hester van der Meer] nomine uxoris voor hem zelf en als procuratie
hebbende van Catharina van der Meer, Clara van der Meer weduwe van Pieter van Velsen,
gepasseerd voor Alewijn van der Aa in Den haag d.d. 15-12-1639, en Anna van der Meer
weduwe van Dirck van Leeuwen hier mede present, Robbrecht Catvelt als getrouwd hebbende
Cornelia van der Meer, allen erfgenamen van Engebrecht Adriaensz. van der Meer bekenden in
het openbaar verkohct te hebben aan mr. Lambrecht d’Overschie 3 morgen 3 hond 40 roeden 3
voeten 10 duim land gelegen gemeen in drie kampen omtrent de Oude Overslag in Vrijenban,
namelijk in een strekweer 2 morgen 4 hond 12 roeden 10 voeten groot strekkende uit de Delfse
Schie westwaarts over de Papsouwseweg en het Tanthof tot aan het ambacht van Dorp waarop
staande zijn de woning van Jan Ariensz. in Papsouw en Dirck Cornelisz. op Schie, nog ineen
kamp genaamd de Bijl 1 hond 88 roeden 10 voeten groot in het geheel 2 morgen 3 hond 60
roeden land gelegen zuidwaarts van het voorsz. strekweer tusen de Schie en de kamp
oostwaarts van de voorsz. Papsouwseweg, en nog in een kamp genaamd het Meenland 338
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roeden 7 voeten land groot in het geheel 4 morgen 3 hond 97 roeden land strekkende van de
voorsz. Papsouwseweg west op over het Tanthof tot aan het ambacht van Dorp, zijnde te
samen de gemeenschap van landen groot 29 morgen 2 hond 80 roeden, waarvan nu verkocht is
de voorsz. 3 morgen 3 hond 40 roeden 3 voeten 10 duim land waarvan de resterende landen
toekomen het Oude Gasthuis, Jan Ariensz. nu Pouwels Aelbrechtsz. en Dirck Cornelisz. voorsz.,
item Matijs Jacobsz. Holierhouck en de erfgenamen van Pieter Jansz. Verhouck.
[8715]
f. 45 d.d. 1-5-1640: Jonker Tobias van de Werve wonende binnen Delft bekende verkocht te
hebben aan Dirck Jorisz. van Adrichem brouwer in de Slange binnen Delft een tuin wezende
patrimoniaal lans met een huisje daarin gelegen op de Buitenwatersloot van Delft in Vrijenban.
f. 45: Bijbehorende schuldbrief.
[8716]
f. 46 d.d. 1-5-1640: Arijaentgen Jansdr. weduwe van Dirck Huijgensz. Thuijnesel en voormaals
weduwe van Jan Huijgensz. Besemaker bekende verkocht te hebben aan Jan Jansz. arbeider
wonende op de Kruitmolen buiten de Waterslootsepoort van Delft een kooltuin gelegen aan de
Kikkert in Vrijenban, volgens de oude waarbrief waarbij verkoopsters eerste man zaliger
hetzelfde van Jacob van der Dussen heer van Harenkarspel gekocht heeft d.d. 7-5-1622.
[8717]
f. 46v d.d. 24-5-1640: Willem Joosten wonende op de Schie buiten Delft bekende verkocht te
hebben aan Cornelis Zachariasz. van Ophoven, Mauris van Cosen bode te Amsterdam als
getrouwd hebbende Maeijken Fransdr. van den Bosch, Isaac van Waesbergen boekdrukker te
Rotterdam als getrouwd hebbende Dingnum Fransdr. van den Bosch, kinderen van Lijsbeth
Sachariasdr. van Ophoven gewonnen bij Franchoijs van den Bosch, en ten behoeve van
Sacharias Danielsz. van den Bosch doctor in de medicijnen te Rotterdam, Anthoni Danielsz. van
den Bosch notaris in ’s Gravenhage en Dingnum Danielsdr. van den Bosch kinderen van
Christijna Sachariasdr. van Ophoven gewonnen bij Daniel van den Bosch een huis, schuur, barg
en geboomte gelegen aan de oostzijde van de Schie in Vrijenban waarvan de grond en erf waar
het huis etc. op staat de kopers toekomt.
f. 47 d.d. 24-5-1640: Cornelis Zachariasz. van Ophoven voor hem zelf voor een derde part enn
nog als procuratie hebbende van Maurits van Cosen bode te Amsterdam als getrouwd
hebbende Maeijken Fransdr. van den Bosch en van Isaac van Waesbergen boekdrukker te
Rotterdam mede present als getrouwd hebbende Dingnum Fransdr. van den Bosch, kinderen
van Elijsabeth Saccariasdr. van Ophoven te samen mede voor een derde part, en als procuratie
hebbende van Sacharias Danielsz. van den Bosch doctor in de medicijnen te Rotterdam mede
present, van Anthonis Danielsz. van den Bosch notaris in ’s Gravenhage voor haar zelf en te
samen als broeders en voogden van Dingnum Danielsdr. van den Bosch kinderen van Christina
Sachariasdr. van Ophoven te samen voor het resterende derde part, kindskinderen en
kindskindskinderen en gesubstitueerde erfgenamen van Lijsbet Claesdr. haar grootmoeder en
overgrootmoeder respectievelijk die in haar leven huisvrouw was van
Claes Arentsz. korenkoper, zijnde voorsz. procuratie gepasseerd voor notaris Arent Cornelisz.
Bogaert te Delft d.d. 3-2-1639 bekenden verkocht te hebben aan de heer en mr. Theodoris
Graswinckel advocaat voor het Hof van Holland een kooltuin wezende tijnsbaar land gekomen
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van het Convent van Koningsveld zijnde een gedeelte van 1 morgen met huis, schuur, barg en
geboomte gelegen in Vrijenban. Verwijst naar brief van de Staten van Holland en WestFriesland d.d. 20-1-1582 en de opdrachtbrief verleden voor schout en gezworenen van
Vrijenban d.d. 13-3-1582, en de opdrachtbrief van het huisje.
[8718]
f. 48 d.d. 6-9-1640: Jacob Jansz. van Egmont en Pieter Jansz. beide molenaars wonende buiten
de Haagpoort van Delft in Vrijenban bekenden elk voor de helft schuldig te wezen aan Jeronimis
Jacobsz. moutmaker de som van 70 car. gld., Anthonij Heijnsius 50 gld. 5 st., Jacob Danielsz.
de Berch 50 gld., Isbrant van Santen 50 gld., Arij Willemsz. molenaer 50 gld., Cornelis Cornelisz.
Bleijcker 50 gld., Fijtgen Huijgen 50 gld., Machtelt Huijgen 50 gld., Jan Adrijaensz. Swijs 30 gld.,
de heer schepen Heijndrick van Mierop of zijn nakomelingen 25 gld, Pieter Ronaer 25 gld.,
Pieter Adriaensz. Croesert 25 gld., Abram Corstiaensz. van der Burch 25 gld., Andries van
Swieten in de Passer 25 gld., Pieter Vrouweling 12 gld. 12 st. en Machtelt Dircxsdr. van der
Dussen 12 gld., te samen uitbrengende de som van 600 car. gld. ter zake van geleende
penningen in haar comparanten hoogdringende nood tot weder opbouwing van haar
omgewaaide molen geleend en tot haar volkomen dank ontvangen. Verzekert elk op zijn helft
van een windkorenmolen genaamd de Slickmolen met elk zijn helft van de huising en nog elk de
helft van de gereedschappen en omtrent 4 hond erfhuur land daar de molen en huising op staat.
[8720]
f. 49v d.d. 15-11-1640: Anna Huijsens huisvrouw van mr. Michiel Mierevelt schilder te Delft als
bij huwelijkse voorwaarden aan haar behouden hebbende de vrije administratie van haar
goederen als geinstitueerde erfgename van Cornelis van Beest haar eerste man was bekende
verkocht te hebben aan Maerten Willemsz. van der Meer omtrent 3,5 morgen zowel water als
land wezende een gedeelte van 4 morgen zowel water als land waarvan het verdere gedeelte
hem Maerten Willemsz. van haar comparante voor deze is opgedragen, met een huising en erf
daaraan gelegen.
[8721]
f. 50v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 51 d.d. 30-10-1640: Corstiaen Dircksz. van der Schije brandewijnbrander, Roelant Dircksz.
van der Schije bouwman, en Arien Claesz. als getrouwd hebbende Ariaentge Dircxdr. van der
Schije alle wonende binnen Delft te samen erfgenamen voor drie vierde parten van Dirck
Roelantsz. in zijn leven bouwman gewoond hebbende omtrent de Ouden Overslag op de Schije,
haar vader en schoonvader respectievelijk, bekenden dat dezelfde haar vader in zijn leven
verkocht en in betaling gegeven heeft, en dat zij ingevolge vandien bij deze opdragen aan
Adriaen Dircksz. van der Schie haar broeder en zwager drie vierde parten van een woning als
huis, schuur, berg en geboomte en nog in het geheel 9,5 morgen land, zoals het gemeen is
gelegen in een partij van omtrent 43 morgen 2 hond land gelegen in Vrijrnban omtrent de Ouden
Overslag, daarvan het resterende vierde part het Oude Gasthuis binnen Delft is toekomende en
door voorn. haar vader en schoonvader is bezeten.
[8722]
f. 52 d.d. 30-10-1640: Dezelfden verkopen aan Adriaen Dircksz. van der Schie drie vierde parten
van 8 morgen 1,5 hond land daarvan hem koper het resterende vierde part als mede erfgenaam
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van zijn vader is toebehorende, zijnde de helft van 16 morgen 3 hond land gelegen aan de
Ouden Overslag in Vrijenban daarvan de andere helft van de voorsz. 16 morgen 3 hond land het
Oude Gasthuis te Delft is competerende. Volgens de jongste oude opdrachtbrief d.d. 11-7-1617.
[8723]
f. 53 d.d. 30-10-1640: Bijbehorende schuldbrief.
[8724]
f. 54 d.d. 1-11-1640: Sijmon Claesz. landman wonende aan de Geerweg bekende verkocht te
hebben aan Salomon Cornelisz. mede wonende aan de Geerweg beide binnen Delft 1,5 morgen
zowel water als slagturfland gelegen in Klein Vrijenban.
[8725]
f. 54v d.d. 23-12-1640: Cornelis Jansz. Brouwershaven wonende te Delft bekende verkocht te
hebben aan Wouter Jacobsz. de Wit mede wonende te Delft een laan gelegen buiten de
Schoolpoort van Delft in Vrijenban bij hem comparant in twee partijen gekocht, volgens de twee
opdrachtbrieven daarvan zijnde.
f. 55 d.d. 20-12-1640: Jan Huijgensz. tuinder wonende buiten de Waterslootsepoort van Delft
bekende verkocht te hebben aan de heer mr. Everard van Lodensteijn burgemeester van Delft
een stuk van zijn achterste tuin of boomgaard groot 66,5 roede, en nog de laan met de halve
sloot in het noorden daar naast gelegen, strekkende westwaarts tot het begin van het gangpad
dat hij comparant aan de westzijde van deze verkochte 66,5 roeden aan hem is behoudende.
[8726]
f. 56 d.d. 10-1-1641: Pieter Adriaensz. Kroesert brouwer in de P te Delft bekende verkocht te
hebben aan Willem van der Chijs mede wonende te Delft een tuin gelegen in Vrijenban aan de
westzijde van Delft, volgens de opdrachtbief d.d. 15-12-1639.
[8727]
f. 56v d.d. 5-2-1641: Barent Jacobsz. Evegroen bekende verkocht te hebben aan Arijen Claes
Diertsz. zijn zwager een woning met een huis, schuren, berg en geboomte en twee stukken
zowel heel als ingestoken slagturfland gelegen in Vrijenban op een van deze twee stukken de
voorsz. woning etc. is staande.
[8728]
f. 57v: Bijbehorende schuldbrief van Arijen Claes Diertsz. aan Barent Jacobsz. Evegroen zijn
schoonvader.
[8729]
f. 58v d.d. 12-1-1641: Trijntge Cornelisdr. de Vlieger weduwe van Adriaen Adriaensz Suijcker
geassisteerd met Claes Cornelisz. de Vlieger en Joris Cornelisz. de Vlieger haar broeders en
Gerrit Dircksz. in de Zouteveen en Louweris Gerritsz. in de Kethelpolder, Adriaen Vranckensz. in
het Hof van Delft haar zwagers ter eenre, en Dirck Adriaensz. Suijcker en Jan Adriaensz.
Suijcker als omen en gestelde voogden van Grietgen oud 13 jaar, Baertgen oud 9 jaar en

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Adriaen Adriaensz. oud 6 jaar alle drie kinderen en erfgenamen van Adriaen Adriaensz. Suijcker
gewoond hebbende in de Noord-Kethel in Vrijenban ter andere zijde verklaarden met elkaar
geaccordeerd te zijn nopende de uitkoop van de boedel en goederen door voorn. Adriaen
Adriaensz. nagelaten en zoals die door zijn weduwe worden bezeten […].
[8731]
f. 60v d.d. 21-2-1641: Everard van Blijswijck brouwer in de Dubbelden Sleutel te Delft als
getrouwd hebbende Peternella Adriaensdr. Hogenhouck dochter en enig erfgenaam van Adriaen
Maertensz. Hogenhouck in zijn leven oud schepen van Delft bekende getransporteerd te hebben
aan Eduwaert Everwijn 10 hond verdolven, zowel water als land, zoals hetzelfde als akkers met
elzen, wilgen en andere bomen bepoot en bepland is in de Klein Vrijenban, volgens de oude
waarbrieven, de oudste d.d. 31-7-1631 en de jongste d.d. 8-5-1636.
f. 61: Bijbehorende schuldbrief.
[8732]
f. 61v d.d. 21-2-1641: Nicolaes Bogaerd doctor in de medicijnen binnen Delft bekende verkocht
te hebben aan Elijsbeth Damen van der Graft weduwe van Dirck Adriaensz. Bleijswijck in zijn
leven burgemeester van Delft een tuin en huisje gelegen buiten de Schoolpoort van Delft in
Vrijenban, volgens de oude brieven en het contract gemaakt tussen de heer burgemeester mr.
Everard van Lodensteijn en hem comparant verleden voor notaris Gerrard van der Well.
[8733]
f. 62v: Bijbehorende schuldbrief.
[8734]
f. 63v d.d. 5-3-1641: Cornelis Cornelisz. van der Burch wonende in de Hypolitusbuurt binnen
Delft bekende verkocht te hebben aan Johan Adriaensz. van der Meer apothecaris wonende
aan de Voldersgracht binnen Delft een tuin en een huisje daarin gelegen buiten de Schoolpoort
van Delft in Vrijenban naast de tuin van Elijsbeth Damen van der Graft weduwe van Dirck
Adriaensz. Bleijswijck in zijn leven oud burgemeester van Delft aan de oostzijde en naast de tuin
van Carel de Voocht aan de westzijde, volgens de drie oude opdrachtbrieven, de oudste d.d. 234-1622 en de jongste d.d. 22-4-1636.
f. 64: Bijbehorende schuldbrief.
[8735]
f. 65 d.d. 14-7-1641: Geertruijt Matheusdr. Onderwater laatste weduwe van Nicolaes Gael voor
een vierde part, Abraham Matheusz. Onderwater voor een vierde part, Adrijaen van
Groenewegen wonende in Den Haag als procuratie hebbende van Boudewijn Onderwater
brouwer te Dordrecht gepasseerd in zijn prive en als testamentaire voogd van zijn onmondige
broeders, nog de voorn. Groenewegen als procuratie hebbende van Matheus Onderwater koop
te Amsterdam kinderen van Jan Matheusz. Onderwater mede te samen voor een vierde part, en
nog dezelfde Groenewegen als testamentaire voogd van de twee onmondige kinderen van
Cornelis Matheusz. Onderwater voor het resterende vierde part, te samen erfgenamen van
Cornelia Jansdr. weduwe van Matheus Jansdr. Onderwater in zijn leven brouwer in de Drije
Starre binnen Delft, zijnde de voorsz. procuratie gepasseerd voor de secretaris van Vrijenban

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

als notaris op 16-5 lestleden, bekenden verkocht te hebben aan Jan Cornelisz. van der Poel
glaasmaker het uiterste oostwaartse gedeelte van een boomgaard verongeld voor 4 hond
gelegen aan de noordzijde van de Buitenwatersloot van Delft in Vrijenban.
[8737]
f. 66v: Bijbehorende schuldbrief.
[8738]
f. 68 d.d. 28-3-1641: Machtelt Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van Pieter Jansz. Vervliet
bekende getransporteerd te hebben aan Willem Claesz. van der Schije te Delft een custingbrief
gepasseerd voor schout en schepenen van Maassluis door Willem Jansz. Buijs bouwman aldaar
met speciale verbintenis van zijn huis en erf over koop van dewelke dezelfde is spruitende,
inhoudende nog als rest de som van 1350 gld., volgens dezelfde brief d.d. 12-11-1640.
[8739]
f. 68v d.d. 28-3-1641: Claes Commertsz. van der Marck vleeshouwer te Delft bekende verkocht
te hebben aan Johan van Nederveen buskruitmaker wonende buiten de watersloot een kooltuin
mede gelegen buiten de Watersloot ’t einde van de Kikkert in Vrijenban, zijnde eertijds gekomen
van het convent [naam niet vermeld].
[8740]
f. 69v d.d. 4-4-1641: Vranco van der Meer oud schepen van Delft bekende verkocht te hebben
aan Boudewijn van Steenhuijsen oud schepen van Den Briel een tuin, huisje en erven, bomen,
plantages en anderszins gelegen buiten de Schoolpoort van Delft in Vrijenban.
[8741]
f. 70v d.d. 28-4-1641: Arijen Cornelisz. gewoond hebbende te Pijnacker en tegenwoordig te
Overschie bekende verkocht te hebben aan Jan Jorisz. Post wonende tegenwoordig in
Vrijenban een huis, schuur, berg en geboomte gelegen op de Noordkethelsekade in Vrijenban
daarvan de grond toekomt de Noordkethelsepolder, met de toegift van 7 morgen bruikwaard en
de toegift van de bruikwaar van de grond daar het voorschreven huisje op staat, zoals hij
comparant hetzelfde van de molenmeesters van de Noordkethel gehuurd heeft.
f. 71: Bijbehorende schuldbrief.
[8742]
f. 72 d.d. 20-5-1641: Gijs Jansz. Cock te Nootdorp bekende verkocht te hebben aan Pouwels
Adriaensz. aan de Dwarswatering in Vrijenban 1 hond 67 roeden slagturfland zijnde
gesepareerd uit een stuk land groot 2,5 morgen gelegen in Klein Vrijenban.
[8743]
f. 72v: Bijbehorende schuldbrief.
[8744]
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f. 73v d.d. 14-5-1641: Cornelis Heijndricxsz. van der Veer kassawerker wonende achter het
Leprooshuis in Vrijenban bekende geconstitueerd en verkocht te hebben aan Juffrouw Maria
Jacoba Bave weduwe van de heer Jeremijas de Mooster wonende te Rotterdam een jaarlijkse
losrente van 60 car. gld. ’s jaars.
[8745]
f. 74v d.d. 14-5-1641: Jacob Aelbrechtsz. van der Graeff koopman tegenwoordig wonende in de
Vrijenban bekende verkocht te hebben Christiaen van Groenewegen schout van Vrijenban een
tuin met een laan daar naast gelegen groot omtrent 1 hond 50 roeden met het huisje door hem
comparant daarin getimmerd gelegen in Vrijenban.
f. 75 d.d. 14-5-1641: De weledele jonkheer Theophilus van Cats heer van Cats, Coulster, Heiloo
en Ruiven als testamentaire voogd en als procuratie hebbende van de weledele jonkheer Pieter
van Tuijl van Serooskercke heer van Maalstede baljuw en dijkgraaf van de stad en landen van
Tholen, als mede voogd in plaats van zijn overleden vader door de gemelde heer van Cats
gesubstitueerd uit kracht van het voorschreven testament van de kinderen van zaliger jonker
Verus van Cats in zijn leven heer van Bruelis, Cappelle en Bieseling heeft verkocht aan Jacob
Aelbrechtsz. van der Graeff koopman wonende in Vrijenban een lusthof of tuin met een laan en
dergelijke, gekomen van St. Aagtenconvent met een woonhuising, gelegen tussen de
Waterslootsepoort en de Schoolpoort an Denft in Vrijenban aan de Stadssingel, zoals voorn.
Jonker Verus van Cats het verkochte aangekomen is bij koop van Anna van Heussen weduwe
van Lambrecht Jacobsz. van Swieten volgens de opdrachtbrief d.d. 12-5-1638.
[8747]
f. 76v d.d. 14-5-1641: Jacob Aelbrechtsz. van der Graeff koopman wonende in Vrijenban
bekende vanwege de voorgaande koop tot zijn last genomen te hebben de som van 4000 car.
gld. hoofdgeld die de voorn. zaliger heer van Bruelis uit de voorgaande koop van Anna van
Huessen weduwe van Lambrecht Jacobsz. van Swieten schuldig is met de interest vandien.
[8748]
f. 77v d.d. 111-5-1641: De heer en mr. Anthonis de Wael raad in de Hoge Raad van Holland,
Zeeland en West-Friesland als man en voogd van juffrouw Brechlant van der Dusse bekende
verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz. van der Blade Groen een stuk kooltuinland gelegen
buiten de Waterslootsepoort van Delft in Vrijenban hetwelk enige jaren gebruikt is geweest door
Thomas Dircksz.
[8749]
f. 78v d.d. 14-7-1641: Jan Huijgensz. tuinder buiten de Waterslootsepoort van Delft bekende dat
hij verkocht en op 20-12-1640 heeft opgedragen aan de heer en mr. Everard van Lodensteijn
burgemeester van Delft een stuk van zijn achterste tuin of boomgaard groot 66,5 roeden en nog
de laan en halve sloot in het noorden daar beneffens gelegen, volgens de opdrachtbrief voor
schout en gezworenen van Vrijenban gepasseerd d.d. 20-12-1640, en dat de voorsz. 66,5
roeden werden bevonden te zijn een gedeelte van 1 morgen boomgaard hetwelk in het geheel
door hem comparant te voren belast was met 600 gld. hoofdgeld ten behoeve van Jan van
Blenckvliet te Rotterdam, welke last hem heer koper ten tijde van opdracht niet bekend is
geweest. Comparant belooft de koper hiervan indemneren.
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[8750]
f. 79v d.d. 18-8-1641: Neeltgen Cornelisdr. weduwe em geinstitueerd erfgenaam van Pieter
Lenertsz. Moeijman wonende in Klein Vrijenban aan de Dwarswatering bekende verkocht te
hebben aan Niclaes Mathijsz. van der Horst wonende buiten de Koepoort van Delft omtrent 2
morgen 3 hond 4 roeden verdolven slagturfland. Een deel is gekomen van Lenert Ariensz.
Moeijman vader van voorsz. Pieter Lenertsz.
f. 80 d.d. 17-10-1641: Willem Pietersz. tuinder wonende achter ’t Siecken buiten Delft in
Vrijenban bekende verkocht te hebben aan de heer Dirck van der Lee gecommitteerde raad ter
admiraliteit te Rotterdam een tuin groot omtrent 6 hond 40 roeden met de huising daarin gelegen
in Vrijenban achter ’t Siecken.
[8751]
f. 80v d.d. 12-11-1641: Pouwels Ariensz. wonende aan de Dwarswatering bekende verkocht te
hebben aan Nicolaes Mathijsz. van der Horst wonende buiten de Koepoort van Delft 3 morgen 1
hond zowel water als slagturfland gelegen in Klein Vrijenban in twee partijen, als een partij van
10 hond zijnde gesepareerd van de helft van 5 morgen, en een partij groot 1,5 morgen.
[8752]
f. 81v d.d. 12-11-1641: Gerrit Dircxsz. wonende te Nootdorp bekende verkocht te hebben aan
Cors Maertensz. van der Clesij wonende aan de Gasthuislaan te Delft 5 hond 25 roeden zowel
slagturfland als water gelegen in Klein Vrijenban.
f. 82: Bijbehorende schuldbrief.
[8753]
f. 83 d.d. 19-12-1641: Leentgen Jansdr. weduwe van Jeroen Sijmonsz. wonende op de Hoorn,
Jan Jansz. Stout mede wonende op de Hoorn, Cornelis Jansz. Stout wonende in Schieveen,
Frans Bogaert wonende te Delft als procuratie hebbende van Egbert Woutersz.
scheepstimmerman als getrouwd hebbende Marijtgen Cornelisdr. en van Jan Cornelisz.
schipper beide te Amsterdam, zijnde de procuratie gepasseerd voor notaris Jacob Spoors te
Delft d.d. 26-3-1641, nog de voorn. Jan Jansz. Stout en Cornelis Jansz. Stout als voogden van
de zes minderjarige kinderen van Dirck Jansz. Stout overleden te Schipluiden, zijnde alle te
samen erfgenamen van Dirck Dircxsz. Stout, en Teunis Ariensz. van Dijck in Den Haag als
getrouwd hebbende Lijsbeth Jacobsdr. Verbinckhorst als geinstitueerd erfgenaam van Marijtgen
Jansdr. Verbinckhorst in haar leven laatst weduwe van de voorn. Dirck Dircxsz. Stout bekenden
verkocht te hebben aan Harcules Cornelisz. Jongen Haes kleermaker een tuin met een
woonhuising daarin gelegen buiten de Zuid- of Kethelpoort van Delft in Vrijenban met het
eigendom of gerechtigheid van het pad.
[8754]
f. 84: Bijbehorende schuldbrief aan de erfgenamen van Dirck Dircxsz. Stout.
[8755]
f. 85: Bijbehorende schuldbrief aan de erfgenaam van Marijtgen Jansdr. Verbinckhorst in haar
leven laatste weduwe van Dirck Dircxsz. Stout overleden in Vrijenban.
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[8756]
f. 86 d.d. 20-12-1641: Harcules Cornelisz. Jongenhaes kleermaker wonende buiten de
Kethelpoort in Vrijenban bekende schuldig te wezen aan Maria Lost weduwe van Otto van
Soelen te Rotterdam de som van 250 car. gld. ter zake van toegetelde penningen.
[8758]
f. 87v d.d. 21-1-1642: Jan Florisz. wonende te Overschie voor hem zelf voor de ene helft, Euft
Claesz. te Overschie als getrouwd hebbende Marijtgen Harmensdr., Floris Harmansz. te
Delfgauw, Adrijaen Harmansz. te Schipluiden meerderjarige voorkinderen, en Dirck Adriaensz.
Vermeer, de voorn. Jan Florisz., Lenert Adriaensz. Overgaeu en Adrijaen Dircxsz. Vermeer
vervangende voor Lenert Crijnsz. van der Burch, omen, neven en voogden respectievelijk van
Jacob, Annitgen, Pieter, Cornelis en Neeltgen Harmensdr. alle minderjarige voorkinderen van
Harman Jansz. in zijn leven gewoond hebbende te Delfgauw gewonnen bij Grietgen Florisdr.
zijn eerste huisvrouw als erfgenamen van dezelfde als bij kaveling het navolgende te beur
gevallen zijnde uit de boedel van dezelfde haar vader voor de andere helft, breder volgens de
akte d.d. 17-12-1641, zijnde de voorsz. voogden geauthoriseerd door schout en gerecht van Hof
van Delft volgens de akte d.d. 19-1-1642, bekende in het openbaar verkocht te hebben aan de
heer Euwout van der Dussen ridder oud burgemeester van Delft en gecommitteerde raad in de
Staten van Holland en West-Friesland 8 morgen patrimoniaal land gelegen in de jurisdictie van
Vrijenban te Delfgauw met niemand gemeen.
[8759]
f. 89 d.d. 24-2-1642: Pieter Ariensz. Bruijn wonende aan de Dwarskade in Vrijenban bekende
verkocht te hebben aan Oude Cornelis Huijgen wonende te Nootdorp 2 hond verdolven
slagturfland gelegen in Klein Vrijenban.
[8760]
f. 89v d.d. 24-2-1642: Pieter Ariensz. Bruijn wonende aan de Dwarskade in Vrijenban bekende
verkocht te hebben aan Jonge Cornelis Huijgen mede wonende aan de Dwarskade in Vrijenban
3 hond 30 roeden zowel land als water.
f. 89v d.d. 1-4-1642: Pieter Leendertsz. Borst wonende aan de Nieuweveenseweg in de
heerlijkheid van Nieuweveen bekende verkocht te hebben aan Dirck Jacobsz. Geerloff in de
Nootdorpsepolder onder Nieuweveen een stukje zowel heel als gebroken slagturfland en water
genaamd de Wildernisse gelegen in Klein Vrijenban in de Rijswijksepolder in Vrijenban.
[8761]
f. 90v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 91 d.d. 18-5-1642: Neeltgen Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van Pieter Leendertsz.
Moeijman wonende aan de Dwarskade in Vrijenban bekende verkocht te hebben aan Cornelis
Jacobsz. Coster wonende aan de Groeneweg een huis, schuur, berg en geboomte met omtrent
10,5 hond land of water daar het voorsz. huis op staat, gelegen aan de Vrijenbansekade in
Vrijenban.
[8762]
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f. 92: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Jacob Cornelisz. Coster zijn vader wonende te
Nootdorp en Pauwels Adriaensz. van Hogeveen zijn zwager.
[8763]
f. 93 d.d. 15-5-1642: Han van Loo wonende binnen Delft bekende verkocht te hebben aan
Isbrant van Santen mede wonende binnen Delft een tuin gelegen buiten de Schoolpoort in
Vrijenban eertijds gekomen van het convent van St. Aagten binnen Delft.
f. 93v d.d. 18-5-1642: Neeltgen Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van Pieter Leendertsz.
Moeijman wonende aan de Dwarskade in Vrijenban bekende verkocht te hebben aan Cornelis
Jacobsz. Coster wonende aan de Groeneweg omtrent 4 hond 25 roeden slagturfland, volgens
de oude brief d.d. 3-11-1639 sprekende alleen van 1 morgen min 46 roeden daarvan de helft in
deze verkochte perceel is begrepen, en nog volgens twee oude brieven de jongste d.d. 25-31632 sprekende van 4 hond land daarvan 1,5 hond in deze verkoping is begrepen.
Compareerde mede Jochum Cornelisz. haar verkoopsters broeder en Claes Pouwelsz. Kettenes
beide wonende te Delft en constitueerden zich waarborg voor de verkoopster.
[8765]
f. 94v: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Jacob Cornelisz. Coster zijn vader wonende te
Nootdorp en Pauwels Adriaensz. van Hogeveen zijn zwager.
[8766]
f. 95v d.d. 18-5-1642: Neeltgen Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van Pieter Leendertsz.
Moeijman wonende aan de Dwarskade in Vrijenban bekende verkocht te hebben aan Arien
Claesz. wonende aan de Dwarswatering omtrent 8 hond zowel slagturfland als water, volgens
de jongste oude brief d.d. 15-11-1635 sprekende alleen van 4 hond omdat verkoopster van de
verdere 4 hond geen brief heeft. Compareerde mede Jochum Cornelisz. haar verkoopsters
broeder en Claes Pouwelsz. Kettenes beide wonende te Delft en constitueerden zich waarborg
voor de verkoopster.
f. 96: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Barent Jacobsz. Evegroen en Cornelis Claesz. zijn
broeder beide wonende tot zijn huis.
[8767]
f. 97 d.d. 19-6-1642: Adriaen van Groenewegen wonende in Den Haag als procuratie hebbende
van Boudewijn Onderwater brouwer te Dordrecht als testamentaire voogd van zijn onmondige
broeder, nog de voorn. Groenewegen als procuratie hebbende van Matheus Onderwater
koopman te Amsterdam, kinderen van Jan Matheusz. Onderwater, en Cornelis Soetens als
getrouwd hebbende Cornelia Onderwater en mr. Cornelis Onderwater kinderen van Cornelis
Matheusz. Onderwater als bij scheiding het navolgende aangedeeld zijnde, bekenden verkocht
te hebben aan Jan Claesz. tuinder wonende buiten de Watersloot het middelste gedeelte van
een boomgaard gelegen aan de noordzijdebuiten de Watersloot in Vrijenban met het huisje
daarin staande. Volgens de decreetbrief van het gerecht van Vrijenban d.d. 29-5-1618 en nog
de akten d.d. 16-1-1605 en d.d. 11-2-1632.
[8768]
f. 98: Bijbehorende schuldbrief.
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[8769]
f. 99 d.d. 19-6-1642: Juffrouw Josina Bataillie weduwe en boedelhoudster van Jacob
Aelbrechtsz. van der Graeff bekende verkocht te hebben aan Dirck Crabbe commies ten kantoor
van de heer ontvanger Schilperoirt een lusthof of tuin met een laan en dergelijke gekomen van
St. Aagtenconvent met een woonhuising daarin staande, gelegen tussen de Waterslootsepoort
en de Schoolpoort van Delft in Vrijenban aan de Stadssingel uitkomende, zoals voorn. Jacob
van der Graeff het voorsz. verkochte aangenomen heeft bij koop van jonker Theofilis van Cats
en Pieter van Tuijl als testamentaire voogden van de kinderen van wijlen jonker Verus van Cats
volgens de waarbrief d.d. 14-5-1641.
[8770]
f. 100 d.d. 19-6-1642: Dirck Crabbe commies ten kantoor van de heer ontvanger Schilperoirt
bekende in de koop van een lusthof of tuin met een laan en dergelijke gekomen van St.
Aagtenconvent met een woonhuising daarin staande, gelegen tussen de Waterslootsepoort en
de Schoolpoort van Delft in Vrijenban aan de Stadssingel uitkomende, door hem gedaan tegen
juffrouw Josina Bataillie weduwe en boedelhoudster van Jacob Aelbrechtsz. van der Graeff tot
zijn last genomen te hebben een som van 4000 car. gld. in hoofdgeld op het verkochte uit
voorgaande koop nog te betalen.
[8771]
f. 100v d.d. 3-7-1642: Abraham Onderwater en Geertruijt Onderwater weduwe van Claes Lotsz.
Gael zijnde in deze geassisteerd met de voorn. Abraham Onderwater haar broeder als haar
gekoren voogd in deze, beide wonende binnen Delft, bekenden verkocht te hebben aan jonker
Eduwaert Everwijn mede wonende binnen Delft het achterste gedeelte in een boomgaard
gelegen buiten de Waterslootsepoort van Delft in Vrijenban.
f. 101: Bijbehorende schuldbrief.
[8772]
f. 102 d.d. 31-7-1642: De heer Johan van Loo wonende binnen Delft als erfgenaam van juffrouw
Maria van der Eijck in haar leven laatst huisvrouw van de heer Pieter Willemsz. van der Houff
oud burgemeester van Delft zijn zaliger moeder en als bij scheiding met de voorn. heer Pieter
Willemsz. van der Houff gedaan het navlgende te beur gevallen zijnde, bekende verkocht te
hebben aan de heer Euwout van der Dussen ridder gecommitteerde raad in de Staten van
Holland en West-Friesland omtrent 10 morgen land gelegen in Vrijenban aan de westzijde van
de Schie, strekkende uit de Schie westwaarts op tot de Abtswoudseweg toe.
[8773]
f. 102v d.d. 14-8-1642: Sasbout en Michiel van der Dussen als gemachtigden van Maerijtgen en
Grietgen Dircxsdrs. beide ongehuwde dochters wonende op het Bagijnhof binnen Delft als
erfgenamen van Oede Dircxsdr. ongehuwde dochter die erfgenaam was van Maerijtgen Jansdr.
mede ongehuwde dochter dewelke erfgenaam was geweest van Gerrit Jansz. Coopman haar
broeder, volgens de procuratie op 14-8-1642 voor notaris Jan van Ophoven binnen Delft
gepasseerd, bekenden verkocht te hebben aan Aelbrecht van der Graeff, Jacob Ariensz.
Hogerscheijt, Pieter Vrancken van Velden, Pieter Engelsz. van Leeuwen, Corstiaen Dircksz. van
der Zijl en Jan Ariensz. Schenck als tot deze en tot het stellen van de nieuwe [water]molen door
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het college van heemraden van Delfland gecommitteerd en dit ten behoeve van de polder van
Nootdorp twee kampen land groot volgens de oude brieven 5,5 morgen gelegen in Vrijenban.
[8774]
f. 103v: Bijbehorende schuldbrief.
[8774]
f. 104 d.d. 28-8-1642: Cors Anthonisz. wonende te Nootdorp bekende verkocht te hebben aan
Lenert Adriaensz. Moeijman wonende aan de Dwarswatering in Klein Vrijenban 0,5 morgen
slagturfland of water in Klein Vrijenban, volgens de brief d.d. 1-3-1635 relatief tot een brief d.d.
26-4-1633.
[8775]
f. 104v d.d. 28-8-1642: Jan Arij Jorisz. wonende te Nootdorp bekende verkocht te hebben aan
Lenert Adriaensz. Moeijman wonende aan de Dwarswatering in Klein Vrijenban omtrent 0,5
morgen zowel slagturfland als water, volgens de oude opdrachtbrief d.d. 5-1-1623.
f. 105 d.d. 28-8-1642: Lenert Adriaensz. Moeijman wonende aan de Dwarswatering in Klein
Vrijenban bekende verkocht te hebben aan mr. Guliaeme Durieu voorlezer in de Oude Kerk te
Delft een akker land gelegen in Klein Vrijenban
[8776]
f. 105v d.d. 2-10-1642: Mr. Jacob Apersz. van der Houve advocaat wonende binnen Delft
bekende verkocht te hebben aan Pieter Willemsz. van Vliet mede wonende te Delft een tuin
gelegen aan de noordzijde van de Buitenwatersloot in Vrijenban gekomen van St.
Aagtenconvent.
f. 106 d.d. 2-10-1642: Jan Claesz. tuinder wonende buiten de Watersloot van Delft bekende
verkocht te hebben aan Pieter Cornelisz. Voorstadt brandewijnbrander wonende aan de
Turfmarkt binnen Delft het middelste gedeelte van een boomgaard gelegen aan de noordzijde
van de Watersloot in Vrijenban, volgens de opdrachtbrief d.d. 10-6-1642.
[8777]
f. 106v d.d. 2-10-1642: De koper bekende tot zijn last te nemen een som van 300 car. gld.
hoofdgeld uit de voorgaande koop nog te betalen.
[8778]
f. 107v d.d. 19-10-1642: Trijntgen Arentsdr. van Puffvliet weduwe en boedelhoudster van
Sacharias Paspoort bekende verkocht te hebben aan Jan Cornelisz. Capiteijn tuinder wonende
op de Buitenwatersloot een tuin wezende patrimoniaal land gelegen aan de noordzijde van de
Buitenwatersloot.
f. 108: Bijbehorende schuldbrief.
[8779]
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f. 108v d.d. 11-11-1642: Christiaen van Groenwegen [schout van Vrijenban] en Abraham van
der Heul als testamentaire voogden van de drie nakinderen van zaliger Jan Huijgensz. tuinder
gewonnen bij zaliger Liedewije Jansdr. universele geinstitueerde erfgenamen van dezelve Jan
Huijgensz.. volgens authorisatie door de weesmeesters van Delft d.d. 14-10-1642, bekenden
verkocht te hebben aan Jan Claesz. van der Boon tuinder de voorsz. drie kinderen haar drie
tuinen en erven gelegen ’t einde en annax elkaar in Vrijenban. Volgens de opdrachtbrief van de
zuidelijkste tuin d.d. 25-7-1606, de opdrachtbrief van de middelste tuin d.d. 9-2-1609 en de
kavelcedulle daar annex d.d. 29-1-1609, de akte van meting d.d. 10-2-1609 en nog een akte
onder de hand d.d. 11-12-1609, en de drie bezegelde waarbrieven van de noordelijkste tuin de
jongste d.d. 30-7-1630 en de attestatie notarieel aangaande de sloot aan de noordzijde van de
gemene laan.
[8780]
f. 110: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Pieter Claesz. Verboon en Maerten Jansz. Bos beide
wonende te Delft.
[8782]
f. 111v d.d. 11-11-1642: Idem bekenden verkocht te hebben aan Pieter Ronaer wonende binnen
Delft een tuin en erf gelegen in Vrijenban volgens de opdrachtbrief d.d. 9-2-1609, de
kavelcedulle d.d. 29-1-1609, de akte van meting d.d. 10-2-1609 en nog de akte onder de hand
d.d. 11-12-1609.
[8783]
f. 112v d.d. 11-11-1642: Idem bekenden verkocht te hebben aan de heer mr. Everard van
Lodensteijn oud burgemeester van Delft een boomgaard genaamd de Boonacker gelegen in
Vrijenban wezende tijnsbaar, volgens de drie bezegelde waarbrieven de jongste d.d. 30-7-1630
en de attestatie notarieel aangaande de sloot aan de noordzijde van de laan, te samen
meerdere partijen begrijpende.
[8784]
f. 113v d.d. 11-11-1642: Idem bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz. wonende in
de huising van de Ackerweij buiten de Watersloot een kooltuin en erf gelegen in Vrijenban aan
de Kikkert groot omtrent 1 hond 74 roeden, volgens de twee bezegelde opdrachtbrieven d.d. 75-1622 en 1-5-1625 en exctract van de akte verleden op 30-8-1623 waarvan de originelen
berustende zijn onder de voogden van het weeskind van zaliger Dick Huijgensz.
[8785]
f. 115 d.d. 13-11-1642: Jonker Eduwaert Everwijn wonende binnen Delft bekende verkocht te
hebben aan Cornelis Pietersz. Voorstadt wonende buiten de Watersloot van Delft het achterste
gedeelte van een boomgaard gelegen buiten de Waterslootsepoort van Delft in Vrijenban.
f. 115 d.d. 13-11-1642: Koper bekende in de voorgaande koop tot zijn last genomen te hebben
een som van 400 gld. uit zaak van de voorgaande koop die de verkoper nog schuldig is
Abraham Onderwater en Geertruijd Onderwaters volgens de custingbrief d.d. 3-7-1642.
[8786]

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

f. 116 d.d. 30-11-1642: De heer Jacob van der Graeff burgemeester van Delft en hoogheemraad
van Delfland en Evert Dircxsz. van Bleijswijck beide als meesters van het Oude Gasthuis van
Delft bekenden verkocht te hebben aan de heer Aelbrecht van der Graeff, Jacob Ariensz.
Hogerscheijt, Pieter Vrancken van der Velde, Pieter Engelsz. van Leeuwen, Corstiaen Dircksz.
van der Zijl en Jan Ariensz. Schenck als tot deze en het stellen van de niewue molen door het
college van hoogheemraden van Delfalnd gecommitteerd en dit ten behoeve van de polder van
Nootdorp 60,5 roeden land gelegen in Vrijenban.
[8787]
f. 116v d.d. 22-1-1643: Marijtgen Sijmonsdr. weduwe en boedelhoudster van Huijbrecht
Sijmonsz. wonende tegenwoordig in Delfgauw bekende verkocht te hebben aan Jop
Huijbrechtsz. wonende in Vokkestaart haar zoon een woning met huis, schuur, bargen en
geboomte met omtrent 10 morgen 4 hond eigen land gelegen in Vokkestaart in de jurisdictie van
Vrijenban gemeen in omtrent 25 morgen. Met de toegift van omtrent 25 morgen bruikwaar.
f. 117 d.d. 23-4-1643: Jonge Cornelis Huijgen wonende aan de Dwarskade in Vrijenban
bekende verkocht te hebben aan Cornelis Jacobsz. Coster 3 hond 30 roeden zowel land als
water.
[8788]
f. 117v d.d. 23-4-1643: Koper bekende in voorgaande koop tot zijn last genomen te hebben de
som van 200 car. gld. die de verkoper uit zaak van de voorgaande koop aan Pieter Ariensz.
Bruijnen nog schuldig is.
f. 118 d.d. 22-1-1643: Jop Huijbrechtsz. wonende in Vokkestaart bekende schuldig te wezen aan
Marijtgen Sijmonsdr. weduwe en boedelhoudster van Huijbrecht Sijmonsz. wonende
tegenwoordig te Delfgauw zijn moeder de som van 2434 gld. ter zake en over rest van koop van
een woning met huis, schuur, bergen en geboomte met omtrent 10 morgen 4 hond eigen land
gelegen in Vokkestaart in de jurisdictie van Vrijenban gemeen in omtrent 25 morgen
[8789]
f. 119 d.d. 21-2-1643: Gosuijn de Bije secretaris te Rijswijk als procuratie hebbende van jonker
Pieter de Suijs heer van Laar etc. d.d. 25-11-1642 bekende verkocht te hebben aan Joost
Willemsz. van der Meer, Dirck Jansz. Westervelt blekers beide wonende aan de Dwarswatering
in Vrijenban en Cornelis Claesz. Coster met Adriaen Claesz. Coster woonachtig binnen Delft
een stuk land groot 3 morgen 5 hond 27 roeden maar te verongelden voor 4 morgen gelegen in
Vrijenban voor deze gemeen geweest met nog 4 morgen proveland en nu bij grondkaveling
gesepareerd volgens de akten daarnan zijnde.
[9790]
f. 119v: Bijbehorende schuldbrief
[8791]
f. 121 d.d. 17-3-1643: Frans Jorisz. van der Houve als Frans Jorisz. van der Houve als
executeur van het testament van zaliger Dirck Hugensz. Thuijnesel bekende verkocht te hebben
aan sr. Willem van der Chijs een tuin of boomgaard genaamd Grasduijnen gelegen in de laan
uitkomende beneffens het bleekveld dat bewoond wordt door Engel Jacobsz. aan de zuidzijde
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van de heer burgemeester Franchoijs Meerman, volgens de opdrachtbrief d.d. 9-2-1609, de
kavelcedulle d.d. 29-1-1609, de akte van meting d.d. 10-2-1609 en nog de akte onder de hand
d.d. 11-12-1609.
[8793]
f. 122v d.d. 17-3-1643: Idem bekende verkocht te hebben aan Ariaentgen Jansdr. weduwe van
Dirck Huijgensz. Tuijnesel een tuin of boomgaard genaamd de Noortthuijn strekkende van de
tuin van Willem van der Chijs noordwaarts op tot de Noordlaan uitkomende naast het bleekveld
aan de zuidzijde van de Valbrug van de Schoolpoort, volgens de jongste waarbrief d.d. 30-71630, en de attestatie notarieel aangaande de sloot aan de noordzijde van de laan.
[8794]
f. 123: Bijbehorende schuldbrief ten behoeve van het weeskind van voorn. Dirck Huijgensz.
Thuijnesel.
[8795]
f. 124v d.d. 17-3-1643: Mr. Diederick van Coolwijck wonende te Delft bekende verkocht te
hebben aan Pieter Dominicussz. Bosboom zijn tuin en tuinhuisje daarin staande gelegen buiten
de Schoolpoort buiten Delft in Vrijenban.
f. 125 d.d. 17-3-1643: Frans Jorisz. van der Houve als Frans Jorisz. van der Houve als
executeur van het testament van zaliger Dirck Huijgensz. Tuijnesel bekende verkocht te hebben
aan Neeltgen Heijndricxsdr. wonende te Delft in de Koestraat een kooltuin met een tuinhuisje
gelegen in Vrijenban aan de Kikkert, volgens de opdrachtbrieven d.d. 7-5-1622 en 1-5-1625, en
volgens extract van de akte verleden d.d. 31-8-1623 daarvan de orignelen berusten onder de
voogden van het weeskind van zaliger Dirck Huijgensz..
[8797]
f. 126v: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Geertgen Steffens weduwe van Hendrick? Pietrsz.
mede wonende in de Koestraat en Pieter Gillisz. Corput wonende aan de Voldergracht alle te
Delft.
[8798]
f. 127v d.d. 26-3-1643: Hercules Cornelisz. Jongenhaes bekende verkocht te hebben aan
Anthoni Heijndricksz. van der Gijssen oud schepen van Delft omtrent 4 roeden erf gelegen
buiten de Kethelpoort gekomen van de tuin door de voorn. comparant gekocht van de
erfgenamen van Dirck Dircksz. Stout en Marijtgen Jansdr. van Binckhorst beide zaliger.
f. 128 d.d. 19-4-1643: Cornelis Pietersz. Voorstadt wonende buiten de Waterslootsepoort van
Delft bekende verkocht te hebben aan Jacob Claesz. van Segwaert wonende in de Pepersteeg
binnen Delft zijn zwager de noord helft van het achterste gedeelte van een boomgaard gelegen
buiten de Waterslootsepoort van Dleft in Vrijenban.
[8799]
f. 129 d.d. 19-4-1643: Johan Bogaert apothecaris binnen Delft bekende verkocht te hebben aan
juffrouw Theodora van der Chijs weduwe van de heer van Maasdam Antonio Manrique zijn tuin
en twee huisjes daarin, gelegen buiten de Schoolpoort van Delft in Vrijenban.
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[8800]
f. 129v d.d. 4-5-1643: Andries Jansz. Cloeting boekdrukker binnen Delft als mede erfgenaam
van Jan Andriesz. Cloeting boekdrukker zijn vader zaliger mede gewoond hebbende binnen
Delft bekende verkocht te hebben aan Nicolaes van der Mast mede wonende binnen Delft een
tuin gelegen buiten de Schoolpoort van Delft in Vrijenban.
f. 130 d.d. 25-7-1643: Dirck Jorisz. van Adrichem brouwer in de Slange binnen Delft bekende
verkocht te hebben aan Joris Adriaensz. ’t Jong tuinder wonende buiten de Watersloot een tuin
wezende patrimoniaal lans met een huisje daarin staande, gelegen op de Buitenwatersloot van
Delft in Vrijenban, volgens de jongste oude brief d.d. 1-5-1640.
[8801]
f. 131: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Heijndrick Adriaensz. ’t Jong wonende te Rijswijk zijn
broeder en Cornelis Evertsz. kuiper mede wonende op de Buitenwatersloot.’
[8802]
f. 132 d.d. 31-7-1643: Jonkheer Steffenus de Leeuw wonende tegenwoordig aan de
Dwarswatering in Vrijenban bekende schuldig te wezen aan de gemeen erfgenamen van
Weijtgen Cornelisdr. in haar leven weduwe van Willem Cornelisz. gewoond hebbende aan de
Dwarswatering in Vrijenban de som van 538 car. gld. ter zake van mondkosten en andere
verteerde kosten. [zie ingelegd vel bij f. 134 <foto 8805-8806> voor identieke akte]
[8803]
f. 133 d.d. 8-10-1643: Dirck Jorisz. van Adrichem brouwer in de Slange binnen Delft bekende
getransporteerd te hebben aan Gerrit van der Wel notaris binnen Delft een bezegelde
schuldbrief inhoudende de som van 500 car. gld. kapitaal verzekerd op een tuin met een huisje
buiten de Waterslootsepoort in Vrijenban volgens de brief verleden voor schout en gezworenen
van Vrijenban door Joris Adriaensz. Tiongh tuinder wonende in het voorsz. huisje buiten de
Watersloot.
[8804]
f. 133v d.d. 8-10-1643: Doctor Johan van Blanckendael wonende in Den Haag als procuratie
hebbende van Emerentia Heijndrixdr. van der Linde zijn huisvrouw als bij huwelijkse
voorwaarden haar goederen buiten gemeenschap behouden hebbende, gepasseerd deze
procuratie onder het zegel van Delft d.d. 14-4-1643, bekende verkocht te hebben aan Jacob
Danielsz. den Bergh een tuin, speelhuis en erf gelegen buiten de Waterslootsepoort van Delft in
Vrijenban.
[8807]
f. 134v d.d. 28-10-1643: Arien Teunisz. scheepmaker in Pijnacker als getrouwd hebbende
Grietgen Willemsdr. voor een derde part, Jacob Cornelisz. Coster en Pieter Ariensz. Bruijnen als
voogden van Gerritgen Willemsdr. en van Claes Willemsz. voor twee derde parten, te samen
mede kinderen en erfgenamen van Weijntgen Cornelisdr. in haar leven weduwe van Willem
Cornelisz. gewoond hebbende aan de Dwarswetering bekenden verkocht te hebben aan
Cornelis Willemsz. haar broeder en zwager respectievelijk drie vierde parten van een huis,
schuur, berg en geboomte met omtrent 1 morgen land daarvan het resterende vierde part hem
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Cornelis Willemsz. als mede erfgenaam van dezelfde Weijntgen Cornelisdr. toekomt, gelegen
aan de Dwarswatering in Klein Vrijenban.
[8808]
f. 135v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 136 d.d. 28-10-1643: Cornelis Willemsz. wonende aan de Dwarswatering en Arien Teunisz.
scheepmaker wonende bij Keulen onder Pijnacker als getrouwd hebbende Grietgen Willemsdr.
meerderjarige en Jacob Cornelisz. Coster en Pieter Ariensz. Bruin als voogden van Gerritgen
Willemsdr. en van Claes Willemsz. minderjarige kinderen en te samen erfgenamen elk voor een
vierde part in de boedel en goederen van Weijntgen Cornelisdr. in haar leven weduwe van
Willem Cornelisz. gewoond hebbende aan de Dwarswatering in Klein Vrijenban haar moeder
bekenden verkocht te hebben aan Cors Maertensz. van der Clesij 5 hond 25 roeden slagturfland
gelegen in Klein Vrijenban.
[8809]
f. 136v: Bijbehorende schuldbrief.
[8810]
f. 137v d.d. 15-3-1644(!): Idem bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Jacobsz. Coster
mede wonende aan de Dwarswatering in Vrijenban de helft van een stukje slagturfland gelegen
in Vrijenban in het geheel groot 10 hond 10 roeden, volgens de jongste waarbrief d.d. 15-1-1637
en een waarbrief d.d. 21-3-1635 die sprekende is van de voorsz.. 10 hond 10 roeden land.]
[8811]
f. 138v: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Pouwels Ariensz. van Hogeveen en Jonge Cornelis
Huijgen beide mede wonende aan de Dwarswatering.
[8812]
f. 140 d.d. 28-10-1643: Idem bekenden verkocht te hebben aan Arien Claes Diertsz. wonende
aan de Dwarswatering in Vrijenban 1 morgen zowel slagturfland als water gelegen in Vrijenban.
[8813]
f. 140v d.d. 28-10-1643: Idem bekenden verkocht te hebben aan Nicolaes Mathijsz. van der
Horst 1 morgen oud slagturfland gelegen in de jurisdictie van Vrijenban met een schuur daarop
staande.
f. 141 d.d. 24-11-1643: Jan Cornelisz. van der Wiel bekende verkocht te hebben aan Jan
Ariensz. Bleijcker wonende aan de Dwarswatering 8 hond slagturfland gelegen in Klein
Vrijenban, volgens de twee oude opdrachtbrieven, de ene van 16-4-1620 en de andere van 6-31629.
[8815]
f. 142v d.d. 8-12-1643: Dirck Jansz. Westervelt bleker wonende aan de Dwarswatering in
Vrijenban bekende verkocht te hebben aan Dirck Maertensz. van der Clesij [wonende binnen
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Delft] een stukje slagturfland verongeld voor 0,5 morgen, zijnde een gedeelte van een stuk land
hetwelk bij meting groot bevonden is 3 morgen 5 hond 27 roeden doch te verongelden voor 4
morgen, gelegen in Klein Vrijenban.
f. 143: Bijbehorende schuldbrief.
[8816]
f. 144 d.d. 7-1-1644: Gerrit Cornelisz. Meijs voerman wonende buiten de Kethepoort van Delft
bekende verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz. Keuijt mede voerman buiten dezelfde
Kethelpoort een huis, timmeragie en een wagenschuur, met erfhuur van de gemeenschap van
de werf die tussen Jan Dircksz. en Arien Dircksz. mede voerlieden buiten de voorsz. Kethelpoort
voor de ene helft en de voorsz. koper met hem comparant voor de andere helft onverdeeld is
gelegen en gebruikt wordt, zijnde in dit verkochte mede begrepen het erfje daar het voorsz. huis
op staat en nog de erfhuur van de helft van een stukje land hetwelk in het geheel verongeld
wordt voor 5 hond achter het voorsz. huis gelegen, alles gelegen bij de Ouden Overslag buiten
de voorsz. Kethelpoort in Vrijenban, volgens de akte van erfpacht d.d. 22-4-1582 en de
opdrachtbrief d.d. 4-5-1638.
f. 145: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Simon Jansz. van der Starre en Arien Jeroenen van
Wijck beide mede buiten de Kethelpoort.
[8818]
f. 146 d.d. 7-1-1644: Josina Jacobsdr. en Elsgen Willemsdr. Tol, en mr. Adriaen Raes als
getrouwd hebbende Maria Willemsdr. Tol en Ariaentgen Tols kinderen van zaliger mr. Willem
Tol, mede erfgenamen van Sara Jacobsdr. van der Toll voormaals weduwe en geinstitueerd
erfgenaam van Dirck Jansz. Lagerlant in zijn leven gewoond hebbende te Delft en het
navolgende uit de boedel van de voorn. Sara Jacobsz. te beur gevallen zijnde bekenden
getransporteerd te hebben aan Willem Claesz. brander wonende in het Oosteinde van Delft een
losrentebrief van 31 gld. 5 st. gehypothekeerd op een huis en erf met een gemene poort daar
naast gelegen binnen Delft aan de noordzijde van de Geerweg bij het St. Anna Sraet? genaamd
de Waech van Amsterdam, volgens de bezegelde brief verleden door Willem Jacobsz. schipper
te Amsterdam voor schepenen in Delft d.d. 1-6-1623.
[8819]
f. 147 d.d. 14-4-1644: Willem Joosten van der Meer wonende aan de Dwarswatering in
Vrijenban bekende opgedragen te hebben aan Joost Willemsz. zijn zoon mede wonende aldaar
3 morgen zowel water als land gelegen in Klein Vrijenban.
[8820]
f. 147v: Bijbehorende schuldbrief.
[8821]
f. 148v d.d. 15-3-1644: Pieter Adriaensz. Bruijn en Jacob Corneliszz. Coster wonende te
Nootdorp als voogden van Gerritgen Willemsdr. en Claes Willemsz. beide minderjarige kinderen
en te samen erfgenamen van Weijntgen Cornelisdr. in haar leven weduwe van Willem Cornelisz.
gewoond hebbende aan de Dwarswatering en bij scheiding uit de voorsz. boedel het
navolgende van haar mede erfgenamen toegevoegd zijnde, bekenden getransporteerd te
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hebben aan Joris Adriaensz. van Pijnacker vleeshouwer te Delft een bezegelde custingbrief
inhoudende de som van 1600 gld. over koop van drie vierde parten van een huis, schuur, barg
en geboomte met omtrent 1 morgen land, volgens de bezegelde custingbrief d.d. 28-10-1644
gepasseerd voor schout en gezworenen van Vrijenban.
f. 149 d.d. 20-3-1644: Cornelis Jacobsz. Coster bekende verkocht te hebben aan Claes
Jacobsz. Coster zijn broeder 3 hond 30 roeden zowel land als water.
[8822]
f. 149v d.d. 20-3-1644: Gijsbrecht van der Houve medicijne doctor en chirurgijn bekende
verkocht te hebben aan Frans Lenertsz. van Helde bontwerker een tuin gelegen buiten de
Schoolpoort van Delft.
f. 150 d.d. 20-5-1644: Grietgen Jansdr. weduwe en geinstitueerde erfgenaam van Dirck van
Beest bekende verkocht te hebben aan Anna Huijsens eertijds weduwe van Cornelis van Beest
een tuin en erf gelegen aan de noordzijde van de Buitenwatersloot van Delft in Vrijenban.
[8823]
f. 150v d.d. 20-3-1644: Cornelis Huijgensz. de Jonge wonende aan de Dwarswatering te kennen
gevende dat hij van Pieter Lenertsz. Moeijman gewoond hebbende aan de Dwarswatering
gekocht heeft een stuk slagturfland te verongelden voor 2,5 hond gelegen in Klein Vrijenban
zijnde een gedeelte van 4 hond gekomen van Pieter Ariensz. Bruijn, die deze gekocht van
govert Pietersz. Cnol uit een stuk van 8 morgen slagturfland […]. Doet speciale verbintenis voor
de ongelden.
f. 151 d.d. 28-4-1644: Cornelis Huijgen de Jonge bekende verkocht te hebben aan Claes
Jacobsz. Coster een werf met een schuur en huisje gelegen in Klein Vrijenban aan de
Dwarskade.
[8824]
f. 151v: Koper neemt tot zijn last de som van 150 gld. die voorn. Cornelis Huijgen den Jonge uit
zaak van de voorgaande koop aan Teunis Jansz. Alenburch nog schuldig is.
f. 152 d.d. 21-4-1644: Gijs Jansz. Cock wonende aan de Dwarswatering bekende verkocht te
hebben aan Dirck Maertensz. van der Clesij omtrent 0,5 morgen slagturfland.
[8825]
f. 152v d.d. 27-4-1644: De heer en mr. Everardt van Lodensteijn burgemeester van Delft
bekende verkocht te hebben aan Willem Teunisz. tuinder buiten de Watersloot, eerst een tuintje
gelegen achter de huising en tuin van Marijtgen Adriaensdr. weduwe van Teunis Willemsz. zijn
Willem Teunisz. moeder, met nog een stuk van de laan tot aan het schuitenhuis van de
boomgaard.
f. 153 d.d. 27-4-1644: Jonkheer Boudewijn van Steenhuijsen bekende verkocht te hebben aan
Maerten Engebrechtsz. Graswinckel van Maeslant een stuk tuin of erf met een stenen huisje
daarop staande, gelegen buiten de Schoolpoort van Delft in Vrijenban, gekomen van het
convent van St. Aagten.
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[8826]
f. 154 d.d. 28(!)-4-1644: Jonkheer Boudewijn van Steenhuijsen bekende verkocht te hebben aan
Leendert Pietersz. Egmont wonende binnen Delft een tuin en erf wezende het oostwaartse
gedeelte van de tuin door hem gekocht van Vranco van der Meer, gelegen buiten de
Schoolpoort van Delft in Vrijenban, gekomen van het convent van St. Aagten.
[8827]
f. 154v d.d. 27(!)-4-1644: Bijbehorende schuldbrief.
[8828]
f. 155v d.d. 27-4-1644: Pieter Lievensz. de Bock brouwer in het Truweel te Delft bekende
verkocht te hebben aan Jan Jansz. Monfrans wannemaker mede te Delft een tuin en erf gelegen
aan de noordzijde van de Buitenwatersloot van Delft.
f. 156 d.d. 8-5-1644: Jan Cornelisz. van der Pole glaasmaker wonende binnen Delft bekende
verkocht te hebben aan Jonge Jan Huijgensz. tuinder wonende op de Buitenwatersloot het
uiterste oostwaartse gedeelte van een boomgaard verongeld voor 4 hond gelegen aan de
noordzijde van de Buitenwatersloot van Delft in Vrijenban, volgens de opdrachtbrief d.d. 14-71641.
[8829]
f. 156v: Bijbehorende schuldbrief.
[8830]
f. 157v d.d. 8-9-1644: Gillis Melsz. schoenmaker als getrouwd hebbende Jannetgen Isbrantsdr.
en Trijntgen Isbrantsdr. ongehuwde persoon mondig zijnde te samen erfgenamen voor twee
derde parten van Liedewij Cornelisdr. weduwe van Isbrant Gerritsz. gewoond hebbende op de
Overslag haar moeder en schoonmoeder zaliger bekenden verkocht te hebben aan Arien
Isbrantsz. mede wonende op de Overslag in Vrijenban haar broeder twee derde parten van een
huisje aan de Ouden Overslag waarvan het resterende derde part hem Arien Isbrantsz. als
mede erfgenaam is competerende, zijnde eertijds geweest twee huisjes en gestaan hebbende
naast elkaar, daarvan het eigendom van de grond als ook mede een ‘hollenbargh’ daar achter
gestaand hebbende toekomt Dirck Roelantsz. of zijn erfgenamen, verder volgens de
opdrachtbrief d.d. 19-5-1626.
f. 158: Bijbehorende schuldbrief aan Trijntgen Isbrantsdr. ongehuwde persoon zijn zuster.
[8831]
f. 159 d.d. 8-11-1644: Gezien door schout en gerecht van Vrijenban de condities en
voorwaarden waarmee Willem Jansz. de Hooch en Willem de Langue notaris als executeurs van
het testament van wijlen Govert Pietersz. Knol […] verkocht hebben aan ds. Dionisius
Spranckhuijsen predikant binnen Delft een strook hooiland gelegen in Vrijenban langs de
Vrijenbansekade […].
[8834]
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f. 161: Bijbehorende schuldbrief.
[8835]
f. 162 d.d. 1-1-1645: Arent Hoffmeester als procuratie hebben van Aeltgen Sebastiaensdr. van
den Berch die het nabschrevene bij scheiding van de goederen nagelaten door Jan
Sebastiaensz. van den Berch haar zaliger broeder aangekomen is, zijnde deze procuratie
gepasseerd voor Gerrit van der Well notaris te Delft d.d. 17-12-1644 bekende verkocht te
hebben aan Jeroen Ponsz. van Houten een derde part van 5 hond 7 roeden metens land
wezende boomgaard eertijds door de regenten van het Leprooshuis van Delft uitgegeven in
erfpacht die door voorn. Johan Sebastiaensz. van den Berch is afgekocht, gelegen in Vrijenban
achter het voorsz. Leprooshuis, volgens de opdrachtbrief ten behoeve van voorn. Johan
Sebastiaensz. van den Berch d.d. 7-3-1617 en de doorsneden erfpachtbrief d.d. 8-7-1613
alsmede de kwitantie van aflossing van de voorschreven erfpachtbrief op de rug vandien
gesteld.
[8836]
f. 163: Bijbehorende schuldbrief.
[8837]
f. 163v d.d. 16-2-1645: Gijs Jansz. Kock te Nootdorp bekende verkocht te hebben aan Willem
Cornelisz. van Berendrecht wonende te Delft 0,5 morgen zowel land als water gelegen in Klein
Vrijenban.
f. 164 d.d. 14-3-1645: Jacob Mathijsz. de Been wonende binnen Delft bekende verkocht te
hebben aan de heer Nicolaes de Voocht ontvanger van de verpondingen van Delft een tuin
gelegen in Vrijenban buiten de Schoolpoort van Delft komende met een gemeen gangpad te
responderen op de buurlaan aan de noordzijde van de voorschreven tuin.
[8838]
f. 164v d.d. 14-3-1645: De heer Nicolaes de Voocht ontvanger van de verpondingen van Delft
bekende verkocht te hebben aan Willem van Vliet koopman binnen Delft een tuin gelegen in
Vrijenban buiten de Schoolpoort van Delft komende met een gemeen gangpad te responderen
op de buurlaan aan de noordzijde van de voorschreven tuin.
f. 165 d.d. 28-3-1645: Cornelis Jacobsz. Coster wonende aan de Dwarswatering in Vrijenban en
gewoond hebbende aan de Groeneweg bekende verkocht te hebben aan Cornelis Willemsz.
mede wonende aan ed Dwarswatering omtrent 4 hond 25 roeden slagturfland, volgens de
jongste oude brief d.d. 18-5-1642.
[8839]
f. 165v: Bijbehorende schuldbrief.
[8840]
f. 166v d.d. 2-3-1645: Marijtgen Gijsbrechtsdr. weduwe van Jan Cornelisz. van Cerpen in zijn
leven zadelmaker wonende aan de oostzijde van de Oude Delft binnen Delft verklaarde om
gewichtige redenen haar gemoed daartoe moverende en om enige getrouwd diensten die haar
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bewezen zijn door Adam Cornelisz. van Cerpen haar voorn. overleden mans broeder en Arent
Barentsz. van Cerpen zijn neef en die zijn nog verder van haar verwacht, gegeven te hebben
aan voorn. Adam Cornelisz. van Cerpen en Arent Barentsz. van Cerpen een obligatie van 3200
car. gld. sprekende tot last van het gemene land van Holland en West-Friesland betaald
wordende ten kantoor van de heer Nicolaes Bogaerd ontvanger van de gemene middelen te
Delft belegd op 12-1-1634, welke obligatie tegenwroodig nog is berustende onder Marijtgen
Jacobsdr. weduwe van Sijmon Heijndricxsz. Buijerken. Comparante behoudt de jaarlijkse
vruchten haar even lang.
f. 167 d.d. 9-3-1645: De weledele heer Peter de Huijter heer van Oudheusden, Elshout en
Hulten voor hem zelf en als procuratie hebbende van de weledele vrouw Margaratea de Heuter
ongehuwde meerderjarige persoon, en mede als procuratie hebbende van de weledele heer
Johan van Huijsen geassisteerd met de weledele vrouwe Maria de Huijter zijn weledeles
gemalin bekenden verkocht aan de kinderen van de heer Hendrick van Mierop in zijn leven oud
schepen van Delft een stuk allodiaal en patrimoniaal weiland groot 10 morgen 58 roeden, zijnde
het voorsz. de verkopers aangekomen bij erfenis uit hoofde van Johan de Huijter, gelegen in
Vrijenban buiten de Haagpoort van Delft.
[8841]
f. 168 d.d. 14-3-1645: Pieter Willemsz. van Vliet wonende te Delft bekende verkocht te hebben
aan de heer Nicolaes de Voocht ontvanger van de verpondingen van Delft een tuin groot
omtrent 240 roeden eertijds gekomen van St. Aagtenconvent, hem comparant als mede
erfgenaam van Willem Jorisz. van Vliet zijn vader zaliger bij scheiding tegen zijn mede
erfgenamen gedaan voor de helft te beur gevallen en de andere helft gekocht van mr. Jacob
Apersz. van der Houve, gelegen aan de westzijde van Delft in Vrijenban.
[8842]
f. 168v d.d. 14-3-1645: De heer Nicolaes de Voocht ontvanger van de verpondingen van Delft
bekende verkocht te hebben aan Pieter Willemsz. van Vliet wonende te Delft een jaarlijkse
losrente van 40 gld., uit zaak en als rest van koop van een tuin groot omtrent 240 roeden eertijds
gekomen van St. Aagtenconvent gelegen aan de westzijde van Delft in Vrijenban.
[8843]
f. 169v (z.d.): Betgen Oliviersdr. weduwe van Claes Ariensz. wonende aan de Geerweg binnen
Delft bekende verkocht te hebben aan Nicolaes van der Horst 5 hond 75 roeden slagturfland
gelegen in Vrijenban. [doorgehaald en bijgeschreven ‘heeft geen voortgang gehad’.]
f. 170 d.d. 28-3-1645: De heer Nicolaes de Voocht ontvanger van de verpondingen van Delft
bekende verkocht te hebben aan Jan Claesz. Beman een tuin gelegen aan de westzijde van
Delft in Vrijenban door hem gekocht van Pieter Willemsz. van Vliet.
[8844]
f. 171 d.d. 28-3-1645: Jan Claesz. Beman bekende in de koop van een tuin gelegen aan de
westzijde van Delft in Vrijenban door hem gedaan tegen de heer Nicolaes de Voocht ontvanger
van de verpondingen van Delft tot zijn last genomen te hebben een rente van 40 gld. ’s jaars die
Pieter Willemsz. van Vliet op het voorsz. verkochte sprekende heeft.
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[8845]
f. 171v d.d. 30-3-1645: Maria Abramsdr. Thuijs bejaarde dochter van Jorisgen Cornelisdr.
weduwe was van Abram Dircxsz. Thuijs wonende binnen Delft te kennen gevende dat
voornoemde haar moeder op 21-11-1623 voor schepenen van Delft aan Henrick Jacobsz. van
Velden had getransporteerd een losrentebrief ten laste van Delft eertijds van 24 gld. ’s jaars […].
Verbindt twee losrentebrieven d.d. 6-3-1556 en 1-8-1558 om deze losrentebrief te indemneren.
f. 172 d.d. 13-4-1645: Betgen Oliviersdr. weduwe van Claes Ariensz. wonende aan de Geerweg
binnen Delft bekende verkocht te hebben aan mr. Hugo van Rijck advocaat 5 hond 75 roeden
zowel slagturfland als water gelegen in Klein Vrijenban.
[8846]
f. 172v d.d. 5-10-1649(!): Juffrouw Theodora van der Chijs weduwe van de heer Antonio
Manrique in zijn leven heer van Maasdam bekende verkocht te hebben aan de heer Jacob Paeu
oud schepen van Delft haar tuin en twee huisjes daarin, gelegen buiten de Schoolpoort van Delft
in Vrijenban.
f. 173 d.d. 23-5-1645: Willem Joosten van der Meer, Joost Willemsz. van der Meer beide
wonende aan de Dwarswatering in Vrijenban, Gerrit Dirck Aertsz. en Davidt Grijpo beide te
Nootdorp alle als voogden van de zes nog onmondige kinderen van Maerten Willemsz. van der
Meer en Annetgen Sijmonsdr. gewoond hebbende aan de Dwarswatering in Vrijenban bekenden
verkocht te hebben aan Crijn Willemsz. wonende aan de Veenweg een woning met huis, vier
schuren, berg en geboomte met omtrent 4 morgen zowel water als land daar de voorsz. woning
etc. op staan gelegen in Klein Vrijenban aan de Dwarswatering.
[8847]
f. 174: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Claes Adriaensz. Jonge Geus zijn schoonvader en
Jacob Joosten Coninck aan de Dwarswatering.
[8848]
f. 175 d.d. 23-5-1645: Idem bekenden verkocht te hebben aan Claes Jacobsz. Coster wonende
aan de Dwarswatering 519,5 roeden slagtirfland met een schuur daarop staande, zijnde de helft
van 10 hond 39 roeden daarvan de andere helft Jacob Cornelisz. Coster is toebehorende,
gelegen in Klein Vrijenban.
[8849]
f. 176: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Jacob Cornelisz. Coster zijn vader en Cornelis
Jacobsz. Coster zijn broeder.
[8851]
f. 177v d.d. 23-5-1645: Idem m.u.v. Joost Willemsz. van der Meer bekenden verkocht te hebben
aan Joost Willemsz. van der Meer, eerst een huis en erf met twee schuren en geboomten groot
65 of 66 roeden gelegen in Vrijenban zijnde vrij als buurhuizen en erven, nog 4 hond zowel
houtakkers, hooiakkers als water door de overledene in twee partijen gekocht van Maerten
Arijensz. en van Jacob Louwerisz., nog 0,5 morgen zowel water als land volgens de
opdrachtbrief d.d. 4-5-1617, en nog 1,5 hond zowel water als land zijnde ten dele met elst
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bepland met een schuur daarop staande en gelegen in Klein Vrijenban. Vermeld Sijmon Dirck
Aertsz. als grootvader van de weeskinderen.
.
[8854]
f. 179v: Bijbehorende schuldbrief aan de voogden van de zes onmondige kinderen van Maerten
Willemsz. van der Meer en Annitgen Sijmonsdr. gewoond hebbbende aan de Dwarswatering in
Vrijenban die enige erfgenamen waren van Sijmon Dirck Aertsz. Borgen: Willem Joosten van
der Meer en Pieter Willemsz. van der Meer zijn vader en broeder.
[8855]
f. 181: Idem als enige erfgenamen van Sijmon Dirck Aertsz. [grootvader van de kinderen]
bekenden verkocht te hebben aan Dirck Jansz. Westervelt bleker aan de Dwarswatering de helft
van een stuk slagturfland gelegen in Vrijenban in het geheel groot 5 hond 54 roeden met een
schuur daarop staande.
[8856]
f. 182: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Willem Joosten van der Meer en Joost Willemsz. van
der Meer mede wonende aan de Dwarswatering.
[8858]
f. 184: Idem als enige erfgenamen van Sijmon Dirck Aertsz. [grootvader van de kinderen]
bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz. Sman als de koop overgenomen
hebbende van Claes Arijensz. Moeijman wonende in Nootdorp 1 morgen zowel water als land
door de overleden Sijmon Dirck Aertsz. met zijn broeder Gerrit Dirck Aertsz. van Arent Jacobsz.
van der Graeff gekocht en voor de voorn. Gerrit Dircxsz. weer aan de overledene zijn helft
verkocht, gelegen in Vrijenban, volgens de opdrachtbrief d.d. 22-12-1620.
[8859]
f. 185: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Leuntgen Pietersdr. Post weduwe van Lenert Lenertsz.
Moeijman wonende aan de Dwarswatering zijn schoonmoeder en Claes Ariensz. Moeijman
wonende in Nootdorp.
[8861]
f. 186v d.d. 15-6-1645: Marijtgen Huijbrechtsdr. weduwe van Jacob Pietersz. Kool wonende
buiten de Rotterdamsepoort van Delft bekende schuldig te wezen aan Lenert Jacobsz. van der
Douw smid te Delft de som van 250 car. gld. van toegetelde penningen.
[8862]
f. 187v d.d. 14-6-1645: Jacobus van Noorden doctor in de medicijnen bekende verkocht te
hebben aan mr. Hugo van Rijck advocaat omtrent 0,5 morgen zowel slagturfland als water.
f. 188 d.d. 1-8-1645: Cornelis Jacobsz. Coster wonende aan de Dwarswatering in Vrijenban
bekende getransporteerd te hebben aan Annitgen Stevensdr. van Pijnaker weduwe van Floris
Ariensz. van Pijnaker de som van 360 gld. die Cornelis Willemsz. mede wonende aan de
Dwarswatering ter zake van koop van omtrent 4 hond 25 roeden slagturfland schuldig is te
betalen volgens de custingbrief gepasseerd voor schout en gezworenen van Vrijenban d.d. 28-
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3-1645.
.
[8863]
f. 189 d.d. 12-12-1645: Alijta van der Eijck weduwe en boedelhoudster van de heer Adriaen
Jacobsz. van Adrichem geinstitueerde erfgenaam van Johan van Loon zaliger bekende verkocht
te hebben aan de heren weesmeesters van Delft ten behoeve van de boedel van juffrouw Clara
van Sparwoude een stuk patrimoniaal land gelegen in Vrijenban groot 5 morgen 10 roeden.
[8864]
f. 189v d.d. 12-12-1645: De heer en mr. Everardt van Lodensteijn burgemeester van Delft
bekende verkocht te hebben aan de heren weesmeesters van Delft ten behoeve van de boedel
van juffrouw Clara van Sparwoude een stuk weiland gelegen groot 6 morgen 3 hond 8 roeden
gelegen aan de Ouden Aanslag buiten de Haagsepoort van Delft in Vrijenban.
[8865]
f. 190v d.d. 31-12-1645: Nicolaes Mathijsz. van der Horst wonende buiten de Koepoort van Delft
bekende verkocht te hebben aan mr. Hugo van Rijck advocaat zijn neef alle slagturflanden en
wateren in Vrijenban gelegen zijnde groot ruim 10 morgen en daar boven nog 2 morgen zowel
land als water die gelegen zin benoorden de Vrijenbanse landen over Brasserskade aan hem
comparant bij decreet van het gerecht van Delft geleverd.
f. 191 d.d. 3-4-1646: Lenert Pietersz. van Egmont warmoesman wonende binnen de stad Delft
als principaal, Frederick Cornelisz. schipper aan de Verwersdijk en Cornelis Sijmonsz.
schuitvoerder aan de Geerweg zijn zwagers als borgen bekenden geconstitueerd en verkocht te
hebben aan Pieter Molijn mede wonende binnen Delft een losrente van 15 gld. 12 st. 8 pen. ’s
jaars.
[8866]
f. 192 d.d. 10-4-1646: Nicolaes Dircxsz. Limmerlaen apothecaris binnen Delft bekende verkocht
te hebben aan Adriaentgen Jansdr. laatst weduwe van Dirck Huijgensz. tuinman een tuin met
een houten tuinhuisje gelegen in Vrijenban aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot van Delft,
zijn uitpad hebbende door de poort aan de oostzijde van de huising van de Thuijnesel, volgens
de jongste oude opdrachtbrief d.d. 12-6-1625.
[8868]
f. 193v d.d. 10-4-1646: Nicolaes Dircxsz. Limmerlaen apothecaris binnen Delft bekende verkocht
te hebben aan Jan Claesz. van der Boon tuinman en Adriaentgen Jansdr. laatst weduwe van
Dirck Huijgensz. tuinman twee tuinen of boomgaarden gelegen in Vrijenban, als eerst een tuin of
boomgaard uitkomende door de Noordlaan naast het bleekveld aan de zuidzijde van de Valbrug
van de Schoolpoort van Delft, en een tuin of boomgaard met het stenen huisje en houten loods
daarin zijn uitpad hebbende door de laan uitkomende naast het bleekveld dat bewoond wordt
door de kinderen en erfgenamen van Engel Jacobsz. bleker tussen de Watersloot en de
Schoolpoort. De eerste tuin of boomgaard volgens de jongste oude waarbrief d.d. 30-7-1613 en
de attestatie notarieel verleden voor Harman van Overgaeuw notaris d.d. 16-11-1614, en de
tweede tuin of boomgaard volgens de opdrachtbrief d.d. 10-2-1609, de kavelcedulle d.d. 29-11609, de akte van meting d.d. 10-2-1609 en de akte onder de hand d.d. 11-21-1609.
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[8869]
f. 195: Bijbehorende schuldbrief.
[8871]
f. 196v d.d. 19-4-1646: Eduwaert Everwijn wonende te Bergen op Zoom bekende
getransporteerd te hebben aan dominee Abrahamus Junius en Petrus Ploelius predikanten te
Nootdorp en Pijnacker omtrent 10 hond verdolven zowel water als land, zoals hetzelfde aan
akkers met elsen, wilgen en andere bomen bepoot en bepland is, gelegen in Klein Vrijenban,
volgens de waarbrieven, de oudste d.d. 31-7-1631 en de jongste d.d. 21-2-1641.
f. 197 d.d. 19-4-1646: Eduwaert Everwijn wonende te Bergen op Zoom bekende verkocht te
hebben aan Pieter Jansz. Percant 2,5 hond zowel water als slagturfland wezende de helft van 5
hond.
[8872]
f. 197v d.d. 3-5-1646: Dirck Heijndricxsz. van der Burch, Jacob Heijnricxsz. van der Burch beide
wonende te Heusden, Willem Adriaensz. van der Meer wonende buiten de Rotterdamsepoort
van Delft als getrouwd hebbende Judick Heijndricxsdr. van der Burch, Cornelis Troost mede
wonende te Heusden als getrouwd hebbende Annitgen Heijndricxsdr. van der Burch, te samen
kinderen en erfgenamen van Heijndrick Pietersz. van der Burch scheepstimmerman was
bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Adriaensz. van Houten en Jan Bastiaensz. van der
Burch scheepstimmerman een scheepstimmerwerf en erf met huizen en de gereedschappen als
vier hellingkettingen, drie kaap stanten met haar rollen, acht hellingblokken, acht ijzeen schijven
etc., zijnde de voorsz. huising en werf gelegen aan de oostzijde van de Schie in Vrijenban en het
erf gekomen van het Koningsveld, volgens de jongste oude briefd.d. 8-3-1614 en nopende het
ovrepad en het bruggetje noordwaarts van het verkochte gelegen en strekkende naar de stad
toe naar teneur van het contract op 15-12-1626 voor Cornelis van Vliet notaris te Delft
gepasseerd, en mede volgens de inhoud van de akte van consent van de heren burgemeesters
van Delft d.d. 11-3-1607.
[8873]
f. 198v d.d. 8-5-1646: Jan Gerritsz. dekker wonende te Nootdorp en Huijch Leendertsz. Sman
wonende te Zoetermeer vervangende voor Willem Cornelisz. wonende in De Lier en Cornelis
Ariensz. Sman wonende te Stompwijk alle oudomen en voogden van de twee onmondige
kinderen van Gerrit Cornelisz. die erfgenaam zijn van Cornelis Gerritsz. dekker overleden aan
de Dwarswatering haar grootvader was bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Huijgensz.
Sman wonende te Nootdorp een woning met huis, berg en geboomte met 2 morgen zowel water
als land daar de voorsz. woning etc. op staat, gelegen in Vrijenban aan de Dwarswatering,
volgens de decreetbrief van het gerecht van Vrijenban d.d. 29-3-1611
f. 199: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Huijch Ariensz. Sman en Pieter Woutersz. gorter.
[8874]
f. 200 d.d. 10-5-1646: Teunis Cornelisz. mandenmaker in het Rietveld te Delft getrouwd
hebbende Beertgen Ariensdr., Jan Ariensz. scheepstimmerman te Schiedam en Grietgen
Adriaensdr. ongehuwde persoon, alle mondige voorkinderen van Arien Cornelisz.
scheepstimmerman, en Vranck Cornelisz. scheepstimmerman en Adriaen Claesz. rietdekker als
voogden van de twee nog onmondige voorkinderen van dezelfde Arien Cornelisz. door hem
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verwekt aan L?ijntgen Jansdr. zijn eerste huisvrouw en nog als voogden van de twee
minderjarige nakinderen bij dezelfde Arien Cornelisz. verwekt aan Ariaentgen Leendertsdr. zijn
tweede huisvrouw, te samen erfgenamen van dezelfde Arien Cornelisz. die erfgenaam was voor
de ene helft in de goederen van Cornelis Vranckensz. scheepstimmerman zijn vader te samen
voor de ene helft en voorn. Adriaentgen Leendertsdr. weduwe van de voorn. Arijen Cornelisz.
voor de andere helft bekenden verkocht te hebben aan Claes Cornelisz. van der Burgh
scheepstimmerman de helft van een scheepstimmerwerf en erf met de helft van de huising,
schuur, en de helft van de gereedschappen zoals die door voorn. Arien Cornelisz. nagelaten
zijn, zijnde voorsz. huising en werf gelegen aan de oostzijde van de Schie in Vrijenban en het erf
eertijds gekomen van het convent van Koningsveld, toekomende de wederhelft van het voorsz.
verkocht Claes Cornelisz. scheepsmaker oom van de kinderen. Verwijst naar de eerdere
opdrachtbrief d.d. 6-12-1612.
[8875]
f. 201: Bijbehorende schuldbrief.
[8876]
f. 202 d.d. 17-5-1646: Nicolae de Voocht ontvanger van de verponding van Delft bekende
verkocht te hebben aan Joan van Ophoven notaris en Isaack Jacobsz. Vermande beide
wonende binnen Delft een tuin gelegen aan de westzijde van Delft in Vrijenban.
[8877]
f. 203 d.d. 10-5-1646: Jan Adriaensz. Deunisvelt brouwer in de Verkeerde Werelt binnen Delft
bekende getransporteerd te hebben aan Claes Jansz. van Straten wonende aan de
Gasthuislaan binnen Delft twee losrenten als een van 12 gld. 10 st. en een van 50 car. gld. ’s
jaars die Stoffel Claesz. Borneth ballenmaker wonende bij de stenen molen binnen Delft
schuldig is, volgens de twee brieven voor schepenen van Delft gepasseerd en verzekerd op zijn
huis en erf gelegen aan de Brabantse Turfmarkt genaamd het Snoophuisgen, de ene d.d. 19-11639 en de andere d.d. 15-10-1642.
[8878]
f. 203v d.d. 5-6-1646: Aeltgen Tijssen laatst weduwe van Adriaen Dircksz. van der Winde en te
voren van Jan Cornelisz. bekende verkocht te hebben aan Cornelis Jansz. van der Bijl haar
zoon vier vijfde parten van haar huising, schuren, bergen en geboomten met omtrent 2 hond 33
roeden tijnsbaar land daar al hetzelfde op staat, gelegen in Vrijenban te Delfgauw aan het
windas, waarvan hem Cornelis Jansz. van der Bijl het verdere vijfde part toebehoort dat zij
verkoopster met hem ten huwelijk heeft gegeven, volgens de twee oude opdrachtbrieven beiden
d.d. 10-6-1627.
[8879]
f. 204v d.d. 6-11-1646: Adrijaen Schrevelsz. wonende te Nootdorp als getrouwd hebbende
Jannitgen Gerritsdr. weduwe en boedelhoudster van Jan Arijensz. Schenck bekende verkocht te
hebben aan Abraham Junius predikant te Nootdorp en Pieter Woutersz. Gorter 11 hond 38
roeden z owel water als slagturfland met een huisje, schuur en geboomte gelegen in Klein
Vrijenban aan de Dwarskade in Vrijenban, volgens de jongste brief d.d. 15-11-1639.
f. 104v d.d. 31-7-1646: Pieter Cornelisz. Voorstadt brandewijnbrander wonende aan de
Turfmarkt binnen Delft bekende verkocht te hebben aan Jan Corstiaensz. van ’s Gravenpolder
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een boomgaard gelegen aan de noordzijde van de Buitenwatersloot in Vrijenban, volgens de
jongste opdrachtbrief d.d. 2-10-1642.
[8880]
f. 105v d.d. 31-7-1646: Jan Corstiaensz. van ’s Gravenpolder wonende op de Binnenwatersloot
van Delft bekende in de koop van een boomgaard gelegen aan de noordzijde van de
Buitenwatersloot in Vrijenban door hem gedaan tegen Pieter Cornelisz Voorstadt tot zijn last
genomen te hebben 300 car. gld. kapitaal zoals Abraham Onderwater daarop sprekende heeft.
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