Giftboek
Hof van Delft
1621 - 1645

(GA Delft – Ambacht Hof van Delft inv. 91)

Teun van der Vorm
(versie 0.3 d.d. 13-7-2008)

Inleiding
In het Gemeentearchief Delft bevinden zich in het archief van het ambacht Hof van Delft twee
17e eeuwse giftboeken van Hof van Delft t.w. onder inv. 91 (1621-1645) en inv. 92 (16451682). Bij verandering van eigenaar van onroerende goed, zowel bij verkoop als bij vererving,
moest aan het ambacht van Hof van Delft de ‘gift’, een soort belasting, betaald worden. Voor
de genealoog zijn deze vermeldingen interessant omdat vaak uitgebreid de familierelaties
vermeld worden bij vererving. Alle inschrijvingen zijn ondertekend door schout en twee
gezworenen van Hof van Delft. De namen van deze personen zijn slechts sporadisch
overgenomen, maar zouden nog te gebruiken zijn om een lijst van gezworens van Hof van
Delft aan te leggen.
Deze bewerking geeft regesten van alle inschrijvingen uit inv. 91. De nummers tussen [ en ]
verwijzen naar de digitale foto’s die gebruikt zijn voor de bewerking.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker, Teun van
der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@planet.nl).
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Bewerking
[7762] <omslag>
[7763] <voorblad>
[7764]
f. 1
Giftboek van de onvrije hoflanden gelegen in Hof van Delft sedert 1 mei 1621.
29-8-1621: Hebben Arijen Cornelisz. Overgaeu en Grietgen Cornelisdr. wed. Cornelis
Cornelisz. Vlieger gift gegeven Dirck Barentsz. van een een gerecht achtste part van 9
morgen onvrij hofland gelegen aan twee kampen in ’t hoefslag van de Oude Laen.
29-8-1621: Hebben Cornelis Arijensz. Overgaeu en Pieter Vrancken gift gegeven, eerst van 3
morgen onvrij hofland eertijds gekomen van Jan Cornelisz. Stam gelegen in ’t Hoefslag van
de Oude Laen, nog van 2 morgen 38 roeden onvrij hofland gelegen alsvoren, en nog van 17
hond onvrij hofland in ’t voorsz. hoefslag, alle ’t einde den anderen gelegen.
9-1-1622: Comp. Hermen Arijensz. en Pieter Jorisz. als voogden van de weeskinderen van
Cornelis Pietersz. en Lijsbeth Arijens zijn huisvrouw, vervangende haar mede-voogden in
deze, en winnen gift in die kwaliteit van 10,5 hond onvrij hofland, de kinderen aangekomen
bij erfenis van hun ouders, belend O de weecht Z de kinderen zelf W Claes Vrancken N
Michiel Jansz. en Huijch Joosten.
[7765]
f. 1v
16-1-1622; Geeft Weijntgen Jansdr. wed. Arijen Jan Gijsen gift de heer Pouwels van
Beresteijn uit de naam van juffr. Margrieta van Beresteijn wed. van heer raadsheer Berckhout
zal., zijn dochter, van omtrent 7,5 morgen onvrij hofland gelegen in Dijcxhoorn, belend O
Cornelis Lambrechtsz. van der Wel Z Jacob Zasboutsz. en Pieter Jeroenen N jr. ’t Swaert? W
de Rijwech.
16-1-1662: Geeft voorsz. wed. gift Pieter Willemsz. van Voorstadt van 10 hond onvrij
hofland gelegen in de Harneschpolder, belend O de Wateringh Z Jan Henricxsz. Laeff W jr.
Westerbeeck N Vranck Henricxsz. van der Burch.
<ondertekend door: Adriaen Pietersz. R...? en Jacob Riddersz.>
10-4-1622: Geeft Vranck Jansz. Chijs gift Jan Zijmonsz. van omtrent 2,5 morgen
[doorgehaald: 14 hond] onvrij hofland met huis, schuur, berg en geboomte daar op staande,
belend O de Schiewecht Z Anthony Langiere W Isbrant Govertsz. en N de erfgenamen van
Biatris Arijensdr.
<ondertekent door: Dirck Maertensz. Ket en Abdenego Willemsz.>
f. 2
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10-4-1622: Hebben Jacob Daslegny en Dirck de Haen notarissen als executeurs van het
testament van zal. Cornelis Lambrechtsz. van der Well in zijn leven oudburgemeester van
Delft, gift gegeven Hillebrant Arijensz. korenkoper van 1 morgen 1,5 hond onvrij hofland
belend O de Bieslandseweg N het weeshuis Z Arent Jacobsz. van der Graeff etc.
24-4-1622: Geeft Engel Jacobsz. van der Burch gift Jan Dircxsz. Stoudt en Sijdrach
Willemsz. van Diepen van een huis en grond zulks van ouds gelegen op de Hoore genaamd,
belend W ’t gemeenpad van de blekerijen van de weeskinderen van zal. Pieter Dircsz. N en O
de voorsz. kinderen Z ’t pad of de kade dat men van de Hoore naar Delft gaat.
22-5-1622: Geeft Gerrit Arijensz. Decker gift Claes Jansz. van een huis en erf met 2 hond
onvrij hofland eertijds gekomen van de kerk van ’t Wout, mitsgaders nog van 13 hond onvrij
hofland beiden gelegen in de Hof van Delft.
<ondertekent door: Dirck Maertensz. Ket en Reijer Jansz. Overschie>
[7766]
f. 2v
3-7-1622: Geeft Claes Arrisz. gift zijn zoon Wouter Claesz. van huis, bijhuis, schuur, barg en
geboomte, mitsgaders 8 hond onvrij hofland gelegen in Hof van Delft in de hoefslag van
Pijnacker.
20-11-1622: Wint Thonis Arijensz. gift van 4 morgen onvrij hofland gelegen in een kamp van
8 morgen in het Zuideinde van Delfgauw achter de woning van Cornelis Dircxsz. van der
Hoeff, zijnde de voorsz. 4 morgen land hem aangekomen door het overlijden van zijn
huisvrouw Maertgen Henricxsdr. zal.
15-1-1623: Wint gift Pieter Maertensz. vervangende Cornelis Jorisz. Overschie als
testamentaire voogden van de twee onmondige weeskinderen van zal. Jan Arijensz. aan de
Overgaeu volgens testament voor not. Gerrit Camerlingh d.d. 25-10-1620, van al de landen de
voorsz. kinderen aangekomen door het overlijden van voorsz. Jan Arijensz., der weeskinderen
vader, gelegen in het Hof van Delft.
15-1-1623: Winnen gift in voorsz. kwaliteit van alle landen gelegen in Hof van Delft, dezelve
kinderen aanbestorven door overlijden van Arijen Jansz. aen de Overgaeu haar grootvader zal.
f. 3
15-1-1623: Wint gift Harper Vrancken van Cralingen van de helft van morgen onvrij hofland
gelegen in Hof van Delft in de hoefslag van Pijnacker hem aangekomen bij versterven van
zijn vader zal. Vranck Harpersz. van Cralingen.
12-3-1623: Wint gift Jacob Dasseguy als rentmeester van de twee nakinderen van zal. Niclaes
Tristram gewonnen bij Annetgen Carels, van 3 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag
van Papsou en dat [van] Theunis Jansz. Alenberch, lakenkoper als speciale procuratie hebben
van Digna en Maria van der Hooch vervangende en hem sterk makende voor haar broeder Jan
van der Hooch.
<ondertekend: Ploen Michielsz.>
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[7767]
f. 3v
26-3-1623: Geeft gift Dirck Barentsz. aan Cornelis Lenertsz. Kouckebacker als last hebbende
van Jannetgen Arijens Berckels wed. van zal. Abraham Jansz. Graswinckel in zijn leven oudburgemeester van Delft, van omtrent 4 morgen vrij hofland leggende in en achter zijn woning.
9-4-1612: Geeft gift Arijen Floren aan Dirck Punth den Jonghen van een huis met grond daar
het zelve huis op staat, gelegen op de Hoorn, belend N Pieter Jeroenen nu Floris Maertensz. Z
de erfgenamen van Dirck Corstiaensz. van Alckemade O Arijn Flooren W de Hoornse
Watering.
23-4-1623: Geeft Claes Jansz. wonende op de Sweth gift Ja[e]p Jansz. zijn zwager van een
huis en erf met 2 hond onvrij hofland eertijds gekomen van de kerk van ‘t Wout, mitsgaders
nog van 13 hond onvrij hofland, beiden gelegen in Hof van Delft.
f. 4
2-7-1623: Geeft gift Claes Jansz. Chijs, Michiel Cornelisz. op de Overslach van een huis en
erf leggende aan de westzijde van de Schie wezende het erf vrij hofland zo het tegenwoordig
ligt groot 2 hond 15 roeden.
16-7-1623: Geeft Thois Pietersz. Bregman gift mr. Willem Wegewaert schutmr. in ’s
Gravenhage van 16 morgen 5 hond 69 roeden vrij hofland leggende aan verschieden kampen,
als eerst een stuk land daar de woning op staat groot omtrent 8 hond 50 roeden, nog de
werfkamp groot 4 morgen 1 hond 48 roeden, nog [...].
[7768]
f. 4v
19-11-1623: Geeft Arijen Zymonsz. wonende in Papsou voor hem zelf, Pieter Arijensz. als
man en voogd van Trijntge Theunisdr., Pieter Theunisz., Claes Claesz. en Cornelis Jansz. als
man en voogd van Barbara Claesdr., alle erfgenamen van zal. Trijntgen Corssen, geven gift
Huijbrecht Dircxsz. wonende op de Schie van een huis, schuur, barg en geboomte met
omtrent 3 hond onvrij hofland gelegen in Papsou.
19-11-1623: Geeft gift Theunis Jansz. de Heijde, Vranck Henricxsz. van der Burch van de
helft van 11 hond onvrij hofland leggen in de hoefslag van de Poeldijk gemeen met de voorn.
Van der Burch.
17-12-1623: Geeft gift Arijen Sijmonsz. wonende in Papsou voor hem zelf, Pieter Arijensz.
als man en voogd van Trijntgen Theunisdr., Pieter Theunisz., Claes Claesz. en Cornelis Jansz.
als man en voogd van Barbara Claesdr., alle erfgenamen van zal. Trijntgen Corssen geven gift
Dirck Gerritsz. wonene in Papsou van 3 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van
Papsou.
f. 5
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14-1-1624: Geeft gift Arent Jansz. van der Hoeff van 11 hond onvrij hofland leggende in de
hoefslag van de Oude Laen ten behoeve van Claes Lenertsz. van der Houve.
25-2-1624: Geven gift Dirck en Claes Pietersz., mitsgaders Pieter Jeroenen en Gerrit Arijensz.
op de Meulewerff vervangende haar mede-voogden en Lanslot Fransz. getrouwd hebbende
Maertgen Pietersdr. als voogden van de onmondige kinderen van Pieter Dircxsz. Bleijcker en
Trijntgen Claesdr. beiden zal. alle erfgenamen van haar ouders, geven gift Theunis Arijensz.
koperslager van een blekerij met huis, schuur, barg en geboomte met 6 morgen onvrij hofland,
staande en gelegen op de Hoore in de hoefslag van Voor-Dijxhoorn.
25-2-1624: Geeft gift Jan Henricxsz. op de Noorthoorn van een huis, schuur, barg en
geboomte met omtrent 3 hond onvrij hofland ten behoeve van Arijen Jansz. als hetzelve
gekocht hebbende.
[7769]
f. 5v
24-3-1624: Geeft gift Hugo Welhouck, Huijbrecht Dircxsz. Vockestaert van 4 morgen onvrij
hofland leggende in de hoefslag van Papsouw.
24-3-1624: Geeft gift Gerrit Thonisz. Groffsmith wonende in Den Haag ten behoeve van
Lenert Huijbrechtsz. van 9 morgen 2 hond 58 roeden land gelegen in de hoefslag van Papsou
waar inbegrepen is 4,5 morgen onvrij hofland.
5-5-1624: Geeft gift Gerrit Willemsz. van Sassen ten behoeve van Claes Claesz. wonende in
Papsou van een huis, barg, schuur en plantage wezende de grond hofland gelegen in Papsou
belend volgens de oude brief daarvan zijnde.
f. 6
20-10-1624: Geeft gift Neeltgen Woutersdr. wed. van Claes Arrisz. aan en ten behoeve van
Arijen Henricxsz. haar zwager van 4 morgen onvrij hofland leggende in de hoefslag van de
Cortehoef staande de morgen op 6 pon schoots en zijn de voorsz. 4 morgen land de voorn.
Arijen Henricxsz. ten huwelijk gegeven met Maertgen Claesdr. zijn huisvrouw.
20-10-1624: Dezelve in de voorsz. kwaliteit geeft gift Wouter Claesz. haar zoon van 4
morgen onvrij hofland leggende in de hoefslag van Pijnacker staande op 8 pond schoots de
morgen.
20-10-1624: Dezelve in de voorsz. kwaliteit geeft gift Arris Claesz. haar zoon van 8 hond vrij
hofland leggende in de hoefslag van Pijnacker staande de morgen op 8 pond schots.
[7770]
f. 6v
20-10-1624: Dezelve in de voorsz. kwaliteit geeft gift Arris Claesz. en Dirck Corsz. als man
en voogd van Pietertgen Claesdr. van 5 morgen onvrij hofland gelegen in Baerthoutsaet
staande de morgen op 10 pond schots.
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20-10-1624: Dezelve in de voorsz. kwaliteit geeft gift beide voorsz. personen van 5 hond vrij
hofland leggende in Baerthoutsaet staande de morgen op 10 pond schots.
20-10-1624: Dezelve in de voorsz. kwaliteit geeft gift ten behoeve van de kinderen van
Maertgen Claesdr. en Hester Claesdr. voor haar zelf van 6 morgen 2 hond 25 roeden onvrij
hofland leggende in de hoefslag van Pijnacker, staande de morgen op 8 pond schots, volgens
het testament daarvan zijnde gepasseerd voor not. Cornelis Ingeloo d.d. 9-8-1623.
f. 7
12-1-1625: Comp. de heer Jacob van der Graeff als getrouwd hebbende jufft. Catarina van der
Dussen en mede-erfgenaam van de heer Jacob van der Dussen heer van Harencarspel,
hoogheemraad van Delfland en in zijn leven oud-burgemeester van Delft, vervangende de hr.
Johan Basius reken/rentmeester? van Holland, Joost Brasser, Joost van der Hoogen, mr.
Anthonij de Waell en Julian van de Moere koopman tot Hamburg, alle mede-erfgenamen van
de voorn. heer van der Dussen, en geeft gift ten behoeve van Willem van der Houve als medeerfgenaam van 15 morgen hofland gelegen aan 5 kampen, als eerst twee kampen weide [...].
12-1-1625: Comp. Pieter Florisz., Jan Florisz., Cornelis Zymonsz. getrouwd hebbende
Aeltgen Florisdr., Jacob Gerritsz. getrouwd hebbende Jannetgen Florisdr., Harmen Jansz.
getrouwd hebbende Grietgen Florisdr. en de vijf weeskinderen van Willem Zymonsz.
gewonnen bij Maertgen Florisdr., en winnen gift van omtrent 17,5 morgen zo vrije als onvrije
hoflanden gelegen in de hoefslag van Pijnacker, hen aangekomen bij overlijden van Floris
Pietersz. en Neeltgen Jansdr. haar schoonouders.
[7771]
f. 7v
9-2-1625: Geeft gift Wouter Claesz. tot Delfgauw ten behoeve van Corstiaen Cornelisz. van
een woning met huis, schuur, barg en geboomte met alle hetgeen daar aan aars- en nagelvast
is, mitsgaders 5 morgen 2 hond onvrij hofland.
6-4-1625: Geeft gift Adam Willemsz. van der Burch ten behoeve van Joris Cornelisz. van
Waelsdorp wonende in Den Haag van omtrent 8 morgen onvrij hofland staande de morgen op
10 pond schots, gelegen in de hoefslag van Zuid-Made? aan twee kampen, de een genaamd de
Cruijscamp groot omtrent 5 morgen 3 hond, en de andere kamp groot omtrent 2 morgen 3
hond.
6-4-1625: Heeft de voorn. Van der Burch gift gewonnen van ’t voorsz. land hem aangekomen
bij erfenis van zijn vader en moeder zal.
f.8
20-4-1625: Geeft gift Dirck Dircxsz. Onderwater als gecommitteerd zijnde bij de gemeen
buren op het dorp van ’t Wout van omtrent 1 morgen onvrij hofland de kerk aldaar
toekomende en ten overstaan van de heer Gerrard van Santen Gecommitteerde Raad daar toe
geauthoriseerd verkocht, genaamd het Grootcampgen gelegen aan de zuidzijde van de Woutse
kerk ten behoeve van Arent Blaserus op ’t Wout.
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20-4-1625: Hebben de voogden van de kinderen van Cornelis Maertensz. Veltman in het
Oosteijnde overleden, mitsgaders Jacob Willemsz. brouwer in ’t Oosteijnde voor hem zelf en
ten behoeve van zijn mede erfgenamen van Maertgen Willemsdr. wed. en te samen
erfgenamen van de zelve Cornelis Maertensz. Veltman gewonnen de gift van de helft van 17
hond onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Pijnacker, staande de morgen op 8 pond
schots.
20-4-1625: En hebben gift wederom overgegeven ten behoeve van Joris Anthonisz. die ’t
voorsz. land van de voorsz. erfgenamen heeft gekocht.
[7772]
f. 8v
4-5-1625: Geeft gift Dirck Onderwater als gecommitteerd zijnde bij de gemeen buren op ’t
Wout de vader van het weeshuis binnen Delft ten behoeve van ’t zelve huis van ontrent 8
hond onvrij hofland gelegen aan twee kampen.
4-5-1625: Geeft gift Pancras Claesz. ten behouve van Corstiaen Corsz. wonende tot Delfgauw
van 3 morgen 2 hond onvrij hofland staande de morgen op 10 pond schots, gelegen in
Baerthout saete.
15-5-1625: Geeft gift Arijen Isbrantsz. wonende in Den Haag ten behoeve van Trijntge
Lenertsdr. wed. van Jan Arijensz. van een huis staande op de Hoore wezende de grond vrij
hofland.
f. 9
29-6-1625: Geeft gift Jacob Gerritsz. van Beuckelsdijck, Harmen Jansz. tot Delfgauw zijn
zwager van een zesde part van omtrent 17,5 morgen, zo vrij als onvrij hofland, gelegen in
Delfgauw in de hoefslag van Pijnacker, hem aangekomen door overlijden van zijn
schoonvader en –moeder Floris Pietersz. en Neeltgen Jansdr.
5-10-1625: Geeft gift Lijsbeth Joosten wed. van Corstiaen Jansz. van den Brouck erfgenaam
van Jan Jaspersz., van een 1 hond vrij hofland gelegen in de hoefslag van Baerthoutzaet ten
behoeve van Pieter Doen wonende in het Oosteijnde.
[7773]
f. 9v
16-11-1625: Winnen gift Arent Blaserusz. voor hem zelf en voor zijn vier andere broeders en
een zuster, waarvan de ene broer genaamd is Cornelis Blaserusz. de welke nu is overleden,
van 2 maal 9 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van het twaalfde weer of hoven
hooren, mitsgaders van de woning, huising, bijhuising, schuur, barg en geboomte daar alle ’t
geen op staat, gelegen in het voorsz. hoefslag, alle hetwelk hen is aangekomen door overlijden
van Neeltgen Isbrantsdr. zal. haar moeder en bij boedelscheiding gedaan tegens Blaserus
Pietersz. haar vader.
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16-11-1625: Wint gift de voorn. Arent Blaserusz. als erfgenaam van Cornelis Blaserusz. zijn
broeder zal. zo voor hem zelf als voor zijn andere drie broeders en een zuster, allen nog in
leven zijnde, van een gerecht zesde part van de voorsz. woning en landen.
f. 10
30-11-1625: Comp. Cornelis Claesz., Henrick Claesz. elk voor hem zelf, Cornelis Jacobsz.
getrouwd hebbende Maertgen Claesdr. mitsgaders nog als voogden van het weeskind van
Arijaentgen Claesdr., alle erfgenamen van voor de ene helft, en winnende de gift van 11
morgen zo vrij als onvrij hofland haar aangekomen door overlijden van Claes Jorisz. haar
vader zal.
14-12-1625: Geeft gift Wouter Claesz. van wegen zijn zwager Arijen Henricxsz. die mede
erfgenaam is van Claes Arrisz. zal. en Cors Meesz. wonende tot Delfgauw, van 4 morgen
onvrij hofland gelegen in het Zuideinde van Delfgauw.
[7774]
f. 10v
14-12-1625: Geeft gift Cors Michielsz. van Ringh voor hem zelf en vervangende Swaentgen
Michielsdr. van Rijn wed. wijlen Davit Fransz. Edeckersdijck?? te samen erfgenamen van
Elijsabeth Adrijaensdr. wed. van wijlen Michiell Cornelisz. van Ringh, aan Floris Michielsz.
tot Delfgauw van 3 morgen 58 roeden 4 voeten onvrij hofland uit de helft van een gerecht
derde part van een gerecht derde part [merkwaardig ..] van 6 morgen land gelegen in deze
ambacht in conformiteit van de ouden opdrachtbrief d.d. 24-4-1578 uit welk derde part in het
geheel bij wijlen Coen Jansz. en Michiell Corsz. als te samen eigenaren van het zelve derde
part verkocht is, te weten aan Pieter Rijversz. op 7-5-1581 3 hond 33 roeden 4 voeten en aan
Jacob Gerritsz. op 11-12-1589 een vierde part van 1 morgen wezende 150 roeden volgende de
respectieve brieven bij Pleun Michielsz. ahier vertoond.
f. 11
25-1-1626: Gift gift Dirck de Haen als procuratie hebbende van Pieter Baele tot Leiden aan
Cornelis Lenertsz. Couckebacker, notaris, als last hebbende van Lijsbeth Jansdr. wed. van
Adrijaen van der Chijs, van de helft van 11 morgen 56 roeden vrij hofland gelegen in
Papsouw daar op de woning genaamd ‘Schenckans wooning’ op staat.
25-1-1626: Item nog de helft van 6,5 morgen vrij hofland gelegen in Papsouw aan drie
kampen waar van de twee stukken of kampen groot zijn 3,5 morgen en de derde kamp groot 3
morgen.
25-1-1626: Nog de helft van 10 hond 36 roeden van de 12 hond of 2 morgen land wezende
vrij hofland mits de verdere 164 roeden bij Daem Gijssen in erfpacht gehouden wordt.
25-1-1626: Nog de helft van 3 morgen onvrij hofland bij meting groot bevonden 2 morgen 5
hond 80 roeden wezende patrimoniaal land.
[7775]
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f. 11v
8-3-1626: Geeft gift Willem Claesz. van Diepen, schout van Schipluiden, Grietgen Pietersdr.
wed. van Joris Arijensz. wonende op de Noorthoorn van 13 hond vrij hofland gelegen in de
Poeldijk.
22-3-1626: Geeft gift Jan Cornelisz. lakenkoper als getrouwd hebbende Jannetgen
Cornelisdr., Arijn Jacobsz. Bleijswijck als getrouwd hebbende Heijltgen Cornelisdr.,
Pietertgen Cornelisdr. wed. van Schalck Jacobsz. voor haar zelf, alle erfgenamen van haar
vader zal. Cornelis Poelen voor een derde part, mr. Harmen Schinckel als procuratie hebbende
van Elisabeth Otten wed. van zal. Bruijn Harmensz. Schinckel zijn moeder voor een ander
gerecht derde part, ten behoeve van Pieter Joosten van Ruijven die een gelijk derde part
competeert van 3 morgen 3 hond vrij hofland gelegen in het Hof van Delft in de hoefslag van
de Oude Laen.
f. 12
19-4-1626: Geeft gift Claes Claesz. wonende in Papsouw ten behoeve van Henrick Cornelisz.
wonende aan de Gaegh aan de Nijeuwe Wecht, van een huis en erf, barg en geboomte met
omtrent 25 of 26 roeden hofland.
3-5-1626: Geeft gift Claes Claesz. wonende in Papsouw ten behoeve van Arijen Cornelisz.
wonende op de Ouwen Overslach van een huis, barg, schuur en plantage wezende de grond
vrij hofland, gelegen in Papsouw, belend volgens de oude brieven daar van zijde.
28-6-1626: Geeft gift Cornelis? Henricxsz. wonende in Papsouw ten behoeve van zijn zwager
Claes Claesz. wonende in Papsouw van zeker huis, schuur, barg en geboomte met een werf
groot 2 hond 59,5 roeden vrij hofland, belend en gelegen volgende de oude brieven daar van
zijnde.
[7776]
f. 12v
12-7-1626: Geeft gift Arris Claesz. en Wouter Claesz. als testamentaire voogden van Hester
Claesdr. geven giften aan Jan de Roon notaris voor en ten behoeve van Corstijaen Cornelisz.
den Rijcken van de helft van 6 morgen 2 hond 25 roeden onvrij hofland leggende in de
hoefslag van Pijnacker, staande de morgen op 8 pond schots, volgens het testament daarvan
zijnde gepasseerd voor notaris Cornelis Ingeloo d.d. 9-8-1623.
1-11-1626: Geeft gift Wouter Joppen ten behoeve van Vranck Arijensz. als kerkmeester op ’t
Wout met de gemeen buren van een huis en erf staande en gelegen op ’t Wout in de jurisdictie
van Hof van Delft wezende de grond vrij hofland en dit ten behoeve van voorsz. kerk.
f. 13
1-11-1626: Geeft gift Vranck Arijensz. als kerkmeester op ’t Wout en vanwege de gemeen
buren aldaar, Isbrant Pietersz. van een huis en erf staande en gelegen op ’t Wout in onze
jurisdictie van Hof van Delft wezende de grond vrij hofland.
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13-12-1626: Geeft gift Dirck Henricxsz. landman wonende in Papsouw ten behoeve van
Michiell Pietersz. mede landman in Maasland van een huis, erf, schuur, barg en geboomte,
mitsgaders erfgen groot omtrent 3 hond onvrij hofland daar het voorsz. huis, erf, schuur, barg
en geboomte op staat.
10-1-1627: Wint gift Dirck Robbrechtsz. van Schilperoort als oom en voogd van de
voorkinderen van Niclaes Lotsz. Gaell gewonnen bij Cornelia Bruijnseeks, als Johannis en
Ermina Gaels, van 9 morgen 4 hond 47 roeden vrij hofland ten behoeve van de zelve twee
kinderen, gelegen buiten de Oostpoort in de hoefslag van Baerthout Zaete , die haar bij
kaveling te beur zijn gevallen.
[7777]
f. 13v
10-1-1627: Geeft gift Jan Claesz. op den Sweth ten behoeve van Pieter Jansz. Post zijn oom
van een huis, schuur, barg en geboomte met de grond daar hetzelve op staat, gelegen op de
Sweth mitsgaders nog van 3 morgen onvrij hofland gelegen op de Sweth voorsz.
7-2-1627: Winnen gift Frans Pietersz. Bleijcker wonende op de Hoore, Jan Pietersz. wonende
in het ambacht van Voorschoten als vader en voogd van zijn drie kinderen gewonnen bij
Annetgen Pietersdr., en Floris Maertensz. Verdel op de Hooren getrouwd hebbende Maertgen
Pietersdr., alle erfgenamen van Pieter Jeroensz. zal., van 6 morgen 1 hond onvrij hofland,
waarvan 5 morgen ligt in Sadtdijck? en 1 morgen aan de noordzijde van Floris Maertensz.
werf, en 1 hond wezende de elstuin, beiden gelegen in de hoefslag van Voor-Dijcxhoorn.
f. 14
7-2-1627: Winnen gift de voorsz. erfgenamen van 6 morgen 1 hond onvrij hofland als bij
kaveling te beur gevallen.
Eerst Floris Maertensz. Verdel van 5 morgen onvrij hofland leggende achter de Hoorn belend
tegenwoordig O de Hoorensewecht Z, W en N de erfgenamen van Jan Henricxsz. Laeff.
En Frans Pietersz. voor de ene helft en Jan Pietersz. wonende in Voorschoten als vader en
voogd van zijn drie kinderen gewonnen bij Annetgen Pietersdr. van 1 morgen wezende
buitenland en onvrij hofland, leggende in de hoefslag van Voor-Dijcxhoorn, belend O
tegenwoordig de wecht W de Hoorse Wateringh Z de werf van Floris Maertensz. en N Claes
Maertensz.
En van gelijke de voorn. Frans Pietersz. en Jan Pietersz. elk voor de helft in voorsz. kwaliteit
van een elstuintgen groot 1 hond leggende in de hoefslag van Voor-Dijcxhoorn, belend N
Trijn Jeroenen, Z de Woutwech, aan het westeinde de Voor-Dijckhoornse Wateringh en aan
het oosteinde Dirck Arijensz. met zijn boomgaard.
[7778]
f. 14v
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21-2-1627: Winnen gift Pieter en Engel Jacobsz. Bleijckers omen vervangende Jacob Pietersz.
Kooll en Abraham Jacobsz. Dunnebijersman alle voogden respectievelijk van de twee
nagelaten weeskinderen van Mees Jacobsz. gewonnen bij Maertgen Gijsen in de voorsz.
kwaliteit, van de helft van 3 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Papsouw,
waarvan de wederhelft toekomt Dirck Gerritsz. haar stiefvader.
21-2-1627: Geven gift de voorsz. voogden in de voorsz. kwaliteit aan Dirck Gerritsz. voorsz.
van de voorn. helft van 3 morgen onvrij hofland als bij uitkoop geaccordeerd d.d. 29-1-1626.
21-2-1627: Geven gift Dirck de Haen, notaris, als executeur van het testament en uiterste wil
van zal. Cornelis Lambrechtsz. van der Well in zijn leven oud-burgemester van Delft, aan
Hillebrant Arijensz. van Walle, als eerst:
Van 9,5 morgen vrij hofland gelegen in de hoefslag van Voor-Dijcxhoorn wezende teelland
van ouds gelegen aan het Swarte Heck.
Nog van 3 morgen hoog-teelland achter en ter zijde de voorsz. 9,5 morgen land.
Nog van 3 morgen land tot wei leggende genaamd Speckmans land.
En ten laatste van 6 morgen land alle hetwelke is vrij hofland genaamd de Houtwech.
[7779]
f. 15
7-3-1627: Winnen gift Reijer Vrancken van Adrichem als getrouwd hebbende Neeltgen
Jansdr. en Lenert Arijensz. als getrouwd hebbende Arentgen Jansdr. beiden erfgenamen van
wijlen Neeltgen Jansdr. haar huisvrouwen moeder. Te weten:
Reijer Vrancken van Adrichem als eerst 9 morgen onvrij hofland gelegen westwaarts van de
Overgaeu en zuidwaarts van de Pijnackerse vaart.
Nog 2 morgen onvrij hofland gelegen onder Stannewerff aan de noordzijde.
Ende Lenert Arijensz. van de werf daar op de woning staat met het land ten beiden zijden en
achter gelegen, te samen 20 morgen zijnde onvrij hofland.
[ in de marge: op 11-11-1639 heeft Lenert Adriaensz. Overgaeu doen blijken dat hier onder 1
morgen vrij hofland volgens de opdrachtbrief van de Heren Staten d.d. 8-11-1581. ]
Nog van 2 morgen onvrij hofland genaamd De Vroijen? gelegen noortwaarts van mr. Willem
Wegewaert.
Nog 4,5 morgen onvrij hofland gelegen op de Lee belend ten oosten de coopwech?
f. 16
7-3-1627: Winnen de gift de erfgenamen van Adriaen Cornelisz. aen de Overgaeu en van
Arijen Arijensz. desselfs zoon, daarna overleden, te weten:
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Cornelis Arijensz. en Lenert Arijensz. mitsgaders Pieter Vrancken van Adrichem als
getrouwd hebbende Maertgen Arijensdr. te zamen van 11 morgen onvrij hofland gelegen
zuidwaarts van Reijer Vrancken van Adrichem.
Cornelis Claesz. van der Laen en Cornelis Dircksz. van der Hoeff te zamen als voogden van
Claes, Cornelis en Jan Adriaenszonen winnen de gift van de werf daarop de huisinge is
staande en nog van 15 morgen 1 hond 62 roeden 6 voeten .. hofland bij en achter de woning
gelegen aan de westzijde van de Overgaeu.
[7780]
f. 16v
Harmen Arijensz. van Overgaeu en Corstiaen Cornelisz. den Rijcken te samen als voogden
van de drie nakinderen van wijlen Adriaen Cornelisz. voorsz. gewonnen aan Arijaentgen
Henricxsdr. vervangende Dirck Henricxsz. haar mede voogd, winnen de gift van 11 morgen 5
hond 37 roeden 5 voeten onvrij hofland wezende Stammen? werf en de kampgens daar aan
gelegen als boven.
28-3-1627: Geeft gift Pieter Sijeren van Middelhouck aan Frans Gerritsz. Ouwe Jan schout
van Hof van Delft ten behoeve van Maria Gerritsdr. van Dijck/Eijck? huisvrouw van Pieter
Willemsz. van der Hoeff van 5 morgen 3 hond 73 roeden vrij hofland.
f. 17
18-4-1627: Geeft gift mr. Jan Willemsz. Werckijn als transport hebbende van de regenten van
St. Catharijna Gasthuijs mitsgaders van de regenten van de Huijssitten? armen beiden tot
Leiden gepasseerd voor schepenen van Leiden d.d. 13-3-1627, en nog van Cornelis Jansz.
Coppendraeger wonende tot alkmaar getrouwd gehad hebbende Erckgen Aelbrechtsdr.
gepasseerd voor schepenen van Leiden d.d. 25-2-1627, te zamen mede erfgenamen voor een
vierde part in de ene helft van vaderszijde van Lijsbeth Cornelisdr. oude vrijster gewoond
hebbende aan de Nijewen Langendijck tot Delft, dezelve nog als procuratie hebbende
gepasseerd onder het zegel van Delft d.d. 18-2-1627 van Gerrit Damen van Niedeck als
curator van de boedel van Cornelis Aelbrechtsz. in leven gewoond hebbende tot Rotterdam
voor gelijk vierde part, van Jan Damen van Niedeck en Adriaen Jansz. Vas beide mede
wonende tot Rotterdam als geordonneerde voogden van de kinderen van Adriaen Gleijnsz.
Besemmaker, en dezelve vervangende de voorsz. Adriaen Jansz. Vas als procuratie hebbende
van Maertgen Gleijnen wed. van Henrick Jacobsz. van den Brijell, te samen erfgenamen voor
een derde part in de wederhelft van moederszijde, mitsgaders Adriaen Cornelisz. Kater
wonende aan het Marctvelt binnen Delft vervangende en hem sterk makende en de rato
caverende voor Claesgen Claesdr. ongehuwde persoon voor gelijk derde part, geeft gift
Annetgen Cornelisdr. wed. van Adriaen Pietersz. Warmoesman wonende aan de Nieuwen
Langendijck geass. met Cornelis Heijmensz. Cuijper haar zwager, haar gekoren voogd in
deze, met hun allen de helft in de ene helft, mitsgaders twee derde parten in de wederhelft van
zodanig recht en actie als hunlieden in de voorsz. kwaliteit is competerende in zekere 3 hond
land wezende kooltuin gelegen in het ambacht van Hof van Delft in de hoefslag van
Baerthoutzaet belend en gelegen en met alzulke vrijheden en servituten alles uitwijzende
zekere oude koopbrief gepasseerd voor deze gerechte d.d. 22-3-1578 sprekende van zeker
gedeelte van dit verkochte, en dit alles voor de som van 116-13-6.
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[7781]
f. 18
16-5-1627: Geeft gift Michiell Pietersz. lantman wonende in Maasland geass. met Dirck
Henricxsz. wonende in Vockestaert voor zo veel hem aangaat, de welke verklaarden geen
recht of actie meer aan dit verkochte te houden aan Frans Gerritsz. Ouwe Jan schout van Hof
van Delft voor en ten behoeve van joffr. Cathalina Brants wed. vrrouwe van den ed. Johan
Thuijningh van zekere huising, schuur, barg en geboomte met het erf daar dezelve huising,
schuur, bargen en geboomte op staat, groot omtrent 3 hond land wezende onvrij hofland.
26-5-1627: Comp. voor schout en gesworens van Hof van Delft Pieter Florisz., Jan Florisz.
mitsgaders de voorsz. personen als omen en bloedvoogden van de drie onmondige
weeskinderen van Maritgen Florisdr. geprocureerd bij Willem Sijmonsz. met namen
Maritgen, Jannetgen en Jaepgen Willemsdr., Jan Jansz. getrouwd hebbende Neeltgen
Willemsdr., Jan Jacobsz. getrouwd hebbende Annetgen Willemsdr. elk voor een vijfde part in
een zesde part, Cornelis Sijmonsz. getrouwd hebbende Aeltgen Florisdr., Harmen Jansz.
getrouwd hebbende Grietgen Florisdr. zo voor hem zelf en als actie en transport hebbende van
Jacob Gerritsz. getrouwd hebbende Jannetgen Florisdr. alle te zamen kinderen en erfgenamen
van zal. Floris Pietersz. en Neeltgen Jansdr. haar overleden vader, moeder, schoonvader en
schoonmoeder resp. de welken ons vertoonde zekere kaveling en scheiding tussen hen gedaan
d.d. 27-3-1627 en dat onder de letter A en B, de welke de gift winnen van de navolgende vrije
en onvrije hoflanden.
Als eerst is de kavel A te beur gevallen en winnen de voorsz. gift.
Eerst Pieter Florisz. en Jan Florisz. in de voorsz. kwaliteit, Jan Jacobsz. getrouwd hebbende
Annetgen Willemsdr. vervangende Jan Jansz. getrouwd hebbende Neeltgen Willemsdr. van
5,5 morgen vrij kloosterland gekomen van St. Angnieten Clooster leggende in de hoefslag van
Pijnacker.
Ende nog van 3 [eenheid niet vermeld] hofland leggende in de hoefslag voorsz.
Ende is de kabel B te beur gevallen.
Cornelis Sijmonsz. getrouwd hebbende Aeltgen Florisdr., Harmen Jansz. getrouwd hebbende
Grietgen Florisdr. in de voorsz. kwaliteit van 1,5 hond vrij hofland genaamd Het Haechgen.
f. 19
Nog van 3,5 morgen hofland daar van 2,5 morgen vrij hofland is.
Nog van 11 hond hofland wezede onvrij.
Nog van 3 morgen 4 hond onvrij hofland.
[7783]
f. 19v
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3-6-1627: Geeft gift Margrieta Paeuw wed. van Pieter van der Graeff zal. geass. met haar
broeder Adriaen Paeu haar gekoren voogd in deze, aan Gijsbert van Beresteijn van wege zijn
moeder joffr. Volkera Claesdr. wed. wijlen de heer Pouwels van Beresteijn in zijn leven
burgemeester van Delft, van 11 morgen vrij hofland gekomen van het convent van
Coninxvelt.
3-6-1627: Geven gift Adriaen Vmeentenswijs??, Cornelis Jansz. Lodensteijn en Dirck
Jacobsz. van Voorburch kerkmeesters van de Oude en Nieuwe Kerken binnen Delft
vervangende haar mede broeders in offitio en geven gift Cornelis Heijmensz. Cuijper van
wege Annetgen Cornelisdr. wed. Adriaen Pietersz. Warmoesman zijn schoonvader, van
omtrent 1,5 hond onvrij hofland.
f. 20
25-7-1627: Geeft gift Barbara Cornelisdr. oude vrijster geass. met Jan Pietersz. Cuijper in De
Lijer haar gekoren voogd van 3 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Poeldijk
ten behoeve van Weijntge Jansdr. wed. van Arijen Jan Gijsen wonende op de Hoore.
25-7-1627: Geeft gift Jan Florisz. wonende tot Overschie en geeft gift Harmen Jansz. zijn
zwager wonende tot Delfgauw van een derde part van 8,5 morgen hofland, waarvan 3 morgen
onvrij hofland is gelegen in de hoefslag van Pijnacker zulks hetzelve in de kavelcedulle is
begrepen met A als hier voor fol. 18verso.
[7784]
f. 20v
8-8-1627: Geeft gift Lenert Jansz. aan Jan Lenertsz. zijn ziin van 3 morgen onvrij hofland
gelegen in de hoefslag van Baerthoutsaet bij Lenert Jansz. aan zijn voorsz. zoon ten huwelijk
gegeven.
De zelve geeft nog gift aan de voorsz. Jan Lenertsz. van een huis, schuur, barg en geboomte
staande en gelegen in Baerthoutsaet, mitsgaders van 3 morgen 3 hond onvrij hofland.
12-8-1627: Geeft gift Gijsbert van Wijck not. ten behoeve van Maria Koenen zijn
schoonmoeder van een egrecht derde part in 5 morgen 2 hond vrij hofland gelegen in
Delfgauw in de hoefslag van Rassensloot?
De zelve geeft nog gift aan de voorsz. Maertgen Koenen van een gerecht negende part in 5
morgen meer vrij hofland, beide gekomen van Koen Jansz. korenkoper, gelegen als voren.
f. 21
19-9-1627: Geeft gift Dirck Cornelisz. Houwertsz. ten behoeve van Jacob Dircxsz. zijn zoon
wonende op ’t Wout van omtrent 6 morgen vrij hofland gekomen van ’t Coninxvelt wezende
de helft van omtrent 12 morgen vrij hofland zijnde belend in conformiteit van de
opdrachtbrief op huiden verleden, begrepen in meerdere partijen van landen gelegen in
Woutharnasch.
[7785]
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f. 21v
31-10-1627: Winnen gift Willem en Jan Huijgensz. elk voor hen zelf, Dirck Henricxsz.
getrouwd hebbende Neeltgen Huijgen mede voor hem zelf en te zamen vervangende
Maertgen Huijgen haar mondige zusters, en Willem Jansz. de Bloijs in Maasland als voogd
vervangende Sijmon Jansz. Pathijn schout in Maasland zijn mede voogd van de 6 onmondige
kinderen van Huijch Willemsz. de Bloijs en erfgenamen van dezelve haar vader zal, van 6
morgen 1 hond vrij hofland daar op het huis, bargen poting en planting is staande en gelegen
in de hoefslag van Papsouw, strekkende uit de Schie tot aan de 4,5 morgen land van wijlen
Huijch Willemsz. uit zijn woning verkocht aan Gerrit Thonisz. Smith belend aan de zuidzijde
Cornelis Lenertsz. Jongeboer, aan de noordzijde de 4,5 morgen van deze boedel, gelegen in
de jurisdictie van de Vrijenban.
f. 22
31-10-1627: Comp. Huijch en Willem Joosten van der Hoeff, Lenert Arijensz. Resloot
getrouwd hebbende Maertgen Joosten, Claes Dircxsz. van der Zijde [=Zijl] getrouwd
hebbende Hilletgen Joosten, Cornelis Foppen getrouwd hebbende Aeltgen Joosten, Huijbrecht
Jansz. getrouwd hebbende Jonghe Maertge Joosten, alle kinderen van Belitgen Lenertsdr. zal.
haar moeder en winnen de gift van de navolgende hoflanden.
Eerst van 14 morgen vrij hofland gelegen in het Noordeinde van Delfgauw in de hoefslag van
Pijnacker.
Nog van een half hond onvrij hofland daar het huis en geboomte op staat.
31-10-1627: Geeft gift Willem Joosten van der Hoeff, Claes Dircxz. van der Linden en
Huijbrecht Jansz. alle erfgenamen in de voorsz. kwaliteit ten behoeve van Huijch Joosten van
der Hoeff, Lenert Arijensz. Resloot en Cornelis Foppen mede erfgenamen van de voorsz. 14
morgen vrij hofland hun bij kaveling te beur gevallen op 23-10-1627.
[7786]
f. 22v
31-10-1627: Winnen gift Anthonis Pietersz. Bregman als vader, Arent Thouw Jansz. van der
Burch en Jan Dircxsz. Vercroft tesamen als voogden van Leentgen Anthonis
Bregmansdochter van 15 hond onvrij hofland gelegen in het zuideinde van Delfgauw in de
hoefslag van de Oude Laen gebruikt bij Gerrit Arijensz. van der Laen.
31-10-1627: Wint gift Jan Jansz. van Duijsseldorp van 2 morgen 3 hond uit 6 morgen 3 hond
onvrij hofland gelegen in de voorsz. hoefslag gebruikt bij de kinderen van Arijen Cornelisz.
Overgaeu zal.
5-3-1628: Comp. Sijburgen Claesdr. wed. van Jacob Riddersz. zal. geass. met Dirck
Cornelisz. Houwert haar gekoren voogd in deze, mitsgaders Allert Jacobsz., Arijen Arijensz.
getrouwd hebbende Grietgen Jacobsdr. en Maertgen Jacobsdr. jonge dochter, te samen en
erfgenamen van de voorn. Jacob Riddersz. en geven gift Jacob Cornelisz. Backer van 3
morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van De Leede in Ackersdijck.
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f. 23
2-4-1628: Pieter Pietersz. Braber de Jonge voor hem zelf mitsgaders nog Arent Barentsz.
Dwingloo met dezelve Pieter Pietersz. Braber als voogden van de alsnog onmondige kinderen
van Pieter Pietersz. Braber den Ouden en Jannetgen Henricx Buggendochter, te zamen als
erfgenamen van de zelve haar ouders, geven gift aan Pieter van der Burch ten behoeve van
Agata van der Hoeff wed. wijlen de heer Vranck Reijersz. van der Burch in zijn leven oudburgemeester van Delft van 4 morgen 94 roeden onvrij hofland gelegen in Vrouw
Russensloot? in de woning van eertijds Koen Jansz. zal. daar op nu woont Adriaen Pietersz.
den Poeijer.
Nog van 2 morgen 50 roeden onvrij hofland gelegen in de voorsz. hoefslag in de woning
gekomen eertijds van Hendrick Decker waar op nu woont Henrick Claesz. nazaat van Claes
Jorisz. beiden aan de voorsz. wed. verkocht.
[7787]
f. 23v
2-4-1628: Pieter Cornelisz. wonende tot Delfgauw zoon van Cornelis Pieter Arijensz. voor
hem zelf, Claes Vrancken van Cralingen, Pieter Jorisz. en Harmen Arijensz. Overgaeu
vervangende Cornelis Lenertsz. van der Houve alle als voogden van de onmondige kinderen
van de voorsz. Cornelis Pieter Arijensz. en winnen gift van 10 hond 50 roeden onvrij hofland
gelegen in de hoefslag van Baerthoutsaet hen aangekomen bij testament van Arijaentge Pieter
Arijen haar moeie, conjunctelijk met voorsz. Claes Vrancken van Cralingen haar man was
gepasseerd voor Henrick Vockestaert not. d.d. 4-4-1623.
2-4-1628: Winnen gift Pieter Jorisz., Dirck Jorisz., Cornelis Jorisz., Arijen Jorisz. en Joris
Jorisz. vervangende Huijch Jorisz. tot Leiden, nog de zelve Pieter Jorisz. als voogd van de
kinderen van Hillebrant en Joost Jorisz. respectievelijk vervangende zijn respectievelijke
mede-voogden van 2,5 morgen genaamd ’t Keijserscamp wezende vrij hofland, hunleiden
gezamenlijk aangekomen door het overlijden van voorsz. Arijaentge Pieter Arijen gelegen in
de hoefslag van Pijnacker op 8 pond schots.
f. 24
2-4-1628: Comp. Arijen Jorisz. en geeft gift Cornelis Jorisz. zijn broeder van een gerecht
achtste part van de voorsz. 2,5 morgen vrij hofland.
2-4-1628: Comp. Arijen Gerritsz. Ackersdijck voor hem zelf, Vranck Willemsz., Cornelis
Arijensz. en Jan Gerritsz. van Velde, voogden van Gerrit Gerritsz. Ackersdijck, mitsgaders de
voorsz. vervangende Jan Gerritsz. Ackersdijck voor de ene helft, mitsgaders Maerten Gerritsz.
van der Burch, Lenert Arijensz. op den Overslach en Lijsbeth Gerritsdr. geass. met Maerten
Gerritsz. voorsz. en in die kwaliteit voogden van Gerrit Jacobsz. van der Burch vervangende
Willem Jansz. Buijs als mede-voogd, en winnen de gift van de navolgende landen nagelaten
bij Gerrit Claesz. Ackersdijck.
Als eerste van 2 hond vrij hofland daar de woning op staat gelegen in de hoefslag van de
Leede hoeve staande de morgen op 6 pond schots.
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[7788]
f. 24v
Nog van 1 morgen vrij hofland gelegen als voren staande op 6 pond schots.
Nog van 5 hond 50 roeden onvrij hofland gelegen alsvoren staande op 6 pond schots.
Nog van 5 hond 50 roeden onvrij hofland gelegen als voren staande op 6 pond schots.
2-4-1628: Geven gift de voorsz. personen in voorsz. kwaliteit Claes Sijmonsz. van Berckell
van de vier partijen zo vrij als onvrij hofland.
f. 25
16-4-1628: Wint gift Cornelis van Beest als rentmeester van Henrick Jansz. van der Burch
getrouwd hebbende Elisabeth van der A en erfgenaam van Jacob van der A zijn overleden
zwager overleden binnen Delft van de navolgende landen.
Eerst een vierde part in 3,5 morgen land wezende onvrij hofland gelegen in Cathuserspolder
gebruikt bij Jan Henricxsz. Thuijnder op 10 pond schots.
Nog de helft van 2 morgen 5 hond 88 roeden onvrij hofland in 4 morgen 2 hond land
genaamd Het Lange Landt in de hoefslag van Zuijtmade gebruikt bij Thomas Dircxsz. int
Horn? op 10 pond schots.
Nog de helft van 2 morgen 2 hond 84 roeden onvrij hofland gemeen in 3,5 morgen onvrij
hofland gelegen in de hoefslag van Abswoude gebruikt bij Huijbrecht Dircxsz., op 10 pond
schots.
[7789]
f. 25v
16-4-1628: Geeft gift Henrick Cornelisz. in Papsou ten behouve van Jan Henricxsz. zijn zoon
van omtrent een achtste part van 8 morgen vrij hofland gelegen in de hoefslag van Papsou op
6 pond schots daar de woning op staat.
Nog van 1,5 morgen vrij hofland ter zijde de voorsz. woning in de vorosz. hoefslag gelegen.
21-4-1628: Geeft gift Gedion van Geesdorp als procuratie hebbende van Isbrant van
Bleijswijck als gecommitteerd tot de direcite van affiren? van het sterfhuis van zal. Cornelis
van Nyerop, mitsgaders ook als procuratie hebbende van Mourits de Viry, aan Jacob Francois
van Bockhoven, commis van de artillerie, van de helft van 4 morgen en enige roeden vrij
hofland.
f. 26
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21-4-1628: Geeft gift Jacob Francois van Bockhoven, commis van de artillerie, aan Abraham
van Berckell landgifter ten behoeve van Dirck Boelen van 4 morgen en enige roeden vrij
hofland gelegen aan het Anthoff.
30-4-1628: Geeft gift Sijmon Arijensz. van Groenewegen aan Pouwels Allertsz. wonende op
de Hoore van een huis en erf met de grond groot omtrent 1 hond onvrij hofland gelegen in de
hoefslaf van Zuijtmade.
23-5-1628: Geeft gift Cornelis Sijmonsz. wonende tot Warmond aan en ten behoeve van
Harmen Jansz. zijn zwager van een derde part van 9 morgen 1 hond 50 roeden hofland waar
inbegrepen is 6 morgen 3 hond onvrij hofland.
[7790]
f. 26v
28-5-1628: Geeft gift de heer Everard van Lodensteijn aan Frans Gerritsz. Ouwe Jan schout
ten behoeve van de heer Cornelis Pietersz. van der Meer schepen van Delft van 8,5 morgen
vrij hofland gelegen in de hoefslag van de Oude Laen.
28-5-1628: Geeft gift Gerard Willemsz. van Sassen aan Gerrard Arijensz. wonende buiten de
Watersloot, van omtrent 3,5 morgen vrij hofland gelegen in de hoefslag van Papsou.
25-6-1628: Geeft gift Jan Arijensz. Tapper als speciale procuratie hebbende van Arijaentgen
Cornelisdr. de Vlieger wed. van Maerten Cornelisz. de Vlieger aan en ten behoeve van Dirck
Maertensz. Ket van zekere 5 morgen hofland gelegen in de hoefslag van Pijnacker in
Delfgauw bij Ariaentgen Cornelisdr. voorn. ten huwelijk gegeven aan de voorsz. Dirck
Maertensz. als brede blijkt bij de opdracht.
f. 27
25-6-1628: Wint gift Abraham van Berckell secretaris van deze ambacht als speciale
procuratie hebbende van jhr. Franchoijs van Westerbeeck gouverneur van Steenwijck als
erfgenaam van jhr. Niclaes van Westerbeeck zijn vader zal. van 7 hond onvrij hofland.
9-7-1628: Geeft gift Everard van Lodensteijn aan Frans Gerritsz. Ouwe Jan ten behoeve van
de heer burgemeeser Joost Jacobsz. van Adrichem van 6 morgen 1 hond vrij hofland gelegen
in de hoefslag van Papsou.
23-7-1628: Geeft gift Pieter Jorisz. als voogd van de kinderen van Hillebrant Jorisz.
vervangende Dirck Jorisz. bestevader van de voorsz. kinderen, nog als last hebbende van
Huijch Jorisz. zijn broeder tot Leiden, Dirck Jorisz. voor hem zelf, aan en ten behoeve van
Joris Jorisz. van elk een gerecht achtste part van 2 morgen 3 hond wezende vrij hofland
genaamd de Keijserskamp.
[7791]
f. 27v
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23-7-1628: Geeft gift Johannes van Dusseldorp wonende binnen Delft, Dirck Maertensz. Ket
wonende in het Zuideinde van Delfgauw, van een stuk onvrij hofland genaamd de Bijlkamp
verongeld werdende voor 2,5 morgen gelegen in de Zuidpolder van Delfgauw.
17-9-1628: Geeft gift Thijs Jansz. wonende op de Hoore vervangende Gillis Lourisz.
getrouwd hebbende Annetgen Jansdr., nog voor Maerten Jansz. ongetrouwd zijnde, voor
Lijsbeth Jansdr. jonge dochter, mitsgaders voor Jan Jansz., alle zuster en broeders, Elsgen
Jansdr. voor haar zelf, aan en ten behoeve van Cornelis Jansz. haar broeder, van een huisgen
daar van de grond toekomt de kerk op ’t Wout, gelegen in de hoefslag van Suijtmade, welke
huising haar gekomen is door overlijden van haar moeder.
f. 28
15-10-1628: Comp. Harmen van der Seell not. binnen Delft als speciale procuratie hebbende
van Guillem? Robbert koopman wonende tot Rotterdam en geeft gift de eerzame Jan
Vrancken Graswinckel en Geertruijt Vranckes Graswinkels zijn behuwde broeder en zuster,
van 10 morgen 5 hond 75 roeden vrij hofland, mitsgaders van een rietveldeke en rijstuijnken
gelegen in de hoefslag van twaelfftalff weer.
12-11-1628: Wint gift Annetgen Claesdr. van Wonder wed. van Joris Cornelisz. Waelsdorp
wonende nu binnen Delft, van 8 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Zuijtmade
bij wijlen Joris Cornelisz. staande huwelijk gekocht en als conqueste bij scheiding van zijn
boedel aan zijn wed. gebleven.
[7792]
f. 28v
26-11-1628: Geeft gift Everard van Lodensteijn aan Claes Dircxsz. wonende tot Delfgauw
van 5,5 en 3,5 morgen vrij hofland leggende op hen zelve met neimand gemeen in de hoefslag
van de Oude Laen.
26-11-1628: Wint gift Huijch Joosten van der Houve tot Delfgauw van de navolgende partijen
van landen.
Eerst de helft van 17 morgen 5 hond onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Pijnacker, hem
aangekomen door het overlijden van Michiel Jansz. zijn schoonvader zal., staande op 8 pond
schots.
Nog de helft van 3 morgen 3 hond onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Baerthoutssaet,
staande op 10 pond schots, hem aangekomen door het overlijden als voren.
f. 29
29-12-1628: Geeft gift de heer Gerrard van Zanten als vader en testamentaire voogd van zijn
5 onmondige weeskinderen geprocureerd bij zal. Soetgen Pietersdr. van der Burch, en
Abraham Hogenhouck koopman binnen Delft als vader en voogd van zijn drie onmondige
weeskinderen verwekt bij Clara Pietersdr. van der Burch, en de voorn. heer van Santen als
voogd van dezelve drie weeskinderen vervangende en hem sterk makenden in deze voor de
heeer burgemeester Willem van der Burch haar mede voogd, en Maria Gerritsdr. van Santen
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mondige dochter te zamen in de voorsz. kwaliteit erfgenamen ab intestato van wijlen joffr.
Maria Cornelisdr. van Santen wed. was van Pieter Reijersz. van der Burch, ten behoeve van
Frans van Leeuwen wonende binnen Delft van 6 morgen 2 hond vrij hofland gelegen in Suijt
Crasenburch.
[7793]
f. 29v
7-1-1629: Geeft gift Pieter Jorisz. voor hem zelf voor een achtste part, de zelve nog als voogd
van de kinderen van Joost Jorisz. voor een gelijk achtste part, aan en ten behoeve van Joris
Jorisz. van 2 morgen 3 hond vrij hofland genaamd de Keijserskamp.
7-1-1629: Geeft gift Isbrant Pietersz. wonende op ’t Wout aan Cornelis Meesz. mede
wonende aldaar van een huisgen en erfgen staande op ’t Wout wezende de grond vrij hofland.
18-2-1629: Comp. Jan Huijgensz. de Bloijs voor hem zelf en Dirck Henricxsz. bouwman als
hebbende getrouwd Neeltgen Huijgen de Bloijs ook voor hem zelf, elk voor een tiende part,
en nog te samen en elk van hen in het bijzonder als speciale procuratie hebbende van Willem
Huijgensz. de Bloijs, Jan Heijmensz. als hebbende getrouwd Maritgen Huijgendr. de Bloijs
beide mede voor haar zelf, mitsgaders van Sijmon Jansz. Pathijn schout in Maasland en
Willem Jansz. de Bloeijs mede in Maasland beiden in kwaliteit als voogden van Trijntgen en
Grietgen Huijgen de Bloeijs, Annetgen Huijgen de Bloijsdr. (die innocent is), Pieter, Govert
en Arijen Huijgensz. de Bloeijs, alle zes onmondig elk mede voor een gelijk tiende part, te
zamen erfgenamen in de goederen nagelaten bij Huijch Willemsz. de Bloijs en Neeltgen
Pietersdr. van der Meer beiden overleden in deze ambacht, en geven gift aan en ten behoeve
van Pieter Willemsz. van Vlieth van de woning als huis, schuur, barg en geboomte mitsgaders
7 morgen 2 hond 36 roeden vrij hofland gelegen in de hoefslag van Papsou.
f. 30
18-2-1629: Winnen gift Pouwels Jacobsz. de Loose, Willem Jacobsz. Hogewerff, Dirck
Jacobsz. de Loose, Harmen Arijensz. Overgaeu getrouwd hebbende Arijaentgen Jacobsdr.
vervangende Pieter Foppen tot Rotterdam getrouwd hebbende Trijntgen Jacobsdr., Arijen
Cornelisz. Molenaer getrouwd hebbende Barbara Jacobsdr., mitsgaders de voorsz. Willem
Jacobsz. vervangende Jan Koenen getrouwd hebbende Maertgen Jacobsdr., en nog de voorn.
Pouwels en Dirck Jacobsz. de Loose als voogden van het weeskind van Neeltgen Jacobsdr.
gewonnen bij Arijen Cornelisz. Molenaer aan de Geerwech tot Delft, elk voor een gerecht
achtste part van de navolgende hoflanden nagelaten bij Jacob Pouwelsz. de Loose zal. haar
vader.
[7794]
f. 30v
Eerst de helft van 6 morgen onvrij hofland in de hoefslag van Pijnacker staande op 8 pond
schots.
Nog van de helft van 7 hond onvrij hofland in het voorsz. hoefslag staande op 8 pond schots.
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Nog de helft van 2,5 morgen vrij hofland gelegen in de voorsz. hoefslag.
Nog de helft van 3 morgen onvrij hofland in de hoefslag van de Oude Laen op 6 pond schots.
f. 31
Nog van de helft van 4 hond onvrij hofland in de hoefslag van Baerthout saet op 10 pond
schots.
[ in de marge: blijkt bij de brief dat het vrij hofland is. ]
Nog de helft van 1 morgen onvrij hofland in de hoefslag van Russensloot op 8 pond schots.
Nog de helft van 1 hond onvrij hofland in Baerthout op 10 pond schots wezende de werf daar
het huis op staat.
29-4-1629: Wint gift Harmen Pietersz. van Ruijven als erfgenaam van zijn vader Pieter
Joosten van Ruijven zal. van omtrent 3,5 morgen vrij hofland leggende in de hoefslag van de
Oude Laen.
[7795]
f. 31v
29-4-1629: Comp. Pieter Jansz. Passant en Niclaes Tristram te zamen als voogden van de vier
onmondige weeskinderen van Anna Koenen van Ophoven verwekt aan Jan Fransz. van der
Lee, vervangende Maerten Cornelisz. van Voorstadt haar mede voogd mitsgaders Jan Fransz.
van der Lee als vader van dezelve zijn kinderen en als gelast bij Koenraet van der Lee zijn
mondige zoon (akte onder de hand d.d. 12-11-1627) voor hen zelf en wezende dezelve
Koenraet geauthoriseerd bij het Hof van Holland bij akte d.d. 16-3-1626 voor het gedeelte van
Dirck van der Lee zijn broeder, te zamen kindskinderen en mede geïnstitueerde erfgenamen
van wijlen Koenraet Jansz. van Ophoven, en hebben ten behoeve van de heer Vracnk
Henricxsz. van der Burch tegenwoordig burgemeester van Delft gegeven de gift van zekere
twee stukgens land gelegen ’t einde de andere wezende vrij hofland in de hoefslag van
Russensloot in het Zuideinde van Delfgauw, uit de boedel van de voorsz. Koen Jansz.
gekomen, op de voorsz. kindskinderen bij kaveling d.d. 26-4-1612, groot het westwaartse stuk
2-5-17 en het oostwaarste stuk groot 2-3-3 en te samen groot 5-2-20 bij de voorn. Jan Fransz.
van der Mee in kwaliteit als voren en de voogden van de vier onmondige kinderen als voren
aan de voorn. Van der Burch verkocht en geleverd bij willig decreet van het Hof van Holland
geïnterponeerd de ..-4-1629 [dag niet vermeld] lestleden in alle manieren als de
koopvoorwaarden d.d. 12-11-1627 en de voorsz. brieven van decreet breder inhouden en
vermelden.
f. 32
29-4-1629: Geeft gift Jan Cornelisz. wonende in het Oosteinde aan Lenert en Dirck Jansz. ten
behoeve van Neeltgen Jansdr. wed. van Arent Thou Dircxsz. haar zuster van een gerecht
derde part van 3 morgen 1 hond onvrij hofland, gelijk hetzelve hem is te beur gevallen door
het overlijden van Jacob Pouwelsz. de Loose zal. zijn schoonvader, gelegen in de hoefslag
van Pijnacker.
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[7796]
f. 32v
24-6-1629: Comp. Henrick Verburch als getrouwd hebbende Elisabeth van der A en geeft gift
aan Henrick Vockestaert ten behoeve van Huijbrecht Dircxsz. Vockestaert van 2 morgen 2
hond 83,5 roeden onvrij hofland wezende een gedeelte van 3 morgen 3 hond land gelegen in
de hoefslag van Abswoude.
24-6-1629: Geeft de zelve gift ten behoeve van Pieter Willemsz. Voorstadt van 2 morgen 5
hond 87 roeden onvrij hofland wezende een gedeelte van 4 morgen 2 hond land.
24-6-1629: Geeft gift Engeltge Matheeusdr. van der Houve ten behoeve van Pieter Willemsz.
Voorstadt van 1 morgen 2 hond 13 roeden wezende een gedeelte van 4 morgen 2 hond land.
f. 33
24-6-1629: Geeft gift Engeltge Matheeusdr. van der Houve ten behoeve van Huijbert Dircxsz.
Vockestaert van 1 morgen 15,5 roeden onvrij hofland wezende een gedeelte van 300
[roeden?] onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Abswoude.
5-7-1629: Wint gift Jan Florisz. wonende tot Overschie als oom en voogd van Neeltgen
Willemsdr. getrouwd hebbende Jan Jansz. tot Warmond, Annetgen Willems getrouwd
hebbende Jan Jacobsz. tot Warmond, Maertgen Willemsdr. getrouwd hebbende Jan
Henricxsz. tot Leijderdorp en van Jaepgen Willemsdr. nog ongetrouwd zijnde, alle
erfgenamen van Jannetgen Willemsdr. ongehuwde persoon haar zuster zal., overleden tot
Sassenheim, van de navolgende vrije en onvrije hoflanden.
Een vijftiende part in 3 morgen onvrij hofland leggende tot Delfgauw in de heofslag van
Pijnacker, belend O, W: Harmen Jansz. Z: het weeshuis van Delft N: Lenert Jansz.
[7797]
f. 33v
Nog van een vijftiende part in 5,5 morgen kloosterland leggende alsvoren, belend O: het
voorsz. weeshuis Z, W en N: de voorn. Harmen Jansz. wezende vrij hofland.
f. 34
30-9-1629: Comp. Dr. Lambert van der Linde als getrouwd hebbende Pieternelle Tristramsdr.
voor hem zelf, Niclaes Tristram voor hem zelf, Pieter Jansz. Passant als voogd van Abraham
Tristrams en Anthonis Henricxsz. van der Gijssen als vader en voogd, mitsgaders de voorn.
Pieter Jansz. Passant als mede-voogd, neffens de zelve Van der Gijssen, van Joris van der
Gijsen, alle vier kinderen, elk voor haar respectieve gedeelte, van Maria Kroems, en te zamen
erfgenamen van Coenraet Tristram haar broeder, en hebben gewonnen de gift van een vijfde
part van omtrent 5 morgen 1 hond 20 roeden vrij hofland aan 3 partijen gelegen in de hoefslag
van Vrouw Russensloot.

23

30-9-1629: Comp. Dr. Lambert van der Linde als getrouwd hebbende Pieternelle Tristramsdr.
voor hem zelf, en nog als mede-erfgenaam van Coenraet Tristram voorn. te zamen voor zeven
vierentwintigste gedeelte, de voorn. Pieter Jansz. Passant als voogd van Abraham Tristrams
voor hem zelf en als mede-erfgenaam van Coenraet Tristram te zamen mede voor gelijk 7/24e
gedeelte en nog Anthonis Henricxsz. van der Gijssen in kwaliteit als voren, en de voorn.
Pieter Jansz. Passant als neffens de zelve Van der Gijssen mede-voogd, van Joris Anthonisz.
van der Gijsen, mede voor hen zelf en als mede-erfgenaam van Coenraet Tristrams te zamen
voor 3/24e gedeelte, en hebben gift gegeven aan Niclaes Tritrams haar broeder en medeerfganeem van dezelve Coenraet van 17/24e gedeelte in de voorsz/ 3 kamplanden in de
voorgaande gift uitgedrukt waar van de verdere 7/24 gedeelte de zelve Niclaes Tristrams zelf
toekomen, zowel in zijn privé als in kwaliteit als mede-erfgenaam van de voorsz. Coenraet
zijn broeder, welke drie stukken land bevonden zijn groot te wezen 5 morgen 3 hond 88
roeden, breder bij de meting d.d. 29-9-1629 gedaan door Jan van Beest gezworen landmeter.
[7798]
f. 35
9-12-1629: Comp. Arnoldus van Berckel als speciale procuratie hebbende van Trijntgen
Jeroenen wed. van Sijmon Jansz., wed. op de Hoore, en geeft gift Isbrant Govertsz. Overschie
van 9 hond onvrij hofland leggende in de hoefslag van voorsz. Dijcxhoorn.
5-1-1630: Wint gift Willem de Lange notaris voor Neeltge Willemsdr. van Altenae
geïnstitueerde erfgenaam van Henrick Willemsz. van Altena overleden op de Noorthooren,
van zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte met 2 morgen 10 roeden vrij hofland daar
al hetzelve op staat.
[7799]
f. 35v
17-2-1630: Comp. Pieter Hillebrantsz. van der Walle voor hem zelf en de voorn. Van der
Walle als oom en voogd van de kinderen van Arijen Hillebrantsz. van der Walle zal. beide
erfgenamen in die kwaliteit van zijn vader en hun grootvader Hillebrant Arijensz. van der
Walle en winnen de gift van de navolgende vrije hoflanden.
Als eerst van 9,5 morgen vrij hofland in de hoefslag Voordijcxhoorn wezende teelland van
ouds gelegen aan Swarte heck.
Noch van 3 morgen hoogteelland achter en ter zijde de voorsz. 9,5 morgen land.
Nog van 3 morgen tot wei leggende genaampd Speckmans land.
En ten lesten van 6 morgen land al hetwelk is vrij hofland genaampd de Houtweij.
f. 36
17-2-1630: Geeft gift Pieter Hillebrantsz. van der Walle als testamentaire voogd van de
kinderen van zal. Adriaen Hillebrantsz. van der Walle erfgenamen voor de ene helft van zal.
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Hillebrant Adriaensz. van der Walle haar grootvader, van de navolgende vrije hoflanden
gekomen van het convent van Coninxvelt.
Eerst een kamp van weiland in de kaart van meting getekend met de letter D groot wezende 6
morgen 2 hond 56 roeden.
Nog van een kamp weiland getekend met de letter F genaamd Speckmansland groot 2 morgen
4 hond 51 roeden.
En nog van een stukje telland strekkende van de voorsz. weiland tot aan het Altenae laentgen
toe.
[7800]
f. 36v
17-2-1630: Comp. Niclaes Lotsz. Gaell als procuratie hebbende van Hugo van Welhouck
schepen van Den Briel zijn zwager d.d. 25-3-1624 en geeft gift ten behoeve van de Ed. Heer
burgemeester Vranck Henricksz. van der Burch zeker stuk land van omtrent 2,5 morgen vrij
hofland tegenwoordig weiland wezende een gedeelte van de Molencamp.
f. 37
3-3-1630: Geeft gift Dirck de Haen not. als proc. hebbende van Iemant Claesz. Visscher als
getrouwd hebbende Maritge Gerrits een dochter van Gerrit Cornelisz. Hoffman medeerfgenaam in de nagelaten goederen van Cornelis Gerritsz. Hoffman haar halve broeder die
mede-erfgenaam was in de nagelaten goederen van mr. Pieter en mr. Henrick Verharen en ten
behoeve van Schrevel Jansz. Thou tot Delfgauw van 11 hond onvrij hofland gelegen in de
Proeijen in de hoefslag van de Oude Laen staan de morgen op 6 pond schots.
17-3-1630: Winnen gift Claes Jansz. aen de Haerchwecht, Dirck Dircxsz. tot Monster als
getrouwd hebbende Maritge Jansdr. vervangende en hem sterk makenden voor haar moeder
en voor haar zuster Neeltge Jansdr., alle kinderen en erfgenamen van zal. Jan Reijersz. van 2
morgen onvrij hofland gelegen in de hoefsllag van de Poeldijk staande de morgen op 8 pond
schots.
[7802]
f. 37v
17-3-1630: Geven de voorsz. personen gift in voorsz. kwaliteit van de voorsz. 2 morgen
onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Poeldijk aan en ten behoeve van Grijtge Pieters
de wed. van Joris Arijensz. op de Noorthooren.
14-4-1630: Geeft gift Mysach Willemsz. aan en ten behoeve van Trijntge Lenertsz. op de
Hoore van een oud vervallen huisken en erf staande op de Hoore voorsz.
f. 38
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28-4-1630: Geeft gift Willem van der Burch en Samuel Both van der Boem en Arent van
Santen voor haar zelf en nog als prcouratie hebbende van Catrina van der Meer jonge dochter,
Clara van der Meer wed. Pieter van Velsen, Jacoba van der Meer mede jonge dochter de zelve
als procuratie hebbende van mr. Dirck van der Wolff schepen van Rotterdam, dezelve Willem
van der Burch en Samuel Both als procuratie hebbende van Dirck van Leeuwen de Gouda als
getrouwd hebbende Anna van der Meer, Jan Jacobsz. van der Wel als procuratie hebbende
van Petronelle van der Wel ed. Cornelis van der Meer, alles erfgenamen van Gerrit Arijensz.
van der Meer zal., Dirck Huijgen en Dirck Arijensz. Punct den Ouden van 3 morgen onvrij
hofland gelegen in de hoefslag van de West-Poeldijk staande de morgen op 8 pond schots.
[7802]
f. 38v
28-4-1630: Geeft gift Willem Arijensz. van der Linde, Trijntgen Arijensdr. wed. van Dirck
Crijnsz. Leeuwenburch, Dirck Gerritsz. de Graeff, Jan Claesz. Swijs? en Gerrit Dircxsz. de
Graeff alle voogden van de kinderen van Maritgen Arijensdr., alle erfgenamen van zal.
Antonij Arijensz. van der Linde aan en ten behoeve Dirck Maertensz. Ket van 4 morgen vrij
hofland gemeen in een kamp van 8 morgen gelegen in de hoefslag van de Oude Laen staande
de morgen op 6 pond schots.
28-4-1630: Geeft gift Cornelis Dircxsz. van der Houve aan en ten behoeve van Sijmon
Arijensz. wonende tot Delfgauw van 4 morgen onvrij hofland gelegen in de Oude Laen
gemeen in een kamp van 6 morgen staande de morgen op 8 pond schots.
f. 39
28-4-1630: Geeft gift Maritgen Barentsdr. wed. van Abdenego Willemsz. op de Hoore van
een huisken en erf staande en gelegen op de Hoore voorsz. belend O: Cornelis Gerritsz. in de
Swan W: Dirck Arijensz. Punt den Ouden, aan en ten behoeve van Gerrit Willemsz.
Bijemont.
8-5-1630: Geeft gift Adrijaen Jansz. Groenewegen als procuratie hebbende van de
geïnstitueerde erfgenamen van zal. Machtelt Jansdr. van der Burch gepasseerd onder het zegel
der stad Delft aan mr. Govert van Overschie ten behoeve van zijn vader Isbrant Govertsz.
d’Overschie van 1 morgen 94 roeden onvrij hofland gelegen in de hoefslag van VoorDijcxhoorn daar van Margareta van Nesch de lijftocht heeft.
[7803]
f. 39v
12-5-1630: Wint gift Adrijaen Jansz. Groenewegen voor de geïnstitueerde erfgenamen van
zal. Machtelt Jansdr. van der Burch van deze navolgende onvrije hoflanden.
Als eerst van 1 morgen 94 roden onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Voor-Dijcxhoorn.
Nog van ‘vier vijf’ [sec] hond 16 roeden onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Papsou op
6 pond schots.
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f. 40
12-5-1630: Geeft gift Lenert Arijensz. van Overgaeu aan en en ten behoeve van Corstijaen
Cornelisz. den Rijcken van 2 morgen onvrij hofland genaamd de Proeije gelegen in de
hoefslag van de Oude Laen.
12-5-1630: Geeft gift Arijen Flooren aan en ten behoeve van Lenert Arijensz. op de Hoore
van een huis en erf groot omtrent 75 roeden onvrij land gelegen in de hoefslag van VoorDijcxhoorn.
[7804]
f. 40v
12-5-1630: Geeft gift Claes Verboom aan en ten behoeve van Arijen Aellbertsz. van een huis
en erf daar van de grond groot is 50 roeden onvrij hofland staande en gelegen op de Leede,
belend O: Dirck Cornelisz. tot Overschie Z en W: dezelve N: de Ledewecht.
26-5-1630: Geeft gift Cornelis Jacobsz. wonende tot Nootdorp als getrouwd hebbende
Maritge Claesdr., dochter van Claes Jorisz. gewoond hebbende tot Delfgauw aan en ten
behoeve van Henrick Claesz. voor een vierde part in de navolgende hoflanden.
Als eerst 7 morgen 3 hond onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Corte Hoeff staande
de morgen op 6 pond schots.
f. 41
Nog van 3 hond vrij hofland gelegen in de hoefslag van Russensloot wezende de werf daar de
woning op staat.
Nog 3 morgen vrij hofland gelegen in de hoefslag van Baertoutzaet staande de morgen op 10
pond schots.
26-5-1630: Wint gift Dirck Jacobsz. de Loose en Arijen Cornelisz. Moolenaer als erfgenamen
van Jacob Pouwelsz. de Loose van 3 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van
Pijnacker genaamd de Hooge Weijde.
[7805]
f. 41v
26-5-1630: Comp. Claes Adrijaensz. van Overgaeu tegenwoordig mondig en bejaard voor
hem zelf, mitsgaders Cornelis Claesz. van der Laen en Cornelis Dircxsz. van der Houff beide
als voogden van Jan Adriaensz. van Overgaeu, geven gift aan Cornelis Arijensz. van
Overgaeu de Jonge van elk hun gerechte derde part te zamen wezende twee derde parten in de
woning waar dat wijlen haar vader Adrijaen Cornelisz. van Overgaeu gestorven is op en aan
de westzijde van de Overgaeu gelegen in deze ambacht met de nombre van 15 morgen 1 hond
62 roeden 6 voeten onvrij hofland, achter de zelve woning aan de verscheiden kampen.
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26-5-1630: Winnen gift Henrick Claesz. voor hem zelf en voor zijn broeder Cornelis Claesz.,
Cornelis Jacobsz. getrouwd Maritge Claes en Jan Arijensz. als vader van het nagelaten
weeskind van Arijaentgen Claes, erfgenamen van zal. Claes Jorisz. en Maritge Claes haar
vader en moeder, van deze navolgende hoflanden als volgt.
f. 42
7 morgen 3 hond onvrij hofland in de hoefslag van de Corte hoeff.
Noch 3 morgen vrij hofland gelegen in Baerthoutzaet.
Noch van 3 hond vrij hofland daar de woning op staat in Russensloot.
9-6-1630: Geeft gift Adrijaen Jansz. van Groenewegen als speciale procuratie hebbende van
de geïnstitueerde erfgenamen van zal. Machtelt Jansdr. van der Burch aan en ten behoeve van
Jan sijmonsz. op de Schie van 4 [morgen] 5 hond 16 roeden onvrij hofland gelegen in de
hoefslag van Papsou staande de morgen op 6 pond schots.
[7806]
f. 42v
18-6-1630: Geeft gift joffr. Anna de Voocht van Ruijnvelt wed. en boedelhoudster van de
heer Johan de Heuter, ridder, wonende tot Utrecht van 10 hond kooltuinland, wezende vrij
hofland gelegen in de hoefslag van Baerthoutzaet. belend volgens de opdracht brief op huiden
verleden.
18-6-1630: De voorsz. joffr. Anna de Voocht heeft gift gewonnen van het voorsz. land als
hier is verhaald, als haar aanbestorven wezende voor de ene helft van haar zal. man.
f. 43
7-7-1630: Geeft gift Gerrit Claesz. Assendelft aan en ten behoeve van Arijen Jansz. Tanthoff
van 4 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Poeldijk staande de morgen op 8
pond schots.
21-7-1630: Geeft gift Cornelis Arijensz. van Overgaeu en Pieter Vrancken van Adrichem,
beide wonende in de ambacht [niet vermeld] aan en ten behoeve van Lenert Arijensz. van
Overgaeu wonende in het ambacht van Hof van Delft van 4 morgen onvrij hofland gelegen in
de hoefslag van Russensloot gemeen in een kamp van 11 morgen.
[7807]
f. 43v
15-9-1630: Wint gift Willem Jansz. Thou, Arijen Pouwelsz. van Dijck als procuratie
hebbende van zijn vader Pouwels Arijensz. van Dijck als getrouwd hebbende Jannetge
Jansdr., Pietertge Jansdr., alle erfgenamen van zal. Arent Thou Jansz. van der Burch van 1
morgen boomgaard wezende onvrij hofland daar huis, schuur, barg en geboomte op staat,

28

gelegen op de Hoore in de hoefslag van Voordijcxhoorn. staande de morgen op 10 pond
schots.
15-9-1630: Hebben de voorsz. erfgenamen in de voorsz. kwaliteit de gift gegeven van de
voorsz. 1 morgen onvrij hofland met al hetgeen daar op staat, aan Elijas Claesz. wonende op
de Hoore op de voorsz. woning.
f. 44
13-10-1630: Winnen gift Willem van der Burch, Samuel Both van der Eem en Arent van
Zanten voor haar zelf en procuratie hebbende van Catrina van der Meer jongedochter, Clara
van der Meer wed. van Pieter van Velsen, Jacoba van der Meer mede jongedochter, en als
procuratie hebbende van mr. Dirck van der Wolff, schepen van Rotterdam, de zelve Willem
van der Burch en Samuel Both als procuratie hebbende van Dirck van Leeuwen de Goude als
hebbende getrouwd Anna van der Meer, Jan Jacobsz. van der Wel als procuratie hebbende
van Petronella van der Wel wed. Cornelis van der Meer, alle erfgenamen van zal. Gerrit
Arijensz. van der Meer haar oom, van 2 morgen vrij hofland gelegen in de hoefslag van
Voordijcxhoorn.
[7808]
f. 44v
13-10-1630: Hebben de voorsz. erfgenamen de gift gegeven van de 2 morgen vrij hofland aan
de andere zijde beroerd [dwz. op f. 44] aan de heer Pieter van der Houve, oud-schepen van
Delft, ten behoeve van zijn huisvrouw joffr. Maria van der Eijck.
13-10-1630: Winnen gift Tijelman Andriesz. voor hem zelf, Jan Jansz. schoenmaecker
vervangende Jan Jansz. zijn zwager en mede-voogd, beide voogden van de nagelaten
weeskinderen van Grijetge Cornelisdr., alle erfgenamen van Cornelis Jansz. Starckman van 2
huisges met een schuurtje, staande op 1,5 morgen hofland toekomende het weeshuis tot Delft.
f. 45
13-10-1630: Winnen gift Arijen Jorisz., Pieter Jorisz. vervangende Annetge Joris haar zuster
van deze navolgende hoflanden, zo vrij als onvrij.
Als eerst omtrent 2 hond daar het huis op staat onvrij hofland.
Nog een kamp van 14 hond hofland.
Nog een kamp van 13 hond hofland.
Nog een kamp van 2 morgen onvrij hofland.
En laatstelijk nog een stukje van omtrent 36 roeden.
[7809]
f. 45v
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13-10-1630: Winnen gift Cornelis Maertensz. Veltman voor hem zelf, Jan Arijensz. Tapper
als getrouwd hebbende Burchgen Maertens, Daem Jacobsz. de Graeff als getrouwd hebbende
Maritgen Maertens, Jacob Arijensz. getrouwd hebbende Annitge Maertens, Maerten
Cornelisz. Moolenaer vervangende zijn zusters en broeders, alle de voorsz. personen
vervangende Dirck Maertensz. Keth en Michiel Arijensz. getrouwd Jannetgen Maertensdr., en
dezelve Michiel Arijensz. als voogd van de weeskinderen van Diewertgen Maertens, alle
erfgenamen van zal. Arijaentgen Cornelisdr. de Vlijeger, van 10 morgen hofland daar huis,
schuur, barg en geboomte op staat, genaamd ‘De Wooningh int Velt’ in de hoefslag van
Pijnacker.
f. 46
27-10-1630: Geeft gift Aechge Willemsdr. van der Hoogermij wed. Gerrit van Oudendijck
geass. met Arnoldus van Berckel haar gekoren voogd in deze, aan en ten behoeve van
Magdalena Jorisdr. Hossmers? haar schoondochter als moeder en voogdesse van haar enige
zoon gewonnen bij Gerrit van Oudendijck, van een negende part van omtrent 2 morgen onvrij
hofland gelegen in de hoefslag van Baerthoutzaet wezende kooltuin, gemeen met Margareta
Bemonts in 2 morgen land ter goeder rekening van het huwelijks goed van haar zoon die nu
overleden is, om hetgeen daar van procederen daar tegens te liquideren.
[7810]
f. 46v
24-11-1630: Comp. de ed. heren Adrijaen van Hoogenhouck en Jan Sebastiaensz. van den
Berch, regenten van het weeshuis van Delft, als expresse last en speciale authorisatie
hebbende van de achtbare heren veertigen en raden van Delft d.d. 16-0-1630 en geven gift
Mmichiel Lambrechtsz. Cneckebeeck ten behoeve van Jacob Sasseboutsz. wonende in Den
Haag van 4 morgen vrij hofland gelegen in Delfaguw in de hoefslag van Pijnacker, belend N:
Reijer Camervelt tot Leiden als getrouwd hebbende de wed. van Jacob Dasseguy Z: Huijch
Joosten van der Hoeff cum socijs O: en W: de abdij van Rijnsburg.
f. 47
24-11-1630: Geven de voors. heren regenten in voorn. kwaliteit gift aan en ten behoeve van
Cornelis Dircxsz. van der Hoeff van 8 morgen 75 roeden vrij hofland gelegen in het
Zuideinde van Delfgauw in de woning van de voorn. Van der Houff in alles omtrent 18
morgen zijnde de twee noordelijkste weren, belend N: Sijmon Arijensz. tot Delfgauw en
Dirck Barentsz. aen de Overgaeu, Z: Cornelis Dircxsz. voorsz. O: de voorn. Dirck Barentsz.
en Jacob Arijensz. W: de Delfgauwse wecht.
[7811]
f. 47v
7-1-1634: Winnen gift Pieter Baelden koopman tot Leiden voor hem zelf en nog als voogd
beneffens de heer Niclaes van der Meer, secretaris van der weeskamer van Leiden, van de
onmondige kinderen van Joost Schuijerman gewonnen bij Anneken Carels van Eeckeloo en
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nog dezelve Pieter Balden als procuratie hebbende van de zelve Joost Schuijerman, alle
erfgenamen van zal. Nicolaes Tristram de Jonge van de navolgende landen, als eerst:
‘De helfte’
11 morgen 56 roeden vrij hofland gelegen in Papsou.
Nog 6,5 morgen vrij hofland gelegen als voren.
Nog 3 morgen onvrij hofland gelegen als voren.
f. 48
Nog ten leste 1,5 morgen kooltuinland wezende onvrij hofland gelegen als voren.
7-1-1634: Hebben voorsz. personen in kwaliteit als voren gift gegeven van de voren verhaalde
landen bahelve van het kooltuintland, aan sr. Willem van der Chijs ten behoeve van zijn
moeder Elijsabeth Jansdr. van der Chijs die de wederhelft in het voorsz. land is competerende.
[7811]
f. 48v
19-1-1631: Wint gift mr. Johan van Steelant als hebbende acte van substitutie van de
erfgenamen van Machtelt Arijensdr. van Adrichem van deze navolgende onvrije hoflanden.
Als eerst van 8 morgen 80 roeden onvrij hofland gelegen in de Poeldijk staande de morgen op
8 pond schots.
Nog van 5 hond 74,5 roeden mede onvrij hofland met nog een vierde part in 272 roeden
erfpacht mede gelegen aldaar.
f. 49
19-1-1631: Heeft mr. Johan van Steelant als speciale procuratie hebbende van de erfgenamen
van Machtelt Arijensdr. van Adrichem gift gegeven aan sr. Cornelis Damen van der Graft als
voogd van Isack van Duijvelant ten behoeve van dezelve Duijvelant van 8 morgen 80 roeden
onvrije hofland gelegen in de hoefslag van de Poeldijk.
19-1-1631: Heeft de voorsz. Steelant in de voorsz. kwaliteit gift gegeven aan en ten behoeve
van de ed. heren Dirck Robbrechtsz. van Schilperoort en Cornelis Damen van der Graft als
regenten van het weeshuis van Delft, ten behoeve van hetzelve huis, van 5 hond 74,5 roeden
onvrij hofland met nog een vierde part van 272 roeden erfpacht gelegen in de hoefslag van de
Poeldijk.
[7813]
f. 49v
19-1-1631: Geeft gift Pleuntgen Blasius aan ten behoeve van Arent Blasen van een vierde part
in de woning, huising, bijhuising, schuur, barg en geboomte met de grond daar op al hetzelve
staat, leggende op het dorp van ’t Wout aan de oostzijde van de Laen in de hoefslag van
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‘twaelff talff taltdf’?? weer of de Hovenhooren, zoals het is leggende, groot omtrent 2 hond
onvrij hofland.
f. 50
13-4-1631: Wint gift Gerrit Pietersz. als getrouwd hebbende Maritgen Willemsz., Lenert
Willemsz. van Altena, Dirck Arijensz. Punct getrouwd hebbende Jannetge Willemsdr., Jan
Maertensz. getrouwd hebbende Hillitgen Willemsdr., Cornelis Gerritsz. en Ocker Gerritsz.
beiden zonen van Gerrit Pietersz. als gesubstitueerde erfgenamen van Neeltgen Willemsdr.
van Altena, van 2 morgen 10 roeden hofland met huis, schuur, barg en geboomte staande op
het voorsz. land in de hoefslag van de Poeldijk.
[7814]
f. 50v
27-4-1631: Geeft gift Helena Antonis Bregemans wed. Hendrick Isenach in zijn leven
vaandrig van kapitein Cornelis Syms? geass. met Johannes van Dusseldorp haar zwager en
gekoren voogd in deze, aan Gerrit Arijensz. van der Laen van 2 morgen 4 hond vrij hofland
gelegen in de hoefslag van de Oude Laen, belend O: de Delfgauwse wecht Z: Claes Lenertsz.
van der Hoeff W en N: mr. Willem Wegewaert in Den Haag.
27-4-1631: Geeft gift Frans van Leeuwen als procuratie hebbende van Annetge Francen van
Leeuwen wed. en boedelhoudster van zal. Jacob Corstijaensz. Molswijck (proc. onder het
zegel van de stad Delft), aan Arijen Lenertsz. Ockenburch van omtrent 0,5 morgen vrij
hofland met de helft van een huis, schuur en geboomte gelegen in de hoefslag van
Baerthoutzaet, belend en gelegen volgens de brieven op huiden verleden.
f. 51
11-5-1631: Geeft gift Arijen Flooren Bruijser wonende buiten de Watersloot van Delft aan en
ten behoeve van Cornelis Jansz. Copper wonende op de Noorthoorn van een rietveldeken of
uiterdijk wezende onvrij hofland gelegen op de Swet, belend aan het oosteinde Arijen Jansz.
Tanthoff, aan de zuitzijde de Swetkade, aan het westeinde Jacob Dircsz. Houwert en aan de
noordzijde de Wateringh.
[7815]
f. 51v
25-5-1631: Geeft gift mr. Johan van Steelant als curator van de boedel van zal. Johan
Vockestaert in zijn leven officier van Delft, aan Henrick Vockestaert als mede-voogd van de
kinderen van zal. Gerrit Vockestaert ten behoeve van dezelve kinderen van de helft van 4
morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Sad of de Zuijtdijck, belend en gelegen
volgende de brief van decreet op huiden verleden.
25-5-1631: Wint gift joffr. Elijsabet van der Does wed. en boedelhoudster van zal. jhr.
Antonij Leuijen? van 17 hond onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Papsou aan de
oostzijde van de Schie omtrent de woning van Jan Sijmontsz. staande de morgen op 6 pond
schots.
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f. 52
25-5-1631: Heeft de voorsz. joffr. gift gegeven aan Jan Sijmonsz. van het land hier voren
verhaald te weten de 17 hond onvrij hofland.
[7816]
f. 52v
25-5-1631: Geeft gift Dirck Cornelisz. Houwert aan Dirck Arijensz. Punct en Dirck Huijgen
Thuijnder van een rietveld gelegen aan de Swet, belend en gelegen volgens de brief op huiden
verleden.
25-6-1631: Winnen gift Gillis Huijgensz. voor hem zelf, Barthelmees Aliaensz.? als getrouwd
hebbende Maritgen Huijgendr., Cornelis Marinusz. Coopmans als getrouwd hebbende
Petronelle Huijgendr., alle drie en elk van hen in het bijzonder als speciale procuratie
hebbende van Pieter Huijgensz., Clara Huijgensdr. geass. met voorsz. Cornelis Coopmans
haar schoonbroeder, te zamen vervangende en sterk makende voor Jan Pouwelsz. schipper als
hebbende getrouwd Dingna Huijgendr., alle erfgenamen van zal. mr. Hugo Doensz. in zijn
leven secretaris van de Oude Tonge, van omtrent 5 morgen 1 hond 70 roeden vrij hofland
gelegen in de hoefslag van Papsou, belend O: Constantinus Mangnus, Z: het oude gasthuis en
Annetge Claesdr. wed. van Joris Cornelisz. van Waelsdorp W: het Anthoff N: de oude
mannen en vrouwen binnen Delft.
25-6-1631: Hebben voorsz. personen in haar voorsz. kwaliteit hier voren verhaald gift
gegeven aab Dirck Jorisz. van Waelsdorp als voogd en ten behoeve van Hillegont Jorisdr. zijn
minderjarige zuster, van de voorz. 5 morgen 1 hond 70 roeden vrij hofland, belend en gelegen
als voorsz.
[7817]
f. 53v
24-7-1631: Geeft gift Cornelis Maertensz. Veltman, Dirck Maertensz. Keth beiden voor haar
zelf, Jan Arijensz. Tapper als getrouwd hebbende Burchgen Maertensdr., Daem Jacobsz. de
Graeff als hebbende getrouwd Maritge Maertensdr., Michiel Arijensz. wonende tot Rotterdam
als hebbende getrouwd Jannetgen Maertensdr., Maerten Cornelisz. molenaer zoon van
Cornelis Maertensz. voor zichzelf, Arijen Corsz. als getrouwd hebbende Maertgen
Cornelisdr., Cornelis Maertensz., Jan Arijensz. Tapper en Daem Jacobsz. de Graeff alle drie
voogden van de onmondige kinderen van Cornelis Maertensz., Cornelis Maertensz. Veltman,
Dirck Maertensz. Ket, Jan Cornelisz. (sic! Moet zijn; Arijensz.), Daem Jacobsz. de Graeff en
Michiel Arijensz. alle vier [m.i. vijf] vervangende en hen sterk makende voor Jacob Arijensz.
timmerman tot Pijnacker als getrouwd hebbende Annetgen Maertensdr., mitsgaders voor de
voogden van de nagelaten weeskinderen van Huijbert de Wael tot Rotterdam, alle erfgenamen
van zal. Maerten Cornelisz. in ‘t Velt en Arijaentge Cornelisdr., haar vader, moeder,
grootvader en grootmoeder resp., aan en ten behoeve van Arijen Arijensz. Zijdeman, van een
woning als huis, schuur, barg en geboomte met omtrent 10 morgen vrij hofland, staande en
gelegen in de hoefslag van Pijnacker genaamd de woning ‘Int Velt’.
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[7818]
f. 54v
24-7-1631: Geeft gift Tijelman Andriesz. voor hem zelf, Jan Jansz. schoemaecker
vervangende zijn mede-voogden van de weeskinderen van Grijetgen Cornelisdr., alle
erfgenamen van zal. Cornelis Jansz. Starckman, aan en ten behoeve van Dirck Jansz., van 2
huiskens staande in het noordeinde van Delfgauw in de hoefslag van Pijnacker daar van de
grond toekomt het weeshuis binnen Delft.
12-10-1631: Wint gift de eerzame Abraham Hoogenhouck als vader en voogd van zijn drie
onmondige [kinderen] verwekt aan Clara Pietersdr. van der Burch vervangende de heer
Gerardt van Santen gecommitteerde raad als vader en voogd van zijn vijf mondige onmondige
kinderen verwekt aan Soetgen Pietersdr. van der Burch en Maria Gerritsdr. van Zanten
mondige dochter alle erfgenamen van zal. joffr. Maria Cornelisdr. van Zanten haar
grootmoeder, van 5 morgen 1,5 hond onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Poeldijk.
f. 55
12-10-1631: Heeft de voorsz. Hoogenhouck in zijn voorsz. kwaliteit de gift gegeven van het
voorsz. land hier voren verhaald aan Lenert Arijensz. wonende op de Hooren.
26-10-1631: Wint gift Arnoldus van Berckel als last hebbende van de heer Constantinus
Magnus tot Leiden als vader en voogd van zijn kinderen gewonnen bij joffr. Maria van der
Hooch ten behoeve van de zelve kinderen van deze navolgende hoflanden.
[7819]
f. 55v
Als eerst van 2 morgen 5 hond 41 roeden vrij hofland gelegen in de hoefslag van Papsou.
En nog van 7 morgen 2 hond 38 roeden vrij hofland mede gelegen aldaar.
Nog van 2 morgen 48 roeden onvrij hofland gelegen op de Hooren in de hoefslag van
Voordijcxhooren.
f. 56
23-11-1631: Geeft gift Gerrit Pieterz. Strooman voor hem zelf voor een vijfde part,
mitsgaders als vader en voogd van Ocker Gerritsz. zijn zoon voor een tiende part in de
nagelaten goederen van zal. Henrick Willemsz. van Altena, aan en ten behoeve van Dirck
Arijensz. Punct die mede-erfgenaam is in gelijk vijfde part, in een woning als huis, schuur,
barg en geboomte mitsgaders in 2 morgen 10 roeden onvrij hofland gelegen op de
Noorthooren in de hoefslag van Zadtdijck.
23-11-1631: Geeft gift Jan Maertensz. schipper op ’t Wout voor een vijfde part en Cornelis
Gerritsz. voor een tiende part erfgenamen van zal. Henrick Willemsz. van Altena, aan en ten
behoeve van Lenert Willemsz. van Altena die mede-erfgenaam is voor een gelijk vijfde part,
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in een woning als huis, schuur, barg en geboomte mitsgaders in 2 morgen 10 roeden onvrij
hofland gelegen op de Noorthooren in de hoefslag van Zadt of Zuijtdijck.
[7820]
f. 56v
1-2-1632: Wint gift Arnoldus van Berckel voor Pieter Baelden koopman tot Leiden als
getrouwd hebbende Petronelle Trystram van de helft van 1,5 morgen kooltuinland gelegen
aan de Papsouwse wecht waar van de wederhelft de voorsz. Pieter Baelden is toebehorende,
wezende onvrij hofland.
f. 57
14-3-1632: Wint gift Harmen Jansz. tot Delfgauw last hebbende van Jan Jansz. getrouwd
hebbende Neeltgen Willemsdr., Jan Henricxsz. getrouwd hebbende Maertgen Willemsdr. en
van Jacobgen Willemsdr., jonge dochter, alle erfgenamen van zal. Annetgen Willemsdr.,
overleden tot Warmond, van 17 hond vrij hofland en onvrij hofland gelegen in de hoefslag
van Pijnacker staande de morgen op 8 pond schots.
[7821]
f. 57v
14-3-1632: Wint gift Mijs Willemsz. Moolenaer als voogd van de kinderen van vaderszijde
van de nagelaten weeskinderen van zal. Sijdrach Willemsz. en Neeltge Claesdr. vervangende
Pieter Claesz. Smidt tot Vlaardingen, voogd van moederszijde, van een huis en erf staande en
gelegen op de Hooren genaamd Den Hooren.
14-3-1632: Heeft de voorsz. Mijs Willemsz. in kwaliteit als voren en vervangende Pieter
Claesz. Smith tot Vlaardingen gift gegeven aan Gerrit Willemsz. Bijemont wonened op de
Hoore van het voorsz. huis hier voren verhaald.
f. 58
25-4-1632: Geeft gift Huijch Joosten van der Hoeff, Willem Joosten van der Hoeff, Lenert
Arijensz. Reesloot als getrouwd hebbende Ouwe Maritgen Joosten, Huijbert Jansz. getrouwd
hebbende Jonge Maritgen Joostendr., Cornelis Foppen getrouwd hebbende Aeltgen Joosten en
Claes Dircxsz. van der Zijl getrouwd hebbende Hillitgen Joostendr. van der Houve, alle
erfgenamen van zal. Belijtgen Lenert van der Hoeff haar moeder en schoonmoeder was, van
een huisken en erf groot omtrent 1 hond onvrij hofland gelegen in de hoefslag van
Baerthoutzaet.
[7822]
f. 58v
25-4-1632: Geeft gift Isacq Pleunen wonende in het Oosteinde, Gabriel Pleunen wonende
Cathusers, elk voor de helft, aan Harmen Pietersz. van Ruijven van omtrent 10 morgen vrij
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hofland gelegen in de hoefslag van Voordijcxhooren aan de Altenaes Laen, belend en gelegen
volgens de brief van opdracht op huiden verleden.
23-5-1632: Geeft gift Blasius Pietersz. van Dijcxhooren als getrouwd hebbende Grijetge
Lenerts van der Houve, eertijds wed. van Arijen Dircxsz. Vogelsangh, aan Claes Sijmonsz. in
St. Maertensrecht van 5 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Vockestaert
volgens de brief van decreet op huiden verleden.
f. 59
20-6-1632: Geeft gift Cornelis Jorisz. in Zestienhoven aan Maritgen Jansdr. wed. van Jacob
Pouwelsz. de Loose van twee achtste parten van 2 morgen 3 hond vrij hofland gelegen in de
hoefslag van Pijnacker, staande de morgen op 8 pond schots.
20-6-1632: Winnen gift Wouter van Groenewegen, Adrijaen Arlewijnsz. van Groenewegen
en Cornelis Gijblant als getrouwd hebbende Machtelt van Groenewegen en voor haar zuster
Volckgen Sijmonts van Groenewegen van deze navolgende hoflanden, haar aangekomen bij
erfenis van haar vader zal.
[7823]
f. 59v
Als eerst 4 morgen 3 hond in Zuitmade.
[ in de marge: Arijen Arlewijnsz.]
3 morgen 3 hond in Hooven Hooren.
[in de marge: Wouter van Groenewegen]
Nog 17 hond in Zuijtmade.
[in de marge: Volcken Zijmonts]
Nog 2 nmorgen 3 hond in Zuijtmade.
[in de marge: Cornelis Gijblant]
Nog 2 morgen in de hoefslag van Pijnacker.
f. 60
20-6-1632: Wint gift Johan Hanneman, rentmeester van joffr. Melesante van een woning als
huis, schuut, barg en geboomte met omtrent 5 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag
van Vockestaert daar Arent Cornelisz. Fijnenburger op placht te wonen, bij haar gekocht met
executie van het Hof van Holland.
20-6-1632: Heeft dezelve Hanneman als procuratie hebbende van joffr. Melesante de gift
wederom gegeven van dezelve woning en 5 morgen onvrij hofland aan Pieter Cornelis
Roelantsz. wonende tegenwoorig op dezelve woning.
[7824]
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f. 60v
6-7-1632: Geeft gift Gerrit Barnardsz. Loodensteijn als speciale procuratie hebbende van de
heer Johan Basius heer van Heerencarspel, raad en rekenmeester van Holland, (proc. onder
het zegel van ’s Gravenhage d.d. 15-6-1632) aan de heer Julio van der Moere van 4 morgen
vrij hofland gelegen in de hoefslag van Zuijtmade wezende teelland, dezelve heer van de
Moere op huiden opgedragen.
f. 61
2-9-1632: Geeft gift Isbrant Govertsz. d’Overschie als speciale procuratie hebbende van
Maria d’Overschie aan de heer Eeuwout van Bleijswijck, rentmeester [hiertussen ontbreekt
blijkbaar: van het weeshuis tot Delft], ten behoeve van hetzelve huis van 5 hond 47,5 roeden
onvrij hofland met een vierde part van 272 [roeden?] erfpacht, beiden gelegen in de hoefslag
van de Poeldijk, staande de morgen op 8 pond schots.
26?-9-1632: Geeft gift Cornelis Koeckebacker notaris als speciale procuratie hebbende van
Cornelis Abrahamsz. Graswinckel (proc. gepasseerd onder het zegel van Delft) aan Arnoldus
van Berckel, ten behoeve van de zelve stad van 272,5 roeden vrij hofland gelegen in de
hoefslag van Zuijtmade staande de morgen op 10 pond schots, gekomen uit een stuk land
groot 3 morgen aan de Cathusersheul, breder blijkende bij de opdrachtbrief op huiden
verleden.
[7825]
f. 61v
7-11-1632 [doorgehaald: 24-10-1632]: Wint gift mr. Cornelis van der Heijde doctoe in de
medicine als getrouwd hebbende Arijaentgen Adrijaensdr. daar moeder af was Annetge
Claesdr. van Wonder, lest weduwe van Joris Cornelisz. van Waelsdorp van de navolgende
hoflanden.
f. 62
Als eerst van omtrent 8 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Zuijtmade staande
de morgen op 10 pond schots.
Nog van omtrent 4 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Papsou staande de
morgen op 6 pond scots.
22-5-1633 [doorgehaald: 7-11-1632, 10-4-1633]: Geeft gift Leentgen Henricxs wed. en
boedelhoudster van Claes Claesz. [in de marge: geass. met Pieter Jacobsz. haar gekoren
voogd in deze], aan Arent Cornelisz. Fijnenburger van een huis en erf met de grond daar all
hetzelve op staat, staande en gelegen in Papsou daar van de grond groot is 2 hond 60 roeden
vrij hofland volgens de brief hier verleden.
[7826]
f. 62v
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4-11-1632 [doorgehaald: 7-11-1632] geeft gift Arent Cornelisz. Fijnenburger aan Pieter
Cornelis Roelantsz. van 1 morgen onvrij hofland volgens de brief van decreet op huiden
verleden, gelegen in de hoefslag van Vockestaert.
f. 63
5-12-1632: Wint gift Arnoldus van Berckel als last hebbende van Dirck Jorisz. van Waelsdorp
wonende in Den Haag, als voogd van Hillegont Jorisdr., van 3 morgen 3 hond onvrij hofland
gelegen in de hoefslag van Papsou staande de morgen op 6 pond schots, haar aangekomen van
Annetgen Claesdr. van Wonder wed. van Joris Cornelisz. van Waelsdorp haar moeder.
5-12-1632: Winnen gift Heijndrick Theunisz., Arij Theunisz. en Heijmen Cornelisz. alle drie
erfgenamen van zal. Pieter Arijensz. overlden op de Swet in de Hof van Delft van de helft van
navolgende onroerende goederen.
f. 63v
Als eerst de helft van een huis, schuur, barg en geboomte mitsgaders in een uiterdijk daar alle
hetzelve op staat gelegen op de Swet voorsz.
Nog de helft van 3 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Poeldijk staande de
morgen op 8 pond schots.
f. 64
5-12-1632: Hebben de voorsz. personen voor de ene helft mitsgaders Geertgen Arijensdr.
wed. van zal. Pieter Arijensz. geass. met Joris Arijensz. haar broeder als haar gekoren voogd
in deze voor de wederhelft, de gift gegeven van de voorsz .woning als huis, schuur, barg en
geboomte met de voren verhaalde 3 morgen onvrij hofland gelegen in de Poeldijk staande de
morgen op 8 pond schots, aan Frans Phillipsz. tegenwoordig wonende binnen Delft.
[7828]
f. 64v
19-12-1632: Geeft gift Dirck Arijensz. Punct aan Lenert Willemsz. van Altenae van zijn
gedeelte van de huising mitsgaders van een stukgen onvrij hofland volgens haar contract daar
van gemaakt gelegen op de Noorthooren daar eertijds opgewoond heeft Henrick Willemsz.
van Altena.
16-1-1632 [gezien chronologie vermoedelijk: 1633] Winnen gift Cors Dircxsz., Arent
Dircxsz., Jan Dircxsz., Claes Dircxsz., Frans Dircxsz., Adam Dircxsz., Arent Henricxsz. als
getrouwd hebbende Trijntgen Dircxsdr. van de helft van een woning als huis, schuur, barg en
geboomte met de helft van 20 morgen 3 hond land waaronder gelegen zijn 7 morgen 2 hond
25 roeden onvrij hofland in de hoefslag van de Oude Laen, staande de morgen op 6 pond
schots, haar aangekomen door overlijden van haar zal. vader Dirck Barentsz.
f. 65
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13-2-1633: Geeft gift Jan Henricxsz. van Schagen aan Arijen Arijensz. van de Cleijwecht van
een woning als huis, schuur, barg en geboomte, mitsgaders van een achtste part van omtrent 8
morgen land en nog van 10 hond 68 roeden land wezende beiden vrij hofland gelegen in de
hoefslag van Papsou.
[7829]
f. 65v
27-2-1633: Geeft gift sr. Nicolaes Trijstram wonende binnen Delft aan Michiel van Mierevelt
mede wonende binnen de voorsz. stad van 5 morgen 3 hond 88 roden vrij hofland gelegen in
de hoefslag van Vrou Russenssloot tot Delfgauw achter de woning van Henrick Claesz. aan
drie verscheiden kampen.
f. 66
13-3-1633: Geeft gift Maertgen Jorisdr. wed. van zal. Henrick Cornelisz. geass. met Joris
Claesz. haar vader en gekoren voogd in deze, aan Dirck Henricxsz. wonende in Vockestaert
van een huisken met klein erfgen gelegen in de hoefslag van Vockestaert voorsz., wezende
het erfgen onvrij hofland gelegen onder de woning of daar omtrent van Louris Zijmontsz.
10-4-1633: Comp. Maria Koenen van Ophoven wed. van mr. Jacob Poelenburch chirurgijn als
hebende het recht van Gijsbrecht van Wijck haar zwager getrouwd gehad hebbende Lijsbeth
Jacob Poelenburchsdr., mr. Willem Jansz. Boom chirurgijn als hebbende getrouwd Emerantia
Jacob Poelenburchsdr. voor hen zelf en hen in deze sterk makende voor Arijaentgen Jacob
Poelenburchsdr. alle drie kinderen van haar Maria Koenen in deze voor een derde part, Doe
Lambartsz. van der Linden, doctor in de medecine, in kwaliteit als hebbende procuratie (d.d.
24-3-1633 voor Henrick Vockestaert not.) voor Dirck Jansz. van der Lee voor hem zelf en
hem sterk gemaakt en de rato gecaveerd hebbende voor Jannetgen Jans zijn zuster mondig en
bejaard nog ongehuwd, mitsgaders nog Pieter Jansz. Passant als voogd van Frans en Jan van
der Lee, vervangende zijn mede-voogden makende en met hen allen vervangende Antonij
Lemans als neffens de voorn. Dirck van der Lee mede-voogd over het kind van Koenraet van
der Lee, alle descendenten van Anna Coenraets van Ophoven dochter van Coen Jansz. voorn.
voor het tweede derde part, item Abraham Tristram hebbende verkregen veniam etatus voor
hem zelf en de voorn. doctor Van der Linden als hebbende getrouwd Petronella Tristram elk
voor hen zelf in deze vervangende Nicolaes Tristram haar broeder en schoonbroeder en Pieter
Jansz. Passant als voogd van Joris van der Ghijsen vervangende zij mede-voogden, alle
neffens Coenraet Tristram haar broeder was nu overleden van de welke zij erfgenamen zijn en
gezamenlijk kinderen van Maria Koenen van Ophoven voor het derde en laatste part, te
zamen geïnstitueerd of gesubstitueerd bij de voorsz. Coenraert Jansz. in het navolgende land
Jan Koenen van Ophoven te beur gevallen uit de boedel van Coen Jansz. voorn., aan en ten
behoeve van Vranck Henricxsz. van der Burch oud-burgemeester van Delft, de gift gegeven
van een stuk vrij hofland, nu bij meting bevonden groot 5 morgen 80 roeden, in de hoefslag
van Vrou Russensloot in de Hof van Delft in het zuideinde van Delfgauw, bij de voorsz. Coen
Jansz. onder andere nagelaten en wijlen Jan Koenen in fide commisse te beur gevallen bij
kaveling en mits zijn aflijvigheid zonder nalatende descendenten op hen comparanten
gedevolveerd.
[7830]
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f. 67
9-10-1633: Winnen gift de ed. Cornelis Damen van der Graft voor hem zelf en voor zijn
broeder Claes Damen van der Graft, Adrijaen Hoogenhouck getrouwd hebbende Machtelt
Damendr., Eevert van Bleijswijck getrouwd hebbende Maria Damen van der Graft, en de
zelven nog vanwege Elijsabeth Damen van der Graft wed. van Dirck van Bleijswijck, Henrick
van Groenewegen getrouwd hebbende Aeltgen Damendr. van der Graft, alle erfgenamen van
Isaacq van Duijvelant van 8 morgen 80 roden onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de
Poeldijk gelegen op de Noorthooren.
[7831]
f. 67v
9-10-1633: Hebben de voorsz. personen de gift gegeven van het voorsz. land aan de heer
Pieter van der Houff, oud-burgemeester, ten behoeve van joffr. Maria van der Eijck zijn
huisvrouw.
f. 68
6-11-1633: Comp. Lenert Joppen en Eeuwout Joppen, beide kinderen van Maritge Jorisdr. nu
wed. geworden is van Dirck Pietersz. haar tweede man en bij dezelve geïnstitueerd enig
erfgenaam, de welke ten behoeve van dezelve haar moeder naaster en gebruik van deze
ambacht gewonnen hebben de gift van de helft van deze navolgende landen.
Als eerst de helft van 6 morgen vrij hofland met de woning daar op staande strekkende van de
Zuid-Delfgauwse wecht oost aan tot het navolgende stuk bezuiden en nevens de Laen
toekomende de erfgenamen van Claes Jorisz. daar over de woning uit- en inpad heeft.
Nog de helft van 1,5 morgen onvrij hofland oostwaarts en aan het voorgaande stuk gelegen
eertijds gekomen van de ontvanger Mijerop.
Nog de helft van 3 morgen 4 hond land wezende conventuaal land, de ene helft vrij en de
andere helft onvrij hofland, strekkende van de Zuid-Delfgauwse wecht tot aan het land van
Vranck Harpertsz. erfgenamen.
[7832]
f. 68v
19-12-1633: Geeft gift Lenert Arijensz. wonende in De Lier getrouwd hebbende Maritge
Cornelisdr. voor de ene helft, Pieter Cornelisz. mitsgaders de voogden van Aeltgen
Cornelisdr. aan sr. Willem van Assendelft [doorgehaald: Wouw] ten behoeve van Cornelis
van Wouw van 3,5 morgen vrij hofland gelegen in de hoefslag van Baerthoutszaet.
f. 69
12-2-1634: Geeft gift Willem Jacobsz. Hoochwerff tot Delfgau aan Johan Hanneman ten
behoeve van jhr. Willem van de Werve heer van Niewerkercken van 10 morgen vrij hofland
gelegen in de hoefslag van Pijnacker volgens de opdrachtbrief op huiden verleden.
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12-3-1634: Geeft gift Lenert Willemsz. Altena aan Dirck Arijensz. van der Punct van omtrent
60 roeden onvrij hofland gelegen in de Poeldijk volgens het contract daarvan zijnde.
[7833]
f. 69v
12-3-1634: Winnen gift Lenert Arijensz., Arijaentgen Arijens wed. van Pieter Tijsz. tot
Schiedam, Louris Henricxsz. tot Zoeterwoude als getrouwd hebbende Annetgen Arijensdr.,
Cornelis Jansz. getrouwd hebbende Maertgen Arijensdr., Pieter Jorisz. Joris [sic! Lijkt
verschrijving] getrouwd hebbende Meijnsgen Arijensdr. en nog de weeskinderen van Jan
Arijensz. mitsgaders nog de weeskinderen van Cornelis Arijensz., alle erfgenamen van zal.
Weijntgen Jansdr. wed. van zal. Arijen Jan Gijsen op de Hooren.
Eerst van een woning als huis, schuur, barg en geboomte met de grond groot 1 morgen onvrij
hofland in Voordijcxhooren.
Nog van 1 morgen onvrij hofland gelegen in de Poeldijk.
f. 70
26-3-1634: Geeft gift Pleun Arijensz. aan zijn zoon Arijen Pleunen van de helft van de
windkorenmolen met de grond daar al hetzelve op staat volgens de opdrachtbrief op huiden
verleden.
26-3-1634: Wint gift jhr. Dirck van Zanen als erfgenaam van joffr. Goffra? Ridder van 9 hond
onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Oude Laen staande de morgen op 6 pond schots.
[7834]
f. 70v
26-3-1634: Heeft de zelve gift gegeven aan Schrevel Jansz. Thou wonende tot Delfgauw in
Absrecht van het land hier voren geroerd.
1634: Comp. in inditio van de Hof van Delft, Lenert Joppen wonende in de Oostbuurt in het
ambacht van De Lier voor hem zelf voor een vijfde part, Eeuwout Joppen wonende in het
Zuideinde van Delfgauw in deze ambacht mede voor hem zelf voor gelijk vijfde part, item
Jacob Gijsbrechtsz. Gorter in het Noordeinde binnen Delft als hebbende getrouwd Maritgen
Joppen, en Cornelis Pietersz. in Hoodenpijl als hebbende getrouwd Jopgen Joppen elk mede
voor gelijk vijde part, en nog de voorn. Eewout en Lenert Joppen te zamen als testamentaire
voogden over haar innocente broeder voor het laatste en resterende vijfde part, alle
erfgenamen en geïnstitueerden bij Maritgen Jorisdr. hun moeder was zal., de welke met het
overlijden van haar moeder ten behoeve van elk van hen zelf voor een gerecht vijfde part
gewonnen hebben naar stijl en gebruik van deze ambacht de gift van de navolgende woning
en landen alle gelegen in deze ambacht in het Zuideinde van Delfgauw.
f. 71
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Als van woning, huis, schuur, bargen en geboomte met 7 morgen vrij hofland daar op de zelve
staat, strekkende van de Zuid-Delfgauwse wecht oost aan tot het navolgende stuk, bezuiden
en neffens de Laen toekomende de erfgenamen van Claes Jorisz. daar van deze woning uit- en
inpad heeft.
1,5 morgen onvrij hofland oostwaarts en aan het voorgaade stuk gelegen eertijds gekomen
van de ontvanger Mijerop.
3 morgen 4 hond land wezende conventuaal, de ene helft vrij en de andere helft onvrij
hofland, strekkende tot de erfgenamen van Vranck Harpersz.
[7835]
f. 71v
21-5-1634: Geeft gift Goosen Arijensz. Thuijnder aan Gerrit Jansz. Nachtwercker van een
stukgen vrij hofland, belend en gelegen volgens de brief op huiden verleden.
2-7-1634: Geeft gift Dirck Cornelisz. tot Overschie aan Arnoldus van Berckel van 5 morgen 5
hond 76 roeden vrij hofland en dat ten behoeve van het Fraterhuis van Delft, gelegen in de
hoefslag van de Corte Hoeff, staande de morgen op 6 pond schots.
f.. 72
24-9-1634: Wint gift Lenert Crijnen van der Burcht als getrouwd hebbende Neeltgen Jans van
Overgaeu van 7 morgen onvrij hofland gelegen tot Delfgauw in de hoefslag van Vrou
Russenslooth en de Oude Laen.
24-9-1634: Heeft Cornelis Arijensz. van Overgaeu vervangende Pieter Vrancken van
Adrichem als mede-voogd van de jonge kinderen van dezelve Reijer Vrancken met namen
Neeltgen Reijersdr., Vranck Reijersz. en Maertgen Reijersdr. alle kinderen van de voorsz.
Reijer Vrancken zal. gewonnen bij de voorsz. Neeltgen Jansdr. van Overgaeu van de zelve 7
morgen land hier voren verhaald.
[7836]
f. 72v
28-9-1634: Geeft gift Joris Jorisz. Cleermaecker wonende tot Delfgauw in het ambacht van
Vrijenban aan de heer Maerten Cornelisz. Voorstaedt, oud-schepen van Delft, van drie vierde
part van 2,5 morgen vrij hofland genaamd De Keijsers Camp, gelegen in de hoefslag van
Pijnacker.
6-11-1634: Geeft gift Pieter Florisz. voor hem zelf, Jan Jansz. getrouwd hebbende Neeltgen
Willemsdr., Jan Henricxsz. getrouwd hebbende Maertgen Willemsdr. te zamen vervangende
Jacobgen Willemsdr., te zamen erfgenamen van Floris Pietersz., van 5 morgen 4 hond land
waar onder gelegen is 2 morgen onvrij hofland aan Harmen Jansz. Delffgaeu.
f. 73
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9-11-1634: Geven gift de gemeen erfgenamen van Arijen Jan Gijsen op de Hoore en
Weijntgen Jansdr. beiden zal., van een woning en 4 morgen onvrij hofland daar van 1 morgen
gelegen op Dijcxhoorn en 3 morgen in de Poeldijk aan Pieter Jorisz. wonende op de woning,
breder in de brief van opdracht op huiden verleden vermeld.
17-12-1634: Winnen gift Neeltgen Engelen wed. van Frans Pietersz. Bleijcker overleden op
de Hooren, Willem Pietersz. Bleijcker als getrouwd hebbende Aechgen Francendr., Gerrit
Francen vervangende Pieter Francen haar broeder, van deze navolgende hoflanden.
Als eerst van de helft van een stukgen buitenland wezende onvrij hofland groot omtrent 1
morgen gelegen op de Hooren in de hoefslag van Voordijcxhooren.
Nog de helft van de elstuin mede gelegen aldaar nevens de huisinge van Dirck Arijensz.
Punct.
[7837]
f. 73v
9-11-1634: Geeft gift de voorsz. wed. geass. met Adrijaen van der Block notaris, van de helft
van het voorgaande stukgen buitenland wezende onvrij hofland aan Jan Pietersz. wonende tot
Voorschoten, ten behoeve van zijn weeskinderen die de wederhelft van hetzelve is
toekomende.
28-1-1635: Winnen gift Jan Dircxsz. van Onderwater, Arijen Cornelisz. van der Burch als
getrouwd hebbende Machtelt Dircxsdr., Corstijaen Cornelisz. den Rijcken als getrouwd
hebbende Jannetgen Dircxsdr. vervangende Boonefaes Dircxsz. van den Bosch, alle
erfgenamen of voogden van de nagelaten goederen van Dirck Dircxsz. Onderwater, van deze
navolgende hoflanden, als 47 morgen vrij en onvrij hofland gelegen in de Poeldijk staande de
morgen op 8 pond schots.
.
f. 74
28-1-1635: Geven gift Arijen Cornelisz. van der Burch en Corstijaen Cornelisz. den Rijcken
vervangende Boonefaes Dircxsz. van den Bosch, als voogden van het nagelaten weeskind van
Machtelt Dircxsdr., aan Jan Dircxsz. Onderwater van een woning als huis, schuur, barg en
geboomte met 43 [morgen] 3 hond zo vrij als onvrij hofland gelegen als voren.
En dezelve Jan Dircxsz. van Onderwater en Corstijaen Cornelisz. den Rijcken geven gift van
3,5 morgen hofland mede gelegen aldaar aan de voogden van de weeskinderen van Machtelt
Dircxsdr. voorsz.
[7838]
f. 74v
11-2-1635: Winnen gift de kinderen en erfgenamen van zal. Henrick Vockestaert van 3
morgen onvrij hofland gekomen uit de boedel van Jan Henricxsz. Cleeff gelegen in de
hoefslag van Zatdijck staande de morgen op 10 pond schots.
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11-2-1635: Comp. Gerrit van der Wel notaris in Delft als speciale procuratie hebbende van de
resp. voogden van de nagelaten weeskinderen van zal. Henrick Vockestaert (gepasseerd onder
het zegel van Delft d.d. 8-2-1635) en geven gift van 3 morgen 31 roeden vrij hofland gelegen
in de hoefslag van Zadt of Zuijtdijck aan de ed. heer burgemeester Vranck Henricxsz. van der
Burch.
f. 75
11-2-1635: Wint gift Joost Eijngelsz. tot Wateringen van 1 morgen onvrij hofland gelegen in
de hoefslag van de Poeldijk gemeen met de Heilige Geest op ’t Wout.
11-2-1635: En dezelve Joost Ingelsche heeft wederom de gift gegeven van hetzelve morgen
onvrij hofland aan Jan Jansz. Stouth wonende op de Harnesche molen.
[7839]
f. 75v
11-3-1635: Geeft gift Lenert Joppen voor hem zelf, als testamentaire voogd van Cornelis
Joppen zijn innocente broeder, Jacob Gijsen van Hogeveen als getrouwd hebbende Maertgen
Joppen en Cornelis Pietersz. Poot als getrouwd hebbbende Jopgen Joppen elk voor een vijfde
part van omtrent 12 morgen hofland zo vrij als onvrij.
[ Niet vermeld aan wie ...]
6-5-1635: Wint gift sr. Adam van Groenewegen van 4 morgen 4 hond onvrij hofland gelegen
in de Poeldijk staande de morgen op 8 pond schots.
f. 76
6-5-1635: Geeft gift Gerrit Claesz. van Assendelft aan Cornelis Jansz. Stouth van zijn
achterste gedeelte van zijn huising en erf tot in de helft van de muur van de keuken toe, alles
staande en gelegen op de Hooren, belend Z: Trijn Lenerts O: de wecht W en N: Trijn
Jeroenen.
3-6-1635: Geeft gift Jan Arijensz. Overgaeu aan Cornelis Arijensz. van Overgaeu van de
navolgende onvrij hoflanden.
Als eerst de helft van 4 morgen onvrij hofland gelegen in Russensloot.
[7840]
f. 76v
Nog de helft van 1,5 morgen onvrij hofland gelegen in de Oude Laen.
3-6-1635: Geeft gift Claes Jansz. Proot getrouwd hebbende Baertgen Harmensdr., Cornelis
Jansz. Proot getrouwd hebbende Maertgen Harmensdr., aan Arris Lenertsz. van 4 morgen vrij
hofland gelegen in Papsou staande de morgen op 6 pond schots.
f. 77
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3-6-1635: Geeft gift Adrijaen van Groenewegen, rentmeester van het fraterhuis, als speciale
last hebbende van de heren regenten van het zelve huis, aan Arijen Aelbrechtsz. van 36 [?]
vrij hofland gelegen in de hoefslag van de Leede staande morgen op 6 pond schots.
[7841]
f. 77v
3-6-1635: Geeft gift Rochus Jansz. op Schie aan Harmen Arijensz. van Overgaeu ten behoeve
van de heer mr. Jacob Brijel van 3 morgen vrij hofland gelegen in de Oude Laen staande de
morgen op 6 pond schots.
23-9-1635: Wint gift Roelant Claesz. van Ravesteijn als getrouwd hebbende de wed. van
Jacob Cornelisz. Backer van 3 morgen onvrij hofland gelegen op de Leede.
f. 78
3-6-1635: Winnen gift Jonge Cornelis Jansz. Proot vervangende zijn broeder Claes Jansz.
Proot elk voor hen zelf als getrouwd hebbende een dochter van Harmen Henricxsz. wonende
op de Schie, van 4 morgen vrij hofland gelegen in Papsou gekomen van het convent van het
Conincxvelt, staande de morgen op 6 pond schots.
3-6-1635: Heeft de voorsz. Cornelis Proot vervangende zijn broeder Claes Proot de gift
gegeven van het voorsz. land aan Arris Lenertsz. wonende in Papsou in Absrecht.
[7842]
f. 78v
24-2-1636: Willem van Assendelft secretaris alhier als procuratie hebbende van Maerten
Reijersz. Camervelt brouwer tot Leiden en Cornelis Fransz. van der Wiel brouwer tot
Haarlem respectievelijk, voor hen zelf als mede als gestelde voogden over de minderjarige
geinstitueerde erfgenamen van zal. Maria Gerritsdr. Camerling lest huisvrouw was van Reijer
Evertsz. Camervelt, osseweijer tot Leiden, mitsgaders mede als procuratie hebbende van
Marria Gerrits Camerlingh ongehuwde bejaarde persoon wonende tot Delft mede erfgenaam
van dezelve Maria Gerrits Camerlingh voor zo veel deze haar aangaande is, geeft gift aan
Frans Cortsiaensz. den Bock ten behoeve van jhr. Willem van der Werven, van 4 morgen vrij
hofland leggende in het Noordeinde van Delfgauw in de hoefslag van Pijnacker.
f. 79
24-2-1636:: Pieter en Phillips Blasiusz. van Dijcxhooren als speciale procuratie hebbende van
Pieter Blasiusz. van Dijcxhooren den Ouden wonende op ‘t Wout haar broeder geven gift aan
Arent Blasiusz. van Dijcxhooren wonende op ’t Wout mede haar broeder.
Eerst van een vierde part van woning, huising, schuur, bergen en geboomte en grond daar de
woning op staat groot 2 hond wezende onvrij hofland.
Item van nog een vierde part van 9 morgen onvrij hofland westwaarts van de Woutslaen.
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En nog een vierde part van andere 9 morgen onvrij hofland oostwaarts van de voorsz.
Woutlaen.
Mitsgaders nog van een vierde part van 5 hond 77 roeden onvrij hofland.
Alle gelegen in de hoefslag van Hovenhooren op en onder het dorp van ’t Wout in het
ambacht van Hof van Delft, en alles staande de morgen op 8 pond schots.
[7843]
f. 79v
9-3-1636: Adrijaen Fransz. van Leeuwen en Cornelis Fransz. van Leeuwen gebroeders
wonende tot Leiden voor haar zelf en respectievelijk als testamentaire mede-voogden van de
nagenoemde onmondige kinderen, mitsgaders als tot deze speciale procuratie hebbende van
Adam Fransz. van Leeuwen brouwer in de Druijff tot Leiden insgelijks zo voor hem zelf als
in de naam als testamentaire mede-voogd eerst over de achtergebleven weeskinderen van
Eeuwout Fransz. van Leeuwen in zijn leven wijnkoper haar zal. broeder, item over Marijtgen
Fransdr. van Leeuwen zijn en haar onmondige zuster, en nog over de kinderen van Josijntgen
van Leeuwen Fransdr. mede zijn en haar zuster en huisvrouw van do. Johan Paeu tot
Alkmaar, en wijders als mede speciale procuratie hebbende van Weijntge Fransdr. van
Leeuwen wed. wijlen Johan Deijman brouwer was en van Hugo Paeu als man en voogd van
Aeltgen Fransdr. van Leeuwen, winnen de gift door het overlijden van Frans Adriaensz. van
Leeuwen burgemeester tot Leiden was en Maria Cornelis van Hodenpijl zijn huisvrouw, haar
vader en moeder, van 7 morgen 92 roeden hoflandzo vrij en onvrij als hetzelve bevonden zal
worden, leggende in deze ambacht in de hoefslag van Vockestaert, staande de morgen op 6
pond schots.
9-3-1636: Geven dezelve personen in de voorsz. kwaliteit de gift van het zelve land weder aan
Jacob Jansz. van Velsen wonende binnen Delft.
f. 80
9-3-1636: Lenert Arijensz. wonende op de Suijthooren geeft gift aan de ed. heer Willem van
Terlou tegenwoordig in Den Haag van 5 morgen 1,5 hond onvrij hofland gelegen in de
hoefslag van de Poeldijk.
6-4-1636: Pieter Baelde Michielsz. koopman tot Leiden als man en voogd van Petronella
Tristram die mede-erfgenaam was van Niclaes Tristram den Ouden, en haar het
nabeschrevene uit dezelve boedel toegevoegd zijnde, geeft gift aan Joost Pietersz. Lodensteijn
en Cornelis Jansz. Brouwershaven, wonende tot Delft, van een gehele partij koolland
gekomen van het convent van Sijon, groot omtrent 8 hond 54 roeden, gelegen buiten het
Zuideinde van Delft aan de Papsouwse Laen in de hoefslag van Papsou.
[7844]
f. 80v
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20-4-1636: Lenert Arijensz. wonende op de Hooren geeft gift aan Jacob Meesz. wonende
tegenwoordig op Schije van een huis en erf staande en gelegen op de Suijthooren in de
hoefslag van Voordijcxhooren, zijnde de grond onvrij hofland groot 75 roeden.
4-5-1636: Willem Cornelisz. van Sassen wonende aan de Laen tot Delfgaue en geeft gift aan
en ten behoeve van Sijmon Huijbrechtsz. mede wonende tot Delfgauw beide in deze ambacht,
van twee huizen, erven, boomgaard en rijstuin staande aan de Laen tot Delfgauw.
4-5-1636: Sijmon Huijbrechtsz. geeft weder gift aan Arijen Gerritsz. Rodenburch timmerman
tot Delfgauw van de voorsz. twee huizen en erven met een stukgen van de boomgaard.
f. 81
4-5-1636: Mr. Johan van Stelant not. als procuratie hebbende van Aernoldus van der Vorst
brouwer in Den Buijs, van mr. Everardus van Lodensteijn, burgemeester dezer stad, als
getrouwd hebbende Margrieta van der Vorst, van juffr. Jacobmina van der Vorst, mondig
zijnde, mitsgaders nog van Geraldo Welhouck de voorsz. Aernoldus van der Vorst en
Lodensteijn te samen als voogden van de twee nagelaten weeskinderen van zal. Jacobus van
der Vorst en Lodensteijn, te samen erfgenamen van Arent Jansz. van der Vorst haar vader,
schoonvader en grootvader zal., met approbatie van de weeskamer van Delft d.d. 27-2-1636,
en dezelve procuratie onder het zegel van de stad Delft d.d. 7-4-1636, en wint de giftd door
het overlijden van dezelve Arent Jansz. van der Vorst van 2,5 morgen onvrij hofland leggende
in de hoefslag van Baerthoussaet in de Hof van de Delft, staande de morgen op 10 pond
schots.
4-5-1636: Dezelve in de voorsz. kwaliteit geven de gift van de voorsz. 2,5 morgen onvrij
hofland aan Willem van [der] Graeff ten behoeve van Arent Jacobsz. van der Greaeff oudburgemeester der voorsz. stad en hoog-heemraad van Delfland.
[7845]
f. 81v
18-5-1636: Cornelis van Reijnegom koopman tot Rotterdam als getrouwd hebbende joffr.
Catarina van der Grijp mede-erfgenaam van zal. Rochus Grijp Joosten haar vader was, geeft
gift aan mr. Isebout van Veen, heer van Hogeveen als getrouwd hebbende joffr. Maria Grijp
zijn Reijnegoms huisvrouwen zuster, van de helft van zekere woning met de helft van de
huising, schuren, bergen en beboomten en de helft van een partij hofland, hetwelk in het
geheel verongeld wordt voor 20 morgen daar van de wederhelft de voorsz. mr. Isebout van
Veen nomine uxoris toebehoort, gelegen in de hoefslag van Vrou Russensloot.
18-5-1636: Arent Bogaert, not. tot Delft, als procuratie hebbende van de erfgenamen van
Gerrit Jansz. Nachtwercker (proc. gepasseerd onder het zegel van de stad Delft d.d. 2-61636), mitsgaders Arijaentgen Pietersdr., jonge dochter, en geven gift aan Govert van Wiel
ten behoeve van de Camer van Caritaten binnen de stad Delft, een stukgen vrij hofland
gelegen buiten de Oostpoort van Delft.
f. 82
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5-10-1636: Pieter Willemsz. Voorstadt wonende in Den Haag geeft gift aan Govert van Wiel
van wege mr. Everard van Lodensteijn burgemeester van Delft van 4 morgen 2 hond vrij
hofland gelegen i nde hoefslag van Zuijtmade buiten Delft.
5-10-1636: Digman Lodewijcxsz. van Boshuijsen als schriftelijke last en procuratie hebbende
van Johanna van Sneeck wed. en de voogden van de kinderen van zal. mr. Jacob van der
Burch overleden tot Utrecht, wint gift ten behoeve van Aernout van der Burch zoon van de
voorsz. Johanna van Sneeck, mede-erfgenaam van Cornelis van der Burch overleden tot
Schiedam, die zoon en mede-erfgenaam was van Anna van Smalevelt wed. van Pieter
Pietersz. van der Burch, burgemeester tot Schiedam was, van 3 morgen onvrij hofland
leggende in Vockestaert daar bruiker van is Sijmon Claesz., staande de morgen op 6 pond
schots.
[7846]
f. 82v
14-12-1636: Gerrit Jansz. Cleermaker tot Wateringen als getrouwd hebbende Niesgen Jansdr.
voormaals wed. van Jasper Jansz. wonende op de Sweth voor de ene helft, mitsgaders Pieter
Jansz. biercruijer binnen Delft als speciale procuratie hebbende van Dirck Corsz. lantman in
het land van Vooren als getrouwd hebbende Lijedewij Jaspersdr., Pieter Jansz. als getrouwd
hebbende Neeltgen Jaspersdr., Marijtgen Jaspersdr. bejaarde vrijster wonende in
Rijswijkerhoek en de voorn. Pieter Jansz. biercruijer, Thomas Dircxsz. bouman en Jan
Barentsz. thuijnman, beiden wonende buiten de Watersloot als voogden van Barbara Jaspers
en Fijtgen Jaspersdr., alle kinderen en erfgenamen van Jasper Jansz. voor vijf zesde parten en
Jan Jaspersz. erfgenaam voor het resterende zesde part winnen gift van 14 honf onvrij hofland
leggende in de hoefslag van de Poeldijk staande de m..scop? tot schot, item van nog 1,5 hond
rietland en nog 88 roeden zo water als land, beneffens de quakelbrugge naar Wateringen.
14-12-1636: Dezelve personen behalve de voorn. Jan Jaspersz. geven de gift van de voorsz.
woning 14 hond onvrij hofland, 1,5 hond rietland en nog 88 roeden zo water als land aan de
voorn. Jan Jaspersz.
f. 83
11-1-1637: Jan Dircxsz. Onderwater wonende bij Suijckerenheul in de Hof van Delft als
mede-voogd van de drie onmondige weeskinderen van Jannitgen Dircxsdr. Onderwater
geprocreeerd bij Corstiaen Cornelisz. den Rijcken vervangende Arijen Cornelisz. van der
Burch wonende tot Vlaardingen zijn mede-voogd, en wint gift door het overlijden van de
voorn. Jannitgen Dircxsdr. ten behoeve van de zelve kinderen van 3 morgen onvrij hofland
gelegen in de hoefslag van Pijnacker, staande de morgen op 8 pond schots, gekomen uit de
boedel van zijn Corstiaen Cornelisz. vader, en is mede geschied ten overstaan van dezelve
Corstiaen Cornelisz. den Rijcken, der kinderen vader.
3-5-1637: Beuckel Maertensz., Lenert Maertensz. beide veerlieden wonende buiten de
Ketelpoort van Delft, Jan Arentsz. de Hont vletter, en Heijndrick Stoffelsz. Dringenburch
timmerman beide wonende binnen de voorsz. stad als voogden van de drie voorkinderen van
zal. Marijtgen Arijensdr. gewonnen bij Dirck Maertensz. voerman, haar eerste zal. man, nog
de voorn. Jan de Hont en Heijndrick Dringenburch als mede-voogden van het nakind van
dezelve Marijtgen Ariensdr. gewonnen bij Dirck Gerritsz. Boonschooft voerman wonende
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buiten de Ketelpoort voorsz. haar tweede man, winnen gift door het overlijden van voorn.
Marijtgen Ariensdr. ten behoeve van dezelve kinderen van 10 hond 53 roeden onvrij hofland
gelegen in deze jurisdictie in de hoefslag van Papsou, staande de morgen op 6 pond schots.
[7847]
f. 83v
3-5-1637: Dezelve als bij de heren weesmeesters van Delft geauthoriseerd zijnde geven de
gift van dezelve 10 hond 53 roeden aan en ten behoeve van Claes Claesz. bouman wonende in
Papsou.
27?-7-1637: Claes Crijnsz. lantman tot Wateringen, zoon en enig erfgenaam van Joosgen
Dircxsdr. wed. van Crijn Jorisz., wint gift door het overlijden van Joosgen Dircxsdr. wed. van
Crijn Jorisz. van een huisken en erf staande en gelegen op het dorp van ’t Wout.
27?-7-1637: Dezelve geeft de gift van hetzelve huisken en erf aan Isbrant Pietersz. van der
Burch, mede gezworene, van hetzelve huisken en erf.
f. 84
29-11-1637: Elijas Claesz. wonende in Papsou als getrouwd hebbende Marijtgen Meesen voor
een derde part, Mees Pietersz. wonende op ’t Wout grootvader, nog de voors. Elias Claesz.
oom en vervangende Cornelis Woutersz. roscammer wonende in Den Haag mede oom, als
voogden van Arent Pietersz., weeskind van Pieter Meesz. gewoond hebbende in De Lier mede
voor een derde part, nog dezelve Mees Pietersz. en Elias Claesz. als voogden van Willem
Cornelisz. en Arijaentgen Cornelisdr. weeskinderen van Cornelis Meesen gewoond hebbende
op ’t Wout voor het resterende derde part, alle erfgenamen van Barber Meesen in haar leven
huisvrouw van Gerrit Woutersz. wonende op ’t Wout, winnen gift van de helft van een
huisken en erf staande en gelegen op het dorp van ’t Wout.
29-11-1637: Dezelve erfgenamen als van de voorn. Gerrit Woutersz. uitgekocht zijnde geven
de gift van de helft van hetzelve huisken en erf aan de voorn. Gerrit Woutersz.
[7847]
f. 84v
7-3-1638: Jop Gijsbrechtsz. Kruijt wonende tot Rotterdam zoon en enig erfgenaam van
Arijaentgen Vrancken, mede dochter en erfgenaam van Vranck Herpersz. van Cralingen, wint
gift van de helft van 5 morgen vrij hofland gelegen in het Hof van Delft in de hoefslag van
Pijnacker staande de morgen op 8 pond schots, hem aangekomen bij versterven van Vranck
Harpersz. van Cralingen zijn grootvader, die na zijn moeder overleden is, welk land de
voorsz. Jop Gijsbertsz. onlangs vrij heeft gekocht.
7-3-1638: Dezelve geeft de gift van dezelve helft van 5 morgen land aan Adrijaen Dircxsz.
van Winde tot Delfgauw.
2-5-1638: De heer Maerten Cornelisz. Voorstadt oud-schepen van Delft, geeft de gift van drie
vierde parten in een stuk vrij hofland genaamd de Keijserskamp in het geheel groot omtrent
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2,5 morgen gelegen in de hoefslag van Pijnacker, aan Marijtgen Jansdr. wed. van Jacob
Pouwelsz. de Loose tot Delfgauw.
f. 85
2-5-1638: Willem Gerritsz. Kruijer bouman tot Overschie getrouwd hebbende de wed. van
Dirck Gerritsz. Boonschooff in zijn leven voerman buiten de Ketelpoort van Delft voor de ene
helft, mitsgaders Jan Arentsz. de Hont vletter, Heijndrick Stoffelsz. Dringenburch
timmerman, beide wonende binnen Delft, Adrijaen Gerritsz. bouman op het Pasgelt en Sijmon
Arijensz. bouman voor aan op Schije als voogden van het weeskind van de voorn. Dirck
Gerritsz. Boonschooff geprocreeerd bij Marijtgen Arijensdr. zijn zal. huisvrouw voor de
andere helft, winnen de gift van 10 hond 53 roeden onvrij hofland gelegen in de hoefslag van
Papsou, staande de morgen op 6 pond schot, hen aangekomen door het overlijden van de
voorn. Dirck Gerritsz. Boonschooff.
2-5-1638: De zelve personen in de voorsz. kwaliteit geven de gift van de voorsz. 10 hond 53
roeden land aan Pieter Gerritsz. bouman in Papsou.
2-5-1638: Huijch Cornelisz. wonende aan de Groenewecht als procuratie hebbende van
Maertijntgen Huijgen wed. en boedelhoudster van Gerrit Claesz. van Assendelft in zijn leven
gewoond hebbende op de Hooren in het Hof van Delft, zijn dochter, (proc. voor Willem van
Assendelft, secr. van deze ambacht als notaris), wint gift door het overlijden van voorsz.
Gerrit Claesz. van het voorsz. gedeelte van een huis en erf daar van het achterste gedeelte van
deze aan Cornelis Jansz. Stout wonende op de Hooren is verkocht met de grond daar hetzelve
op staat groot 50 roeden staande op de Hooren in de hoefslag van Voor-Dijcxhooren, staande
de morgen op 10 pond schot, en van een stukgen rietland gelegen in de Swet in deze ambacht.
[7849]
f. 85v
2-5-1638: De zelve Huijch Cornelisz. in voorsz. kwaliteit geeft de gift van het zelve gedeelte
van het huis en erf weder aan Cornelis Jansz. Stout wonende op de Hooren.
2-5-1638: Jacob Meesen gewoond hebbende op de Schije en nu wonende op de Hooren geeft
gift aan Gerrit Sijmonsz. Bleijcker op de Hooren van een huis en erf staande en gelegen op de
Hooren in deze jurisdictie in de hoefslag van Voor-Dijcxhooren, zijnde de grond onvrij
hofland en groot 75 roeden.
f. 86
28-11-1638: Aeltgen Jacobsdr. wed. van zal. Dirck Jansz. van der Wilt wonende in het
Noordeinde van Delfgauw voor de ene helft, Jan Dircxsz. van der Wilt wonende mede in eht
Noordeinde van Delfgauw, Pieter Jansz. Bruijneel wonende tot Delft als getrouwd hebbende
Annitgen Dircxsdr. van der Wilt, vervangende Bellitgen Dircxsdr. bejaarde vrijster mede
wonende tot Delft en Joosgen Dircxsdr., Jacob Cornelisz. van Sasmonde? vleijshouwer tot
Delft als getrouwd hebbende Marijtgen Dircxsdr., Lenert Jansz. van der Wilt oom Jan
Dircxsz. van der Wilt broeder vervangende haar mede-voogd als voogden van de minderjarige
zoon van Dirck Jansz. van der Wilt, winnen gift van 2 morgen 67 roeden die gemeen ligt met
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1 morgen van Neeltgen Jansdr. wed. van Arent Tou Dircxsz. gelegen in de hoefslag van
Pijnacker, staande de morgen op 8 pond schots.
Nog van 7 hond daar het huis op staat, staande in het voorsz. hoefslag.
Nog van een 0,5 morgen gelegen in de hoefslag van Baertoutsaet staande de morgen op 10
pond schot gemeen met Jannitgen Jansdr. wed. in het Oosteijnde.
[7850]
f. 86v
30-5-1638: Lenert Willemsz. Altena oom van moederszijde, Jan Cornelisz. Mager tot
Schiedam en Jacob Dircxsz. Hauwaert als voogden van de twee onmondige kinderen van zal.
Jan Maertensz. in zijn leven schipper met Hillitgen Willemsdr. zijn huisvrouw was, gewoond
hebbende op ’t Wout, erfgenamen voor twee derde parten, en de voorn. Jan Cornelisz. Mager
als getrouwd hebbende Neeltgen Jansdr. mede dochter en erfgenaam voor het resterende
derde part van dezelve Jan Maertensz. en Hillitgen Willemsdr. winnen gift van een huisgen en
erf staande en gelegen op het dorp van ‘t Wout.
30-5-1638: Dezelve erfgenamen geven de gift van het zelve huisgen en erf weder aan Pieter
Jansz. van Cleeff.
f. 87
31-10-1638: Soetgen Cornelisdr. wed. en boedelhoudster van zal. Adrijaen Lenertsz. Gardijn
geass. met Willem Borgersz. Outshooren als haar gecoren voogd in deze geeft gift Adrijaen
van Gorcum schout van Lisse haar zwager van zekere huising met de boomgaard voor
zodanig gedeelte als dezelve huising en boomgaard in het Hof van Delft is gelegen, zijnde de
grond vrij hofland.
31-10-1638: Lijsbeth Cornelisdr. wed. en boedelhoudster van zal. Harman Heijndricxsz.
wonende aan de oostzijde van de Schije geass. met Heijndrick Harmansz. wonende mede
aldaar haar zoon, mitsgaders Claes en Cornelis Jansz. Proot haar zwagers als haar gecoren
voogden in deze, en geven gift aan Arris Lenertsz. van den Berch wonende in Papsou of zijn
erven 1 morgen vrij hofland, welke gift Mees Jacobsz. van Alphen tot Zegwaart vanwege de
wed. en erfgenamen van Arris Lenertsz. heeft geaccepteerd.
31-10-1638: Dezelve geeft gift aan haar zoon Heijndricksz. Harmensz. wonende op de Schije
van 2 morgen vrij hofland.
[7851]
f. 87v
19-12-1638: Mr. Adrianus Smoutius, dienaar des goddelijken woord wonende tot Rotterdam,
als mede-erfgenaam in de goederen van het nagelaten kind van mr. Cornelis Smout in zijn
leven secretaris van Rotterdam, die mede-erfgenaam was van Jan Smout, mitsgaders Lucas
Huijgensz. van Dussen als procuratie hebbende van Clementia van Muijlwijck wed. van mr.
Cornelis Smout voor haar zelf en ...tuaria van dezelve haar man (proc. voor Pieter Pelt not. te
Rotterdam d.d. 7-6-1628) en winnende de gift van de helft van een stuk hofland in het geheel
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in de oude brieven begroot op 7 morgen leggende in de hoefslag van Papsou staande de
morgen op 6 pond bla..
19-12-1638: Dezelve geven de gift van het zelve land aan Huijbrecht Dircxsz. Vockestaert.
19-12-1638: De voorsz. Lucas Huijgensz. van der Dussen als procuratie hebbende van
Aeltgen Maertensdr. Hogenhouck geeft gift van de wederhelft van de voorsz. 7 morgen land
aan de voorsz. Huijbert Dircxsz. Vockestaert.
f. 88
19-12-1638: Claes Fransz. Bock bode van het Hof van Delft als last en procuratie hebbende
van Cornelis Jacobsz. de Minder wonende tot Renesse in Zeeland als getrouwd hebbende
Louwelmtgen? Pietersdr. die erfgenaam is van Machteltgen Lenertsdr. dochter van zal. Lenert
Cornelisz. van Bije anders Doelman die erfgenaam was voor een vijfde part, (proc. voor
Willem van Assendelft secr. van deze ambacht als not. d.d. 17-7-1638), Gerrit Lenertsz.
bouman tot Pijnacker enige zoon en erfgenaam van Marijtgen Cornelisdr. van Bije die medeerfgenaam is voor een vijfde part, mitsgaders Noortgen/Neeltgen? Arentsdr. bejaarde vrijster
wonende in Delft, Jan Claesz. Thuijnder wonende buiten de Watersloot als getrouwd
hebbende Annitgen Arientsdr., mitsgaders Maerten Jansz. lijckwercker wonende aan de
Verwersdijck als getrouwd hebbende Grietgen Arentsdr., alle drie kinderen van Sijtgen
Cornelisdr. en zulks mede-erfgenamen voor een vijfde part resprectievelijk in de goederen
van zal. Cornelis Gerritsz. van Bije en Machtelt Lenertsdr. haar respectieve vader en moeder
gewoond hebbende tot Delft, en geven gift Gerrit Cornelisz. en Sijmon Cornelisz. van Bije
van 1 morgen vrij hofland met de woning, huis, barg en geboomte daar op staande.
[7852]
f. 88v
9-1-1639: Heijndrick Jacobsz. Suijdervliet wonende tot Delfgauw als procuratie hebbende van
Sijmon van Veen wonende tot ’s Gravesande mondige zoon en erfgenaam voor een vierde
part van mr. Isembout van Veen in zijn leven heer van Hogeveen vervangende en hem sterk
makende voor de voogden van zijn drie minderjarige broeders en zuster met namen Rochus
van Veen, Annitgen van Veen en Cornelis van Veen, mede kinderen en erfgenamen voor de
resterende drie vierde parten, en wint de gift van 20 mrogen onvrij hofland gelegen aan de
Laen tot Delfgauw daar de woning op staat in de hoefslag van Russensloot, staande de
morgen op 8 pond schots.
23-1-1639: Lenert Adriaensz. Overgaeu wonende op de Overgaeu in het Hof van Delft geeft
gift aan Claes Adriaensz. Overgaeu mede wonende op de Overgaeu zijn broeder van 1
morgen land hetwelk hem bij scheiding op huiden voor de voorsz. gerechte gedaan meerder is
toegevoegd als zijn helft in de voorsz. 9 morgen 3 hond land die zij op huiden voor deze
gerechte gescheiden hebben zoude kunnen bedragen, gelegen dezelve landen in dehoefslag
van de Oude Laen haar aangedeeld uit de boedel van zal. Lijsbeth Claesdr. van der Laen haar
zal. moeder.
f. 89
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6-2-1639: Cornelis Sijmonsz. van der Marck wonende op de Noorthooren geeft gift aan
handen van de heer Evert van Bleisjwijck oud-schepen van Delft en Quiering Jansz. van der
Hooch als mede voogden van Adrijaen Jacobsz. Fijck nagelaten onmondige zoon van zal.
Jacob Fijck van 6 morgen patrimoniaal onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Poeldijk
in de Woutse polder ten behoeve van dezelve Adrijaen Jacobsz. Fijck.
[7853]
f. 89v
3-4-1639: Willem Canter wonende in Den Haag als last en procuratie hebbende van jhr.
Rochus Grijp van Valckesteijn heer tot Valckesteijn, neef van moederszijde en van mr.
Sijmon van Veen advocaat tot Utrecht oom van vaders zijde, als naaste vrunden en
bloedvoogden van de kinderen van de heer mr. Isembout van Veen in zijn leven heer van
Hogeveen en joffr. Maria van der Grijp zijn huisvrouw was (proc. gepasseerd met toestaan en
verzoek van Sijmon en Rochus van Veen, beiden oudste zonen van mr. Isembout van Veen,
voor de secr. van Hof van Delft als notaris d.d. 24-2-1639) en geeft gift aan Jan van Nierop
koopman wonende aan de Voorstraet tot Delft van een huising, schuren, bergen en boomgaard
en een partij hofland hetwelk met de boomgaard groot bevonden is 22 morgen 66 roeden
gekegen tot Delfgauw in de hoefslag van Russensloot.
f. 90
3-4-1639: Floris Maertensz. Verdel als getrouwd hebbende Marijtgen Pietersdr. wonende op
de Hooren geeft gift aan Gerrit Fransz. mede wonende op de Hooren zijn neef van een huis,
schuur, barg en geboomte met de werf, belend aan het oosteinde de Voor-Dijcxhoorense
wecht.
3-4-1639: Joris Adriaensz. als last en procuratie hebbende van zijn moeder Marijtgen Jorisdr.
wed. van Adrijaen Claesz. wonende in St. Maertensrecht wint gift van 10 morgen onvrij
hofland leggende in de hoefslag van Papsou, staande de morgen op [niet ingevuld] pond.
3-4-1639: Dezelve als procuratie hebbende van Willem Adrijaensz. Dijcxhooren wonende in
het ambacht van Maasland en van Dirck Adriaensz. Suijcker als man en voogd van Geertgen
Adriaensdr. geeft gift aan Johannes Graswinckel ten behoeve van de voorn. Marijtgen Jorisdr.
van 2 morgen onvrij hofland met de twee zesde parten van de helft van 12 morgen.
[7854]
f. 90v
1-5-1639: Arijaentgen Jacobsdr. wed. van Harman Adriaensz. Overgaeu wonende alsnog op
de Hamswoning op de Schije wint gift van 4 hond onvrij hofland gelegen in de hoefslag van
Baerthoutsaet staande de morgen op 10 pond.
1-5-1639: Lenert Jansz. van der Wilt wonende tot Delfgauw geeft gift Neeltgen Jansdr. van
der Wilt wed. van Arent Tou Dircxsz. wonende tot Delft zijn zuster, van omtrent 2 morgen
land gelegen in het Noordeinde van Delfgauw, de ene helft in het Hof van Delft en de andere
helft in Vrouwenrecht.
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f. 91
1-5-1639: Aeltgen Jacobsdr. wed. en boedelhoudster van Dirck Jansz. van der Wilt wonende
tot Delfgauw geeft gift aan Jannitgen Jansdr. van der Wilt wonende tot Delft haar zal. mans
zuster van de helft van een stuk land het welk in het geheel verongeld wordt voor 2 morgen,
daar de wederhelft van toekomt de koopster zelf, gelegen in het Noordeinde van Delfgauw, de
ene helft in het Hof van Delft en de andere helft in Vrouwenrecht.
15-5-1639: Isemhout Fransz. de Bije en dr. Gerrit van Hogeveen als man en voogd van
Aechgen Fransdr. de Bije voor haar zelf en als speciale procuratie hebbende van Willem
Fransz. de Bije en Bartholmeus Buijs van Woeringen brouwer als getrouwd hebbende Beatris
Fransdr. de Bije, beiden voor haar zelf en wijders als testamentaire voogden over de twee
nagelaten weeskinderen van Pieter Fransz. de Bije en Aeltgen Corstiaensdr. beide zal. (proc.
voor not. Dirck Jansz. van Vesanevelt not. te Leiden d.d. 14-5-1639)m, en winnen door het
overlijden van de zelve Pieter Fransz. de Bije en Aeltgen Corstiaensdr. de gift van omtrent 17
hond land gelegen in de hoefslag van Poeldijk in deze jurisdictie, staande de morgen op 8
pond schots.
[7855]
f. 91v
29-5-1639: Jop Jansz. en Pieter Jansz. Post beide wonende op de Sweth, Arent Pietersz.
Laensloot wonende tussen Delfshaven en Schiedam als getrouwd hebbende Machtelt Jansdr.,
en nog de voorn. Jop Jansz., Pieter Jansz. Post, mitsgaders Heijndrick Jansz. Casteleijn als
omen en voogden van de twee onmondige kinderen van Claes Jansz. in zijn leven gewoond
hebbende in Matenes buiten Schiedam, alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van
Leuntgen Pietersdr. zal. gewonnen bij Jan Claesz., en winnen door het overlijden van de
voorn. Leuntgen Pietersdr. de gift van de helft van 4 morgen land gelegen op de Swet in de
hoefslag van de Poeldijk, staande de morgen op 8 pond schots.
f. 92
29-5-1639: De voorn. Jan Claesz. geeft gift aan de voorn. Pieter Jansz. Post zijn zoon mede
wonende op de Swet van de voorsz. gehele 4 morgen onvrij hofland.
29-5-1639: Isbrant Phillipsz. wonende op Groenevelt als Heiligegeestmeester van ’t Wout
geeft gift Heijndrick Claesz. mede wonende op ’t Wout van een erfgen gelegen in het dorp
van ’t Wout in het Hof van Delft.
[7855]
f. 92v
29-5-1639: Dirck Lenertsz. de Zeeu oud-gezworene van het Hof van Delft als getrouwd gehad
hebbende Pietertgen Ingen voormaals wed. en boedelhoudster van Feijs Ariensz. geeft gift
Arij Aelbrechtsz. wonende op de Leede van 11 hond 12 roeden onvrij hofland leggende in het
Zuideinde van Delfgauw on de hoefslag van de Leede Houff.
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10-7-1639: Gijsbrecht Claesz. wonende in Vockestaert als getrouwd hebbende Arijaentgen
Sijmonsdr. voor hem zelf en vervangende, hem sterk makende en de rato caverende voor
Claes Sijmonsz. in St. Mertensrecht, als erfgenamen van Grietgen Jacobsdr. haar moeder en
schoonmoeder, winnen gift van de erfpacht van haar gedeelte van de werf en rijstuintgen en
haar gedeelte van de werf of hoekgen land gelegen in Vockestaert in deze ambacht, bij
dezelve Grietgen Jacobs nagelaten.
10-7-1639: Dezelve en haar vader en schoonvader Sijmon Claesz. geven gift aan de voorn.
Gijsbrecht Claesz. van drie vierde parten van het zelve, waarvan het verdere vierde part hem
als erfgenaam van zijn schoonmoeder toekomt.
f. 93
24-7-1639: Albert Cornelisz. van Endenburch als speciale procuratie hebbende van Neeltgen
Jansdr. wed. van Jasper Tijssen zal. die mits het overlijden van Arijen Jansz. en Ariaentgen
Jansdr. gebleven is enig erfgenaam van Leentgen Louwen, wint gift van twee derde parten
van een huis en erf staande en gelegen aan de Pijnackerse korenmolen.
24-7-1639: Dezelve geeft gift aan Arijen Dircxsz. molenaer van het voorsz. gehele huis en erf.
[7857]
f. 93v
7-8-1639: Lenert Willemsz. Altena als bij erfenis uit de boedel van zijn zal. vader Willem
Cornelisz., gewoond hebbende op Altena, het navolgende te beur gevallen zijnde voor de ene
helft, Cornelis Maertensz. Knotter thuijnman wonende op de Noorthooren als getrouwd
hebbende Barber Crijnen, Crijn Cornelisz. Smael mondige zoon voor hem zelf en beneffens
Michiel Dircxsz. Vockestaert en Jop Cornelisz. Smael voogden van de onmondige kinderen
en te samen erfgenamen van Jannitgen Claesdr. laatst huisvrouw van de voorn. Lenert
Willemsz. voor de andere helft, winnen gift.
Eerst van een woning met huis, schuur, berg, werf en boomgaard staande en gelegen op de
Noorthooren in de hoefslag van de Zadt of Suijdtdijck, staande de morgen op 10 pond schots.
En nog van 5 hond tuin aan de Dijcxhoorense wecht in de hoefslag van Zadt of Zuijtdijck,
staande de morgen op 10 pond schots.
f. 94
30-10-1639: De voorn. personen geven de gift van de voorsz. woning met huis, schuur, berg
en geboomte, mitsgaders van de boomgaard zijnde onvrij hofland gelegen in de hoefslag van
Zad of Zuijtdijck aan Jan Arentsz. wonende op de Schije.
8-1-1640: Hebben Dirck Jacobsz. de Loose mede gezworene voor hem zelf en last hebbende
van Pieter Foppen getrouwd met Trijntgen Jacobsdr.de Loose, Jan Cornelisz. Coenen als
getrouwd hebbende Marijtgen Jacobsdr. de Loose, Arijen Cornelisz. Molenaer als getrouwd
hebbende Barber Jacobsdr. de Loose, Arijen Pouwelsz. als getrouwd hebbende Adriaentgen
Jacobsdr. de Loose, mitsgaders Pouwels en Dirck Jacobsz. de Loose als testamentaire
voogden van de nagelaten goederen van Jacob Pouwelsdr. de Loose en Marijtgen Jans voor zo
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veel Cornelis Ariensz. nagelaten zoon van Neeltgen Jacobsdr. de Loose daar mede toe
gerechtigd is, te samen erfgenamen van voorn. Jacob Pouwelsdr. de Loose en Marijtgen Jans,
en winnen giften van:
3 morgen land genaamd de Hogeweij in Russensloot.
2 morgen 3 hond genaamd de Keijsercamp gelegen in de hoefslag van Pijnacker.
[7858]
f. 94
De werf daar de huizen op staan tot Delfgauw.
22-1-1640: Lijsbeth Cornelisdr. wed. van Andries Lenertsz. van den Berch wonende in
Abtswoude in de jurisdictie van Absrecht en Reijmbrant Andriesz. van den Berch haar
stiefzoon, winnen gift van drie kampen zo wei als teelland wezende vrij hofland gelegen het
einde en annex de andere in deze ambacht in de Papsouwse polder, groot in het geheel 4
morgen 34 roeden en uit Tanthoff het einde ’t land gelegen 23 roeden wezende te samen 4
morgen 57 roeden, eertijds gekomen van het Koninxvelt.
Nog van 1 morgen vrij hofland leggende apart en op hem zelf wezende een gedeelte van 7
morgen.
Respectievelijk door het overlijden van de voorn. Andries Lenertsz.
22-1-1640: De voorn. Lijsbeth Cornelisdr. geeft de gift van de helft van de voorsz. 3 kampen
en van de helft van de voorsz. 1 morgen land aan de voorn. Reijmbrant Andriesz.
f. 95
5-2-1640: Dirck Jacobsz. de Loose oud- gesworens van het Hof van Delft wonende tot
Delfgauw voor hem zelf, Pieter Foppen wonende in het ambacht van Blommersdijck
getrouwd hebbende Trijntgen Jacobsdr.de Loose, Jan Cornelisz. Coenen tot Delft als
getrouwd hebbende Marijtgen Jacobsdr. de Loose, Adriaen Cornelisz. Molenaer tot Delft als
getrouwd hebbende Barber Jacobsdr. de Loose, Arijen Pouwelsz. wonende tot Delfgauw als
getrouwd hebbende Arijaentgen Jacobsdr. de Loose, wonende tot Delfgauw, Pouwels
Jacobsz. de Loose en Dirck Jacobsz. de Loose als haar bij testament van Jacob Pouwelsdr. de
Loose en Marijtgen Jansdr. gerefereerd zijnde de voogdij voor zo veel de nagenoemde erfenis
aangaat van Cornelis Ariensz. nagelaten zoon van Neeltgen Jacobsdr. de Loose gewonnen bij
Arijen Cornelisz. Molenaer in zijn leven gewoond hebbende tot Delft, alle kinderen en
kindskind en te samen erfgenamen van voorn. Jacob Pouwelsdr. de Loose en Marijtgen
Jansdr. in haar leven gewoond hebbende tot Delfgauw, en geven gif aan de rentmeester Johan
Hanneman ten behoeve van jhr. Willem van de Werve heer van Nieuwerkerk wonende tot
Amsterdam van een stuk vrij hofland genaamd de Keijserskamp groot omtrent 2,5 morgen
gelegen in Hof van Delft in de hoefslag van Pijnacker.
[7859]
f. 95v
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19-2-1640: Lenert Willemsz. Altena wonende op de Noorthooren voor de ene helft, Cornelis
Maertensz. Knotter als getrouwd hebbende Barber Crijnen mede wonende op de Noorthooren
gewonnen bij Crijn Arijensz. Schrap, mitsgaders Boon en Michiel Dircxsz. Vockestaert
gezworene van deze ambacht, als voogden, vervangende Jop Cornelisz. Smael mede-voogd
[won. Den Haag?!] van Cornelis en Jacob Corneliszonen Smael, kinderen van Cornelis
Cornelisz. Smael gewonnen bij Jannitgen Claesdr. lest huisvrouw van voorsz. Lenert
Willemsz. voor drie vierde parten in de andere helft, geven gift aan Crijn Cornelisz. Smael
wonende in Den Haag van zeven achtste part van omtrent 5 hond onvrij hofland nu
toegemaakt tot kooltuin gekomen van het convent van Sijon gelegen in de hoefslag van Sadt
of Zuijtdijck, daarvan het resterende achtste part hem als mede erfgenaam toebehoort.
f. 96
4-3-1640: Comp. doctor Gerridt van Hoogeveen nomine uxoris voor hem zelf en mede als
testamentaire voogd van de nagenoemde kinderen en als speciale procuratie hebbende van
Willem Fransz. de Bije en Barthollomees Buijn van Woeringen brouwer als getrouwd
hebbende Beatricx Fransdr. de Bije voor haar zelf en wijders als mede testamentaire voogden
over de twee nagelaten weeskinderen van Pieter Fransz. de Bije en Aeltgen Corstiaensdr.
beiden zal., mede-erfgenamen van Frans Pietersz. de Bije zal., haar grootvader was alle
wonende en gewoond hebbende tot Leiden, (proc. voor not. Dirck Jansz. van Vesanevelt tot
Leiden d.d. 26-2-1640), de welke vertoonden zeker extract authentiek getrokken uit de
scheiding tussen de voorn. personen en Isnout Fransz. de Bije mede-erfgenaam, gedaan d.d.
26-1-1639 daar bij blijkt dat dezelve Isnout Fransz. de Bije uit de gemeen boedel van de
voorsz. Frans Pietersz. de Bije ten deel is gevallen 17 hond min 36 roeden onvrij hofland
gelegen in de hoefslag van de Poeldijk in deze jurisdictie, staande de morgen op 8 pond
schots, daarvan gift op 15-5-1639 gewonnen is op de gemeen erfgenamen, en legde de gift
van de voorsz. 17 hond min 37 roeden ten behoeve van de voorn. Isnout Fransz. in handen
van onze landgifter uit ..ens? handen, ten overstaan naar costume van deze ambacht gelicht en
gewonnen heeft, stellende zulks de zelve in de reele possessie vandien.
[7860]
f. 96v
4-3-1640: Mr. Pieter van der Meulen, Heijndrick Jacobsz. van Houten en Adrijaen van der
Blak not. als executeurs van het testament van Marijtgen Ariensdr. wed. was van Claes
Cornelisz. van Banchem, mitsgaders Cornelis Dircxsz. Hollick, Adrijaen Dircxsz. Hollick en
Jacob Polen van Banchem als getrouwd hebbende Neeltgen Dircxsdr. erfgenaam van de
voorn. Maritgen Ariensdr. te samen voor de ene helft, item Rijck Jansz. van Overveen als man
en voogd van Marijtgen Cornelisdr. van Banchem en Cornelis Dircxsz. Hollick voorn. als
man en voogd van Marijtgen Poolen, Cornelis Polen van Banchem, Trijntgen Polen
ongehuwde dochter, als mede de voorn. Jacob Polen van Banchem en Jan Jansz. van Wee als
getrouwd hebbende Grietgen Poolen, te samen voor de wederhelft, erfgenamen van de voorn.
Claes Cornelisz. van Banchem, geven gift aan de heer Vranck Heijndricxsz. van der Burch,
oud-burgemeester van Delft, van een stuk warmoesland groot 5 hond 18 roeden, wezende vrij
hofland leggende buiten de Oostpoort van Delft in de Kooltuinpolder van Delfgauw.
[7860]
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f. 97
18-3-1640: Willem Jacobsz. de Loose wonende in het Noordeinde van Delfgauw als medeerfgenaam van Jacob Pouwelsz. de Loose en als bij scheiding en accoord het navolgende te
beur gevallen zijnde, geeft gift aan Johan Hanneman ten behoeve van jhr. Willem van de
Werve, heer van Nieuwerkerk, van de helft van omtrent 5 morgen vrij hofland genaamd ‘De
Keijserskamp’ leggende in de hoefslag van Pijnacker.
18-3-1640: Floris Maertensz. Verdel wonende op de Hooren als getrouwd hebbende
Marijtgen Pietersdr. mede dochter en erfgenaam van Machtelt Gerrits in haar leven huisvrouw
van Pieter Jeroenen Bleijcker, geeft gift aan mr. Lambrecht d’Overschie van 3,5 morgen
onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Oost-Poeldijk.
[7861]
f. 97v
27-5-1640: Pieter Foppen wonende in het ambacht van Blommersdijk getrouwd hebbende
Trijntgen Jacobsdr. de Loose, Jan Cornelisz. Coenen tot Delft als getrouwd hebbende
Marijtgen Jacobsdr. de Loose, Adrijaen Cornelisz. Molenaer tot Delft als getrouwd hebbende
Barber Jacobsdr. de Loose, Arijen Pouwelsz. wonende tot Delfgauw als getrouwd hebbende
Arijaentgen Jacobsdr. de Loose, mitsgaders Pouwels Jacobsz. de Loose wonende in Ruijven
als hem bij testament van Jacob Pouwelsz. de Loose en Marijtgen Jansdr. mede gedefereerd
zijnde de voogdij voor zo veel de nagenoemde erfenis aangaat van Cornelis Ariensz.
nagelaten zoon van Neeltgen Jacobsdr. de Loose gewonnen bij Arijen Cornelisz. Molenaer in
zijn leven gewoond hebbende tot Delft, alle kinderen, kindskind en te samen erfgenamen voor
vijf zesde parten van de voorn. Jacob Pouwelsz. de Loose en Marijtgen Jansde. in haar leven
gewoond hebbende tot Delfgauw, geven de gift aan Dirck Jacobsz. de Loose, medegezworene van Hof van Delft, van vijf zesde paerten van een werf met huis, schuur, barg en
geboomte zijnde de groot onvrij hofland verongeld voor 1 hond, daarvan het resterende zesde
part hem als mede-erfgenaam is toebehorende.
f. 98
27-5-1640: Geertruijt Matheusdr. Onderwater laatst wed. van Nicolaes Gael voor een vierde
part, Abraham Matheusz. Onderwater voor een vierde part, Adrijaen Arlewijnsz. van
Groenewegen wonende in Den Haag als procuratie hebbende van Boudewijn Onderwater
brouwer tot Dordrecht gepasseerd in zijn privé en in kwaliteit als testamentaire voogd voor
zijn onmondige broeders, nog de voorn. Groenewegen als procuratie hebbende van Matheus
Onderwater koopman tot Amsterdam, kinderen van Jan Matheusz. Onderwater mede te samen
voor een vierde part, mitsgaders nog de zelve Groenewegen als testamentaire voogd van de
twee onmondige kinderen van Cornelis Matheusz. Onderwater voor het resterende vierde part,
te samen ergenamen van Cornelia Jansdr. wed. van zal. Matheus Jansz. Onderwater in zijn
leven brouwer in de Drie Starren tot Delft, geven de gift aan Pieter Willemsz. van Vliet
wonende tot Delft van een stuk vrij hofland gelegen in Hof van Delft in de hoefslag van
Vockestaert groot 5 morgen 3 hond 85 roeden, gelegen in de hoefslag van Vockestaert.
[7862]
f. 98v
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24-6-1640: Gerrit Cornelisz. van der Bije en Sijmon Cornelisz. van der Bije als erfgenamen
voor twee vijfde parten in de goederen van zal. Cornelis Gerritsz. van der Bije en Machtelt
Lenertsdr. haar vader en moeder waren, en als het recht verkregen hebbende van de
erfgenamen van de andere drie vijfde parten, geven gift aan Lenert Sijmonsz. van der Eijnde
van 1 morgen vrij hofland met het getimmerte, staande en gelegen in het Zuideinde van
Delfgauw in de hoefslag van de Oude Laen.
f. 99
5-8-1640: Dirck Heijndricxsz. wonende in Vockestaert geeft gift aan Sijmon Ariensz.
Bijwerff mede wonende in Vockestaert van een huis, erf en omtrent 25 of 26 roeden onvrij
hofland, mitsgaders alle het getimmerte daar op staande, gelegen in Vockestaert.
[7863]
f. 99v
19-8-1640: Cornelis Jansz. Stout gewoond hebbende op de Hooren geeft gift aan Jan Jansz.
Stout wonende op de Hooren zijn broeder, van een huis en erf staande en gelegen op de
Hooren met een stukgen rietland gelegen in de Swet.
14-10-1640: Claes Sijmonsz. wonende in Papsou in St. Maertensrecht geeft gift Ellert Ooms
koopman tot Amsterdam en Annitgen Jors van Waelsdorp, in handen van Dirck Jorisz. van
Waelsdorp wonende in Den Haag zijn zwager en haar voogd, van 5 morgen onvrij hofland
gelegen in de hoefslag van Vockestaert.
f. 100
20-1-1641: Arijen Gerritsz. Kouwinter wonende op de Leede in het Hof van Delft als
getrouwd hebbende Annetgen Cornelis wed. en boedelhoudster van Blaserus Jansz. tot
Delfgauw, geeft gift aan Thijs Jansz. bouman tot Delfgauw zijn zwager van omtrent 1hond
onvrij hofland leggende in het Zuideinde van Delfgauw in de hoefslag van de Oude Laen, met
huis, schuur, berg en geboomte daar op staande.
20-1-1641: Trijn Jeroenen wed. en boedelhoudster van Sijmon Jansz. Bleijcker wonende op
de Hooren, nadat zij alvoren gift had gewonnen door overlijden van haar man, geeft gift Frans
Sijmonsz. Bleijcker haar zoon van een huis, schuur, berg en werf met een boomgard, groot te
samen omtrent 2 hond onvrij hofland gelegen Voor-Dijcxhooren, staande op 10 pond schots,
belend ten oosten de halve sloot aan de Voordijcxhoorense wecht.
[7864]
f. 100v
20-1-1641: Heijndrick en Lijsbeth Ariensdr., mitsgader Marijtgen Claes te samen geass. met
Arris Claesz. en Wouter Claesz. broeders, omen en voogden van de goederen van voorn.
Marijtgen Claes, geven gift Corstijaen Cornelisz. den Rijcken van de helft van omtrent 6
morgen 2 hond 25 roeden patrimoniaal onvrij hofland leggende in de hoefslag van Pijnacker,
gemengder veur gemengder aarde met dezelve Den Rijcken.
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28-4-1641: Attelijtgen Jacobsdr. wed. en boedelhoudster van Allert Pouwelsz. wonende op de
Hooren geass. met Pouwels Allertsz. en Arijen Allertsz. haar zonen, geeft gift aan Cornelis
Abrahamsz. van Bredervelt wonende op de Hooren van een huis, berg en geboomte, staande
en gelegen op de Hooren in de hoefslag van Voor-Dijcxshooren.
f. 101
28-4-1641: Arris Claesz. wonende tot Pijnacker voor een derde part, Dirck Corsz. mede
wonende tot Pijnacker als getrouwd hebbende Pietertgen Claesdr. voor de resterende twee
derde parten, te samen mede-erfgenamen van Claes Arrisz. gewoond hebbende tot Delfgauw
haar vader en schoonvader en het navolgende uit dezelve boedel toegevoegd zijnde, geven
gift aan Johannes Suijrendael van Wou wonende in Den Haag, in handen van Arent Paspoort
zijn gemachtigde, van 2 morgen 4 hond 27 roeden vrij hofland, zulks bij acte van meting bij
Jan van Boeht? gedaan groot bevonden zijnde, een gedeelte van 3 morgen land en van 9 hond
36 roeden vrij hofland gelegen in de hoefslag van Baerthout Saet.
[7865]
f. 101v
12-5-1641: Jan Cornelisz. Coenen als getrouwd hebbende Marijtgen Jacobsdr. de Loose tot
Delft, Arijen Cornelisz. Molenaer tot Delft als getrouwd hebbende Barber Jacobsdr. de Loose,
Pieter Foppen wonende in het ambacht van Blommersdijk getrouwd hebbende Trijntgen
Jacobsdr. de Loose, Dirck Jacobsz. de Loose voor hem zelf en nog beneffens Pouwels
Jacobsz. de Loose wonende in Ruijven als bij testament van Jacob Pouwelsz. de Loose en
Marijtgen Jansdr. gerefereerd zijnde voogden van Cornelis Ariensz. nagelaten minderjarige
zoon van Neelten Jacobsdr. de Loose, te samen erfgenamen voor vijf zesde parten van Jacob
Pouwelsz. de Loose en Marijtgen Jansdr., geven gift aan Adriaentgen Jacobsdr. de Loose nu
wed. van Arijen Pouwelsz. mede erfgenaam voor een zesde part van dezelve Jacob Pouwelsz.
de Loose en Marijtgen Jansdr., van vijf zesde parten van 1 morgen land met huis, schuur, berg
en geboomte daarop staande, daar van haar koopster het resterende zesde part in de voorsz.
kwaliteit competeert, staande en gelegen in de hoefslag van Russensloot.
f. 102
9-6-1641: Dirck Jacobsz. de Loose oud-gezworene van het Hof van Delft wonende tot
Delfgauw heeft ten huwelijk gegeven aan Neeltgen Dircxsdr. de Loose, zijn dochter, en geeft
dienvolgende gift aan en ten behoeve van Jan Cornelisz. Valckenburch wonende tot Delfgauw
als getrouwd hebbende de voorsz. zijn dochter, van een werd met huis, schuur, berg en
geboomte, zijnde de grond onvrij hofland verongeld voor 1 hond, gelegen tot Delfgauw.
26-5-1641: Willem van Assendelft, secretaris alhier, als curator van de boedel en goederen
van Jan Jaspersz. Adelborst, bouman, en Neeltgen Isbrantsdr. gewoond hebbende op de Swet
in het Hof van Delft, geeft gift in conformatie van de decreten op huiden alhier ten vierschaar
geïnterponeerd ten behoeve van Dirck Corsz. gewoond hebbende in de parochie van Recke?
buiten Den Briel en nu wonende op de Swet in het Hof van Delft van een woning met huis,
schuur, bergen en geboomte met 14 hond land leggende in deze jurisdictie in de hoefslag van
Saddijck en nog van 1,5 hond rietland zijnde alle onvrij hofland gekomen van het klooster van
Sijon, mitsgaders nog 88 roeden zo water als onvrij hofland leggende met de noortoosthoek
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beneffens de houten quackelbrugge daar men vaart naar Wateringen en de voorsz. 1,5 hond
oostwaarts daar het einde gelegen, bij hem ten overstaan van schout en gerechte openbaarlijk
gekocht.
[7866]
f. 102v
22-9-1641: Elijsbeth van der Aa wed. en boedelhoudster van Heijndrick Verburch wonende
binnen de stad Delft geeft gift aan Gerrit Verburch haar zwager mede wonende binnen Delft
van de helft van 3 morgen 3 hond vrij hofland gelegen in de hoefslag van Voor-Dijcxhoorn,
daar van de wederhelft toekomt joffr. Anna Marria Cruijcets? waar mede dit gemeen en
onverdeeld ligt.
f. 103
21-7-1641: Vranck Ariensz. op 't Wout als mede executeur en testamenteur van de boedel en
uiterste wille van Arijaentge Phillipsdr. wed. was van Adrijaen Michielsz. overleden in
Catwijck in het ambacht van Pijnacker, en als procuratie hebbende van Michiel Arentsz. van
Pijnacker, Pieter Lenertsz. Verkade en Jan Sijmonsz. Bleijswijck alle mede testamenteurs en
executeurs, vervangende Lenert Arijensz. Reesloot haar mede executeur, en wint gift ten
behoeve van Michiel Arentsz. tot Rotterdam voor 1/7 part, Arent Arentsz. tot Pijnacker mede
voor 1/7 part, Vranck Adriaensz. als getrouwd hebbende Trijntje Arents voor 1/7 part, Gabriel
Pleunen als getrouwd hebbende Machtel Claesdr., Philips Claesz. tot Pijnacker, Jan Claesz.
tot Pijnacker, Arris [niet ingevuld] backer als getrouwd hebbende Claesgen Claesdr., Hollant
Cornelisz., zoon en erfgenaam van Cornelis Claesz., Arijaentgen Bruijnen, dochter van
Marijtgen Claesdr., te samen kinderen en kindskinderen van Annetgen Ariens mede voor 1/7
part, Annitgen en Claesgen Phillips, kinderen van Phillips Ariensz. Pijnacker mede voor 1/7
part, Abraham Blotelingh als getrouwd hebbende Geertgen Jacobsdr., het kind van Sier
Pietersz. Middelhouck gewonnen bij Trijntgen Jacobsdr., Jan Arentsz. van Santen als
getrouwd hebbende Niesgen Jacobsdr., Govert Huge de Bloijs als getrouwd hebbende
Claesgen Jacobsdr., Jan van Heijnsbergen getrouwd hebbende Jannitgen Jacobsdr. en Arijen
Jacobsz. van Oosterwijck, alle kinderen en kindskinderen van Marijtgen Arijensdr. mede voor
een 1/7 part, de twee kinderen van Pieter Lenertsz. Verkade gewonnen bij Wijve Adriaensdr.
voor het resterende 1/7 part, alle erfgenamen van dezelve Ariaentgen Philips die wed. was van
Arijn Michielsz., van 9 morgen 4 hond onvrij hofland in Baerthoutsaet aan de
Delfgauwsevaart, strekkende oostwaarts op tot aan de Moorteijndichse? wecht van Delfgauw,
staande op 10 pond schots.
[7867]
f. 104
4-8-1641: Jannitgen Jacobsdr. wed. van Cornelis Lenertsz. Langelaen wonende in de Hof van
Delft in Abtswoude voor de ene helft, Arijen Cornelisz. van der Burch op de Zouteveen als
getrouwd hebbende Machtelt Cornelisdr., Joris Adriaensz. wonende aan de westzijde van de
Schije als getrouwd hebbende Grietgen Cornelisdr., Huijbert Cornelisz. Langelaen mondig
zijnde en zijn jaren hebbende en Jacob Cornelisz. Langelaen wonende aan de Ketelwecht,
mitsgaders Jop Huijbertsz. in Vockestaert als getrouwd hebbende Aeltgen Cornelisdr., winnen
de gift van 14 morgen 4 hond hofland en huis als:
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4 morgen 3 hond onvrij hofland
4 morgen 5 hond 58 roeden vrij hofland
en van 5 morgen 1 hond 42 roeden daar de woning op staat, zijnde onvrij hofland
uitbrengende te samen de voorsz. 14 morgen 4 hond, alle gelegen in de hoefslag van
Abtswoude, staande de morgen op 6 pond schots.
[7868]
f. 104
27-10-1641: Marijtgen Cornelisdr. wed. en boedelhoudster van Pleun Ariensz. Molenaer
wonende in de hoefslag van Pijnacker in deze jurisdictie wint gift door het overlijden van
dezelve haar man van de helft van de werf of grond daar de korenmolen op staat, groot de
grond in het geheel omtrent 1 hond onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Pijnacker,
staande op 10 pond schots de morgen.
27-10-1641: Dezelve geeft gift van de voorsz. helft van omtrent 1 hond lands mitsgaders van
haar helft van de korenwindmolen en de wederhelft van de verdere huising daar op staande
aan Arijen Pleunen Molenaer op de voorsz. molen, haar zoon.
19-1-1642: De heer en mr. Constantinus Magnus als vader en administrerende voogd van zijn
vijf voorkinderen gewonnen bij joffr. Marria van der Hooch wonende tot Leiden geeft gift aan
mr. Johan d’Overschije wonende in Den Haag van een stuk onvrij hofland gelegen in de
hoefslag van Voor-Dijcxhooren in deze jurisdictie, het welk verongeld werd voor 2 morgen
30 roeden.
f. 105
2-2-1642: De heer Joost van Adrichem oud-burgemeester van Delft voor hem zelf en als
procuratie hebbende van Adrijaen Jacobsz. van Adrichem, van Lijsbet Aelbrechtsdr. van der
Graeff ongehuwde persoon, van Pieter van den Berch als getrouwd hebbende Aeltgen
Aelbrechtsdr. van der Graeff, van Marria Aelbrechtsdr. van der Graeff wed. van Joachim
Joachumsz. van der Hulst, van Christijaen van Groenewegen als getrouwd hebbende Machtelt
Aelbrechtsdr. van der Graeff, van Josijna Batalia wed. van Jacob Aelbrechtsdr. van der
Graefff, van Annitgen Jansdr. van der Eijck wed. van Pieter Jansz. van Zanten, van Dirck
Schaep als getrouwd hebbende Baertjen Jansdr. van der Eijck, alle kinderen en erfgenamen
van Claesgen Jacobsdr. van Adrichem, van Claes Pietersz. van Swammerdam als getrouwd
hebbende Elijsbeth Jacobsdr. van Adrichem, van Jonas van Sijsbergen als getrouwd hebbende
Martgen/Neeltgen? Jacobsdr. van Adrichem, alle erfgenamen ex testamento van Machtelt
Jansdr. van der Burch zal. (proc. gepasseerd voor Willem van Assendelft, secr. alhier als
notaris, d.d. 1-2-1642), en wint de gift door het overlijden van de voorn. Machtelt Jansdr. van
[der] Burch als mede door het overlijden van Margrita van der Nes wed, van Christijaen
Vermuijen, die het navolgende lijftocht heeft bezeten.
[7869]
f. 106
Eerst van 1 hond 97 roeden 7 voeten onvrij hofland gemeen leggende in 5 morgen 1 hond 87
roeden onvrij hofland in de hoefslag van Voor-Dijcxhoorn, staande de morgen op 10 ponden
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schots, belend hetzelve land in het geheel O: de Madesloot Z: het weeskind van Baertgen
Jansdr. van der Burch W: de wecht N: mr. Rutgert van Ijfens erfgenamen en de erfgenamen
van Willem Vrancken van Diemen.
Nog van 12 roeden 8 voeten gemeen in 2 hond 4 roeden buitenland.
f. 106
Mitsgaders nog in 4 roeden 9 voeten watering gemeen in 18 roeden watering.
16-2-1642: Marijtgen Jansdr. wed. van Harmen Jansz. in zijn leven gezworene van Hof van
Delft wint gift van 10 morgen onvrij hofland en nog een 0,5 morgen hofland respectievelijk
beneffens de woning gelegen in het Noordeinde van Delfgauw in de hoefslag van Pijnacker,
staande de morgen op 8 ponden schots, haar anbestorven beneffens de volgende partij door
het overlijden van de voorn. Harmen Jansz.
Nog van 5,5 morgen vrij hofland gekomen van het convent van St Angenieten gelegen op
zichzelf als gekaveld zijnde van de 2 morgen van de Heiligegeest in de Noordpolder van
Delfgauw in de voorsz. hoefslag.
[7870]
f. 106v
16-2-1642: Comp. in openbare vierschaar voor schout en gezworens van Hof van Delft, Jacob
van Maden doctor in de medicijnen binnen Delft als procuratie hebbende van Anna
Houffijsers wed. van wijlen Willem Berck koopman van ‘rinse wijnen’ binnen Dordrecht
(proc. voor not. Daniel Elbo tot Dordrecht d.d. 31-12-1640) en nog als procuratie hebbende
van Barta Houffijsers wed. van zal. Johan Corte wonende tot Amsterdam (proc. voor dezelfde
not. d.d. 29-4-1641) te samen mde-kinderen en erfgenamen voor twee derde parten van wijlen
Maertinus Jansz. Houffijser in zijn leven mee ontvanger en van Catharina Tijmens van
Opmeer zijn zal. huisvrouw, zijnde de voorsz. Maertinus Jansz. in zijn leven erfgenaam
geweest van mr. Jan Pietersz. in het Houffijser zijn zal. vader, de welke presenteerde aan
Corstijaen Cornelisz. den Rijcken mede in inditio present de gift van twee derde parten van
een stuk vrij hofland gelegen in de Hof van Delft in de hoefslag van Pijnacker gekomen van
het Coninxvelt, verongeld voor 6 morgen 4 hond bij dezelve op 10-1-1640 in het openbaar
gekocht en mits de voorn. Den Rijcken niet bereid was dezelve te ontvangen, lag dezelve Van
Noorden in voorsz. kwaliteit de gift onder recht om bij de voorn. Den Rijcken ten alle tijden
gelicht te worden, protesterende voorts tevens de zelve van alle kosten, schaden en interesten
alrees geleden en nog te lijden.
f. 107
16-2-1642: Euft Claesz. tot Overschie als getrouwd hebbende Marijtgen Harmansdr., Floris
Harmensz. wonende tot Delfgauw, Adrijaen Harmensz. wonende tot Schipluiden mondige
kinderen, mitsgaders Dirck Adriaensz. Vermeer, Adrijaen Dircxsz. Vermeer beide tot
Pijnacker en Jan Florisz. tot Overschie vervangende, haar sterk makende en de rato caverende
voor Lenert Crijnsz. van der Burch en Lenert Adriaensz. Overgaeu, omen, neven en voogden
resp. van Jacob, Annitgen, Pieter, Cornelis en Neeltgen Harmansdr. alle minderjarige
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voorkinderen van Harman Jansz. in zijn leven gezworene van het Hof van Delft gewonnen bij
Grietgen Florisdr. zijn eerste huisvrouw.
Nog de voorn. voogden van vaderszijde in qualite als mede-voogden over Jan, Grietgen,
Ariaentgen, die na de dood van de vader is overleden, van Jandanen?, Aeltgen, Neeltgen en
Christijntgen Harmansdr. die mede na de vader is overleden, alle nakinderen van dezelve
Harman Jansz. gewonnen bij Marijtgen Jansdr. zijn twee huisvrouw, winnen de gift.
[7871]
f. 107v
Eerst van 10 hond vrij hofland leggende in de hoefslag van Pijnacker beneffens de woning
van Willem Jacobsz. de Loose bij scheiding te beur gevallen de voorsz. kinderen.
En nog van 13 morgen hofland leggende in de hoefslag van Pijnacker, staande de morgen op
8 pond schots, strekkende uit de watering tot de Rijskade toe, daar onder 8,5 morgen onvrij
hofland volgens het verdingboek fo. [niet ingevuld], zijnde dezelve 13 morgen te beur
gevallen de voors. nakinderen.
Zijnde de voor- en nakinderen de voorsz. landen gemaakt bij testament vor haar zal. voorn.
vader.
f. 108
16-2-1642: De voorn. mondige voorkinderen en de voogden van de onmondige voorkinderen
geven gift aan Johan Hanneman als rentmeester ten behoeve van jhr. Willem van der Werve
heer van Nieuwerkerk van de voorsz. omtrent 10 hond patrimoniaal vrij hofland.
16-3-1642: Michiel Ariensz. van Pijnaker wonende tot Rotterdam voor hem zelf voor de ene
helft, nog dezelve Michiel Ariensz. van Pijnaker en Arent Arentsz. van Pijnacker wonende in
het ambacht van Pijnacker in Catwijck als voogden, mitsgaders Pieter Lenertsz. Verkade
wonende in het ambacht van Maasland als vader en mede-voogd over de twee kinderen van
zal. Wijva Arentsdr. van Pijnaker voor de wederhelft, als het navolgende bij scheiding te beur
gevallen zijnde uit de boedel van Arijaentgen Phillips wed. en boedelhoudster van Arijen
Michielsz. beiden overleden in het ambacht van Pijnacker, geven gift aan Gerrit van der Wel,
notaris, als rentmeester vanwege de voogden van de kinderen van zal. Heijndrick van Mijerop
in zijn leven oud-schepen van Delft ten behoeve van de zelve kinderen van 10 morgen 1 hond
41 roeden onvrij hofland gelegen in deze jurisdictie in de hoefslag van Barthoutsaet.
[7872]
f. 108v
16-3-1642: Sijmon Jacobsz. van der Eijnde wonende in het Zuideinde van Delfgauw geeft gift
aan Lenert Sijmonsz. van der Eijnde zijn zoon in kwaliteit als mede-erfgenaam van
Arijaentgen Lenertsdr. van der Houve zijn moeder van en stuk land genaamd de Werffkamp,
gelegen in deze jurisdictie in de hoefslag van de Oude Laen, verongeld voor 3 morgen 2 hond.
f. 109
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30-3-1642: Corstijaen Cornelisz. den Rijcken wonende tot Delfgauw als voogd van Maerten
Maertensz. van den Bosch als bij kaveling d.d. 8-1-1642 het navolgende te beur gevallen
zijnde, wint gift van 3 morgen 463 roeden land gelegen in de vrijdom van het Hof van Delft,
genaam Dwingelant.
11-5-1642: Dirck Lenertsz. van der Houve geeft gift aan Corstiaen Cornelisz. den Rijcken van
omtrent 3 morgen teelland gekomen van het convent van het Conincxvelt gelegen in de Hof
van Delft wezende vrij hofland.
[7873]
f. 109v
11-5-1642: Pieter Jansz. en Jeroen Jansz. van Raephorst meerderjarige kinderen, mitsgaders
Jan Pietersz. van Raephorst wonende tot Voorschoten als vader en voogd van Machtelt
Jansdr. zijn minderjarige dochter gewonnen bij Annitgen Pietersdr. geeft gift aan Claes
Maerten Loeijsz. van omtrent 1 morgen onvrij hofland gelegen tussen de Voor-Dijcxhoorense
wecht en de Voor-Dijcxhoorense watering.
11-5-1642: Gerrit Adriaensz. van der Laen wonende tot Pijnacker voor hem zelf als mede uit
de naam en vanwege Leentge Pietersdr. zijn huisvrouw die mede compareerde voor zo veel
hetzelve haar is aangaande, geven gift aan de heer hr. Jacob Briel woonachtig tot Delft van 9
morgen vrij patrimoni hofland gelegen in het Zuideinde van Delfgauw in deze ambacht.
f. 110
11-5-1642: Comp. Jan Pietersz. en Jeroen Jansz. van Raephorst, mitsgaders mitsgaders Pieter
Jansz. van Raephorst, vader en zonen, en verklaarden de voorsz. Pieter en Jeroen Jansz. bij
deze alzo zij nu mondig zijn, te ontslaan Floris Maertensz. Verdel en de andere medevoogden, zo voor haar zelf als mede voor Machtelt Jansdr. haar zuster, quiteren dezelve
zonder enige reserve bij deze. Beloven mede als principaal onder renunciatie van de beneficie
ordinaris excussionis et divisionis, houdende hen daarvan onderrecht de voorn. Floris
Maertensz. te bevrijden kost- en schadeloos te houden van al hetgunt hem uit zaak van de
vorosz. voogdij en opdracht van landen daarvan hier aan de ander zijde gift is gegeven, bij
een igelijk zoude morgen worden aangedaan, onder verband. van haar respectieve personen
en goederen, subject alle rechten en rechteren.
[7874]
f. 110v
Comp. de heer Joost van Adrichem, oud-burgemeester van Delft, als mede-erfgenaam van
Machtelt Jansdr. van der Burch als procuratie hebbende van Adrijaen Jacobsz. van Adrichem
en Elijsabeth Aelbrechtsdr. van der Graeff, ongehuwde persoon, van Pieter van den Berch als
getrouwd hebbende Aeltgen Aelbrechtsdr. van der Graeff, van Marria Aelbrechtsdr. van der
Graeff wed. van Jochum Joachumsz. van der Hulst, van Christijaen van Groenewegen als
getrouwd hebbende Machtelt Aelbrechtsdr. van der Graeff, van Josina Bataille wed. van
Jacob Aelbrechtsdr. van der Graefff, van Annitgen Jansdr. van der Eijck wed. van Pieter
Jansz. van Santen, van Dirck Schaep als getrouwd hebbende Baertgen Jansdr. van der Eijck,
alle kinderen en erfgenamen van Claesgen Jacobsdr. van Adrichem, nog van Claes Pietersz.
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van Swammerdam als getrouwd hebbende Elijsbeth Jacobsdr. van Adrichem, van Jonas van
Sijsbergen als getrouwd hebbende Neeltgen Jacobsdr. van Adrichem, alle mede-erfgenamen
van Machtelt Jansdr. van der Burch, die in haar leven mede-erfgenaam was van Geertruijt
Adriaens Derckel, dochter van Baertgen Jansdr. van der Burch (proc. gepasseerd voor Willem
van Assendelft, secr. alhier als notaris, d.d. 1-2-1642), en geeft gift van een stuk onvrij
hofland groot volgende de meting van Johan van Beest omtrent 2 hond zo binnen als
buitenland, gemeen in 5 morgen 3 hond 88 roeden in de hoefslag van Voor-Dijcxhoorn.
[7874]
f. 111
7-12-1642: Jacob Valckenier als curator, bij de ed. heren van de gerechte van Amsterdam
wettelijk geauthoriseerd, over de insolvente boedel van Pieter Maertensz. Houffijser
gewezene ‘ontfanger generael van de convoijen ende licenten der voors. stede’ en als
procuratie hebbende van Abraham Alewijn als regent van het weeshuis? van Jacob Tonisz.
van Stralen en van doctor Silvester Heereman, alle poorters van Amsterdam in kwaliteit als
mede-curators van dezelve boedel voor een derde part, mitsgaders Jacob van Noorden doctor
in de medicine wonende binnen Delft als procuratie hebbende van Marta Houffijsers wed. van
wijlen Johan Corte in zijn leven gewoond hebbende tot Amsterdam en van Anna Houfijsers
wed. wijlen Willem Beeck in zijn leven koopman wonende tot Dordrecht, beiden voor de
resterende twee derde parten, te samen kinderen en erfgenamen van wijln Maertinus Jansz. in
’t Houffijser in zijn leven mede ontvanger en van joffr. Catharina van Opmeer zijn zal.
huisvrouw, zijnde de voorsz. Maertinus Jansz. in zijn leven erfgenaam geweest van zal. mr.
Jan Pietersz. in ’t Houfijser zijn zal. vader, geven gift aan Corstiaen Cornelisz. den Rijcken tot
Delfgauw van een stuk vrij hofland gelegen in de hoefslag van Pijnacker, gekomen van het
Conincxvelt, verongeld voor 6 morgen 4 hond.
[7875]
f. 111v
4-1-1643: Mees Pietersz. op ’t Wout geeft gift aan Crijn Jansz. mede wonende op ’t Wout van
een huisken en erf staande en gelegen op het voorsz. dorp van ’t Wout.
4-1-1643: Maertgen Ariensdr. wed. en boedelhoudster van Cornelis Jansz. Mager wonende op
’t Wout geeft gift aan Crijn Jansz. mede wonende op ’t Wout van een huis, erf, berg, schuur
en geboomte staande op het dorp van ’t Wout.
f. 112
15-3-1643: Govert Pietersz. Knol geeft gift aan Jacob Jansz. van Velsen van de nagenoemde
onvrij hoflanden alle gelegen in de Hof van Delft in Voor-Dijcxhoorn en de Poeldijk, te weten
eerst van 6 morgen 4 hond 42 roeden zo wei- als teelland gelegen in Voor-Dijcxhooren in de
Harneschpolder aan verscheidene kampen annex de andere. Nog van een kamp weiland groot
bevonden 1 morgen 1 hond 79 roeden gelegen in de Woutpolder. Lestelijk nog van twee
kampen weiland te samen groot 3 morgen 76 roeden gelegen annex de andere in de
Woutpolder, zijnde in de voorsz. landen gemeten de gehele Noorthorense wecht tot 4 voeten
in het buitenwater en over de Swetcade de halve sloot, breder volgens de meting bij Johan van
Beest openbaar landmeter d.d. 19-9-1642 gedaan.
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[7876]
f. 112v
15-3-1643: Govert Pietersz. Knol geeft gift aan de ed. heer mr. Dirck van der Dusse en mr.
Willem Meerman als regenten van het fraterhuis van Delft ten behoeve van hetzelve huis van
een kamp weiland groot bevonden 2 morgen 1 hond 93 roeden gelegen in de Harneschpolder,
met nog een stukge ‘bosemlant’ gelegen voor de voorsz. kamp op de hoek van de
Let?watering groot 24 roeden makende te samen 2 morgen 2 hond 17 roeden, zijn in de
voorsz. kamp gemeten de gehele Noorthorense wech tot 4 voeten in het buitenwaard en over
de Swetcade ter halver sloot, breder volgens de meting bij Johan van Beest openbaar
landmeter op 19-9-1642 gedaan.
f. 113
26-4-1643: Claes Vrancken van Cralingen voor hem zelf, Annitge Vrancken van Cralingen
geass. met Jan van Wonder haar zoon en gekoren voogd in deze, Jacob Willemsz. van
Blijvenburch als getrouwd hebbende Hillitge Vrancken van Cralingen en Job Ghijsbrechtsz.
Kruijt wonende tot Rotterdam nagelaten zoon van Ariaentge Vrancken van Cralingen alle
mede voor haar zelf, erfgenamen van Harper Vrancken van Cralingen overleden binnen Delft,
elk voor een vierde part geven gift aan Aeltgen Thijssen wed. van Arien Dircksz. van der
Winde wonende tot Delfgauw van zekere omtrent 2,5 morgen weiland wezende vrij hofland
gelegen in deze jurisdictie gemeen met gelijke 2,5 morgen land teoekomende de voorsz.
Aeltge Thijssen.
26-4-1643: De voorn. personen winnen gift door het overlijden van de voorn. Harper
Vrancken of zijn huisvrouw van de voorsz. 2,5 morgen land.
[7877]
f. 113v
26-4-1623: Euft Claesz. wonende tot Overschie als getrouwd hebbende Marijtgen
Harmensdr., Floris Harmensz. wonende tot Delfgauw, Adrijaen Harmensz. wonende tot
Schipluiden, meerderjarige, mitsgaders Dirck Adriaensz. Vermeer vervangende, hem sterk
makende en de rato caverende voor Lenert Crijnen van der Burch en voor Lenert Adriaensz.
Overgaeu, omen, neven en voogden respectievelijk van vaderszijde, Jan Florisz. oom van
moederszijde respectievelijk van Jacob, Annitgen, Pieter, Cornelis en Neeltgen Harmensdr.
minderjarige alle voorkinderen van voorn. Harman Jansz. gewonnen bij Grietgen Florisdr.
zijn eerste huisvrouw, alle te samen erfgenamen voor acht dertiende parten van Christijntgen
Harmensdr., en voor acht twaalfde parten van Marten/Neeltgen/Noortgen? Harmans,
nadochters waren van de voorn. Harmen Jansz. gewonnen bij Marijtgen Jansdr., mitsgaders
nog de voorn. voogden als voogden over Jan, Gerritgen, Jandanen?, Aeltgen, Neeltgen alle
nakinderen van dezelve Harmen Jansz. gewonnen bij de voorn. Marijtgen Jansdr. erfgenamen
voor de resterende vijf dertiende parten van de voorn. Christijntgen Harmensdr. en van vier
twaalfde parten van Noortgen? Harmensdr. en winnen de gift te samen van:
Twee zesde parten van 13 morgen hofland en nog van 1/13 uit een zesde part van dezelve 12
morgen uit de erfenis van Neeltgen Harmensdr. die mede erfgenaam was van Christijntgen
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Harmensdr. leggende in de hoefslag van Pijnacker, staande de morgen op 8 pond schots,
strekkende uit de Watering tot de Rijskader toe, daar onder 9 morgen 3 hond onvrij hofland en
is volgens de onderrichting van Jan Florisz. mede voogd alhoewel het dingboek fol. 1 maar
meldt van 8,5 morgen onvrij.
f. 114
26-4-1643: Voorsz. de mondige voorkinderen en de voogden van de onmondige voorkinderen
in voorsz. kwaliteit geven gift aan Marijtgen Jansdr. wed. van Harmens Jansz. haar
stiefmoeder van acht dertiende parten in een zesde part van de voorsz. omtrent 13 morgen
hofland daar onder in het geheel alsvoren 9,5 morgen onvrij hofland en zulks dezelve
kinderen is komende uit de hoofde en bij erfenis van de voorsz. Christijntgen Harmensdr.
7-6-1643: Claes Claesz. bouman wonende in Papsou geeft gift aan Pieter Gerritsz. mede
wonende in Papsou van 10 hond 53 roeden onvrij hofland gelegen in deze jurisdictie in de
hoefslag van Papsou.
7-6-1643: Gerrit Woutersz. geeft gift aan Arien Jacobsz. Molenaer op de Heijlichsmolen van
een huis en erf staande op ’t Wout.
[7878]
f. 114v
21-6-1643: Dignom Lodewijcxsz. van Boshuijsen als schriftelijke last hebbende van Anna
van der Burch, zuster van Arnoldus van der Burch en wint gift ten behoeve van dezelve Anna
van der Burch van 3 morgen onvrij hofland leggende in de hoefslag van Vockestaert, staande
de morgen op 6 pond schots, haar bij scheiding d.d. 31-5-1643 ouden stijl? te beur gevallen.
f. 115
22-6-11-1643: Hillitgen Pietersdr. wed. en boedelhoudster van Arijen Jansz. Tuijthoff wint
gift van 4 morgen onvrij hofland inde Woutpolder haar opgekomen voor overlijden van haar
man.
22-6-11-1643: Hillitgen Gerritsdr. van der Houff wed. van Dirck Jacobsz. de Loose wint gift
van omtrent 6 morgen 4 hond zo vrij als onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Pijnacker.
Nog van 1,5 morgen genaamd De Hogeweij hetwelk gemeend wordt te liggen in
Baerthoutsaet.
[7879]
f. 115v
6-12-1643: Jacob Adriaensz. Resloot, Claes Jansz. Berckel getrouwd hebbende Neeltgen
Adriaensdr. Reesloot, Jan Lenertsz. Heulsloot getrouwd hebbende Oude Marijtgen Adriaens
Reesloot, vervangende, haar sterk makende en de rato caverende voor Jonge Marijtgen
Ariensdr. Reesloot, Lenert Willemsz. Reesloot, Jacob Willemsz. Reesloot, Crijn Corsz.
getrouwd hebbende Claesgen Willemsdr. Reesloot, kinderen van Willem Adriaensz. Reesloot
te samen erfgenamen van Lenert Ariensz. Reesloot winnen gift van de helft van een derde
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part van 4 morgen 4 hond op haar aangeven vrij hofland gelegen in de hoefslag van
Baerthoutsaet en Pijnacker aan de Rijskade.
8-5-1644: Gerrit van der Wel als procuratie hebbende van de heren mr. Paulus Briel en
Everard van Bleijswijck als getrouwd hebbende joffr. Catharina Brijels, elk voor haar zelf, en
nog van dezelve heren Briel en Bleijswijk, mitsgaders de heer Geraldo Welhouck oudburgemeester van Delft als voogden van de onmondige kinderen en kindskinderen van zal. de
heer mr. Jacob Briel overleden binnen de stad Delf, winnen gift op haar aangeven van 31
morgen 145 roeden vrij hofland alle gelegen in de Hof van Delft in de hoefslag van de Oude
Laen, als:
f. 116
2 morgen genaamd ’t Seepsieders campge
3 morgen 3 hond 79 roden
2 morgen kooltuin land
11 morgen
3 morgen
9 morgen 4 hond 16 roeden
onvrij hofland mede gelegen in de Oude Laen 17 morgen 4 hond, als:
8 morgen 2 hond volgens de oude brieven
9 morgen 2 hond
8-5-1644: Henrick Jansz. van den Mierop en Davidt van dern Mierop, kinderen van Johan van
den Mierop, uit wiens boedel hen bij scheiding is aangekomen de voorsz. David van den
Mierop winnen gift op haar aangeven van een woning als huising, schuren, bargen,
geboomten en boomgaarden, met een partij onvrij hofland, dat verongeld wordt voor 20
morgen gelegen tot Delfgauw in de Hof van Delft in de hoefslag van Russensloot.
[7880]
f. 116v
22-5-1644: Dirck Jorisz. van Waelsdorp als procuratie hebbende van Allert Ooms koopman
tot Amsterdam wiens huisvrouw genaamd Hillegont Jorisdr. het navolgende land is
aangekomen door overlijden van Annitgen Claesdr. van Wonder wed. van Adrijaen Woutersz.
de welke een zoon is geweest van Wouter Arijensz. wielmaker, geeft gift in de voorsz.
kwaliteit aan Frans Sijmonsz. Bleijcker op de Hooren van 3,5 morgen onvrij hofland gelegen
in de hoefslag van de Poeldijk op hem zelf, met niemand gemeen.
f. 117
3-7-1644: Vrouwe Anna de Hertoge van Valckenburch wed. jhr. Willem van Treslongh voor
haar zelf, gelijk mede als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen bij dezelve
jhr. Willem van Treslongh aan haar verwekt en nagelaten als zijnde de zelve kinderen
erfgenamen van haar voorn. vader zal. en de voorn. vrouwe Anna de Hertoge tot deze speciaal
geauthoriseerd bij het Hof van Holland volgens acte van authorisatie d.d. 6-6-1644, wint de
gift door het overlijden van dezelve jhr. Willem van Treslongh van 5 morgen 1,5 hond onvrij
hofland leggende in de hoefslag van de Poeldijk in deze ambacht, staande de morgen op 8
pond schots.
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3-7-1644: Dezelve in de voorsz. kwaliteit geeft de gift van de voorsz. landen aan Gabriel
Pleunen wonende buiten Delft in Vrijenban.
[7881]
f. 117v
25-9-1644: Willem Havius wonende in Den Haag als procuratie hebbende van jhr. Francoijs
van Westerbeeck commandeur van Steenwijck, erfgenaam van jhr. Nicolaes van
Westerbeeck, zijn zal. vader (proc. onder het zegel van het Hof van Delft d.d. 14-7-1644),
geeft gift aan de heer mr. Lambartus Overschije van 7 hond onvrij hofland gelegen in de Sad
of Suijtdijck van het Hof van Delft.
11-9-1644: Dirck Cornelisz. wonende tot Overschie geeft gift aan Adrijaen Gerritsz.
Couwinter wonende op de Leede in het Hof van Delft van een woning, huis, schuur, berg en
geboomte, mitsgaders de boomgaard en erf daar de zelve op staat, zijnde de grond onvrij
hofland staande en gelegen op de Leede in deze jurisdictie.
f. 118
23-10-1644: Dirck Corsz. wonende op de Sweth in deze jurisdictie geeft gift aan Jacob Jansz.
van Velsen wonende aan de Langendijck binnen Delft van een woning met huis, schuur, berg
en geboomte met 14 hond land, leggende in deze jurisdictie in de hoefslag van Satdijck,
belend aan de oostzijde Cornelis Jansz. van Coppen, en nog 1,5 hond rietland zijnde alle
onvrij hofland gekomen van het klooster van Sion, nog 88 roeden zo water als onvrij hofland
leggende met de Noortoosthouck, beneffens de houten quackelbrugge daar door men vaart
naar Wateringen en de voorsz. 1,5 hond oostwaarts daar het einde gelegen.
20-11-1644: Inge Jansz. bouman wonende tot Delfgauw geeft gift aan Cornelis Jansz. van de
Rotte van een huis, schuur, berg en geboomte met een werf, staande en gelegen in de het Hof
van Delft in Baerthoutsaet.
20-11-1644: Claes Fransz. Bock, bode van deze ambacht, als procuratie hebbende van Gerrit
van der Houve, 'geweldige provoost over 't garnisoen der stadt ende forte van Steenbergen',
zoon van zal. Jan Leendertsz. van der Houve, als erfgenaam van zal. Claes Leendertsz. van
der Houve zijn oom voor een gerecht veertiende part in de helft en een gerecht twintigste part
in de wederhelft wezende te samen zeventien tweehonderdtachtichste gedeelte van het geheel
wint gifte van 17/280 gedeelte van van 10 hond 50 roeden vrij hofland genaamd de Cleijne
Proijen, gelijk gedeelte van 14 hond onvrij hofland genaamd de Grote Proijen, en een gelijk
gedeelte van 11 hond land gekomen van Arent van der Houve, en mede is 7 morgen 1 ond
onvrij hofland, alle gelegen in de Hof van Delft in het Zuideinde van Delfgauw in de hoefslag
van de Oude Laen, staande de morgen op 6 pond schots.
[7882]
f. 118v
20-11-1644: Dezelve in voorsz. kwaliteit geeft gift van de voorsz. gedeelte van de partijen aan
Jan van Beest, not. tot Delft, als vader en voogd van zijn twee voorkinderen.
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4-12-1644: Mr. Johan van Steelant als curotor van de boedel van Johan Adriaensz.
Vockestaert in zijn leven officier der stad Delft als speciaal bij de heren schepenen van Delft
geauthoriseerd zijnde (volgens acte d.d. 26-11-1644), wint gift ten behoeve van de zelve
boedel van een vierde part of een achtste part van omtrent 4 morgen 3 hond weiland zijnde
onvrij hofland gelegen in de Hof van Delft in de hoefslag van Baerthoutsaet aan de oostzijde
van de Delfgauwse wecht, staande de morgen op 10 pond schots, hetwelk gebruikt werd bij
Jan Lenertsz. van der Wilt.
f. 119
18-12-1644: Mees Lenersz. van der Houve voor hem zelf voor een volle hand, Jacob
Willemsz. Blijvenburch als getrouwd hebbende Hillitgen Vrancken van Cralingen, voor een
vierde part van een halve hand, Huijch Joosten van der Houff voor hem zelf geass. met Dirck
Jacobsz. de Hooch, Claes Cornelisz. van der Houve en Jacob Sijmonsz. van der Eijnde, en als
hebbende nevens Huijch Joosten van der Houff procuratie van Dirck Lenertsz. van der Houve,
wonende tot Naaldwijk, van Dirck Anthonisz. Sterrenburch als getrouwd gehad hebbende
Hillitge Lenertsdr. van der Houve en geïnstitueerde erfgenaam van dezelfde, en van Grietge
Lenertsdr. van der Houve, lest wed. van Blasius Pietersz. won. tot Delft, elk voor een volle
hand, van Arent Jansz. van der Houve, zoon van zal. Jan Lenertsz. van der Houve, voor de
helft van een volle hand, nog van Ariaentgen Cornelis van der Houve, wed. van Pleun Jansz.
Proot, van Claes Jacobsz. Duijndam getrouwd hebbende Gerritgen Cornelisdr. van der Houve,
van Claes Cornelisz. van der Houve, Dirck Jansz. Vercroft als getrouwd hebbende Leentgen
Cornelis van der Houve, mitsgaders van de voorsz. Claes Jacobsz., Claes Cornelisz. en van
Dirck Jansz. als omen en voogden van de twee weeskinderen van zal. Jan Cornelisz. van der
Houve, kinderen en kindskinderen van zal. Cornelis Lenertsz. van der Houve, te samen mede
voor een volle hand, noch van Jacob Sijmonsz. van der Endt, Lenert Sijmonsz. van der Endt,
van Dirck Sijmonsz. Vermeer als getrouwd hebbende Barbara Sijmonsdr. van der Endt, van
Maertgen Simonsdr. van der Endt, ongehuwde meerderjarige dochter, mitsgaders van de
voorsz.. Jacob en Lenert van der Endt, als omen en bloedvoogden van de drie weeskinderen
van zal. Leentgen Sijmonsdr. van der Endt en van het weeskind van zal. Cornelis Sijmonsz.
van der Endt, kinderen en kindskinderen respectievelijk van zal. Ariaentgen Lenertsdr. van
der Houve, te samen voor een volle hand, nog van Claes Franckensz. van Cralingen, van
Annetgen Franckendr. van Cralingen, wed. van Sijbrant Claesz. van Wonderen, en van Jop
Gijsbrechtsz. Cruijt, enig kind van zal. Ariaentgen Francken van Cralingen, kinderen en
kindskind respectievelijk van zal. Machtelt Lenertsdr. van der Houve, te samen voor drie
vierde parten van een halve hand, nog van Huijch Joosten van der Houff, Willem Joosten van
der Houff, van Marijtgen Joosten van der Houff, wed. van Leenert Adriaensz. Reesloot, van
Claes Dircxsz. van der Sijl als getrouwd hebbende Hilletgen Joosten van der Houff, van
Huijbrecht Jansz. als getrouwd hebbende Maertgen Joosten van der Houff de Jonge, en van
Cornelis Foppen als getrouwd hebbende Aeltgen Joostendr. van der Houff, kinderen van zal.
Belijtgen Lenertsdr. van der Houff, te samen mede voor een halve hand, mitsgaders mede van
Hillitge Gerritsdr. van der Houff, wed. van Dirck Jacobsz. de Loose, van Dirck Jacobsz. de
Hooch als getrouwd hebbende Ariaentgen Gerritsdr. van der Houve, en van Gerrit Lenertsz.
enig kind van zal. Lenert Gerritsz. van der Houve, kinderen en kindskind van zal. Gerrit
Lenertsz. van der Houve, te samen mede voor een halve hand, alle beneffens de voorn. Mees
Lenertsz. van der Houve en Jacob Willemsz. Blijvenburch, nomine uxoris, en van de Gerrit
van der Houve, van wie Johan van Beest notaris transport heeft, alle erfgenamen van zal.
Claes Lenertsz. van der Houve, henluider broeder, oom en oudoom respectievelijk, te weten
elke volle hand voor een gerecht zevende in de ene helft, en voor een tiende part in de
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wederhelft, en elke halve hand voor een gerecht twintigste part (zijnde de voorsz. procuratie
d.d. 8-12-1644 gepasseerd voor Johan van Beest, not.) winnen gift van 10 hont 50 roeden vrij
hoflant, genaamd De Cleene Proijen, 14 hond onvrij hofland, genaamd de Groote Proijen, 11
hond onvrij hofland eertijds gekomen van Arent van der Houve, en lestelijk nog 7 morgen 1
hond mede onvrij hofland, alle gelegen in het Hof van Delft in het Zuideinde van Delfgauw,
in de hoefslag van de Oude Laen, staande de morgen op 6 ponden schots.
[7884]
f. 121
15-1-1645: Hubrecht Cornelisz. van den Velde, zaagmolenaar, geeft gift aan Adriaen
Pietersz., eertijds korenmolenaar, van de helft van een zaagmolen met al de zagen, zijlen en
alle dependanten en aankleden vandien met de helft van een stuk erfpachtland groot 122,5
roeden, daar de voorsz. molen op staat, zijnde vrij hofland gelegen buiten de Watersloot van
Delft, ter zijde de Caerthuijsersheul in deze jurisdictie in de hoefslag van Suijtmade, bij de
stad Delft in erfpacht uitgegeven.
[7885]
f. 121v
29-1-1645: Gerrit van der Well, not. als procuratie hebbende van de heren mr. Paulus Brijel,
Everard van Bleijswijck en Geraldo Welhouck, oud-burgemeester van Delft, alle wonende
binnen Delft, als voogden over de onmondige kinderen en kindskinderen van zal. de heer mr.
Jacob Brijel en joffr. Maria Duijst van Beresteijn, wint gift eerst ten behoeve van de voorsz.
heer mr. Paulus Brijel en Jacob Brijel, elk voor de helft van 9 morgen 2 hond onvrij hofland
gelegen aan de Rotterdamse wecht op een gedeelte vandien staat de woning genaamd Den
Ham.
Ten behoeve van joffr. Volckera Brijels wed. mede van 9 morgen 2 hond onvrij hofland
gelegen achter de voorsz. woning genaamd Den Ham, strekkende van over de Molesloot tot
aan de Delfgauwse wecht.
f. 122
[ Doorgehaald: Ten behoeve van Agatha Brijel van een stuk land genaamd De Placke in het
gaarboek begroot op 6,5 morgen gelegen in het ambacht van Pijnacker. ]
Haar luiden respectievelijk bij caveling te beur gevallen.
29-1-1645: Isaack en Gabrael Pleunen, mitsgaders Jan Jacobsz., Joris Jansz. en Pieter
Maertensz. vervangende, haar sterk makende en de rato caverende voor Abraham Pleunen,
alle zonen en zwagers van Pleun Michielsz., als executeurs van het testament van dezelve als
bij hetzelve testament gelast de onroerende goederen te mogen verkopen, gift daarvan te
geven, opdrachten te doen, en winnen gifte ten behoeve van de voorn. Abraham Pleunen voor
1/8 part, Isaac Pleunen voor een 1/8 part, Gabriel Pleunen voor 1/8 part, Jan Jacobsz.
Verschije getrouwd hebbende Willemtgen Pleunen mede voor 1/8 part, Joris Jansz. getrouwd
hebbende Claesgen Pleunen mede voor 1/8 part, Pieter Maertensz. van Ruijven getrouwd
hebbende Aeffgen Pleunen mede voor 1/8 part, Joost Jacobsz., Gerrit Jacobsz., Cornelis
Pouwelsz. de Loose getrouwd hebbende Neeltgen Jacobsdr., Arijen Harmensz. Overgaeu
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getrouwd hebbende Sijtgen Jacobsdr., Jan Claesz. Langelaen getrouwd hebbende Marijtgen
Jacobsdr. en Cornelis Huijbrechtsz. getrouwd hebbende Aechgen Jacobsdr., alle kinderen van
Jacob Pleunen mede te samen voor 1/8 part, Arijen Jacobsz. Overgaeu, Michiel Jacobsz.
Overgaeu, Jacob Jacobsz. Overgaeu, Huijch Ariensz. als getrouwd hebbende Geertgen
Jacobsdr., Walingh Bastiaensz. getrouwd hebbende Claesgen Jacobsdr., Maerten Ariensz.
getrouwd hebbende Lijsbeth Jacobsdr., Sijtgen Jacobsdr., Cornelis Jacobsz., Jan Jacobsz. en
Marijtgen Jacobsdr. mitsgaders de twee nagelaten kinderen van zal. Neeltgen Jacobsdr. voor
het resterende 1/8 part van 35 morgen 3 hond onvrij land, vogelkooi en huis, gelegen in de
hoefslag van de Corte Houff, staande de morgen op 6 ponden schots. Haarluiden
respectievelijk aangekomen bij overlijden van de voorn. Pleun Michielsz. haar vader,
grootvader en overgrootvader.
[7886]
fol. 123
12-2-1645: Jan Arentsz. gewoond hebbende op de Noorthoorn geeft gift aan Cornelis
Cornelisz. Perveen gewoond hebbende in Hodenpijl van een woning met huis, schuur, barg en
geboomte , mitsgaders de wed daar dezelve op staat en de boomgaard, zijnde onvrij hofland,
staande en gelegen op de Noorthoren, belend dezelve werf en de boomgaard, ten oosten de
Voordijckhorense wecht.
[7887]
f. 123v
9-4-1645: Abram, Isaacq en Gabriel Pleunsz., mitsgaders Jan Jacobsz. Verschie getrouwd
hebbende Willemken Pleunen, Joris Jansz. als getrouwd hebbende Claesgen Pleunen en Pieter
Maertensz. van Ruijven als getrouwd hebbende Aeffgen Pleunen te samen zo uit haar eigen
hoofde als uit de naam van haar voorn. huisvrouwen respectievelijk, geïnstitueerde medeerfegnamen van wijlen Pleun Michielsz. haar vader en schoonvader zal. en executerus van
zijn testament en uiterste wille gepasseerd voor not. Guilliam de Graeff tot Delft d.d. 30-111642, en als bij hetzelve testament gelast de onroerende goederen te mogen verkopen, gift
daarvan te geven, opdracht te doen, geven gift uit zijn Abram Pleunen eigen hoofde voor 1/8
part, uit zijn Isaacq Pleunen eigen hoofde voor /8 part, uit zijn Gabriel Pleunen eigen hoofde
voor 1/8 part, uit zijn Jan Jacobsz. Verschie nomine uxoris hoofde voor 1/8 part, uit zijn Joris
Jansz. nomine uxoris hoofde voor 1/8 part, uit zijn Pieter Maertensz. van Ruijvens nomine
uxoris hoofde voor 1/8 part, voor Joost Jacobsz., Gerrit Jacobsz., Cornelis Pouwelsz. de Lose
getrouwd hebbende Neeltgen Jacobsdr., Arijen Harmensz. Overgaeu getrouwd hebbende
Sijtgen Jacobsdr., Cornelis Huijbrechtsz. getrouwd hebbende Aechgen Jacobsdr., alle
kinderen van Jacob Pleunen mede te samen voor 1/8 part, en lestelijk voor Arijen Jacobsz.
Overgaeu, Michiel Jacobsz. Overgaeu, Jacob Jacobsz. Overgaeu, Huijch Ariensz. getrouwd
hebbende Geertgen Jacobsdr., Walingh Bastiaensz. getrouwd hebbende Claesgen Jacobsdr.,
Maerten Arijensz. getrouwd hebbende Lijsbeth Jacobsdr., Sijtgen Jacobsdr., Cornelis
Jacobsz., Jan Jacobsz. en Marijtgen Jacobsdr. mitsgaders de twee nagelaten kinderen van zal.
Neeltgen Jacobsdr. voor het resterende 1/8 part, aan sr. Cornelis van dern Helm, koopman tot
Amsterdam, van een woning als huis, schuur, bargen en plantagie met een vogelkooi en 35
morgen 3 hond onvrij hofland op een gedeelte van welk land de woning staat en de voorsz.
vogelkooi gefondeerd, is gelegen in deze ambacht in het Zuideinde van Delfgauw, belend ten
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oosten de Middelwateringe en Cornelis Dircksz. van der Houff, ten zuiden Schrevel Jansz.
cum socijs, ten westen de Delfgauwse wecht, ten noorden Eeuwout Joppen.
[7888]
f. 124v
26-3-1645: Euft Claesz. wonende tot Overschie als getrouwd hebbende Marijtgen
Harmensdr., Floris Harmensz. tot Vlaardingen, Adrijaen Harmensz. wonende tot Schipluiden,
Jacob Harmensz. tot Rotterdam, meerderjarige, mitsgaders Lenert Quiringsz. van der Burch
en Adriaen Dircksz. Vermeer, vervangende, hem sterk makende en de rato caverende voor
Dirck Adriaensz. Vermeer en voor Lenert Adriaensz. Overgaeu, omen en neven van
vaderszijde, Jan Florisz. oom van moederszijde, en respectievelijk voogden van Annitgen,
Pieter, Cornelis en Neeltgen Harmensdr. minderjarige alle voorkinderen van voorn. Harman
Jansz. zal. gewonnen bij Grietgen Florisdr. zijn eerste huisvrouw, alle te samen erfgenamen
voor acht twaalfde parten of twee derde parten van Neeltgen Harmensdr. dochter was van de
voorn. Harman Jansz. gewonnen bij Marijtgen Jansdr. zijn laatste huisvrouw, geven gifte aan
de voorn. Marijtgen Jansdr. van acht twaalfde parten of twee derde parten van een dertiende
part uit een zesde part respectievelijk van 13 morgen hofland, welk laatste gedeelte de
overledene opgekomen is bij erfenis van Christijntgen Harmensdr. haar zuster, daar onder in
het geheel is 9,5 morgen onvrij hofland.
f. 125
9-4-1645: [Bijgeschreven: Herbert Vos maar als procuratie hebbende] Vrouwe Cornelis
Duijck wed. vrouwe wijlen de heer Johan Duijck in zijn leven heer van Oud-Caspel voor haar
zelf, mitsgaders de gemelde vrouwe en de heer Phillips Doubleth, schepen van ’s Gravenhage
als voogden van desselfs heer van Oud-Caspels enige nagelaten minderjarige zoon, zijnde de
voorsz. voogden zo veel de minderjarige aangaat bij testament van de gemelde heer van OudCaspel tot verkoping van het navolgende mede geauthoriseerd, geven gifte aan de hr. Nicolaes
van der Mast van zekere huising, bijhuis, berg., boomgaard en stalling appendentie en
dependentie met de werf en boomgaard, groot 3 hond 84 roeden, hetwelk gezegd wordt te zijn
onvrij hofland gelegen in deze ambacht aan de Noord-Dijcxhorense wecht in de Sadt of
Suijtdijck, staande de morgen op 10 ponden schots.
[7889]
f. 125v
9-4-1645: Dezelven geven de gift van de voorsz. huising, bijhuis, berg, boomgaard en stalling
appendentie en dependentie met de werf en boomgaard aan de heer Nicolaes van der Mast tot
Delft.
9-4-1645: Claes Lenertsz. van der Houve voor een vijfde part van een volle hand, Johan van
Beest als transport hebbende van Gerrit Jansz. van der Houve en Arent Jansz. van der Houve,
kinderen van zal. Jan Lenertsz. van der Houve te samen voor een volle hand, Mees Lenertsz.
van der Houve voor een volle hand, Jacob Sijmonsz. van der Endt zoon van zal. Ariaentgten
Lenertsdr. van der Houve voor een zesde part van een volle hand, Claes Franckensz. van
Cralingen en Jacob Willemsz. Blijvenburch als getrouwd hebbende Hillitgen Franckendr. van
Cralingen, kinderen van zal. Machtelt Lenertsdr. van der Houven, elk voor een vierde part in
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van een halve hand, Huijch Joosten van der Houff zoon van Belitgen Lneertsdr. van der
Houve voor een zesde part van een halve hand en Dirck Jacobsz. de Hooch als getrouwd
hebbende Ariaentgen van der Houve, dochter van zal. Gerrit Lenertsz. van der Houve voor
een derde part van een halve hand, nog de voorsz. Claes Cornelisz. van der Houve, Gerrit
Dircxsz. Sterrenburch, Jacob Sijmonsz. van der Ent, Claes Vrancken van Cralingen, Jacob
Willemsz. Blijvenburch, Huijch Joosten van der Houff en Dirck Jacobsz. de Hooch als tot
deze speciale procuratie hebbende (gepasseerd voor Johan van Beest not. d.d. 8-12-1644) van
Dirck Lenertsz. van der Houve, van Dirck Anthonisz. van Sterrenburch als getrouwd gehad
hebbende Hillitgen Lenertsdr. van der Houve, en geïnstitueerde erfgenamen van de zelfde, en
van Grietgen Lenertsdr. van der Houve lest wed. van zal. Blasius Pietersz., elk voor een volle
hand, nog van Ariaentgen van der Houve, wed. van zal. Pleun Jansz. Proot, van Claes
Jacobsz. van Duijndam als getrouwd hebbende Gerritgen van der Houve, van Dirck Jansz.
Vercroft als getrouwd hebbende Leentgen Cornelis van der Houve, mitsgaders van de voorsz.
Claes Jacobsz. en Dirck Jansz. als beneffens de voorsz. Claes van der Houve voogden van de
twee weeskinderen van zal. Jan van der Houve, kinderen en kindskinderen van zal. Cornelis
Lenertsz. van der Houve, te samen voor vier vijfde parten van een volle hand, nog van Dirck
Sijmonsz. Vermeer als getrouwd hebbende Barber Sijmonsdr. van der Ent, van Maertgen
Sijmonsdr. van der Endt, mitsgaders van de voorsz.. Jacob van der Ent als beneffens Lenert
Sijmonsz. van der Ent oom en bloedvoogd van de drie weeskinderen van zal. Leentgen
Sijmonsdr. van der Ent en van het weeskind van zal. Cornelis Sijmonsz. van der Ent, kinderen
en kindskinderen respectievelijk van zal. Ariaentgen Lenertsdr. van der Houve, elk voor een
zesde part van een volle hand, nog van Annetgen Vrancken van Cralingen wed. van Sijbrant
Claesz. van Wonderen en van Jop Gijsbrechtsz. Cruijt, dochter en kindskind van zal. Machtelt
Lenertsdr. van der Houve, elk voor een vierde part van een halve hand, nog van Willem
Joosten van der Houff, van Marijtgen Joosten van der Houff de Oude wed. van zal. Lenert
Adriaensz. Reesloot, van Claes Dircxsz. van der Zijl als getrouwd hebbende Hillitgen Joosten
van der Houff, van Huijbrecht Jansz. als getrouwd hebbende Maertgen Joosten van der Houff
de Jonge, en van Cornelis Foppen als getrouwd hebbende Aeltgen Joostendr. van der Houff,
kinderen van zal. Belijtgen Lenertsdr. van der Houff, te samen voor vijfde zesde parten van
een halve hand, mitsgaders van Hillitgen Lenertsdr. van der Houve wed. van zal. Dirck
Jacobsz. de Loose en van Gerrit Lenertsz. van der Houve enig kind van zal. Lenert Gerritsz.
van der Houve, kind en kindskind respectievelijk van zal. Gerrit Lenertsz. van der Houve, elk
voor een derde part van een halve hand, en geven gift aan Lenert Sijmonsz. van der Endt, hen
comp. mede-erfgenaam voor een zesde part van een volle hand, zijnde de voorschreven
voogden bij het Hof van Holland tot deze geauthoriseerd (volgens acte d.d. 21-3-1645).
Eerst van haar gedeelte van een kamp onvrij hofland genaamd de Groote Proeijen, belend aan
de noordzijde Inge Jansz. en aan de zuidzijde de navolgende Cleijne Proeijen.
Nog van haar gedeelte van een kamp vrij hofland gekomen van het convent van het
Conincxvelt genaamd de Cleijne Proijen, belend aan de noordzijde de voorsz. Groote Prooije.
Beiden de voorsz. kampen verongeld wordende voor 3,5 morgen.
Mitsgaders nog haar gedeelte van een kamp onvrij hofland verongeld wordende voor 11 hond
doch bij metinge niet groter bevonden dan 10 hond 70 roeden.
Alle de voorsz. partijen gekomen uit de boedel van zal. Lenert Gerritsz. van der Houve en
Marijtgen Jansdr. van Ruijven, daar van hem Lenert Sijmonsz. van der Endt nomine uxoris de
verdere gedeelten competeert.
[7891]
f. 127v
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9-4-1645: Claes van der Houve, zoon van zal. Cornelis Lenerts van der Houve, voor 1/5 part
van een volle hand, Johan van Beest als transport hebbende van Gerrit Jansz. van der Houve
en Arent Jansz. van der Houve, kinderen van zal. Jan Lenertsz. van der Houve, te samen voor
een volle hand, Mees Lenertsz. van der Houve, voor een volle hand, Jacob Sijmonsz. van der
Ende, zoon van zal. Ariaentgen Lenertsdr. van der Houve, voor 1/6 part van een volle hand,
Claes Franckensz. van Cralingen en Jacob Willemsz. Blijvenburch als getrouwd hebbende
Hilletgen Francken van Cralingen, kinderen van zal. Machtelt Lenertsdr. van der Houve, elk
voor ¼ part van een halve hand, Huijgh Joosten van der Houff, zoon van zal. Belitgen
Lenertsdr. van der Houve, voor 1/6 part van een halve hand, en Dirck Jacobsz. de Hooch als
getrouwd hebbende Ariaentgen van der Houve, dochter van zal. Gerrit Lenertsz. van der
Houve, voor 1/3 part van een halve handt, nog de voorsz. Claes Cornelisz. van der Houve,
Gerrit Dircksz. Starrenburch, Jacob Sijmonsz. van der Ent, Claes Franckensz. van Cralingen,
Jacob Willemsz. Blijvenburch, Huijch Joosten van der Houff en Dirck Jacobsz. de Hooch, als
tot deze speciale procuratie hebbende (proc. gepasseerd not. Johan van Beest d.d. 8-12-1644)
van Dirck Lenertsz. van der Houven en van Dirck Anthonisz. Starrenburch als getrouwd
gehad hebbende Hilletgen Lenertsdr. van der Houve, en geïnstitueerde erfgenaam van
dezelfde, elk voor een volle hand, nog van Ariaentgen van der Houve wed. van zal. Pleun
Jansz. Proot, van Claes Jacobsz. van Duijndam als getrouwd hebbende Gerrittgen van der
Houve, van Dirck Jansz. Vercroft als getrouwd hebbende Leentgen van der Houve,
mitsgaders van de voorsz. Claes Jacobsz. en Dirck Jansz., als beneffens de voorsz. Claes van
der Houve, voogden van de twee weeskinderen van zal. Jan Cornelisz. van der Houve,
kinderen en kindskinderen respectievelijk van zal. Cornelis Lenertsz. van der Houve, te samen
voor 4/5 parten van een volle hand, nog van Lenert Sijmonsz. van der Endt, van Dirck
Sijmonsz. Vermeer als getrouwd hebbende Barbara Sijmonsdr. van der Ent, van Maertgen
Sijmonsdr. van der Ent, ongehuwde meerderjarige dochter, mitsgaders van de voors. Jacob
van der Endt en Lenert van der Ent, als omen en bloedvoogden van de drie weeskinderen van
zal. Leentgen Sijmonsdr van der Endt en van het weeskind van zal. Cornelis Sijmonsz. van
der Endt, kinderen ende kindskinderen respectievelijk van zal. Ariaentgen Lenertsdr. van der
Houve, elck voor 1/6 part van een volle hand, nog van Annetgen Vrancken van Cralingen,
wed. van Sijbrant Claesz. van Wonderen, en van Jop Gijsbrechtsz. Kruijt, enig kind van zal.
Ariaentgen Vrancken van Cralingen, dochter en dochterskind respectievelijk van zal.
Machtelt Lenertsdr. van der Houve, elk voor ¼ part van een halve hand, nog van Willem
Joosten van der Houff, van Maertgen Joosten van der Houff de Oude, wed. van zal. Lenert
Adriaensz. Resloot, van Claes Dircksz. van der Sijl als getrouwd hebbende Hilletgen Joosten
van der Houff, van Huijbrecht Jansz. als getrouwd hebbende Maertgen Joostendr. van der
Houff de Jongen, en van Cornelis Foppen als getrouwd hebbende Aeltgen Joosten van der
Houff, kinderen van zal. Belitgen Lenertsdr. van der Houve, elk voor 1/6 part van een halve
hand, mitsgaders van Hilletgen van Houve, wed. van zal. Dirck Jacobsz. de Loose, en van
Gerrit Lenertsz. van der Houve, enig kind van zal. Lenert Gerritsz. van der Houve, kind en
kindskind respectievelijk van zal. Gerrit Lenertsz. van der Houve, elk voor 1/3 part van een
halve hand, ende geven gift aan Grijetgen Lenertsdr. van der Houve, lest wed. van Blasius
Pietersz., hen comparanten mede-erfgenaam voor een volle hand, in handen van Pieter
Carelsz. Huijgebaert, doch de voorsz. voogden met approbatie van het Hof van Holland d.d.
21-3-1645, van haar comparanten gedeelten van een partij onvrij hofland in de oude brieven
begroot op 7 morgen gelegen in deze jurisdictie in het Zuideinde van Delfgauw, bij de voorsz.
Claes Lenertsz. van der Houve nagelaten, belend aan het oosteinde de Suijteijndische weght
van Delfgauw, daarvan het resterende gedeelte haar Grietgen Lenerts van der Houve
competeert.
[7895]
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f. 130v
1645 [dag en maand niet vermeld]: Gerrit Dircksz. de Lose, Jan Dircksz. de Lose, Gerrit
Jansz. Vroom als getrouwd hebbende Annetgen Dircksdr. de Lose, Jan Cornelisz.
Vaclkenburch als getrouwd hebbende Neeltgen Dircksdr. de Lose elk voor haar zelf, Dirck
Jacobsz. de Hoog als testamentaire voogd van Jacob Dircksz. de Lose vervangende Willem
Jacobsz. de Lose zijn medevoogd, alle kinderen en erfgenamen van zal. Dirck Jacobsz. de
Lose en Hilletgen Gerritsdr. van der Houve en winnen de giften, eerst tot haar behoeve als
erfgenamen in het gemeen en daarna ten behoeve van elk van hen luiden die de navolgende
bij scheiding te beur is gevallen als volgt:
16 hond onvrij hofland op een gedeelte van dien de woning, staande en gelegen in het
Noordeinde van Deldgauw, strekkende van de Delfgauwse wech of uit de sloot aan de
westzijde van dien gelegen oostwaarts tot aan het land van de weeskinderen van zal. Anneke
de Marinus, belend aan de noordzijde de buijrsloot en aan de zuidzijde Huijg Joosten van der
Houff, bij scheiding aangekomen Gerrit Dircksz. de Lose.
f. 131
De helft van 3 morgen daar van de wederhelft toekomt Adriaen Cornelisz. Const, leggende te
samen gemengder aarde gemeender veur in de hoefslag van Pijnacker, belend op het
westeinde de voorn. Cunst, aan de noordzijde Andrijes Willemsz. de Lose, aan de oostzijde
Lambertus d’Overschie, aan de zuidzijde de heer Willem van der Houff, baljuw en dijkgraaf
van Delfland, bij scheiding aangekomen Gerrit Jansz. Vroom getrouwd hebbende Annetgen
Dircksdr. de Lose.
4 morgen 4 hond land gelegen in de hoefslag van Pijnacker, belend op het westeinde de
weeskinderen van zal. Annetgen de Marinus, aan de noordzijde de buijrsloot, op het oosteinde
de Pijnakerse wateringh, aan de zuidzijde Huijch Joosten van der Houf, bij scheiding
aangekomen de ene helft Jan Dircksz. de Loose en de andere helft Jacob Dircksz. de Lose.
[7897]
f. 131v
7-5-1645: Jannitgen Thonisdr. wed. en boedelhoudster van Crijn Cornelisz. Smael geeft gift
aan en ten behoeve van Jacob Cornelisz. Smael wonende in Den Haag haar zwager, van
omtrent 5 hond onvrij hofland gesepareerd en geschieden uit 2 morgen 10 roeden lans gelegen
in de hoefslag van de Sadt of Zuijtdijck.
7-5-1645: Sijmon Huijbrechtsz. backer tot Delfgauw geeft gift aan Arent Adriaensz. Pijnaker
mede wonende tot Delfgauw van een huis, erf, boomgaard en de rijstuin, staande en gelegen
aan de Laen tot Delfgauw, zijnde de grond onvrij hofland.
[7898]
f. 133
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2-7-1645: Lenert Jorisz. Vockestaert bouman wonende in Vockestaert in deze jurisdictie geeft
gift aan Jan Huijbrechtsz. zijn zwager van een woning als huis, schuur, berg en geboomte,
mitsgaders van een weer onvrij hofland groot omtrent 3 morgen daar hetzelve op staat,
staande en gelegen in Vockestaert.
En nog van zeker stuk onvrij hofland groot omtrent 5 morgen 2 hond leggende in Vockestaert
bij hem aan Lijsberth Lenertsdr. zijn dochter, daar mee de voorn. Jan Huijbrechtsz. getrouwd
is, ten huwelijk gegeven.
[ De volgende inschrijving is doorgehaald. Er staat bijgeschreven in de marge: Deze gift komt
in het volgende giftboek, daarom hier geroijeerd. ]
[ geen datum vermeld; = 22-10-1645 ]: Lenert Jacobsz. Touw en Marijtgen Jacobsdr. Touw
geass. met Bruijn Florisz. van der Laen haar zwager en Jan Dircksz. Verkroft haar neef en
gewezen voogd en Gerrit Adriaensz. van der Laen haar stiefvader geven gift aan de heren
regenten van St. Nicolaes Gasthuijs in ’s Gravenhage ten behoeve van dezelven van 3 morgen
3 hond 83 roeden onvrij hofland, ter welke grootte hetzelve is bevonden, dit verongeld wordt
voor 4 morgen, gelegen in de hoefslag van de Oude Laen, belend aan de noordzijde de molen
of de buijersloot.
[7900] <laatste foto>
f. 133v.
[ De volgende inschrijving is doorgehaald. Er staat bijgeschreven in de marge: Deze gift komt
in het volgende giftboek, daarom hier geroijeerd. ]
[ geen datum vermeld; = 22-10-1645 ]: Gerrit Adriaensz. van der Laen voor hem zelf en als
getrouwd hebbende Leentgen Pietersdr. Bregman die als hij haar trouwde wed. en
boedelhoudster was van Jacob Arentsz. Tou geeft gift aan Cornelis Cornelisz. Groenewegen
van een woning als huising, bijhuising, schuren, bergen en geboomte, staande en gelegen in
de hoefslag van Vrou Russensloot met nog 22 morgen 4 hond 48 roeden land op een gedeelte
vandien de voorschreven woning staande is.
[ Opm. zie voor deze twee doorgehaalde inschrijvingen Amb. Hof van Delft inv. 92 f. 1 en 1v.
]
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