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 JOOST HILLEBRANTSZ, geb. ca. 1491, schout van Hof van Delft (1532),1 

ambachtsbewaarder van Hof van Delft (1522, 1528, 1534, 1536, 1550),2 schout 

van Biesland (1553, 1555),3 begr. Delft 17.4.1558 (Nieuwe Kerk),
4
 

 

 tr. 

 

 MARGRIETE CORNELISDR, van Hof van Delft, dr. van Cornelis Hillebrantsz 

en Katherin Dircx 

 

 Kinderen: 

 1. Grietgen, woont te Naaldwijkerbroek, overl. ca. 1561, 

   tr. (1) Cornelis Vriesz, weduwnaar van Marijcken Allertsdr, overl. ca. 

1557, 

   tr. (2) ca. 1557 Jan Dircxz, overl. 1585. Hij hertr. (2) Nijesken Adriaensdr, 

(3) Maritgen Dircksdr, en (4) Neeltje Jorisdr (Molenwerff). 

 2. Geertgen, woont eerst te Honselersdijk, later te Naaldwijk, nog later te 

Kwintsheul, begr. Naaldwijk 10.1.1610, 

   tr. (1) Cornelis N.N., 

   tr. (2) Arlewijn Jansz, overl. 1561-62 

 3. Hillebrant, volgt IIIa 

 4. Crijntje, woont te Delfgauw, 

   tr. Gerrit Adriaens 

 5. Vranck, volgt IIIb 

 6. Sasbout 

 7. dochter, 

   tr. Pieter Cornelisz 

 8. Pieter 

 

 

Joost Hillebrantsz wordt voor het eerst genoemd op 14.7.1516 wanneer hij samen met 

de andere eigenaren van de “Noirde polder” onder Hof van Delft (waaronder zijn 

moeder) een procedure begint voor het Hof van Holland over het onderhoud van de 

afscheiding met het Pijnackerse. In een vervolgstuk van 11.8.1516 blijkt Joost 

Hellebrantsz wonend te Delfgauw ca. 25 jaren. Het geschil wordt later voorgelegd aan 

de Grote Raad van Mechelen.
5
 

 

In de rekeningen van de Nieuwe Kerk te Delft wordt over het boekjaar dat begint op 

Sint Maarten 1520 gemeld dat de vrouw van Joost Hillebrantsz in haar ziekte een koe 

aan de kerk heeft geschonken. Tegen mei 1521 volgt de aantekening dat Joost 

daadwerkelijk de koe heeft gekocht die zijn vrouw in levende lijve had geschonken. 

                                                           
1
  Hoek (1986), op. cit., p. 550. 

2
  J.J.F. Lots, Pijnacker en inwoners vermeld in procedures voor de Grote Raad van Mechelen (ca. 

1450 - ca. 1580), Ons Voorgeslacht, jrg. 68, 2013, p. 394 en C. Hoek, Acten betreffende ’t Woud, Ons 

Voorgeslacht, jrg. 39, 1984, p. 587. 
3
  Oud archief Den Haag, inv. nr. 609, f. 67 resp. archief Hof van Holland, inv. nr. 755, f. 6. Zie ook 

Oud archief Delft, 1e afdeling, inv. nr. 678-1, f.  
4
  Archief Delftse parochiekerken, inv. nr. 150, ff. 119c en 216. 

5
 P.C.M. Scholvinck, Die van Delff ende die van Delfland voor de Grote Raad 1471-1577, Delft 

1986, Beroepen van Holland dossier 258, pp. 90-91 en J.J.F. Lots, Pijnacker en inwoners vemeld in 

procedures voor de Grote Raad van Mechelen (ca. 1450 - ca. 1580), Ons Voorgeslacht, jrg. 68, 2013, 

pp. 391-392. 
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Dat suggereert dat zijn vrouw (waarvan de naam helaas niet wordt genoemd) 

inmiddels overleden zou zijn.
6
 Het zou dus kunnen dat Margriete Cornelisdr niet 

Joosts eerste vrouw is. 

 

Volgens de rekeningen van het Delftse Gasthuis zit Joest Hillebrandtz in 1531 in het 

laatste jaar van een huurcontract voor 7 morgen 4 hond in Biesland. Het jaar daarop 

wordt de huur voor 9 jaar verlengd.
7
 

 

Op 21.3.1532 (Paasstijl) schikt Joost Hillebrants als man en voogd van Margriete 

Cornelisdr een geschil met zijn schoonvader Cornelis Hillebrants over Margrietes 

aandeel in de nalatenschap van haar moeder Katherin Dircx. Daarbij krijgt Joost 

definitief de beschikking over 3½ morgen land ten zuiden van de kerk van Pijnacker. 

Gegeven de getaxeerde waarde van 425 Kgl blijkt Margrietes erfportie alles bijeen 

groter te zijn dan die van haar broers en zusters, zodat Joost aan Cornelis een som van 

125 Kgl dient terug te betalen.8 

 

Volgens het verzweerboek bezit Joost Hillebrantsz in 1532 onder Hof van Delft 

in de hoefslag van Barthoutsaat 

- 3½ morgen, ongeveer 5 jaar eerder gekocht van Jan Claesz opt Gat 

- 6 morgen 2 hond 17 gaarde, ongeveer 12 jaar eerder geërfd van zijn moeder 

Geertgen, vrouw of weduwe van Hillebrant, 

en in de hoefslag van Pijnacker 

- 4½ morgen, ongeveer 12 jaar eerder gekocht van de Kruisbroeders te Schiedam 

- 2½ morgen, ongeveer 8 jaar eerder gekocht van Claes Claesz 

- 2 morgen 75 roede, ongeveer 9 jaar eerder gekocht van Jan Feysz 

- 3 morgen, ongeveer 6 jaar eerder gekocht van Ariaen Heyn 

- 8½ hond, ongeveer 14 jaar eerder gekocht van Thielman de brouwer binnen Delft 

- 2½ morgen, ongeveer 2 jaar eerder gekocht van Simoen Voecht, Jan Heymansz en 

Ariaen Willemsz. 

Het verzweerboek maakt ook nog melding van 

- 4 morgen land in de hoefslag van Popswoude, die Joost Hillebrantsz ongeveer 16 

jaar eerder had verkocht aan Claes Hollantsz, 

- en van 3 percelen in de hoefslag van Russensloot, van resp. 11, 2 en 2 hond, 

waarvan Joost Hillebrantsz zijn aandeel nog geen jaar eerder had verkocht aan 

Heynrick Cornelisz, die de rest had geërfd van zijn moeder Haes vrouw of 

weduwe van Neel.
9
 

 

In 1535 blijkt Joost Hillebrantsz 

- 8 morgen 1 hond land aan de Oostpoort van Delft 

te huren van mr. Dirck Pijnsz, voor een bedrag van 52 Kgl en 15 sts per jaar.
10

 

 

Rond 1540 huurt hij ook 

- 4 morgen land in Hof van Delft bij Kraaienburg 

                                                           
6
 Archief Delftse parochiekerken, inv. nr. 150, ff. 120 en 268. 

7
  Archief oude en nieuwe gasthuis Delft, inv. nr. 331, jaarrekening 1530-31, f. 1v en jaarrekening 

1531-32, f. 1v. 
8
  Archief Hof van Holland, inv. nr. 1266, f. 177. 

9
  C. Hoek, Het verzweerboek van het Hof van Delft, gemaakt in 1532, Ons Voorgeslacht, jrg. 41, 

1986, pp. 557, 558. 
10

  Oud rechterlijk archief Delft, inv. nr. 305 en 306, bewerking P.C.J. van der Krogt. nr. 5. 
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van de Heilige Geesttafel van Delft. Over de precieze condities wordt een procedure 

gevoerd tot aan de Grote Raad van Mechelen toe.
11

 

 

Volgens het verzweerboek bezit Joost Hillebrantsz in 1546 onder Hof van Delft 

- 9 morgen 5 hond 42 roede in de hoefslag van Bartoutsaat en 

- percelen van 21 morgen 37½ roede en van 6 morgen in de hoefslag van 

Pijnacker.
12

 

 

Op 23.12.1555 leggen de ex-baljuw van Delfland en een aantal schouten, waaronder 

Joost Hillebrantsz schout van Biesland oud omtrent 64 jaar, een verklaring af ten 

overstaan van de baljuw en de welgeboren mannen van Delfland. Het is een 

“costuijme” dat de koper bij een openbare veiling voor de deuren van de kerk 

pondgeld moet betalen aan de officier van de plaats waar het goed in kwestie ligt, ook 

al gebeurt de veiling in een andere jurisdictie.
13

 

 

De kohieren van de 10e penning voor 1557 vertellen ons over de omvang van de 

boerderij van Joest Hillebrantsz, wonend te Delfgauw, tegen het eind van zijn leven. 

Onder Hof van Delft gebruikt hij in de hoefslag van Barthoutsaat 

- 9 morgen 5 hond 42½ roeden in eigendom, 

in de hoefslag van Pijnacker 

- 18½ morgen 37 roeden in eigendom 

- 6 morgen, in huur van Dirck Corstensz van Alckemade in Den Haag, 

en als vrij hofland 

- 4½ morgen in eigendom 

- 4½ morgen, in huur van het St. Agnieten klooster binnen Delft 

- 2 morgen, in huur van dhr. Mathijs Claesz priester binnen Delft 

- 3 morgen, in huur van de abdij van Rijnsburg
14

. 

Daarnaast bezit hij in Delfgauw 

- zijn huis, met schuur en bergen 

- een oud vervallen huis, dat niet meer bewoond wordt en 

- een huis met 2 schuren. 

Maar dat is nog niet alles. Want hij gebruikt ook nog 

- 15½ morgen onder Biesland, in eigendom 

- 4 morgen 4 hond mede aldaar, in huur van de Leprosenmeesters buiten Delft 

- 8 morgen in Poortland, in het Noordeinde van Delfgauw, waarvan 3 morgen te 

huur van het St Ursula klooster te Delft en 5 morgen in eigendom, gemeen 

liggende 

- 6 morgen onder Pijnacker, in eigendom, te weten 3½ morgen bij de Zuiderkerk en 

2½ morgen achter Catwijck upt Scheijt 

- 4 morgen onder Nieuweveen, in huur en 

- 2 morgen onder Nootdorp, in eigendom.15 

Dat brengt het indrukwekkende totaal op afgerond 88 morgen 4 hond. 

 
                                                           
11

  P.C.M. Schölvinck, Die van Delft ende die van Delflant voor de Grote Raad 1471-1577, 1986, p. 

279. 
12

  C. Hoek, Het verzweerboek van het Hof van Delft in 1546, Ons Voorgeslacht, jrg. 44, 1989, pp. 

466-467. 
13

  Oud archief Den Haag, inv. nr. 609, f. 67 
14

  Zie ook Archief abdij van Rijnsburg, inv. nr. 135, ff. 70v-71, waar blijkt dat de huur is ingegaan in 

1550.  
15

 Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1053, f. 12. 
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Vermeldenswaard is nog dat Joost op 4.3.1558 “in sijn olij bedde leijt”.16 Joost is dus 

katholiek. 

 

Voor de kinderen van Joost Hillebrantsz kan worden verwezen naar een aantal 

bronnen.  

In het kohier van de 10e penning van Hof van Delft voor 1561 wordt gemeld dat een 

aantal percelen land op naam van Vranck Joestezn tot Delfgauw voor elk 1/7 mede 

toebehoren aan zijn zwager Gerrit Adriaensz en zijn broer Pieter Joeste en voor 1/7 

van een 1/8 aan zijn zwager Pieter Cornelisz.
17

 Gerrit Adriaensz draagt zijn 1/7 

aandeel in een akte van 26.9.1568 over aan Vranck Joestenz. Daarbij wordt 

aangetekend dat de percelen hem, als man van Crijntje Joostendr, zijn aangekomen 

door het overlijden van Joest Hillebrantsz, Grietge Cornelisdr en Sasbout Joestenz.
18

 

Hillebrant Joestez tot Delfgauw blijkt volgens het kohier van de 10e penning van 

Biesland in 1561 eigenaar van 15 morgen 3 hond weiland, die in 1557 nog 

toebehoorden aan de erfgenamen van Joest Hillebrantsz.
19

 

Grietgen Joost Hillebrandtsonedochter komen we tegen in de rekening over 1561/62 

van het Oude Gasthuis te Delft, vanwege de pacht van 5 morgen land.
20

 

En op 4.12.1563 zijn Geertgen Joosten te Honselersdijk en Hillebrant Joosten, Vranck 

Joosten en Gerrit Adriaens nomine uxoris allen wonende te Delfgauw de gedaagde 

partij in een geschil voor het Hof van Holland.
21

 

 

                                                           
16

  Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1043, f.10v. 
17

 Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1291, f. 44v, 46 en 49. 
18

 Oud rechterlijk archief Hof van Delft, inv. nr. 118, f. 125v. 
19

 Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 911, f. 2 en inv. nr. 1228 f. 7.  
20

 Archief oude en nieuwe gasthuis Delft, inv. nr. 343. 
21

 Archief Hof van Holland, inv. nr. 3750. 
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II-1 

 

 GRIETGEN JOOST HILLEBRANTSDR, wonend in Naaldwijkerbroek, overl. 

ca. 1561 

 

 tr. 

 

 (1) CORNELIS VRIESZ, weduwnaar van Marijcken Allertsdr, overl. ca. 1557 

 

 Kinderen: 

 - Marijcken 

 - Vries 

 - Maerten 

 

 tr. ca. 1557 

 

 (2) JAN DIRCKSZ, overl. ca. 1585 

 

 Uit dit huwelijk geen kinderen 

 

 

Uit de rekeningen van het Oude Gasthuis te Delft weten we dat Neel Vriesen te 

Naaldwijkerbroek van 1540 tot 1558 voor 2 perioden van 9 jaar 5 morgen land huurt. 

In 1558 gaat de huur voor 7 jaar over op zijn weduwe. In 1562 wordt de huur 

overgeschreven op Jan Dircssoen, die getrouwd is met Grietgen Joost 

Hillebrandtsonedochter.
22

 

 

Cornelis Vriesz krijgt op 20.10.1546, na overdracht door Pietertgen Dammasdr 

getrouwd met Pieter Huysmans, de beschikking over een leen van 2 morgen in 

Naaldwijkerbroek, onder Naaldwijk. 

Op 22.11.1557 gaat dat leen, vanwege het overlijden van Cornelis Vriesenz, over op 

zijn onmondige zoon Allert. De voogd Adriaen Engelbrechtsz draagt het leen over aan 

Jan Dircxz te Naaldwijkerbroek, die blijkbaar inmiddels de stiefvader is geworden.
23

 
 

Dat bedoelde Grietgen inderdaad de weduwe is van Cornelis Vriesz blijkt uit een akte 

van 29.12.1559. Dan verklaart Grietgen Joestendr, weduwe van Cornelis Vriesz, 

vergezeld door Jan Dircxz als haar man en voogd, dat ze aan de zes nagelaten 

kinderen van Cornelis Vriesz de som van 1.975 Karolusgulden schuldig is. Van de zes 

kinderen zijn er drie afkomstig uit zijn eerste huwelijk met Marijcken Allertsdr, te 

weten: Neelgen, Allert en Marijcken, de andere drie zijn uit zijn tweede huwelijk met 

Grietgen Joestendr, te weten: Marijcken, Vries en Maerten.
24

 

 

Op 12.4.1562 verklaart Jan Dircxz wonende in Naaldwijkerbroek, aan de twee 

nagelaten weeskinderen van zijn vrouw Grietgen Joestendr, te weten: Vries Cornelisz 

                                                           
22

  Archief oude en nieuwe gasthuis Delft, inv. nrs. 332-343. 
23

  C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad Polanen te Monster, Ons Voorgeslacht, jrg. 21, 

1966, pp. 573-574, leen 4. 
24

  Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 1, f. 12v 
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en Marijcken Cornelisdr, de som van 2.000 Kgl schuldig te zijn. Daarvan was 500 Kgl 

reeds verschenen op Allerheiligen 1561.
25

 

 

Op 22. 6.1585 gaat het eerder genoemde leen van 2 morgen in Naaldwijkerbroek, 

vanwege het overlijden van Jan Dircxz, over op zijn onmondige zoon Dirck Jansz, 

vertegenwoordigd door de voogd Boon Dircxz.
26

 

                                                           
25

  Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 1, f. 61. 
26

  C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad Polanen te Monster, Ons Voorgeslacht, jrg. 21, 

1966, pp. 573-574, leen 4. 
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II-2 

 

 GEERTGEN JOOSTENDR, eerst wonend in Naaldwijkerbroek te 

Honselersdijk, later in Naaldwijk, nog later te Kwintsheul, begr. Naaldwijk 

10.1.1610 (in de kerk) 

 

 tr. 

 

 (2) CORNELIS N.N. 

 

 Kinderen: 

 - Arris, overl. 1571 

 - Claes 

 - Neeltgen, 

   tr. Cornelis Jorisz 

 - Joris, overl. 1573-74 

 

 tr. 

 

 (2) ARLEWIJN JANSZ, geb. ca. 1533, overl. 1561-62 

 

 Kind: 

 - Grietgen, 

   tr. (1) ca. 1577
27

 Doe Pietersz Rijvert, op Honselersdijk, overl. 

24.5.1608,
28

, begr. Naaldwijk 28.5.1608 (in de kerk) 

   tr. (2) Pieter Huijgensz 

 

 

De kohieren voor de 10e penning voor Monster, Wateringen en Naaldwijk van 1553 

en 1557 maken duidelijk dat Arlewijn Jansz, wonend aan de Merriëndijk bij Honshol, 

een groot boerenbedrijf runt. De meeste grond die hij gebruikt is in pacht.
29

 

 

Op 8.4.1561 na Pasen verklaart Arlewijn Jansz, oud 28 jaar, wonend in het 

baljuwschap van Naaldwijk en het schoutambacht van Monster, dat hij samen met 

Dirck Cornelisz in 1558 als taxateur zitting heeft gehouden voor de inbreng ten 

behoeve van 10e penning te Monster over het jaar 1557.
30

  

 

Volgens het kohier van de 10e penning van Monster over 1561, opgemaakt op 

12.7.1562, gebruikt de weduwe van Arlewijn Jansz 

- 24 morgen teelland, te huur van de abdij van Rijnsburg, 

- 5 morgen 4½ hond teelland, te huur van het kapittel te Naaldwijk, 

- 1/3 deel van 5 morgen teelland, te huur van de Heilige Geest te Naaldwijk, 

- 3½ hond eigen teelland, 

- 3 hond eigen teelland, 

- en het huis, 

                                                           
27

  Vgl. Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 3, f. 84v voor de huwelijkse voorwaarden. 
28

  Weeskamerarchief Monster, inv. nr. 5, f. 12. 
29

  Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 705, f. 20v, inv. nr. 826, f. 18 en inv. nr. 709, f. 25. 
30

  Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 1 (bewerking P. van der Hoeven), f. 214. 
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in totaal 32 morgen 3 hond land.
31

 

Uit andere bron is bekend dat de huur van de abdij te Rijnsburg niet alleen betrekking 

had op 24 morgen teelland onder Monster, maar ook nog op 10 morgen wei- en 

teelland onder Wateringen, in totaal dus 34 morgen. Die pacht gaat terug op de vader 

van Arlewijn Jansz, Jan Cornelisz alias Jan Corsz, die de 34 morgen reeds in 1532 in 

gebruik had. Na zijn dood rond 1550 is de pacht overgegaan op de voogden van 

Arlewijn Jansz, enkele jaren later op Arlewijn zelf.
32

 

 

Behalve het land van de abdij van Rijsnburg gebruikt de weduwe van Arlewijn onder 

Wateringen nog verschillende andere percelen. Daarvan is 

- 8 morgen 5 hond eigen.
33

 

 

Op 4.12.1563 staat op de rol van het Hof van Holland in Den Haag het geschil tussen 

enerzijds Cornelis Willemsz als oom en Cornelis Symonsz wonende tot Wateringen 

voogden van Pieter Jansz, als impetranten, tegen anderzijds Geertgen Joosten 

wonende te Honselersdijk, Hillebrant Joosten, Vranck Joosten en Gerrit Adriaensz 

nomine uxoris, allen wonende tot Delfgauw, als gedaagden. Waar het geschil precies 

over gaat, is niet bekend.
34

 Het ligt voor de hand om aan te nemen dat het om (een 

onderdeel van) de nalatenschap van Joost Hillebrantsz gaat. 

 

Op 30.12.1565 verklaart Geertgen Joostendr, weduwe van Arlewijn Jansz, vergezeld 

met Joris Cornelisz haar zoon en gekozen voogd, dat haar voormalige man in juni 

1553 een woning, bestaande uit een huis, bergen en 7 hond land, in Naaldwijkerbroek 

onder Naaldwijk had verkocht aan inmiddels wijlen Lenaert Cornelisz. Geertgen 

draagt de woning nu over aan Cornelis Pietersz, de echtgenoot van Claesken Jansdr de 

weduwe van Lenaert Cornelisz.
35

 

 

Geertgen Joostendr koopt op 24.9.1567, vergezeld door Joris Cornelisz, van Anneken 

IJsbrantsdr 

- het huis en erf in het dorp Naaldwijk in het Noordeinde 

waarin zij dan woont voor 58 pond Vlaams.
36

 

 

Op 1.10.1569 transporteert Anneken Cornelisdr te Wateringen, weduwe van Cornelis 

Joestenz, met Cornelis Jacobz haar vader en voogd onder Maasland, 

- 2 morgen land, genaamd de Smale Weijde, in Naaldwijkerbroek in de ban van 

Naaldwijk, grenzend aan 

  oost Jan Dircx met eigen en bruikwaar 

  zuid de banweg 

  west Frans Willemz Marck met bruikwaar 

  noord zekere rijstuin met de banweg, niet wetende of deze rijstuin tot de 2 

morgen land behoort, 

aan Geertge Joostendr, weduwe van wijlen Arlewijn Janz, tot Naaldwijk.
37

 

 

                                                           
31

  Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1355, f. 30. 
32

  Archief van de abdij van Rijnsburg, inv. nr. 135, f. 48, inv. nr. 245, f. 48v en inv. nr. 251, f. 35. 
33

  Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1473, ff. 13, 26-26v, 34v. 
34

  Archief Hof van Holland, inv.nr. 3750, 4.12.1563. 
35

  Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 1, f. 355. 
36

 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 2, f. 46. 
37

  Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 2, f. 105 (zie ook f. 71). 
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Rond 1575 huurt Geertgen Joostendr weduwe van Arlewijn Jansz te Honselersdijk 34 

morgen land onder Monsterambacht van de abdij van Rijnsburg, voor een bedrag van 

f 185 per jaar. Ze heeft de pacht van het land, met de woning en de beesten, zo’n 3 

jaar eerder overgedaan aan haar inmiddels overleden zoon Joris Cornelisz. In 1572 en 

1573 heeft Joris door de oorlogshandelingen nauwelijks wat verdiend. Zijn beesten en 

paarden zijn door de vijand geroofd, zijn koren is door de soldaten gedorst en 

opgegeten (1572) dan wel door het water weggedreven (1573). Daardoor is een 

achterstand in de pachtbetaling ontstaan. Geertgen doet aan de rentmeester verslag 

van wat haar zoon reeds heeft betaald, laaststelijk op 7.12.1573 in Den Haag. Daarna 

heeft zij de betaling van de restschuld overgenomen. Er volgt kwijting van de twee 

genoemde jaren.
38

 

 

Volgens het kohier van de 100e penning voor 1575 huurt Geertgen Joosten onder 

Wateringen onder andere 15 hond van de kerk van Wateringen en 10 morgen van het 

convent van Rijsburg. De huur van de laatstgenoemde 10 morgen gaat over op Doe 

Pietersz.
39

 

 

Op 21.11.1577 verkoopt Geertgen Joosten, vergezeld met Cornelis Jorisz als gekozen 

voogd, 

- een huis, bijhuis, erf en klein boomgaardje in het dorp Naaldwijk in het 

Noordeinde, 

aan Pieter Jansz Balbiaen en Jan Blanchiet.
40

 

 

Op 25.10.1579 verkoopt Geertgen Joostendr weduwe van wijlen Arlewijn Jansz, 

vergezeld door haar voogd Claes Cornelisz, 

- haar woning, bestaande uit huis, bijhuis, schuren, bergen en geboomte, met 2 

dijkjes aan de oost- en westzijde van de woning en met 3½ hond land onder 

Monster, 

aan Doe Pietersz. Uit de begeleidende schuldbrief van f 6.000 blijkt dat in de koop 

ook zijn begrepen 

- 8 morgen 2 hond 25 gaarden en 

- 9½ morgen 3 gaarden land in het ambacht Wateringen.
41

 

 

Op 18.1.1594 sluit Joris Cornelisz huwelijkse voorwaarden met Maritge Jansdr te 

Naaldwijk. Joris wordt vergezeld door zijn vader Cornelis Jorisz te Honselersdijk, en 

geassisteerd door zijn grootmoeder Geertgen Joosten aan de Kwintsheul en zijn ooms 

Claes Cornelisz te Pijnacker en Doe Pietersz getrouwd met Grietgen Arlewijnsdr op 

Honselersdijk.
42

 

 

Op 19.6.1599 sluit Cornelis Andriesz, jongeman, huwelijkse voorwaarden met 

Marytgen Adriaens, dochter van Adriaen Cornelisz wonende aan de Dortwech. 

Cornelis is zoon van wijlen Andries Cornelisz in zijn leven wonend te Kwintsheul. 

Hij wordt geassisteerd door Claes Cornelisz te Pijnacker, Doe Pietersz en Joris 

                                                           
38

  Archief ridderschap van Holland, inv. nr. 1653, f. 101. 
39

 Archief van de Staten van Holland na 1572, inv. nr. 1290 M.M (bewerking A. van der Tuijn)., nrs. 

22, 85 en 91. 
40

  Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 3, f. 145. 
41

  Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 3, ff. 37v en 38. 
42

  Oud notarieel archief Naaldwijk, inv. nr. 6164, f. 1 (bewerking A. van der Tuijn). 
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Cornelis zijn ooms te Honselersdijk en zijn grootmoeder Geertgen Joostendr te 

Kwintsheul.
43

 

 

Op 3.6.1601 verkoopt Geertgen Joostendr, vergezeld met Cornelis Andriesz als haar 

gekozen voogd, 

- 4 hond land onder Naaldwijk.
44

 

 

Op 2.4.1606 maakt Geertgen Joostendr, laatst weduwe van Arlewijn Jansz, wonende 

te Kwintsheul in het ambacht van Monster, kloek en gezond van lichaam, haar 

testament. Ze wil dat haar kinderen en kindskinderen na haar overlijden alle gelden en 

goederen in haar sterfhuis zullen inbrengen die ze reeds aan hun heeft uitgekeerd en 

tot aan haar dood nog zal uitkeren, om in conferentie te zorgen dat degene die het 

minst heeft genoten gelijk wordt getrokken met degene die het meest heeft genoten. 

Ze wil in het bijzonder dat al hetgeen Cornelis Arrisz wonende tot Rijswijk, zoon van 

Arris Cornelisz haar eerste man, daarbij zal krijgen, voor niets anders gebruikt wordt 

dan voor de betaling van de koopsom van zijn woning voor zover die bij haar 

overlijden nog openstaat, en verder niet. 

In de goederen die na de conferentie overschieten, benoemt ze haar kinderen en 

kindskinderen en verdere descendenten tot erfgenaam. Met dien verstande dat het 

aandeel van Cornelis Arrisz zal vererven op zijn kind of kinderen. Cornelis krijgt 

alleen het vruchtgebruik. 

Ze verklaart dat haar zoon Claes Cornelisz aan de Pijnacker laan zich voor f 1.600 

hoofdgeld heeft verbonden voor Jan Cornelisz, wonende in het ambacht Maasland op 

de woning die behoort heeft aan Jacop Cornelisz van Velden, getrouwd met Neeltge 

Cornelisdr dochter van Neeltge Cornelisdr de zus van Claes Cornelisz. Claes 

Cornelisz zal, voor zover nodig, uit de erfportie van de kinderen en erfgenamen van 

Neeltge Cornelisdr worden gecompenseerd.
45

 

 

Op 15.5.1609 voegt Geertgen Joostendr nog een regeling aan haar testament toe met 

betrekking tot de erfportie van Neeltje Jansdr, haar dochters kleinkind. De goederen 

die Neeltge van Geertgen komt te erven mogen voor haar trouwen niet worden belast 

of vervreemd. En als Neeltje ongehuwd komt te overlijden, vervallen alle goederen 

die ze van Geertgen heeft geërfd aan haar moeders zijde.
46

 

 

Na het overlijden van Geertgen wordt op 30.1.1610 inventaris opgemaakt van de 

nagelaten goederen. De nalatenschap omvat als onroerend goed 

- het huisje en erf te Kwintsheul waarin Geertgen is overleden, 

- 10 morgen land in Wateringen, 

- 3½ morgen hooiland in Wateringen, 

- 11 hond land in Naaldwijkerbroek. 

Erfgenamen zijn 

 Claes Cornelisz aan de Laan te Pijnacker, 

 Grietgen Alewijnsdr weduwe van Doe Pietersz aan de Merriendijk, 

 Joris Cornelisz aan de Poeldijkse weg, Arie Cornelisz te Vliesveen, en het 

weeskind van Jan Cornelisz de Graeff gewonnen bij Neeltge Cornelisdr, 

 en Cornelis Arrisz te Rijswijk, 

                                                           
43

  Weeskamerarchief Monster, inv. nr. 14. 
44

  Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 6, f. 115. 
45

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1539, f. 79. 
46

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1540, f. 97. 
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iedere partij voor een kwart. 

Op 17.3.1610 komen de erfgenamen, na tussenkomst van enkele arbiters, tot  een 

verdeling van het onroerend goed. Cornelis Arisz krijgt, voor zijn legitieme portie en 

voor wat zijn kinderen toekomt, 

- 3½ morgen in Wateringen en 

- 11 hond in Naaldwijkerbroek. 

Conform het testament van Geertgen mag Cornelis dit land niet bezwaren of 

vervreemden. De andere erfgenamen krijgen 

- de 10 morgen in Wateringen en 

- het huisje te Kwintsheul waarin Geertgen is overleden. 

Omdat Cornelis Arrisz met deze verdeling iets te veel krijgt, dient hij uit zijn aandeel 

in de opbrengst van de inboedel f 75 toe te geven aan de andere erfgenamen.
47

 

 

Op 10.3.1610 blijken de kinderen van Cornelis Arrisz minderjarig te zijn. Om hun 

aandeel in de erfenis te beheren worden tot voogden benoemd Claes Cornelisz aan de 

Laan te Pijnacker als oom en Joris Cornelisz aan de Poeldijkseweg als neef.
48

 

 

Dat laatste maakt duidelijk dat Cornelis Arrisz geen zoon, maar een kleinzoon van 

Geertgen is. Om de een of andere reden is ten onrechte in het testament terecht 

gekomen dat Arris Cornelis de eerste man van Geertgen was, in plaats van een zoon 

van haar eerste man. Het kan gaan om een simpele verschrijving van de klerk, om een 

misverstand tussen Geertgen en haar notaris (Geertgen moet ruim over de 80 zijn 

geweest), of misschien toch om moedwil. Mogelijk was Cornelis onwettig en/of 

postuum geboren.
49

 

 

Claes Cornelisz c.s. verkopen het hun aangekomen onroerend goed al weer snel. 

Op 26.4.1610 transporteren ze 

- de 10 morgen weiland onder Wateringen  

voor 5.250 Kgl aan Dirck Jacobsz van der Dussen 

en op 11.11.1610 

- het huis met nog een klein huisje en erf gelegen te Kwintsheul onder Monster 

aan Sijmon Lenertsz.
50

 

 

Op 24.6.1611 wordt ook de inboedel van Geertgen (levende have, meubels, obligaties 

enz.) ter waarde van f. 1.166-1-12 onder de erfgenamen gedeeld.
51

 

                                                           
47

  Weeskamerarchief Monster, inv. nr. 17, akte van 30.1.1610 met bijlage. 
48

  Weeskamerarchief Monster, inv. nr. 5, f. 23v. 
49

  Dat klopt ook met andere gegevens. Op 15.7.1587 was Cornelis nog minderjarig. Dan leent 

Trijntgen Cornelisdr namelijk 400 Kgl van de voogden van Cornelis Andrijsz het achtergebleven 

weeskind van Aris Cornelisz. Zie Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 5, f. 12. 

 Uit een uitkoopakte van 25.7.1609 (Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 29, f. 52) blijkt dat 

Cornelis Andriesz tot Rijswijk een halfbroer was van Grietgen Cornelisdr en Cornelis Cornelisz zaliger 

bijgenaamd Cornelis Joosten. Die laatste twee waren kinderen van Annetgen Cornelisdr en Cornelis 

Joostenz (vgl. de akte van 1.10.1569 voor het transport van de Smale Weijde hierboven). Kortom, 

Cornelis Andriesz was een zoon van Annetgen of Anneken Cornelisdr. 

 De relatie tussen Anneken Cornelisdr en Aris Cornelisz wordt zichtbaar, wanneer in december 

1571 aanstalten worden gemaakt om een leen van 1 morgen in Naaldwijkerbroek, dat tot zijn overlijden 

in 1569 op naam stond van Cornelis Joosten, over te dragen aan Aris Cornelis tot Wateringen. De 

overdracht wordt echter niet geëffectueerd, mogelijk omdat Aris onverwachts overleden is. Vgl. archief 

Nassause Domeinraad, inv. nr. 7380, f. 6v. 
50

  Resp. oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 29, f. 59v en oud rechterlijk archief Monster, inv. 

nr. 23, f. 44v. 
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Op 18.3.1620 meldt Cornelis Arrisz aan de schout en het gerecht van Monster dat hij 

- de 3½ morgen land te Wateringen 

die hem voor zijn kinderen is aangekomen uit de nalatenschap van Geertgen 

Joostendr, voor f 1.800 heeft verkocht aan Jacob Lenertsz Rodenburch en Willem 

Adriaensz van Rijn. Afgesproken is dat de kopers het schuldbedrag niet tijdens het 

leven van Cornelis Arrisz zullen aflossen, maar jaarlijks rente zullen betalen. 

En op 4.7.1629 meldt Cornelis Arrisz aan de schout en het gerecht van Monster dat hij 

- de 11 hond land 

die hij heeft verkregen uit de nalatenschap van Geertgen Joostendr, voor f 1.600 heeft 

verkocht aan Bonefaes Dircxz te Naaldwijk. Ook hier wordt afgesproken dat de koper 

het schuldbedrag in beginsel op rente mag houden. Als hij aflost moet dat ten profijte 

van de kinderen van Cornelis Arrisz.
52

 
 

                                                                                                                                                                      
51

  Oud rechterlijk archief Monster, inv. nr. 197. 
52

  Archief weeskamer Monster, inv. nr. 5, ff. 25 en 25v. 


