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Inleiding
Deze derde bijdrage in de reeks artikelen betreffende de diverse familiegroepen (Van) Duivestein
in het Zuidhollandse beoogt een overzicht te geven van de oudst bekende generaties van de deels rooms-katholieke, deels gereformeerde - groep uit Wateringen. Het moet een geslacht van
welgeborenen betreffen, want omstreeks 1700 stonden een tweetal leden uit dit geslacht op de
nominatie voor de funktie van welgeboren man van Delfland, terwijl één van hen daadwerkelijk
gefunktioneerd heeft.
Zoals eerder door mij geschreven in de tweede bijdrage in deze serie (zie O.V. jrg. 1982, blz. 13
e.v.), schijnt er verwantschap te hebben bestaan tussen deze Wateringse familie en de eerder door
mij behandelde Overschiese groep (zie O.V. jrg. 1981, blz. 38 e.v.). Hierover zal ik aan het einde
van dit artikel één en ander meedelen. De Overschiese groep had rond 1700 eveneens een telg op
nominatie staan voor welgeboren man van Delfland.1
Over de kaste der welgeborenen in Holland bestaat niet op alle fronten een gelijkluidend oordeel.
Men meent aan te kunnen nemen dat het afstammelingen van edelen betrof die na verloop van
tijd hun ridderboortige levenswijze niet meer konden volhouden. Echter behielden zij bepaalde
voorrechten die hen onderscheidden van andere niet-adellijken. Met name zouden tal van gezeten
boerengeslachten in het voormalige Graafschap Holland tot deze groep behoord hebben.
De oudste voorvader van deze Wateringse groep, Jan Hendricxz. (ca. l525-1583/‘84) moet een
min of meer gezeten man in het ambacht Wateringen zijn geweest. Bij zijn zoon Hendrick komt
men tot op heden voor het eerst de geslachtsnaam Duijvesteijn tegen. Enige van diens
nakomelingen noemden zich ook wel Van Duijvesteijn. In Wateringen werd reeds in 1353 een
woning Duvesteyn genoemd, welke in het leenregister ook wel werd aangeduid als de woning ‘in
de Dijc’. In het begin van de 14e eeuw was dit 15 à 16 morgen grote leen in bezit van het
geslacht Van Duvevorde. In 1353 lag de helft van het land in het ambacht Wateringen en de
andere helft in het ambacht van den Haghe. Nog in 1685 werd gesproken van ‘de hoffsteede van
Duijvesteijn’ in het ambacht Wateringen, hetwelk toen in bezit was van stadhouder-koning
Willem III (1650-1702). Eveneens in het ambacht Wateringen was het Duyvesteynse blok
gesitueerd, hetwelk nog in 1656 genoemd werd.2
Men is geneigd te veronderstellen dat dit Wateringse geslacht (Van) Duijvesteijn de familienaam
moet hebben ontleend aan deze (blijkbaar aanzienlijke) woning en/of het gelijknamige perceel
grond aldaar. Echter kan dit tot op heden niet bewijsbaar worden aangetoond. Een meer
diepgaande studie over de herkomst van het oudst bekende grondbezit - hetzij eigendom, dan wel
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in pacht - van deze familie, zou meer aan het licht kunnen brengen aangaande oudere generaties
en de herkomst van de geslachtsnaam. Toevalsvondsten kunnen misschien ook zekerheid
verschaffen over de door mij veronderstelde samenhang tussen de groepen (Van) Duijvestein uit
Wateringen, Overschie en Schipluiden. Aan het einde van deze bijdrage zal ik een door mij
opgestelde hypothetische samenhang aandragen, welke mogelijk als uitgangspunt zal kunnen
dienen voor verder onderzoek.
In dit artikel heb ik de schrijfwijze ‘(Van) Duijvesteijn’ aangehouden – met uitzondering in de
weergegeven akten - maar in de archivalia werden tegelijkertijd diverse spellingen van de
familienaam gebezigd. Nader onderzoek zal ongetwijfeld wel meer aan het licht brengen over de
hier te behandelen groep (Van) Duijvesteijn. Voor aanvullende gegevens en eventuele korrekties
op deze en de eerder gepubliceerde familiegroepen, houd ik mij dan ook gaarne aanbevolen.
Deze reeks artikelen moet dan ook niet worden gezien als een afgeronde studie van de genealogie
van de diverse familiegroepen, maar als een eerste ordening van hetgeen na een aantal jaren van
onderzoek uit de bronnen tevoorschijn is gekomen.
Genealogie
1. Jan Hendricxz., bij benadering geb. omstreeks 1525. Vermoedelijk was hij identiek met de Jan
Heijndricxs. die in 1553 optrad als één der taxateurs van de 10e penning in het ambacht
Wateringen. 3 Hetzelfde kohier uit het jaar 1557 maakt melding van - vermoedelijk dezelfde - Jan
Henricxs. als één der buurlieden en mede-taxateurs in Wateringen. Hij woonde daar aan de
Noortwech en bezat in genoemd Ambacht 3 mergen en 10 (?) hond eigen land. Bij Quintsheul in
het ambacht Wateringen had hij nog eens ruim 50 mergen land in gebruik hetwelk o.a.
toebehoorde aan de Prins van Oranje, Sint Agnieten te Delft, de kloosters van der Lee en
Loosduinen en de Heilige Geest van Wateringen.3 Op 16-4-1583 werd vermoedelijk deze zelfde
Jan Henricxz. ‘te Waterinck’, na overdracht door Maritken Willemsdr., de vrouw van Pieter
Joestensz., beleend met 8 hont land in een kamp van 2 morgen, hetwelk leenroerig was aan de
hofstad van der Wateringe, en een dag later werd hij - vermoedelijk door dezelfde persoon - met
nog 4 hond land uit deze 2 morgen beleend: eveneens aan genoemde hofstad leenroerig. In elk
geval was de genoemde 8 hond land in het zuiden belend aan de korte noortwech, in het westen
aan het convent van der Lee, in het noorden aan Jan Henricx. (de nieuwe leenman) en de kerk
van Monster, en ten oosten aan de Loesduynerlaan. Toen dit perceel nog met de genoemde 2
morgen één geheel vormde, was dit onverdeelde stuk grond in het oosten belend aan de
Lausduuenrelaan (Loesduynerlaan) en ten westen aan het godshuis (convent) van der Lee.
Niet lang nadien moet Jan overleden zijn, want op 28-6-1584 werd zijn zoon Hendrick Jansz. te
Wateringen bij dode van zijn vader Jan Hendricxz. met de 8 hond land beleend. Pas 13-4-1587
vond bij dode van genoemde Jan Hendricxz. de nieuwe belening plaats van de genoemde 4 hond
land. De nieuwe leenman was Cornelis Aertse te Loosduinen.4
Op een niet nader te achterhalen tijdstip vóór het jaar 1569 werd Jan Heyndricxz. na overdracht
door ene Anneken Adriaensdr. (mogelijk dochter van Adriaen Mathijsz.: de vorige leenman)
beleend met de helft van 2 morgen land genaamd ‘Sluysterwoninksken) in Wateringen, hetwelk
leenroerig was aan van de Lek en Polanen. In 1569 deed hij hiervoor hulde met ledige hand. Het
leen vererfde na zijn dood op zijn zoon Heyndrick Jansz.5a
Jan Hendricxz. tr. 1550/‘55 Anna Pietersdr., weduwe van Arent (Aernt) Pietersz. Laatstgenoemde werd op 16-7-1548 na overdracht door Huych Huygez. beleend met 11 hond land van
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de hofstad van der Wateringe te Loosduinen. Hun zoon Pieter Arentsz. werd op 10-9-1549 bij
dode van zijn vader Arent Pietersz. hiermee beleend en droeg het (of liet het overdragen, want hij
zal nog zeer jong zijn geweest, al wordt dit niet in de leenakten vermeld) op 17-7-1550 over aan
zijn moeder Anna Pietersdr. Deze droeg dit leen op 18-2-1555 over aan Allert Adriaensz. en zij
wordt dan genoemd Anna Pietersdr., gehuwd met Jan Heynricxz. te Wateringen. Genoemde
Allert droeg nog diezelfde dag het leen over aan de te Wateringen wonende Pieter Joostensz.5b.
Laatsgenoemde kwamen wij hiervoor reeds tegen toen diens vrouw Maritken Willemsdr. in 1583
het leen van 8 hond te Wateringen aan Jan Henricxz. overdroeg! De door Anna Pietersdr. uit haar
huwelijk met Arent (Aernt) Pietersz. meegebrachte zoon Pieter Arentsz. zal in het gezin van Jan
Hendricxz. zijn opgevoed; dus tezamen met Hendrick Jansz., die later met de naam Duijvesteijn
vermeld werd gevonden! Deze Pieter Arentsz. kan de stamvader geworden zijn van de familie
Duijvesteijn te Overschie, waaraan hierna nog aandacht zal worden besteed.
Zijn (vermoedelijk hun) zoon:
I. Hendrick Jansz. Duijvesteijn, Volgt II
II. Hendrick Jansz. Duijvesteijn, bij benadering geb. omstreeks 1555. Op 28-6-1584 werd hij bij
dode van Jan Hendricxz. beleend met de 8 hond land van de hofstad van der Wateringe, hetwelk
hij op 16-6-1620 overdroeg aan Jonkheer Dideric van Schagen, vrijheer tot Goudriaan. 4 Voorts
erfde hij het leen van de Lek en Polanen en droeg dit op een niet nader te achterhalen tijdstip vermoedelijk tussen 1584 en 1589 - over aan Cornelis Adriaensz. van Royen, wiens weduwe in
of na 1589 met Duijvestein zou hertrouwen 5a. Blijkens diverse akten bewoonde Duijvesteijn in
de Wippolder in het ambacht Wateringen een woning met schuur, bijschuur en barg, staande op
ruim 6 morgen patermoniaal eigen land. Ten noorden grensde dit vaderlijk erfgoed aan de
‘Cleijne’ of ‘Corte Noortwech’ 5, dus aan dezelfde weg waar in 1557 zijn
vermoedelijke vader Jan Hendricxz. woonde en vermoedelijk ook eigen grond (ruim 3 morgen)
bezat!
Een akte uit 1610 maakt melding van zijn perceel patermoniaal eigen land ter grootte van 1½
morgen genaamd ‘de mient weij’ en dat in het noorden grensde aan de Mientweg en deel
uitmaakte van de ruim 6 morgen land bij zijn woning in de Wippolder. Dit perceel had
aanvankelijk met een stuk land van dezelfde oppervlakte deel uitgemaakt van een groter perceel,
waarvan de wederhelft behoorde aan de kerk van Monster. Duijvesteijn had vóór 1610 deze 1½
morgen van die kerk gekocht. 6 Het kan haast niet anders of hier is sprake van dezelfde stukken
land als genoemd in de leenakten van de 8 hond uit 1583. Als belenders ten noorden van dit leen
werden toen genoemd: Jan Henricxz. en de kerk van Monster! Als men oudere kaarten van het
ambacht Wateringen ter hand neemt, ziet men dat de genoemde Wippolder in het noorden
begrensd wordt door de Mientweg en in het zuiden door de korte- of kleine Noordweg; dus zowel
Jan Hendricxz. als Hendrick Jansz. Duijvesteijn waren tussen de Mientweg in het noorden en de
korte Noordweg in het zuiden gegoed. Daarenboven heb ik omstreeks 1600 geen andere
Hendrick Jansz. te Wateringen aangetroffen dan Hendrick Jansz. Duijvesteijn en zeker geen
naamgenoot die eveneens in de Wippolder gegoed was. Al met al kan men wel zeker stellen dat
Duijvesteijn een zoon was van Jan Hendricxz.
In de jaren 1607, 1608 en 1618 was hij schepen van Wateringen7 en in transportakten wordt hij
steeds als ‘onse mede buijrman’ (te Wateringen) aangeduid. Hij moet meer dan eenmaal gehuwd
geweest zijn. De naam van zijn latere vrouw blijkt uit een akte van 16 mei 1603 toen Jacob
Corneliss., zoon van Cornelis Doessen en Maritgen Cornelisdr., akte van huwelijkse
voorwaarden maakte met Ingetgen Cornelisdr., dochter van wijlen Cornelis Adriaenss. van
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Roijen en Lijsbeth Henricxdr., welke laatste nu de vrouw was van Henrick Janss. Duijvesteijn.
Allen woonden te Wateringen.8 Duijvesteijn zal rond 1590 met haar in het huwelijk zijn getreden.
Op 11-8-1607 verkocht Duijvesteijn uit eigen naam, zowel als voor de gemene erfgenamen van
Cornelis Adriaenss. van Roijen, een perceel land buiten het dorp Wateringen. 9 Zijn twee zoons
kennen wij o.a. uit een akte van 17 mei 1613. Daarin verklaarde Henrick Janss. Duijvestein ‘onze
mede buijrman’ met zijn zoons en borgen ouwe Jan Henricxz. Duijvesteijn en jonge Jan
Henricxs. Duijvesteijn 1.550 car.gld. schuldig te zijn aan Cornelis Maertenss. te Wateringen en
dat i.v.m. de koop van een huis met boomgaard in het dorp Wateringen, hetwelk was belast met
16 hoenderen toekomende ‘den huijse van Naeltwijck’. Verder moest er nog een 68 gld. betaald
worden welke de verkoper eerder aan het ambacht van Wateringen had toegezegd voor het
bestraten van het dorp.10 Op 1-8-1620 verkocht hij deze woning voor 2200 gld. aan Lenart
Claess. Vijfhouck, waard in de ‘stofcan’ in het dorp Wateringen, welke eerder in dit huis was
gaan wonen. 11 Op 11-10-1615 had hij nog een huis met tuin in het dorp Wateringen gekocht en
wel van de erfgenamen van Jannetge Jansdr., de weduwe van de Wateringse schout Adriaen
Aerts Waert. Als medeborgen traden voor hem op de schout Pieter Colis en de secretaris Doe van
der Houff.12 Een jaar later - op 20-2-1616 - deed hij de woning over aan genoemde secretaris van
der Houff.13
In het ambacht Wateringen bezat Duijvesteijn nog verschillende andere percelen grond, waarvan
er enkele waren verkregen ‘bij den coop sonder mundt’ van Sint Aeghten te Delft en het convent
Koningsveld bij Delft.14 Deze landerijen zouden het uitgangspunt kunnen zijn voor verder
onderzoek naar oudere generaties van dit geslacht. In de Wippolder bezat hij ook zekere 8 hond
land dat hij op 3-12-1614 transporteerde. Kennelijk was dit stuk grond - in het noorden grenzend
aan de Heerwech - niet identiek met het even grote leen van de hofstad van der Wateringe, want
dit werd in 1620 door Duijvesteijn van de hand gedaan.15 Hendrick Jansz. Duijvesteijn - kennelijk
een vrij gezeten persoon in het Wateringse die ook de schrijfkunst machtig was - zal daar tussen
16-6-1620, toen hij het leen van 8 hond overdroeg, en 3-8-1624 zijn overleden. Op
laatstgenoemde datum transporteerden (oude) Jan Heijndrixs. Duijvesteijn, Anthonie (Corsen)
van Vliet en Abraham (Corsen) van Vliet, als administrateurs van de boedel en goederen van
Duijvesteijn, een door hem nagelaten perceel in de Wippolder.16 Op 31-5-1630 werden zijn
woning en landen verkocht,17 terwijl in diens nalatenschap ook land in de ambachtsheerlijkheid
Cromstrijen in de Hoekse Waard aanwezig was.18
Kinderen uit een eerder huwelijk:
1.

Jan Hendriksz. (van) Duijvesteijn de oude, geb. naar schatting ca. 1583. Op 17-5-1613
was hij meerderjarig, evenals zijn broer Jan de jonge.10 Meerdere malen werd hij vermeld
gevonden als mede-administrateur van de nalatenschap van zijn vader.19 Blijkens een akte
van 25-5-1662, waarin men hem een schuldbekentenis deed n.a.v. een door hem
uitgeleende som geld, woonde hij toen ‘op de Schie’ (= Abtsrecht bij Delft). In deze akte
werd hij ‘Van Duijvesteijn’ genoemd, doch hij ondertekende als ‘Jan Henrickss.20 Op 225-1659 en 23-10-1668 werd hij als getuige vermeld bij doop van kleinkinderen van zijn
zuster Annetje Hendricks Duijvesteijn,21 maar ruim een jaar na laatstgenoemde datum
stierf hij en werd begr. Delft (Nieuwe Kerk) 10-12-1669. Van een huwelijk en eventueel
nageslacht ontbreekt tot op heden elk spoor.
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2.

3.

Lijsbeth Hendricksdr. Duijvesteijn, geb. naar schatting ca. 1585, j.d. te Wateringen
(1606), overl. vóór -10-1666, tr. Wateringen (ondertr. Delft (geref.), att. op Wateringen
geg. 2-4-) 1606. Pouwel(s) Ariensz. Verheul, j.m. aan de Hoorn (1606), overl. vóór
4-10-1666. Zij gingen onder patroniem te Delft in ondertrouw. In de boedelscheidingsakte
van haar zuster Annetge d.d. 5-10-1666 werden hun kinderen Maritge en Arij, kinderen
van Lijsbet Hendricx Duijvestein, als medeerfgenamen genoemd, zodat dit echtpaar toen
overleden moet zijn geweest.22
Jan-Hendricsz. Duijvesteijn de jonge, volgt III.

Kind vermoedelijk uit het huwelijk met Lijsbeth Henricxdr.:
4.

Annetge (Anneken) Hendricksdr. Duijvestein, geb. naar schatting ca. 1595/1600, j.d. tot
Wateringen (1623), overl. tussen 22-5-1658 en 1666, tr. Wateringen (otr. Delft voor
schepenen 16-9- en att. op Wateringen geg. 10-10-) 1623 Cornelis Simonsz. van Schagen,
j.g. (te Delft?) (1623), vermoedelijk boer, overl. vóór april 1666, zn. van Sijmon
Cornelisz. (van Schagen). Annetge had Lijsbeth Henricxdr. wellicht tot moeder. Te Delft
gingen zij onder patroniem in ondertrouw. Cornelis moet welhaast dezelfde zijn geweest
als de Corn(elis) Sijmonss. van Schagen die op 14-10-1643 te Overschie Gerrit Arentsz.
Duijvestein (uit de Overschiese groep) assisteerde toen deze huwelijkse voorwaarden
maakte met diens bruid Marijtge Diicx (Goutappel). Duijvesteijn noemde hem in de akte
‘kosijn’, zodat hier een sterke aanwijzing is voor verwantschap tussen de groepen te
Overschie en Wateringen. Op 22-5-1659 was Anneken Heijndricks Duijvestein nog
getuige bij de doop van een kind van Arij Pauwelse Verheul (zoon van haar zuster
Lijsbeth Duijvesteijn) in de Oude Kerk te Delft, maar op 5-10-1666 was zij - evenals haar
man - overleden. Toen kwamen hun erfgenamen tot scheiding van hun nagelaten boedel.

Van de zijde van Van Schagen somt de akte vele erfgenamen op en tevens blijkt dat hij een zoon
was van Sijmon Cornelisz. De erfgenamen van de zijde van Annetge Duijvesteijn waren ieder
voor een derde part: le haar broer Jan Hendricxse van Duijvesteijn, 2e Pieter Janse Duijvesteijn,
Gerrit Janse Duijvesteijn, Leendert Janse Duijvesteijn, Arent Janse Duijvesteijn, Vranck Janse
Duijvesteijn en het nagelaten weeskind van Jannetge Jansdr. (= Duijvesteijn), die een dochter
was van Jan Hendricxse Duijvesteijn de jonge, en 3e Maritge Pouwels en Arij Pouwels, kinderen
van Lijsbeth Hendricx Duijvesteijn.
Jan Hendricx (van) Duijvesteijn (de oude) had rekeninge gehouden van de boedel en op
genoemde datum kwamen de erfgenamen in de herberg ‘de vergulde son’ (te Delft) bijeen om te
akte op te maken. Arien Pouwels (Verheul) had uit de nalatenschap ‘een wapering’ overgenomen.
Omdat zijn moeder een Duijvestein was zou dit het wapen van die familie geweest kunnen zijn zo deze er toen een gevoerd heeft, wat bij het nageslacht vermoedelijk niet bekend was - doch
men zou dan verwachten dat één der erfgenamen Duijvesteijn deze ring zou hebben
overgenomen. Er viel onder de erfgenamen voor bijna 5000 gld. te verdelen. De boedel spreekt
o.a. van door erfgenamen overgenomen hooi, haver en boter, zodat van Schagen en zijn vrouw
vermoedelijk een boerenbedrijf hebben gehad. Daar er interest was berekend vanaf de maand
maart zal de langstlevende van dit echtpaar uiterlijk toen overleden zijn. De erfgenamen
bekrachtigden de akte met hun merkteken.22
III. Jan Hendricksz. Duijvesteijn de jonge, gen. vóór 1589, boer in Naaldwijkerbroek in het
ambacht Wateringen (1626), nabij Quintsheul in het ambacht Monster (1646) en nadien in
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Honsholredijk, overl. Honsholredijk vóór 17-9-1658, tr. mogelijk ca. 1615 Engeltge Vrancken
van der Burch, vermoedelijk geb. in het ambacht Wateringen, overl. mogelijk nabij Quintsheul
vóór 22-5-1646, dr. van Vranck Adriaensz. van der Burch, boer in het ambacht Wateringen. Jan
Duyvesteijn zal vóór 1589 geboren zijn, daar hij reeds in 1613 als borg optrad voor zijn vader.
Hij moet toen meerderjarig zijn geweest - d.w.z. tenminste 25 jaar oud of voordien gehuwd - en
aangezien ik zijn huwelijk op enige jaren later schat, zal hij vóór 1589 geboren moeten zijn,
tenzij hij zich in 1613 ouder heeft willen voordoen om zich borg te kunnen stellen, hetgeen ook
wel gebeurde.10
Jonge Jan Heindricxss. Duijvestein, ‘wonende in Naeltwijckerbrouck in den ambachte van
Wateringen’ en (zijn schoonvader) Vranck Adriaenss. van der Burch, mede wonende in het
ambacht Wateringen, verklaarden op 9-5-1626 op assignatie van de erfgenamen van Arent Janss.
en Jannetgen Arijens., in leven gewoond hebbende in Naaldwijkerbroek, 2000 car. gld. schuldig
te zijn aan de rentmeester van vrouwe Maria van Utrecht, wed. van de heer Johan van
Oldenbarnevelt, in zijn leven heer van Berkel, Backum enz., advocaat van Holland en
Westvriesland, en dat i.v.m. met de koop van een woning, schuur, barge en geboomte, staande op
bruiklanden in Naaldwijkerbroek. De pacht bleek over de jaren 1619-1624 betaald te zijn. Als
borgstelling gaf Duijvestein genoemde woning en beide hun overige eigendommen.24
Genoemde schoonvader Van der Burch had in het ambacht Wateringen land dat grensde aan dat
van Hendrick Jansz. Duijvesteijn, de vader van zijn schoonzoon. Schoonzoon en schoonvader
hadden in 1644 onenigheid naar aanleiding van de verkoop van een woning, landerijen, lenen en
meubelen, waardoor het tot een proces voor het gerecht te Wateringen kwam.25 Vranck
Adriaenssen van der Burch, wonende te Wateringen, als grootvader en voogd van de nagelaten
weeskinderen van Engeltge Vrancken uit haar huwelijk met Jan Heijnricxss. Duijvesteijn, aan de
ene zijde, en genoemde Duijvesteijn, wonende omtrent Quintsheul in het ambacht Monster, ter
andere zijde, bekenden op 22-5-1646 aan Phillips Claessen van Rijn te Wateringen een woning,
schuur, barge en geboomte, staande op 29 mergen en 3 hond bruikland in Naaldwijkerbroek in
het ambacht Wateringen, met nog het gewas van 4½ mergen, verkocht te hebben voor 3.100 gld.
De ene helft behoorde aan de weeskinderen en de andere helft aan Duijvesteijn.26
Op 17-9-1658 compareerden Pieter Janse Duijvestein, wonende in de Lier en Leendert Janse
Duijvestein, wonende te Wateringen, voor hen zelf en als ooms en bloedvoogden van Jannetge
Meesen, het nagelaten kind van hun zuster Jannetje Jans (Duijvesteijn) uit haar huwelijk met
Mees Gerritss. van der Meer, en tevens uit naam van Gerrit, Arent, Vranck en Engel Jansen
(Duijvestein), hun absente broeders, gezamenlijk kinderen en erfgenamen van Jan Gerritss. (Sic!:
moet Hendricksz. zijn!) Duijvestein, in leven wonende te Hondsholredijk, en bekenden aan Gerrit
Hendrickse van Breuckhoven op Honsholredijk een huis met erf in de banne van Wateringen waar de koper reeds woonde en dat hun vader in zijn leven in eigendom had - verkocht te hebben
voor f. 250.27 De kinderen Duijvesteijn waren medeerfgenamen van hun tante Trijntje Vrancken
van der Burch nabij Schipluiden (Hodenpijl). De erfgenamen transporteerden o.a. op 7-8-1685
een perceel land genaamd ‘de noortweij’ in de Wippolder in het ambacht Wateringen, dat voor
een klein gedeelte erfpacht van de Prins van Oranje was. Als kinderen en kleinkinderen van
Engeltie Vrancken van der Burch, zuster van de erflaatster, werden genoemd: Pieter Janse
Duijvestein, Maria Hendricks van Noorde( weduwe en boedelhoudster van Leendert Janse
Duijvestein, Gerrit Janse Duijvestein, Arent Janse Duijvestein, voor hen zelf als bij machtiging
door Vranck Janse Duijvestein, bij akte gepasseerd te De Lier d.d. 21-8-1681, en Jan Benijer,
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secretaris van De Lier, als last en procuratie hebbende van Willem Jacobse Leelije, gehuwd met
Jannetie Mees, dochter van Jannetie Jans Duijvestein, bij akte van procuratie gepasseerd voor
schepenen te Maassluis d.d. 31-7-1685.28 Diverse akten maken nog melding van de erfgenamen
van genoemde Trijntje.29
Kinderen (volgorde onzeker):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pieter Jansz. (Van) Duijvesteijn, volgt IVa.
Gerrit Jansz. Duijvesteijn, volgt IVb.
Leendert Jansz. Duijvesteijn, volgt IVc.
Jannetge Jansdr. Duijvesteijn, overl. vóór 17-9-1658,27 tr. mogelijk ca. 1655 Mees
Gerritsz. van der Meer, vermoedelijk overl. vóór 17-9-1658.27
Arent Jansz. Duijvesteijn, volgt IVd.
Vranck (Franck, Frans) Jansz. Duijvesteijn, geb. vóór 1644, woonde te Schiedam (1668,
1671, 1672, 1674), onder Hof van Delft (1674, 1675) en te Pijnacker (1680, 1681),
appelkoper ald. (1680), overl. na 12-8-1681, tr. Schiedam (schepenen 5-4-1671 Jannetje
Vrancken van Rijt (Overrijt), overl. na 22-3-1680, dr. van Vranck Jooste van Rijt,
bouwman te Schiedam. Zij tr. le Delft (ten huize van Adrijaen Adriaense Sijdeman en na
ondertr. te Schiedam/Delft 6/7-1 l-) 22-11-1648 Cornelis Ariensz. (Arentsz.) Sijdeman,
bouwman.

Op 25-8-1668 maakte Vranck Jansz. Duijvesteijn, jong man en ziek te bedde liggend ten huizen
van Vranck Joosten van Rijt te Schiedam, een testament. Hij moet toen tenminste 25 jaar oud zijn
geweest. Aan zijn broer Leendert Jansz. Duijvestein vermaakte hij zijn ‘gecoleurde lacke langen
rock met sijn beste swarte lackens wambuis’ ‘ en een gevocht rootscherlaeckens hemtrock met
silvere knopen’:.. Aan Engeltje Leenders, zijn broeders dochter, vermaakte hij ‘sijn gouden
gesteent ringh’ en Jan Leenderss., zijn broers zoon, legateerde hij zijn ‘swaerste silvere lepel, een
mes met een palmbome gesneden heft en twee dosijn silvere knopen’ en aan Maritge
heijndricxdr., vrouw van zijn genoemde broeder, legateerde hij tenslotte ‘een servet taeffellacke’.
Indien dit echtpaar voor hem zou komen te overlijden zouden hun kinderen genoemde legaten
ontvangen. Tot zijn erfgenamen stelde hij zijn verwanten ab intestato.30
Hij herstelde van zijn ziekte en maakte op 15-3-1671 - hij woonde nog te Schiedam- met
Jannetge Vrancken van Rijt, weduwe wonende onder Hof van Delft, akte van huwelijkse
voorwaarden. Hij bracht de jaarlijkse inkomsten uit zijn goederen in het huwelijk, maar deze
goederen zouden wel buiten de huwelijksgemeenschap blijven. Zij bracht wel haar goederen in
en indien zij haar man zou overleven, dan zou zij daarvoor een bedrag van 2500 gld uitgekeerd
Krijgen.31
‘’
Enige maanden later - op 2-8-1671- testeerden Cornelia, oud 19 jaar en ziek van lichaam,
Cornelis, oud 17 jaar, en Evertje Cornelis Sijdeman, oud 15 jaar en wonende te Schiedam, en
benoemden hun moeder, inmiddels vrouw van Vranck Janss. Duijvesteijn, tot hun erfgenaam.32
Diezelfde maand was Jannetje kennelijk ernstig ziek, want op 11-8-1671 testeerde zij als ziek van
lichaam te bed liggend. Aan haar man Vranck Janss. Duijvesteijn legateerde zij haar linnen
slaaplakens, slopen en tafellakens; en aan haar dochter Maria Cornelis Sijdeman haar
‘silverwerck’. Haar goederen zouden niet mogen komen aan haar kinderen uit het huwelijk met
Cornelis Arienss. Sijdeman. Tot voogden over haar onmondige gezamenlijke kinderen benoemde
zij haar man Vranck Janss. Duijvestein en Sr. Adriaen Cruijck, oud-kapitein van de burgerij te
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Schiedam.33 Hoewel zulks wel gesuggereerd wordt in voornoemde akte, zijn er vermoedelijk
geen kinderen uit het huwelijk Duijvestein-van Rijt geboren. Elk spoor ontbreekt althans van hen.
Een akte d.d. 20-5-1672 maakt melding van een onderhandse obligatie van 2650 gld. die
afkomstig was van de vader van Jannitge Vrancken: Vranck Joosten van Rijt zaliger. Vranck
Janssen Duijvesteijn, gehuwd met Jannitje Vrancken, wonende te Schiedam, bekende dit bedrag
schuldig te zijn aan verwanten van zijn vrouw.34
Op 19-11-1672 testeerden Fijtje Cornelis Sijdeman, jonge dochter, 13 jaar oud en ziek van
lichaam, en Vranck Cornelis Sijdeman, oud 14 jaar, beiden wonenden te Schiedam, op hun
moeder Jannetje Vrancke, vrouw van Vranck Janss. Duijvesteijn. De akte werd ten huize van
Duijvesteijn gepasseerd.35 Voor 700 car.gld. verkochten Franck Janss. Duijvesteijn en zijn vrouw
Jannetje Francken van Rijt op 25-1-1674 11 melkgevende koebeesten, een vaerkoe, een
kalfdragende vaers met een hockeling en al het hooi en de haver, die lagen op de bargen op de
woning van genoemde Jannetje.36 Omstreeks die tijd geraakten zij in financiële moeilijkheden; op
10-8-1674 transporteerde Jannetge Vrancke, geassisteerd met haar man Vranck Duijfesteijn,
wonende onder Hof van Delft, aan Leendert Janse Duijvesteijn het vruchtgebruik van zekere
woning en 10 margen, welke zij van haar eerste man Cornelis Ariensz. Zijdeman had geërfd.37
Genoemde woning lag denkelijk ook onder Hof van Delft. Blijkens een Delfts kohier uit 1680
was hij toen appelkoper te Pijnacker.38
Op 12-8-1681 bekende Franck Jans Duijvesteijn, wonende te Pijnacker, aan zijn broer Arent
Janss. Duijvesteijn, wonende in Rodenrijs, een bedrag van ruim 1955 gld. schuldig te zijn en dat
vanwege geleend geld i.v.m. borgstelling door Arent en vanwege geleverde boter, kaas e.d.
Vranck had bij akte d.d. 1-8-1677 geld geleend van Arij Couwenhove te Maasland en voorts
waren er meubelen, linnengoed, goed en zilver op 9-8- 1681 uit de bank van lening te Delft
ingelost. Blijkens een akte -gepasseerd te Schiedam op 18-4-1674- had Vranck aan Arent een
aantal roerende goederen getransporteerd. Vranck verklaarde n.a.v. het voorgaande dat Arent uit
zijn naam het erfdeel mocht innen dat hem aankwam bij dode van Pieter Francken van der Burgh
(overleden te Berkel in Rodenrijs) en van Trijntgie Francks van der Burch, zijn tante (overleden
onder de stad Delft), beide ten grootte van 500 gld. Bij het opmaken van deze akte was Franck
Willems Westijns o.a. getuige.39 Dit is het tot op heden laatst bekende levensteken van Vranck
Duijvestein. Diverse vroegere akten maken melding van de financiële moeilijkheden en hun
nasleep, waaruit o.m. blijkt dat er ook grondbezit was in de ’s-Gravelandsepolder in Kethel.40
Interessant zijn nog de inventarissen van de nagelaten goederen van Cornelis Arentsz. Sijdeman
(eerste man van Jannetge, o.a. sprake van 36 mergen land onder Hof van Delft, Pijnacker en de
Kethel en bouwgereedschap)41 en van Arij Cornelisz. Sijdeman (haar zoon, welke na aftrek van
11.000 gld. aan schulden op bijna 25.000 gld. kwam)42 Het echtpaar Duijvesteijn-Van Rijt was de
schrijfkunst machtig.
7.

Engel Jansz. Duijvesteijn, in leven 17-9-165827 en zonder nageslacht overl. vóór
7-8-1685.28

IVa. Pieter Jansz (Van) Duijvesteijn, geb. ca. 1623, J.G. van Wateringen (1649), meester bakker
in De Lier (1662),42a setter (1681, 1685) oud-setter (1689) en ouderling (1682) in De Lier,
woonde te Naaldwijk (1689) overl. na 21-2-1689, tr. Delft (ondertr. ald. 3-4- en in De Lier 4-4met att. naar Delft 25-4-) 25-4-1649 Maritje (Maertje) Jansdr., geb. ca. 1623 j.d. in De Lier
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(1649) overl. na 2-4-1662. Met zijn vrouw deed hij op 3-10-1649 in De Lier belijdenis. Toen hij
met anderen op 9-12-1661 een verklaring aflegde, was hij in De Lier woonachtig en lidmaat
van de gereformeerde gemeente ald.43 Pieter Janss. Duijvesteijn, mr. backer, oud ca. 39 jaar, en
zijn vrouw Maertje Jans, oud ca. 39 jaar, wonende in De Lier, legden op 2-4-1662 op verzoek van
Mr. Arij Valckenis, mr. Chirurgijn in De Lier, een verklaring af over de De Lierse predikant Ds.
Wilhelmus Hasus).44 Een Delfts kohier uit het jaar 1680 vermeldt Pieter Jansz. Duivesteijn als
‘backer’ en ‘half-capitalist’ in De Lier.38 Op 18-4-1688 werd hij lidmaat der gereformeerde
gemeente te Naaldwijk met att. van De Lier. Kennelijk was zijn vrouw toen reeds overleden.
Een jaar later - op 21-2-1689 - compareerde Pieter Janse Duijvesteijn, out setter in De Lier en
toen woonachtig te Naaldwijk, en stelde tot voogd over zijn na te laten minderjarige
kleinkinderen en verdere erfgenamen, zijn broer Gerrit Janse Duijvesteijn, wonende te Maasland.
Met name werden de weesmeesters van Naaldwijk uitgesloten.45 Voor zover bekend is dit zijn
laatste levensteken. Van hem werden nog diverse minder belangrijke akten gevonden; Zo blijkt
dat hij met zijn broer Gerrit en hun tante Trijntje Vrancken van der Burch te Hodenpijl op
22-3-1673 werd aangesteld als curator over Trijntje’s krankzinnige echtgenoot Cornelis
Cornelisz. van Rijdt, die jarenlang in een beterhuis in Delft werd verpleegd. Op 14-5-1676
droegen zij een leen van de hofstad Wassenaar te Schipluiden over.46 Pieter Duijvesteijn en zijn
vrouw waren de schrijfkunst machtig.
Kinderen:
1.

2.

Aechtgen Petersdr. Duijvesteijn, ged. (Geref.) De Lier 30-1-1650 (get. Anneke Pieters),
nog genoemd als doopgetuige bij een kind van Corn. Willems van Velden en Maritie
Pieters in De Lier 16-2-1674.
Engeltje Pietersdr. Duijvesteijn, ged. (Geref.) De Lier 29-9-1651 (get. Jannetje Jans (=
ws. Duijvesteijn), overl. Schipluiden 16-4-1733, tr. vóór 1-4-1683 Harmen Cornelisz. van
den Bos(ch), meester timmerman en molenmaker te Schipluiden (1683), schepen (1696,
1697, 1699, 1704-1706) en zetter (1710, 1711 en 1713) van Schipluiden,47 overl.
vermoedelijk te Schipluiden vóór april 1733.

Op 1-4-1683 maakten Harmen Corneliss. van den Bos, mr. timmerman, en Engeltie Pieters
Duijvestein, echtelieden wonende te Schipluiden, een mutueel testament. De langstlevende moest
hun kinderen tot meerderjarigheid opvoeden enz. en dan aan ieder 25 gld. uitkeren.48
Op 17-8-1683 bekende Harmen Cornelisse van den Bosch, meester timmerman en molenmaker,
wonende te Schipluiden, 2000 car.gld. schuldig te zijn aan zijn schoonvader Pieter Jansse
Duijvesteijn, setter in Den Lier, en dat i.v.m. een lening waarvoor hij een ‘huijsinge en
timmerwinkel’ met gereedschappen en hout uit een boedel had aangekocht.49 Een akte d.d.
9-6-1735 maakt melding van de boedelinventaris van wijlen Engeltie Pietersde. Duijvesteijn, in
haar leven weduwe van Harmen van den Bosch, gewoond hebbende en overleden binnen het dorp
Schipluiden op 16-4-1733. Haar erfgenamen waren Leendert van den Bosch, Maria van den
Bosch, getrouwd met Marinus van der Wal, Pieter van den Bosch, nagelaten kind van Pieter van
den Bosch, en de kind of kinderen die Cornelis van den Bosch ‘noghmaals soude moogen
coomen te procreëeren’. Bij de akte was een brief van voornoemde Cornelis gevoegd, waarin hij
‘grand graandier in de lijffgarde van S.J.L. Majesteijt de prinse in de kollenel van Kleist
compganij’ aan zijn ‘seer beminde Broeder van der Wall’ zich akkoord verklaarde met zijn
moeders testament. Er bleef ruim 4585 gld. te verdelen.50 Het echtpaar van den BöschDuijvesteijn was de schrijfkunst machtig.
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3.

4.

5.
6.

Diggenum (Dina) Pietersdr. Duijvesteijn, ged. (Geref.) De Lier 11-1-1654 (get. Gerrit
Jans Duijvesteijn, Maritge Gideons), lidmaat te De Lier 1682 en te Maasland 1685, met
haar man lidmaat te Naaldwijk met att. van De Lier 25-12-1687, overl. na 1687, tr. (als
j.d. in De Lier) De Lier (Geref.) 28-11-1682 Cornelis Ariensz. van der Valck, j.m. van
Naaldwijk (1682), Belijdenis in De Lier 1683, overl. na 1687. Op 20--12-1684 maakten
Cornelis Arijense van der Valck en Dina Pieters Duijvensteijn, echtelieden wonende in De
Lier, een mutueel testament. De langstlevende zou voogd over hun kinderen zijn, moest
deze tot meerderjarigheid opvoeden en op de leeftijd van 20 jaar of eerder huwelijk
gezamenlijk 100 car.gld. en een uitzet meegeven. Tot mede-voogd stelde hij Joris Pieters
Ockenburch, wonende te ’s-Gravenzande. Zij stelde tot mede-voogden haar vader Pieter
Janss. Duijvesteijn en haar oom Gerrit Janss. Duijvestein. Bij het passeren van de akte
was o.a. haar vader getuige.31 Zij waren de schrijfkunst machtig.
Jan Pietersz. Duijvesteijn, ged. (Geref.) De Lier 26-3-1656 (get. Arent Jans (= Ws.
Duijvesteijn)), waarschijnlijk nog in leven 11-7-1685. Hij was waarschijnlijk identiek met
Jan Duijvesteijn die als getuige optrad in de obligatieakte van Franck Willemse Westijn,
waarin deze geld bekende schuldig te zijn aan zijn schoonvader Pieter Janse Duijvesteijn,
d.d. 11-7-1685.52 Zijn verdere levensloop en eventuele nakomelingen zijn niet bekend.
Geertgen Pietersdr. Duijvesteijn, ged. (Geref.) De Lier 19-3-1660 (get. geen), van haar
verder niet bekend.
Marijtje Pietersdr. Duijvesteijn, woonde in De Lier (1682), tr. (Geref.) De Lier 6-6-1681
Franc(k) (Vranck) Willemsz. Westeijn (Wessijn) j.m. van Naaldwijk (1681), overl. na 112-1705. Op 11-7-1685 verklaarde Franck Willemse Westijn, wonende te Naaldwijk, 1900
car.gld. schuldig te zijn aan zijn schoonvader Pieter Janse Duijvesteijn, setter in De Lier.
Als getuige bij het passeren van de akte was o.a. Jan Duijvesteijn (vermoedelijk zijn
zwager) aanwezig. De schuldbrief werd op 11-2-1705 door genoemde Westijn voor
notaris Swieten geroyeerd.52

IVb. Gerrit Jansz. Duijvesteijn, geb. naar schatting ca. 1630, woonde te Maasland (zeker periode
1665-1686) en te Maassluis (1721) op nominatie voor welgeboren man van Delfland (1672),52a
mede-pachter van de imposten van het turf en de koeien over Maasland (1681),53 van het zout en
de koeien over Vlaardingen (1683),54 van het gemaal over Maassluis (1684),55 van de koeien over
Delft en Delfland (1698-1700)56 en van het fruit over Schiedam57 en wellicht meerdere, overl.
vermoedelijk in hoge ouderdom na 7-2-1721, tr. le Delft (ondertr. ald. 30-10, met att. van
Maasland) 7-11-1655 Lijsbeth Cornelis, wed. van Jacob Jansz., overl. wellicht vóór 1681, tr. 2e
vermoedelijk vóór febr. 1681 Lijsbeth Arents (Ariens), overl. vóór 7-2-1721.
Gerrit Duijvesteijnmoet tenminste een ouderdom van omtrent 90 jaar hebben bereikt.
Blijkens een Delfts kohier uit 1680 was hij ‘capitalist’ te Maasland.38 In dat jaar was hij ook
pachter der impost van de koeien (het hoorngeld) over een niet nader genoemde plaats.58 Bij akte
gedateerd 16-3-1686 stelden Jorus Isselsteijn, Lijsbeth Arens, vrouw van Gerrit Duijvesteijn, Arij
Coudenhove en diens vrouw Pietertie Maartens zich borg voor Gerrit Duijvesteijn, wonende te
Maasland, voor diens pachten over het gemene land.59
Zijn tot op heden laatst bekende levensteken dateert van 7-2-1721, toen hij als weduwnaar en
boedelhouder van Lijsbeth Ariens, wonende te Maassluis, op de kinderen van wijlen zijn dochter
Ariaantje uit haar huwelijk met Dirck Cocq, in leven secretaris van Maasland, testeerde. Aan
kleindochter Cornelia Cocq legateerde hij 200 gld. en zijn overige nalatenschap zou ieder voor
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een derde gedeelte komen aan Maria, Elisabeth en voornoemde Cornelia Cocq of hun
nakomelingen. Als voogden werden benoemd Pieter Crijnen Patijn, Simon Verboon, beide
wonende te Maasland, en Cornelis Heindrickss. van Schagen, wonende te Maassluis. Gerrit
Duijvesteijn bekrachtigde zijn testament met zijn handtekening in een beverig en zeer onduidelijk
handschrift; ongetwijfeld het gevolg van zijn hoge ouderdom.60 Hij werd nog in diverse, voor de
genealogie minder belangwekkende, akten aangetroffen.61
Kind uit (vermoedelijk) het eerste huwelijk:
1.

Jan Gerritsz. Duijvesteijn, ged. (Geref.) Maasland 28-l-1665 (vader: Gerrit Jansz.
Duijvesteijn, moeder onvermeld), zonder nageslacht overl. vóór 7-2-1721. Misschien was
hij identiek met de Jan Duijvesteijn, die op 20-6-1684 als getuige optrad bij een notaris in
De Lier toen deze een akte voor Gerrit Jansz. Duijvesteijn opmaakte. Deze Jan
Duijvesteijn ondertekende in een opmerkelijk zwierig handschrift.55 Aangezien in het
testament van zijn vader uit 1721 noch van hem, noch van zijn nageslacht sprake is, zal
hij toen reeds kinderloos overleden zijn.60

Kind uit (vermoedelijk) het tweede huwelijk:
2.

Ariaentje (Adriana) Gerritsdr. Duijvesteijn, ged. (Geref.) Maasland 28-2-1681 (vader
Gerrit Jansz. Duijvesteijn, moeder onvermeld) overl. (wellicht te Maasland) vóór 7-21721,60 tr. Maasland (ondertr. als. l-6-)16-6-1697 Dirck Jansz. Cocq, beide won. in het
dorp Maasland (1697), secretaris (1697) en notaris (1718)62 te Maasland, overl. (wellicht
te Maasland) vóór 7-2-1721).60

IVc. Leendert Jansz. Duijvesteijn, geb. naar schatting ca. 1630/‘35, boer te Hof van Delft (1674)
en nadien te Wateringen, waars. begr. in de kerk te Wateringen 1677/‘80, tr. mogelijk ca. 1665
Maria (Maritje enz.) Hendricksdr. van Noorden, heilig oliesel toegediend Wateringen 19-6-1694
en begr. in de kerk ald. 21-6-1694, misschien dr. van Hendrick Claessen van Noorden (te
Wateringen).63
Begin 1663 of kort daarvoor kocht Leendert Janss. Duijvesteijn een huis en erf in het dorp
Wateringen uit de boedel van wijlen Maritje Joosten, wed.van Jochem Arijenss. Sonnevelt.64 Op
een lijst van weerbare mannen te Wateringen uit het jaar 1665 komt Leendert voor met ‘een
musquet, bandelier en zijdgeweer’.65 In 1674 kreeg hij het vruchtgebruik van de boerderij van
zijn schoonzuster Jannetje Duijvestein-van Rijt te Hof van Delft.37 Vermoedelijk in 1677 ging
hij te Wateringen boeren, want op 14-5-1677 kocht hij voor 1000 gld. een huis, erf, barg met
geboomte in het dorp van Wateringen, dat was belast met 44 hoenderen per jaar aan ‘den huijse
van Naeldwijck’.66 Dezelfde dag verkocht hij voor 750 gld. een huis met erf in het dorp
Wateringen aan Mr. Pieter Valckenis, hetwelk was belast met 2 gulden per jaar, toekomende de
Leprozen in ’s-Gravenhage.67 In 1680 was hij dood blijkens een Delfs kohier, waarin genoemd
wordt: de weduwe van Leendert Jansz. Duijvesteijn te Wateringen.38
Op 1-4-1682 bekende Maria Hendrick van Noorden, wed. van Leendert Janse Duijvesteijn,
wonende te Wateringen, 1500 car.gld. schuldig te zijn aan Jan Steevense van Gelder te Delft. Als
onderpand voor deze lening gaf zij haar huis in het dorp Wateringen met 2 margen 2 hond
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‘weesende boogart’ in de Wippolder. Jan Leenderse Duijvesteijn, Engeltie Leenderse
Duijvesteijn, Heinderick Leenderse Duijvesteijn en Joost Leenderse Duijvesteijn, kinderen
en erfgenamen van Leendert Janse Duijvesteijn en van Maria van Noorden, stelden zich als
borgen.68 Marija Heijndericx van Noorde, wed. en boedelhoudster van Leendert Janss.
Duijvesteijn, wordt ook genoemd onder de erfgenamen van Trijntje Vrancken van der Burch in
een akte d.d. 7-8- 1685. Gezamenlijk transporteerden de erfgenamen een perceel in Wateringen.69
Zij verkocht op 4- 12- 1687 aan haar zoon Hendrick Leenderse en aan haar dochter Engeltie
Leenders Duijvesteijn 12 roeden land ‘binnen ofte omtrent’ het dorp Wateringen voor 50 car.gld.
Ten noorden grensde dit land aan grond van Maria van Noorden.70 Zij stierf waarschijnlijk ten
gevolge van een abces in de mond, hetgeen valt op te maken uit rekeningen van de chirurgijn
Sijbert van der Valck, die 6 of 7 bezoeken bij haar had afgelegd. Enige dagen na haar dood werd
er een inventaris opgemaakt van haar nalatenschap. Zij bewoonde een hofstede in Wateringen
aan het marctvelt die was belast met 44 hoenderen per jaar ‘aan het huijs van Naeltwijck’ en
waarvoor 11 gld. jaarlijk werd betaald aan stadhouder-koning Willem 111. Voorts liet zij na: 7
melkkoeien, 1 vaars en 2 kalveren. Aan de Kercklaen te Wateringen bezat zij nog 2½ morgen
boomgaard. Op 24-6-1694 werd de rekening betaald voor het openen van haar graf in de kerk te
Wateringen.71 Op 30-6-1695 werd rekening gedaan van de boedel, waaruit blijkt dat de
boomgaard voor 2400 gld. werd verkocht en het huis binnen het dorp voor 825 gld. Haar
erfgenamen waren haar drie kinderen: Engeltje, getrouwd met Arij Pieters van der Valck, Joost
en Hendrick Duijvesteijn.72 Maria van Noorden bleek ook nog ca. 8 mergen weiland in
Quintsheul in pacht te hebben gehad.73
Kinderen:
1.
Jan Leendertsz. Duijvesteijn, volgt Va.
2.
Engeltje Leendertsdr. Duijvesteijn, overl. na 30-6-1726, tr. Arij Pietersz. van der Valck,
meester kleermaker te Wateringen (1680), begr. Wateringen 11-3-1717. Engeltje werd op
25-8-1668 vermeld in het testament van haar oom Vranck Jansz. Duijvesteijn.30 Zij zal
toen nog zeer jong zijn geweest. Een Delfts kohier uit 1680 noemt Arij Pietersz. van der
Valck kleermaker te Wateringen.38 Hij werd op 5-2-1680 als meester kleermaker vermeld
als belender aldaar.74 Op 6-6-1684 verkocht hij voor 650 gld. een huis in Quintsheul in de
heerlijkheid Wateringen.75 Engeltje was hoogstwaarschijnlijk op 30-6-1726 nog in leven,
toen zij als getuige optrad bij het huwelijk van haar neefje Leendert (VIa.) te Loosduinen.
3.
Hendrik Leendertsz. Duijvesteijn, volgt Vb.
4.
Joost Leendertsz. Duijvestein, volgt Vc.
Va. Jan Leendertsz. Duijvesteijn, j.m. geb. te Wateringen, santschipper ald. (1680), kennelijk
overl. tussen 1-4-1682 en 23-6-1694, tr. Naaldwijk (schepenen) 19-5-1680 Marijtie (Maria)
Everts van der Swam (Swan), j.d. geb. te Wateringen, begr. Wateringen 12-3-1729. Op 25-8-1668
werd Jan vermeld in het testament van zijn oom Vranck Jansz. Duijvesteijn.30 Hij moet toen nog
zeer jong geweest. Een Delfts kohier uit 1680 noemt hem santschipper te Wateringen.38 Op 1-41682 stelde hij zich borg voor zijn moeder,68 doch vóór 23-6-1694 was hij kennelijk overleden,
want hij werd niet vermeld - noch zijn weduwe en kinderen - onder de erfgenamen
van zijn moeder.71
Kinderen (volgorde onzeker):
1.
Leendert Jansz. Duijvesteijn, volgt VIa.
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2.

Jannetje Jansdr. Duijvesteijn, woonde te Delft (1733) tr. le Wateringen (RK) 11-5-1710
Gerrit Corse van der Hulst, begr. Wateringen okt. 1728, mogelijk zn. van Cors Aertsen,
tr. 2e(?) (ondertr. Delft Oude Kerk 20-6-)1733 Leendert Hogenboom, j.m. in de Grote
Broerhuijssteeg te Delft (1733). Mogelijk is dit huwelijk niet voltrokken, want ‘ome
redenen’ vond het tweede gebod niet plaats. Bij haar eerste huwelijk traden Sier Japikse
Hogerwoert en Pieter Pieterse Tetteroode als getuigen op. In 1724 en 1726 moet zij
ernstig ziek zijn geweest, want op 1-4-1724 en 14-2-1726 werd haar het heilig oliesel te
Wateringen toegediend. Op 28-5-1731 werd zij als Jannetje Duijvesteijn, weduwe van
Gerrit van der Hulst, met 9 kinderen, waarvan er maar 2 bij haar waren, te Delft onder
borgtocht geadmiteerd.76

En vermoedelijk ook:
3.
Leijsbeth Jansdr. Duijvesteijn, waars. begr. Wateringen 15-12-1738.
VIa. Leendert Jansz. Duijvesteijn, woonde Heem(s)werf (1724-1727) en bij de Poeldijk (17301734), tr. vóór 1724 Josijntje Willems Zuijderwijk (Zuitwijk), overl. 1725/‘26, tr. 2e (RK)
Loosduinen 30-6-1726 Leuntie (Lens) Hendriksdr. van der Spek, mogelijk dr. v. Hendrik Jansz.
van der Spek. Bij zijn tweede huwelijk waren Hilletje Frankken en Engeltje Leenderts
(= waars. Duijvesteijn) getuigen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Leendertsdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen 20-7-1724 (won. Heemswerf,
peter en meter: Gerrit Corse en Marietje Evers van der Swang), wellicht overl. jong.
2.
Maria Leendertsdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen 7-9-1725 (won. Heemswerf, peter
en meter Gerrit Corse en Jannetje Jans Duivestijn), van haar verder niets bekend.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3.
Johannes Leendertsz. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen 24-2-1727 (won. Heemwerf,
peter en meter: Gerrit Corse van der Hulst en Jannetje Leenders (Duivestijn), wellicht
overl. jong.
4.
Josina Leendertsdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen/Monster 19-11-1730 (won. bij de
Poeldijk, peter en meter Willem Willemse en Cornelia Anthonse van der Hoeve) waars.
overl. (aang. Den Haag pro deo, 65 jaar, overl. aan verval van krachten, begr.
Noorderkerkhof, 21-)2-1800.
5.
Helena Leendertsdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen/Monster 23-1-1732 (won. bij de
Poeldijk, peter en meter: Hendrik van der Spek en Margretha Oovervest), van haar verder
niets bekend.
6.
Joannes Leendertsz. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen/Monster 28-1-1733 (won. bij de
Poeldijk, peter en meter: Hendrik Janse van der Spek en Jannetie Jans Duijvestijn),
wellicht overl. jong.
7.
Joannes Leendertsz. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen/Monster 4-12-1734 (won. bij de
Poeldijk, peter en meter: Leendert Jooste Duijvestijn en Lijsbeth Jans Oovervest),
misschien overl. (als Johannes Duivestin, 72 jaar, ongehuwd, won. Slop van de Drie
boeren, geen nakomelingen, ziekte water op de borst, aang. Den Haag 12-)l-1808.
Vb. Hendrik Leendertsz. Duijvesteijn, vermoedelijk timmerman te Wateringen, heilig oliesel
toegediend Wateringen 16-8-1727, tr. le vóór 1694 Cornelia Doen van Alenburg, begr.
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Wateringen 30-11-1703, tr. 2e vóór 1707 Leuntje (Leentje, Appolonia) Cornelisdr. Olthoorn
(Outshoorn, Hoosthooren), heilig oliesel toegediend Wateringen 28-11-1712 en begr. ald.
1-12-1712. Hendrik Duijvesteijn, van Wateringen, werd op 11-1-1708 vermeld als één der
erfgenamen van Maertje Jaspers.77 Op 23-1-1715 verkocht hij - daarbij voor zover nodig
geassisteerd met Thomas van Esch - een huis aan de noordzijde van de Kercklaen :In de
Wippolder in het ambacht Wateringen, dat door hem zelf getimmerd was op land van de kopers,
voor een bedrag van 1200 gld.78 Hendrik had nabij het dorp Wateringen een huis en wat grond in
pacht, hetgeen o.a. blijkt uit een akte van 24-4-1718, waarin (zijn broer) Joost Duivestein als
getuige optrad78 Hij was de schrijfkunst machtig.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1.
Dominicus Hendriksz. Duijvestein, ged. (RK) Wateringen 1-11-1694 (peter en meter:
Tomis van Es en Dirkie Doe), wellicht overl. jong.
2.
Leonardus Hendriksz. Duijvestein, ged. (RK) Wateringen 6-10-1696 (peter en meter:
Joost Leendertse Duijvestijn en Engeltie Duijvestijn), mogelijk begr. Wateringen (als
Leen Duijvesteijn) 23-10-1763. Op 23-12-1777 werd te Wateringen begraven Hendrik
Leendese Duijvestijn; mogelijk zijn zoon?
3.
Dominicus Hendriksz. Duijvesteijn, ged. (RK) Wateringen 17-9-1698 (peter en meter:
Tomis van Es en Anna Jants Oosthoorn), van hem verder niets bekend.
4.
Anna (Annetje, Annetie, Antje) Hendriksdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Wateringen
17-1-1701 (peter en meter: Cornelis Janse Swanevelt en Jannitje Doen), j.d. geb.
Wateringen en won. Kralingen (1726), won. ‘op het Kaeijtje’ buiten de Oostpoort van
Rotterdam (1730), begr. Kralingen (ten onrechte als vrouw Cornelis van Velsen) 13-121771, tr. Kralingen (ambachtstrouw) 5-5-1726 Arij (Adrianus) Simonsz. van Velsen
(Velzen)/van der Velden, ged. (RK) Kralingen (als Adrianus van der Velden) 8-2-1701
(peter en meter: Arie van der Velden en Jannetie van der Velden), j.m. won Kralingen
(1726), overl./begr. ald. 5/8-1-1780, zn. van Sijmon Ariensz. van der Velden 80 en Maritie
Reijers Uytenbroek. Annetje Hendriks Duijvesteijn, huisvrouw van Arij van Velzen, oud
29 jaar en wonende ‘op het Kaeijtje tegenover het Salae Kaeijtje buijten de Oostpoort van
Rotterdam’, legde op 7-7-1730 een verklaring af op verzoek van Maerten van
Zevenhuijzen en diens vrouw Kornelia Verdoes, die op ‘het Salae Kaeijtje’ woonden. Zij
was de schrijfkunst niet machtig en ondertekende met de letters ‘A H’.81
5.
Theodora Hendriksdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Wateringen 21-4-1702 (peter en meter:
Thomas van Es en Engeltje Jans), waars. begr. Wateringen (als Dirikje Heindr.
Duijvesteijn) 8-7-1740.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6.
Maria Hendriksdr. Duijvestéijn, ged. (RK) Den Haag (Spaanse Kapel) 16-2-1707 (peter
en meter: Judocus Leonardus Duijvesteijn en Maria van der Swal), wellicht overl. jong.
7.
Maria Hendriksdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Schipluiden 25-5-1710 (peter en meter: Joost
Leenderse Duijvesteijn en Maria Evers van der Swan), van haar verder niets bekend.
Vc. Joost Leendertsz. Duijvesteijn, heilig oliesel toegediend te Wateringen 31-10-1719 en
1-4-1724 en begr. ald. 23-4-1724, tr. Marij (Marijtje) Petersdr. van der Burg, heilig oliesel
toegediend te Wateringen 29-8-1729 en begr. ald. 30-8-1729. Hij was mogelijk identiek met de
Joost Duijvesteijn die op 7-3-1719 te Zoetermeer het lijk aangaf van Bastiaen Cornelisse van der
Tack. Hij was de schrijfkunst machtig.
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Kinderen:
1.
Gerritje Joosten Duijvesteijn, woonde in Monsterambacht (171 l), begr. Wateringen
1-6-1753, tr. le (Geref.) Monster en (RK) Wateringen 3-5-171 1) Pieter Jansz. (van)
Outshoorn, woonde in Monsterambacht (1711), heilig oliesel toegediend te Wateringen
16-12-1714 en begr. ald. 17-12-1714, tr. 2e (RK) Wateringen 19-9-1717 Gillis
Heindriksz. van der Speck, begr. Wateringen 12-11-1741. Als getuigen bij haar eerste
huwelijk traden op: Evert Wilmse van der Knaep, Maria Cornelis en Marie Pieters; bij
haar tweede huwelijk: Pieter Leendersen Katersloot (Hatersloot), Aelbregt Leenderse
Raephorst.
2.
Leendert Joosten Duijvesteijn, volgt VIb.
3.
Maria Joosten Duijvesteijn, ged. (RK) Wateringen 9-8-1694 (peter en meter: Hendrik
Duijvesteijn en Engeltie Duijvestijn), wellicht overl. jong.
4.
Maria Joosten Duijvesteijn, ged. (RK) Wateringen 30-9-1695 (peter en meter: Hendrik
Duijvestijn en Engeltie Leenderts Duijvestijn), van haar verder niet bekend.
5.
Elisabetha Joosten Duijvesteijn, ged. (RK) Wateringen 30-5-1700 (peter en meter: Jan
Engelen en Pitertie Pieters), heilig oliesel toegediend te Wateringen 15-9-1719 en begr.
ald. 17-9-1719.
VIb. Leendert Joosten Duijvesteijn, woonde nabij Quintsheul (1720, 1722), nabij Haasjesheul
(1724, 1726), in het ambacht van Monster (1725), bij de Poeldijk (1733), tr. (RK) Wateringen
9-1-1720 Lijbeth Jansdr. Overvest. Bij hun huwelijk traden als getuigen op: Arent Bast.
Swaeneveld, Lijsbeth Maert. v. Dixhoorn en Maria Corn. Perveen. Leendert Joostsz. Duijvesteijn
en Lijsbeth Jansdr. Overvest, echtelieden wonende in het ambacht van Monster, maakten op 4-41725 een mutueel testament. De langstlevende zou de kinderen moeten opvoeden enz. en bij
meerderjarigheid 3 gld. uitkeren. Indien hij als langstlevende opnieuw zou trouwen zonder
kinderen te hebben, zou hij 100 gld. moeten uitkeren aan haar twee halfbroers Jan Dame van
Dijck en Pieter Dame van Dijck of hun nakomelingen. In het geval zij zonder kinderen als
langstlevende zou komen te hertrouwen, zou zij eenzelfde bedrag aan zijn naaste familieleden
moeten uitkeren. Tot voogden na het overlijden van de langstlevende werden aangesteld:
Huijbrecht Pankrisz. Persoon, won. te Wateringen en Huijbrecht Servaasz. van netter, won.
Ambacht Monster. Hij ondertekende de akte; zij stelde een merkteken. Zij stonden in de registers
van de 200e penning niet bekend.82
Kinderen:
1.
Pieter Leendertsz. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen 14-11-1720 (won. omtrent
Quintsheul, peter en meter: Joost Leenderse Duivestijn en Maria Piters van der Burg),
wellicht overl. jong.
2.
Lijsbeth Leendertsdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen 20-4-1722 (won. omtrent
Quintsheul, peter en meter: Joost Leendertse Duivesteijn en Marietje Pieters van der
Burg), van haar verder niets bekend.
3.
Jannetje Leendertsdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen 12-6-1724 (won. bij
Haesjesheul, peter en meter: Jan Dames van Dijk en Lijsbeth Jans de Bruijn), wellicht
overl. jong.
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4.

5.

Piter Leendertsz. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen 13-10-1726 (won. omtrent
Haesjesheul, peter en meter: Piter Damen van Dijk en Pietertje Piters van der Burg), van
hem verder niets bekend.
Joanna Leendertsdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Loosduinen/Monster 12-6-1733 (won. bij de
Poeldijk, peter en meter: Jan Dame van Dijk en Lijsbeth Jans). van haar verder niets
bekend.

IVd. Arent (Arijen) Jansz. Duijvesteijn, geb. naar schatting ca. 1640, woonde te Berkel (in
Rodenrijs) (zeker sedert 1655), bouwman ald., overl. na 7-8- 1685 en vóór 1697, tr. (RK) Berkel
20-1-1668 Sebastiana (Bastiaentje) Roelofsdr. (Roelen), woonde in de Zijs (1668) heilig oliesel
toegediend te Berkel 19-8-1724 en overl. (imp. 3 gld. Berkel 25) 8-1724 (als wed. van Jan de
Jong). Zij hert. (RK) te Berkel 14-1-1697 Jan Ariens (alias Jan de Jong?).
Op 12-8-1655 testeerden Peijter Vrancken van der Burch en Jannetgen Leenderts, echtelieden
wonende in het ambacht van Berkel in Rodenrijs. Aan ‘neve’ Arent Janss. Duijvesteijn,
‘jegenwoordich bij haer wonende’ vermaakten zij een legaat van 500 gld.83 Op 13-2-1674
bekende Arent Jansz. Duijvesteijn, wonende te Berkel, 525 gld. schuldig te zijn aan Maria Maen,
wed. van Cornelis Galeijns Keijser, en dat i.v.m. de koop en leverantie van koebeesten en hooi.84
Door Gabriel Krijne Vermeer werd Arijen Jansz. Duijvesteijn, wonende in het ambacht van
Berkel, tot voogd over diens kinderen aangesteld.85 In 1680 werd hij als bouwman en ‘capitalist’
te Berkel genoemd.86 Op 7-8-1685 werd hij nog genoemd onder de erfgenamen van Trijntje
Vrancken van der Burch.69
Kinderen:
1.
Pieter Arentsz. Duijvesteijn, volgt Vd.
2.
Roelof Arentsz. Duijvesteijn (ged. RK) Berkel 21-5-1674, van hem verder niets bekend.
3.
Neeltje Arentsdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Berkel 3-3-1678, j.d. te Berkel (1706), tr.
Hillegersberg (Ambachtstrouw) (imp. Berkel 6 gld. 16-4-) 2-5-1706 Willem Ariensz. van
Rijn, j.m. van den Berg (= waars. Hillegersberg) (1706).
4.
Jan Arentsz. Duijvesteijn, volgt Ve.
Vd. Pieter Arentsz. Duijvesteijn, wellicht geb. Berkel ca. 1670 (doop niet gevonden), heilig
oliesel toegediend te Berkel 21-7-1723, overl. (imp. 3 gld. Berkel 30-7-) 29-7-1723, tr. (RK)
Berkel 13-1-1692 Lijsbetb Evertsdr. Woggelon (Woggelom), overl. na 11-7-1716, dr. van Evert
Cornelisz. Woggelom (Woggelon) en N.N.
Op 2-6-1711 testeerde Evert Woggelon, wonende in de Kethelpolder, op het nagelaten kind van
wijlen zijn dochter Pleuntje bij Jan Claess. Poot, ‘voor haer moeder getrouwde dienste aen hem
comparant gedaen’, en op zijn kinderen Aeltje, getrouwd met Johannis Verschil, en Lijsbeth,
gehuwd met Pieter Arijens Duijvesteijn. Evert was beneden de 4000 gld. gegoed 87. Enkele akten
hebben betrekking op de afwikkeling van diens nalatenschap. De onzuivere boedel bedroeg ruim
5600 gld. De erfgenamen Pieter Arents Duijvesteijn, Lijsbeth Evert Woggelom en hun dochter
Elisabeth Duijvest(eijn) bleken 90 gld. aan de boedel schuldig te zijn. Hiervoor stelde
Heijnd(rick) van de Hoeve, gehuwd met Maria Pieters Duijvesteijn, zich borg.88 Zij waren de
schrijfkunst machtig.
Kinderen (volgorde onzeker);
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Maria (Marietje) Pietersdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Berkel 19-10-1692 (meter: Aaltje
Everts), heilig oliesel toegediend te Berkel 21-8-1720 (moet zijn hersteld), tr. le imp. Pro
deo Berkel 19-5-) 1713 Heijndrick Dircksz. van de(r) Hoeve(n), j.m. van Berkel, overl.
(imp. pro deo Berkel 2-5-)1722, zg. van Dirck Leendertsz. van der Hoeven (Hooven) en
Machteltje Jansdr. van Nierop.89 Tr. 2e (Geref.) Overschie (zij 3 gld. imp. Berkel 14-5)
30-5-1723 Jan Willemsz. van der Meijde (Meide), ged. (Geref.) Overschie 22-2-1699, j.m.
van Akkersdijk (onder Overschie) (1723), zn. van Willem Cornelisz. van der Meijden en
Sara Jansdr. van Rijn, tr. 3e (imp. pro deo Pijnacker 11-12-1733) Leendert Jacobsz.
Lange(r)la j.m. van Berkel (1728), van Nieuwerkerk (1733), hij tr. le (3 gld. imp. Berkel
9-l-)1728 Cornelia Jacobs Westerlaan.
Elisabeth Pietersdr. Duijvesteijn, in leven 11-7-1716.88 Van haar verder niets bekend.
Arent Pietersz. Duijvesteijn, volgt VIc.
Waarschijnlijk: Jan Pietersz. Duijvesteijn, doopgetuige te Monster 4-4-1731 bij kind van
Arent Pietersz. Duijvesteijn; van hem verder niets bekend.
Cornelis Pietersz. Duijvesteijn, ged. (RK) Berkel 13-8-1699 (peter: Evert Cornelisse),
overl. (imp. pro deo Berkel 28-) 2-1710.
Pleuntje (Appolonia) Pietersdr. Duijvesteijn, ged. (RK) Berkel 15-9-1701 (peter: Jan
Poot), vermoedelijk identiek met Plonia Duijvesteijn, begr. Hillegersberg (vervoerd van
Rotterdam naar ald.) 6-12-1749, tr. (RK) Berkel (ieder 15 gld. imp. ald. 25-5-) 16-6-1720
Dirck Cornelisz. (van) Stolk (Stolkwijk), j.m. van Berkel, overl. na 17-11-1729.

Wordt vervolgd.
NOTEN
1.
Deze vermeldingen als welgeborene dank ik aan een vriendelijke mededeling van de heer
D. van Baalen te Zoelen.
2.
Zie: C. Hoek, De leenkamers van de Heren van Wassenaar, in O.V. jrg. 1978, blz. 502503. NA ’s-Gravenhage-Wateringen oud.recht.arch. inv. nr. 38, f. 79 verso, d.d. 3-121685.
3.
NA ’s-Gravenhage-Arch.Staten van Holland vóór 1572, inv. nr. 826. Andere kohieren uit
de. 16e eeuw aldaar konden door mij niet meer geraadpleegd worden i.v.m. de slechte
staat Mogelijk bevatten deze meer gegevens.
4.
Zie: C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad van der Wateringe, in OV jrg.
1966, blz. 487.
5.
Zie o.a. NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 29, akten d.d. 11-5-1610,
30-9-1617 en 20-10-1618.
5a.
Zie: C. Hoek, Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland,
Schieland, op het eiland IJsselmonde en in de Lek (13e eeuw-1650), in. O.V. jrg. 1982,
blz. 244.
5b.
Als noot 4 blz. 502.
6.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 29, akte d.d. 10-7-1610.
7.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 29, diverse akten uit de jaren
1607, 1608 en 1618.
8.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. inv. nr. 2, fol. 130, akte d.d. 16-5-1603.
9.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 29 akte d.d. 11-8-1607.
10.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 29, akte d.d. 17-5-1613.
11.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 29, d.d. 1-8-1620.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38

NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 29, akte d.d. 11-10-1615.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oudrecht. inv. nr. 29, akte dd: 20-2-1616.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 29, akte d.d. 13-2- en 11-3-1608.
Zie ook: G.A. ’s-Gravenhage oud. not. arch. inv. nr. 84, fol. 97 e.v., akte d.d. 2-5-1656.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 29, akte d.d. 3-12-1614.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 30, akte d.d. 3-8-1624.
Volgens transport voor notaris Cors van Vliet te Delft; zie ook: NA ’s-GravenhageWateringen oud.recht.arch. inv. nr. 31, akte d.d. 16-6-1630.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. inv. nr. 70, fol. 69, akte d.d. 16-9-1634. ‘In het boek:
Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen’ door
P.M.H. Welker (heruitgave Arnhem 1971) staat op blz. 46 een Heyndrick Jansz.
Linquesteijn te Wateringen vermeld als één der ‘geïnteresseerden’ (= belang-hebbenden)
in de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in het begin van de 17e eeuw. Ongetwijfeld moet
voor Linquesteijn Duijvesteijn gelezen worden en berust eerstgenoemde naam op een
foutieve lezing door de auteur van genoemde uitgave. Opmerkelijk is dat voor Heyndrick
een Adriaen Cornelisz. van Roijen als medebelanghebbende is genoemd. Was hij wellicht
een stiefzoon van Hendrick Duijvesteijn? Het aandeel in de ambachtsheerlijkheid kan via
Lijsbeth Henricxdr, de weduwe van Roijen, aan Duijvesteijn zijn gekomen.
Als noot 16, 17 en 18.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. inv. nr. 513, fol. 64 e.v., akte d.d. 25-5-1662.
Doopboek Oude Kerk te Delft.
G.A. Delft, oud. not. arch. inv. nr. 2130, akte 155, d.d. 5-10-1666.
G.A. Rotterdam-Overschie, oud. not. arch. inv. nr. 6724, akte d.d. 14-10-1643. Zie ook
O.V. jrg. 1981, blz. 42.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 30, akte d.d. 9-5-1626.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. invnr. 156. fol. 376, akte d.d. 2-3-1644.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 32, fol. 190 e.v., akte d.d. 22-51646.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 35, fol. 75 e.v., akte d.d. 17-91658.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 1 en 38, fol. 71 e.v., akte d.d. 7-81685.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen oud.recht.arch. inv. nr. 1, akte d.d. 1-7-1685, akte voor het
Hof van Holland d.d. 27-7-1685. Zie ook: Wateringen oud.recht.arch. inv. nr. 1, akte d.d.
7-8-1685 en G.A. Delft, oud. not. arch. inv. nr. 2205, akte 209, d.d. 26-11-1676, nr. 061,
akte 48, d.d. 20-3-1664 en nr. 2058, akte 70, d.d. 5-6-1661 en NA ’s-Gravenhage-De Lier
oud. not. arch. inv. nr. 5311, akte d.d. 26-10-1682.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 762, fol. 1431, akte d.d. 25-8-1668.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 782, fol. 173, akte d.d. 15-3-1671.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 782, fol. 189 e.v., akte d.d. 2-8-1671.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 782, fol. 193 e.v., akte d.d. 11-8-1671.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 780, fol. 33, akte d.d. 20-5-1672.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 782, fol. 255, akte d.d. 19-11-1672.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 764, fol. 487, akte d.d. 25-1-1674.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 775, fol. 167, akte d.d. 10-8-1674.
G.A. Delft, Quohier van families binnen de gerechten en ambachten onder Delft
ressorterende -jaar 1680- inv. nr. 1763, le afdeling.
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39.
40.

41.
42.
42a.

43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52
52a.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

NA ’s-Gravenhage-De Lier, oud. not. arch. inv. nr. 5311, akte 215, d.d. 12-8-1681.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 780, fol. 275 e.v., akte d.d. 8-5-1674, fol. 671 e.v.,
akte d.d. 18-5-1674, fol. 425, akte d.d. 1-2-1675, fol. 935 e.v., akte d.d. 8-3-1680, fol.
1035 e.v., akte d.d. 8-3-1680, fol. 1035 e.v., akte d.d. 2-10-1680, en inv. nr. 774, fol. 834,
d.d. 19-5-1672.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. inv. nr. 1153, akte d.d. 29-1-1680.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. invnr. 1153, akte d.d. 22-3-1680.
Hij komt tot in 1687 voor in de belastingboeken (z.g. ‘schreven’) van De Lier en zal tot
dan in De Lier hebben gewoond; dit volgens vriendelijke mededeling van de heer K.F.
van Dijk te De Lier.
NA ’s-Gravenhage-De Lier, oud. not. arch. inv. nr. 5306, akte d.d. 9-12-1661.
NA ’s-Gravenhage-De Lier, oud. not. arch. inv. nr. 5306, akte d.d. 2-4-1662.
NA ’s-Gravenhage-De Lier, oud. not. arch. inv. nr. 5311a, akte d.d. 21-2-1689.
Zie: C. Hoek, De leenkamers van de Heren van Wassenaar, in O.V. jrg. 1978, blz. 481. Zij
bezaten tevens een leen van de hofstad Hontshol; zie: O.V. jrg. 1972, blz. 171. Jannetje
van Rijt, de vrouw van Vranck Duijvesteijn, zal nauw verwant aan Trijntje van der Burch
zijn geweest. Zie voor meer akten betreffende Pieter Duijvesteijn: NA ’s-Gravenhage-De
Lier, oud. not. arch. inv. nr. 5311, akten d.d. 29-l- en 3-2-1681, G.A. ’s-Gravenhage, oud.
not. arch. inv. nr. 1063, fol. 315, akte d.d. 21-6-1683.
Zie het artikel van J.H. Brakke over funktionarissen o.a. te Schipluiden in O.V. jrg. 1966,
blz. 395.
G.A. Delft, oud. not. arch. invnr. 2232, akte 43, d.d. 1-4-1683.
NA ’s-Gravenhage-De Lier, oud. not. arch. inv. nr. 5311, fol. 237 e.v., akte d.d. 17-81683.
G.A. Delft, oud. not. arch. invnr. 2620, akte 24, d.d. 9-6-1735.
NA ’s-Gravenhage-De Lier, oud. not. arch. invr. nr. 5311, fol. 163, d.d. 20-12-1684.
NA ’s-Gravenhage-De Lier, oud. not. arch. inv. nr. 5311, fol. 253, akte d.d. 11-7-1685.
NA ’s-Gravenhage-Hof van Holland, inv. nr. 3628.
NA ’s-Gravenhage-De Lier, oud. not. arch. inv. nr. 5311, fol. 217, akte d.d. 19-8-1681.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. inv. nr. 660, fol. 646, akte d.d. 2-11-1683.
NA ’s-Gravenhage-De Lier, oudnotarch. inv. nr. 5311, fol. 142 e.v., akte d.d. 20-6-1684.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. inv. nr. 1023, fol. 145 e.v., akte d.d. 19-7-1700.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 799, fol. 935 e.v.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. inv. nr. 659, fol. 597, akte d.d. 18-9-1682.
NA ’s-Gravenhage-De Lier, oud. not. arch. invnr. 5311, akte d.d. 16-3-1686.
G.A. Delft, oud. not. arch. inv. nr. 2533, akte d.d. 7-2-1721.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. inv. nr. 593, fol. 637 e.v., akte d.d. 8-1-1685 en inv.
nr. 920, fol. 651 e.v., akte d.d. 29-6-1697.
Zie: C. Hoek en Th van Straalen, Repertorium op de lenen van de hofstad Groeneveld in
‘t Woud (1342-1718), in O.V. jrg. 1973, blz. 27.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 33, fol. 2, akte d.d. 16-2-1646.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 2, akte d.d. 2-3-1663.
Centraal Bureau voor Genealogie te ’s-Gravenhage, kopie van een lijst van weerbare
mannen te Wateringen in het jaar 1665.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 37, fo. 122, akte d.d. 14-5-1677.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 37, fol. 121, akte d.d. 14-5-1677.
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 1 en inv. nr. 38, fol. 5 verso e.v.,
akten d.d. 1-4-1682.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 1, akte d.d. 7-8-1685.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 1 en inv. nr. 38, fol. 118 e.v.,
akten d.d. 4-12-1687.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 9, akte d.d. 23-6-1694.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 2, akte d.d. 30-6-1695 en inv. nr.
39, fol. 60 e.v., akte d.d. 25-7-1695.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. inv. nr. 673, fol. 5 e.v., akte d.d. 2-1-1696.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 1, akte d.d. 5-2-1680.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 1, akte d.d. 6-6-1684.
G.A. Delft, admissies.
G.A. Rotterdam-Hillegersberg, oud. not. arch. inv. nr. 4914, akte 141, d.d. 11-1-1708.
NA ’s-Gravenhage-Wateringen, oud.recht.arch. inv. nr. 40, fol. 148 verso e.v., akte d.d.
23-1-1715.
G.A. ’s-Gravenhage, oud. not. arch. inv. nr. 1071, fol. 612 e.v., akte d.d. 24-4-1718.
Deze familie noemde zich later Van Velsen/Velzen.
G.A. Rotterdam, oud. not. arch. inv. nr. 2451, fol. 567 e.v., akte d.d. 7-7-1730.
G.A. Delft, oud not.arch. inv. nr. 2710, akte 20, d.d. 4-4-1725.
G.A. Delft, oud. not. arch. inv. nr. 1922, akte 156, d.d. 12-8-1655. .
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 764, fol. 507, akte d.d. 13-2-1674.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 766, fol. 841, akte d.d. 13-10-1681.
Zie: W. Sonneveld, Fragmenten uit de historie van Berkel en Rodenrijs, deel 1, Berkel en
Rodenrijs 1977, blz. 130. Zie ook als noot 38.
G.A. Schiedam, oud. not. arch. inv. nr. 805, fol. 393 e.v., akte d.d. 22-6-1711.
G.A. Rotterdam-Hillegersberg, oud. not. arch. inv. nr. 4915, akte 131, fol. 530 e.v., akte
d.d. 19-1-1716 en akte 140, fol. 562 e.v., akte d.d. 11-7-1716.
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