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 HILLEBRANT JOOSTEN, geb. ca. 1516(?),zn. van Joost Hillebrantsz en 

Margriete Cornelisdr (II), bouwman te Delfgauw, overl. ca. 1573 

 

 tr. 

 

 CLAER JANSDR 

 

 Kinderen: 

 - een dochter, tr. Phillips Jansz 

 

 

Hillebrant Joestenz komen we voor het eerst tegen in de rekening van het Gasthuis 

van Delft over het verslagjaar 1540-41. Joest Hillebrantsz laat aantekenen dat de huur 

van 7 morgen 4 hond land onder Biesland in het komende jaar zal worden overgezet 

op (zijn zoon) Hillebrant Joesenz.
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In het kohier van de 10e penning voor Hof van Delft over 1543 blijkt Hillebrant 

percelen van 8 en 8½ morgen land te gebruiken. Verder gebruikt hij in 1544 11 hond 

onder Pijnacker. 

 

Ook in latere kohieren komen we hem regelmatig tegen. Zo gebruikt hij 

onder Hof van Delft 

- 1½ morgen van de Oude Kerk in Delft (1553, 1557, 1561) 

- 8 morgen van Jacop Hueijter uit Den Haag (1553, 1557, 1561) 

- 6 morgen 4½ hond van de Heilige Geest binnen Delft (1553, 1557, 1561) 

- 1½ morgen weiland en 1½ morgen teelland van de Prelateressen van Rijnsburg 

onder Akkersdijk 

- 2 morgen weiland, van het St Agnietenconvent binnen Delft (1561) 

onder Pijnacker 

- 11 hond achter Nieuwkoop (1553, 1557) 

onder Biesland 

- 7 morgen van het Oude Gasthuis plus 2 morgen van het St Agnietenconvent in 

Delft, die gemeen liggen (1553, 1557, 1561) 

- de helft van 4 morgen van mr Arent Cornelisz van der Hoech advocaat in Den 

Haag (1553, 1557, 1561) 

- het gewas van 1½ morgen van de Bieslandse kade (1561) 

en onder Poortland 

- 1½ morgen hooiland, zijnde de (andere) helft van de Bieslandse kade (1561). 

 

Zijn eigendom lijkt in eerste instantie beperkt te zijn tot 

- een huis en geboomte met 2 hond land onder Akkersdijk (1553, 1557, 1561, 

1569).
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Volgens het kohier over Biesland voor 1561 komt daar 

- 15 morgen 3 hond weiland, genaamd die Dobbe, 

bij die in 1557 nog toebehoorden aan de erfgenamen van Joest Hillebrantsz. 

 

                                                           
1
  Archief oude en nieuwe gasthuis Delft, inv. nr. 332, rekening 1540-41, f. 2v. 

2
  Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nrs. 245 e.v., bronbewerkingen op Hogenda. 
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Volgens de rekening van het Gasthuis te Delft over het jaar 1573/74 overlijdt 

Hillebrant “int beginsel van den troubel”. Hij laat een arme weduwe Claer Jansdr met 

ettelijke kinderen achter. Claer is achter met de betaling voor de 7 morgen 4 hond die 

ze pacht van het Gasthuis; het restant wordt haar geschonken. Ook in de volgende 

jaren is Claer niet in staat pacht te betalen, omdat het land nog altijd onder water ligt.
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Pas vanaf 1578 lijkt dat probleem te zijn opgelost. Phillips Jansz, die is getrouwd met 

een dochter van Hillebrant Joosz, neemt dan de pacht over.
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Phillips Jansz te Delfgauw gebruikt volgens het kohier van de 100e penning voor 

1579 onder Hof van Delft: 

- 6 morgen 2 hond weiland van Melchior Gerritsz tot Delft 

- 3 morgen weiland van de Oude Kerk en de Armen tot Delft 

- 9 morgen 3 hond weiland, waarvan 2 morgen teelland, van jonkfrouw Heuijters in 

Den Haag, en 

- 3 morgen land, de helft teelland, de helft weiland, van de Prelateressen van 

Rijnsburg. 

Vanwege de zware schade door de inundatie zijn deze percelen vrij van belasting.
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Rond 1583 doet Phillips Jansz zijn boerderij over aan Dirck Jansz, ambachtsheer van 

Ruyven, brouwer in de Claeu te Delft.
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 Archief oude en nieuwe gasthuis Delft, inv. nr. 351, f. 7 resp. inv. nr. 355, f. 7. 
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  Archief oude en nieuwe gasthuis Delft, inv. nr. 356, f. 6v. 
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  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 89, f. 7. 
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  Archief oude en nieuwe gasthuis Delft, inv. nr. 361, f. 6v en oud rechterlijk archief Hof van Delft, 

inv. nr. 119, f. 40. 


