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Voorwoord
In november 1995 werd tijdens een bestuursvergadering van de Historische
Vereniging Voorburg (= H.V.V.) aandacht gevraagd voor het feit dat
binnenkort de geboorte van Constantijn Huygens op 4 september 1596 te
herdenken zou zijn.
Aan de hand van het hoofdthema "Wat betekende Huygens voor Voorburg en
wat betekende Voorburg voor Huygens?" werd aan aantal vragen
geformuleerd. Om een antwoord te vinden op deze vragen moest zowel
archief- als literatuuronderzoek worden gedaan. Het te vinden materiaal
zou beschikbaar komen voor een themanummer van het tijdschrift van de
H.V.V. en van een expositie in de beide Voorburgse musea.
Na een oproep om medewerking bij dit onderzoek aan de leden van de H.V.V.
kon onder de vleugels van de Werkgroep Genealogie en Archiefonderzoek een
"Projectgroep Huygens" gevormd worden, die op 15 december 1995 voor het
eerst bijeenkwam. Naar ieders interesse werden de taken verdeeld en kon
het zoeken starten.
Men las thuis of op het Voorburgse archief de opgegeven boeken. Een
aantal mensen trok er op uit om in het Algemeen Rijksarchief, het
Gemeentearchief van Den Haag of het Voorburgse oud-archief de relaties
van Huygens met Voorburg te bundelen. Er werd ook een poging gedaan om de
geschiedenis van de buitenplaats Hofwijck zo volledig mogelijk op papier
te krijgen.
Een gedeelte van de onderzoeksresultaten, voornamelijk betrekking
hebbende op de buitenplaats Hofwijck, treft u aan in deze publicatie. De
gevonden gegevens uit literatuuronderzoek en over de familie Huygens en
personen waarmee zij in Voorburg in aanraking kwamen, moeten nog
verschijnen.
Deze uitgave is het eerste deel van een serie waarmee de Historische
Vereniging Voorburg haar onderzoekresultaten naar buiten wil brengen in
de hoop dat dit een stimulans mag zijn voor verder archiefonderzoek.
Mijn dank gaat uit naar de leden van de projectgroep, die hopelijk met
veel plezier in boeken en archiefstukken zochten naar teksten waarbij
Huygens en Voorburg samenkwamen.

Joop de Beer
Coördinator Projectgroep Huygens.

(25 okt. 1996)
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Inleiding
De geschiedenis van de buitenplaats Hofwijck begint wanneer Constantijn
Huygens op 15 december 1639 een groot perceel grond in Voorburg koopt.
Als secretaris was Huygens in dienst van stadhouder Frederik Hendrik.
Nadat hij een groot woonhuis in het centrum van Den Haag had laten
bouwen, bleek hij behoefte te hebben aan een buitenhuis om "het hof te
ontwijken". Op 12 februari 1642 werd Hofwijck op feestelijke wijze
ingewijd.
In de literatuur is veel over de staatsman/dichter Constantijn Huygens en
over zijn buitenplaats Hofwijck geschreven. Het samenbrengen van het
originele bronnenmateriaal over Hofwijck was een van de wensen van de
Projectgroep Huygens.
Viermaal verscheen Constantijn Huygens voor schout en schepenen van
Voorburg om zijn aankoop van onroerende goederen te laten registreren. De
eigendommen van Huygens zien we terug in de registers van de verpondingen
(we zouden dit tegenwoordig de onroerend-zaakbelasting noemen).
Aangezien zowel Christiaan Huygens als Constantijn (III) Huygens zonder
kinderen overleden, vinden we ook de aangifte van hun nalatenschappen
terug.
De overbodige gewassen en materialen van de buitenplaats (groenten,
bomen, hakhout, beelden, etc.) werden door middel van openbare veilingen
van de hand gedaan. Als in 1728 tuinman Crijn Roodenburg en zijn vrouw
komen te overlijden, wordt er een veiling van hun inboedel gehouden. Dit
geeft een aardig beeld van hun bezittingen.
In 1749 en 1750 wordt de buitenplaats Hofwijck door de familie Huygens
verkocht. We kunnen de verdere wisseling van eigenaren van Hofwijck in
het rechterlijk archief van Voorburg tot 1791 volgen.
Tot slot treft u een overzicht aan van de verschillende percelen waaruit
Hofwijck heeft bestaan. Behalve wat we normaal gesproken tot Hofwijck
rekenen, bezat de familie Huygens ook een tijdlang het oostelijk daarvan
gelegen perceel "Het Voorhof".
Aan het eind van ieder onderdeel is zoveel mogelijk de bronvermelding
opgenomen.

De redactie.
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Grondaankopen door Constantijn Huygens
Constantijn Huijgens heeft voor de aanleg van de buitenplaats Hofwijck
diverse keren grond aangekocht:
1. in december 1639:
4 morgen, 1 hond en 39 roeden land; gelegen ter weerszijde van het
Westeinde
belast met erfpacht van 20 stuivers ter jaar toekomende de hofstede
van de Werve, een rente van 3 gulden per jaar toekomende de
pastorie tot Voorburg en een rente van 1 gulden en 8 stuivers rente
per jaar toekomende de kerk tot Voorburg
gekocht van Jacob Adrichem te Delft
koopsom: fl. 6.000,--.
2. op 16 december 1640:
4 hond en 73 roeden teelland, westelijk van de grond die hij had;
tusen het Westeinde en de Prinses Mariannelaan
belast met een rente van 2 gulden en 12 1/2 stuivers toekomende het
Gasthuis tot Delft
gekocht van Cornelis Claesz. te Voorburg
koopsom: fl. 900,--.
3. op 17 maart 1642:
3 hond teelland; gelegen tegenover de westlaan van Hofwijck; tussen
het Westeinde en de Prinses Mariannelaan
belast met een rente van 2 gulden en 12 1/2 stuivers toekomende het
Gasthuis tot Delft
gekocht van Dorothea Clara de Jonge
koopsom: fl. 900,--.
4. op 20 maart 1642:
huis en erf staande tegenover de oostlaan van Hofwijck, ten noorden
van het Westeinde
belast met en erfpacht van 10 stuivers per jaar toekomende Nicolaas
Verloo
gekocht van Cornelis Claesz. Nestman
koopsom: fl. 1.400,--.
Totale kosten voor deze aankopen: fl. 9.498,92½.

Bron: Huygens' Hofwyck te Voorburg, door Th. Morren;
in: Die Haghe, 1897, blz. 167-169.
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Eigenaren van Hofwijck
1639 - 1687

Constantijn Huygens, heer van Zuilichem, Zeelhem en
Monnikenland; gest. 26 maart 1687

1687 - 1695

Zijn zoon Christiaan erft Hofwijck.
Woonde er vanaf 1687 tot zijn dood op 11 november 1695.

1695 - 1697

Zijn broer Constantijn II erfde Hofwijck.
gest. 18 november 1697.

1697 - 1699

Zijn broer Lodewijk (Drossaard en Dijkgraaf van Gorkum,
Gedeputeerde van de Admiraliteit te Rotterdam) erfde
Hofwijck; gest. 30 juni 1699.

1699 - 1704

Constantijn III (zoon van zijn broer Constantijn,
eigenaar van Hofwijck 1695-1697) erfde Hofwijck.
gest. in 1704 op 30-jarige leeftijd.

1704 - 1739

Constantijn IV (zoon van Lodewijk, eigenaar van
Hofwijck 1697-1669) erfde Hofwijck.
Hij kocht in 1704 een partij teelland met bouwhuis, de
Voorhoff; bouwhuis sedert 1734 als orangerie ingericht.
gest. ca. 1739.

1739 - 1750

Zijn dochter Susanna Louise (x Willem baron van
Wassenaer, heer van Ruyven) erfde Hofwijck.
Overbos werd warmoezerij, verkocht stukken land en
Voorhoff verdween.

1750 - 1759

Verkoop Hofwijck aan mr. Jacob des Tombe, hoofdagent
van de Ned. Mij. van Brandverzekeringen te Tiel.

1759 - 1781

Verkoop Hofwijck aan Jacob Guiot, brouwer te Delft.

1781 - 1788

(Verkoop) Hofwijck aan mr. Jacob Philippus Bogaard.
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Eigenaren van Hofwijck (vervolg)

1788 - 1837

(Verkoop) Hofwijck aan Cornelis Johan Bloys van
Treslong, oud-kolonel ter zee en Dijkgraaf van
Delfland; gest. 13 april 1837.

1837 - 1841

Openbare verkoop Hofwijck:
buitenplaats aan Willem Slotboom en C.J.H. Roelants.
warmoeziertuin ging in andere handen over.
derde deel aan: ????

1841 - 1845

Hofwijck is kaarsenfabriek van de eigenaren Const. Dom. de
Quertemont en Leendert de Graaf.

1845 - 1849

Hofwijck wordt eigendom van jhr. mr. E. Tjarda van
Starkenborch Stachouwer tot Wehe.

1849 - 1876

Verkoop Hofwijck aan mr. Guillaume Groen van
Prinsterer, gest. 1876.

1876 - 1879

Zijn weduwe Elisabeth van der Hoop erft Hofwijck.

1879 - 1881

Jacqueline Adriana Henriette van Wassenaer Catwijck,
geboren Hoffmann.

1881 - 1912

Elisabeth H.M. de Jonge-Philipse is eigenaresse van
Hofwijck.

1912 - 1914

Bewoner en eigenaar van Hofwijck is P.C. Zuyderhoudt.

1914 - heden

Vereniging "Hofwijck"; opgericht 16 juli 1913.

Bron: "Lusthoven en oude huizen langs de Vliet" door C.H. Voorhoeve.
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Eigenaren Hofwijck uit familie Huygens

Constantijn Huygens (1596-1687)
Hofwijck 1639-1687

Constantijn II
(1628-1697)
Huygens
Hofwijck
1695-1697

Constantijn III
(1674-1704)
Huygens
Hofwijck 1699-1704

Christiaan
(1629-1695)
Huygens
Hofwijck
1687-1695

Lodewijk
(1631-1699)
Huygens
Hofwijck
1697-1699

Constantijn IV
(1675-1739)
Huygens
Hofwijck 1704-1739

Susanna Louise
(1714-1785)
Huygens
Hofwijck 1739-1750
x Willem baron
van Wassenaaer, heer
van Ruyven
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Eigenaren Hofwijck uit familie Groen van Prinsterer

Petrus Jacobus Groen van Prinsterer (1765-1837)

Cornelia Adriana
(1799-1858)
Groen van Prinsterer
x
Marie Aert Frédéric
Henri (1796-1874)
Hoffmann

Jaqueline Adriane
Henriëtte (1827-1889)
Hoffmann
Hofwijck 1879-1889
x 1854
Otto (1823-1887)
baron van Wassenaer
Catwijck

Guillaume
(1801-1876)
Groen van Prinsterer
Hofwijck 1849-1876
x 1828
Elisabeth Maria
Magdalena (1807-1879)
van der Hoop
Hofwijck 1876-1879

Maria Clasina
(1806-1868)
Groen van Prinsterer
x
Johan Antonie
(1800-1884)
Philipse

Elisabeth Henriëtte
Maria (1839-1927)
Philipse
Hofwijck 1889-1912
x 1862
jhr. Bonifacius
Cornelis (1834-1907)
de Jonge
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Aankoop van grond door Jacob van Adrichem
Wij Cornelis van Vliet, schoudt, Jan Claesz. van Bodegraven ende
Huijbrecht Davitsz., schepenen inden ambachte van Voorburch, oirconden
ende kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn Cornelis Dircxsz.
Veen, naergelaeten soon ende erffgenaem van Dirck Corneliszn. Veen
zaliger anders genaempt Dirck Jansz., hem sterckmaeckende ende de rato
caverende voor zijn broeders ende suster, Jacob Cornelisz., woonende tot
Wateringe, getrouwt hebbende de eenige dochter van Claesge Cornelisdr.
vervangende de voorsz. zijne schoonmoeder, oude impotente weduwe,
Cornelis Gerritsz. Verkade mondige ende bejaerde soon van Neeltge
Cornelisdr. daer vooren hij mede de rato caveert, Cornelis Claesz.
Tedingerbrouck getrouwt hebbende Jannitge Cornelisdr., Cornelis Dircxzn.
Cleijman getrouwt hebbende Geertge Lourisdr. vervangende ende hem
sterckmaeckende mitsgaders de rato caverende voor zijne huijsvrouwen
broeders ende susters, Lenaert Willemsz. ende Louris Willemsz. elcx voor
haer selven ende als oomen ende zulcx voochden van haere overledene
broeders kinderen, alle naergelaten kinderen, kintskinderen ende
erffgenamen van Maertge Dircxdr. zal., lest weduwe van Cornelis
Louwerisz., te kennen gevende ende verclarende dat zijluijden bij 't
leven vande voorn. Maertge Dircxdr. vercocht hadden ende dijenvolgende
alsnu wettelijcken opdragen ende transporteren ten behoeve vanden E.
heere ende mr. Jacob van Adrichem, woonende binnen Delff, seeckere vier
mergen, een hont ende negenendertich roeden, soo teelant als weijlant,
gelegen inden voorsz. ambachte van Voorburch, met potinge ende plantinge
daer op staende. Belent zijnde in't geheel ten oosten de weduwe ende
erffgenamen van Walraven Maertensz. vande Vliet, totten Heerwech toe ende
dan voorts de laen vande hoffstede vande Werve, genaempt Mathenes, ten
zuijden de Vliet, ten westen Thonis Jeroensz. totten Heerwech toe ende
van daer voorts den voornoemde Cornelis Claesz. ende ten noorden den
Lijtwech, ende dat mitte laste van een erffpachte van twintich stuivers
'sjaers toecomende den eijgenaer vande voorsz. hoffstede vande Werve
staende op elff hont van't voorsz. lant, noch drie gulden 'sjaers renten
toecomende de Pastorije tot Voorburch ende noch een rente van dertich
stuivers 'siaers toecomende de Kercke aldaer, die welcke van nu voortsaen
tot des voornoemde heere coopers laste zullen staen, wesende voorts vrij
patremoniael lant sonder meer lasten off renten daer op staende behoudens
den heere zijn recht, transporterende mede ten behoeve alsvooren allen 't
recht vande voorgaende opdracht ende waerbrieven daer op desen
jegenwoordigen is getransfixeert, voorts belooffden zij comparanten te
samen ende elck een van hen inde voorsz. qualite 't voorsz. lant van
allen vorderen commer ende lasten jegens eenen ijegel. te vrijen ende te
waeren als recht is, verbindende daer vooren haere respective persoonen
ende elcx alle haere goederen presente ende toecomende egheene
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Aankoop van grond door Jacob van Adrichem (vervolg)

uijtgesondert tot bedwanck van allen so heeren rechten ende rechteren,
ende bekenden zij comparanten te samen ende elck een van hen bijsonder
vande voorsz. coope ende opdrachte voldaen ende gecontenteert te zijn
ende dat mitte somme van drie duijsent achthondert vierentnegentich
gulden vijfftien stuivers thijen penningen in comptante penningen
ontfangen ende voorts met een obligatie inhoudende noch derthijen hondert
vierentnegentich gulden vijftien stuivers tijen penningen tot haeren
behoeve geteijckent te betalen volgende den inhouden der selver. Alles
sonder fraude. Des ten oirconde hebbe ick schout voornt. desen brieff met
mijn uijthangende zegel bevesticht ende bij mij ende de voorsz. schepenen
soo desen als ten prothocolle elcx onderteijckent. Gedaen opten XIIII
Martij anno XVIc ende zevenendertich. Dan is 't verlij gedaen bijde
voornoemde Lenaert Willemsz. ende Louweris Willemsz. opten XVIIIen Martij
daer aen volgende.
C.J. van Vliet, 1637.

de coop van dit lant is

5289 - 11 -

te betalen gereet
en over een jaer de verdere

3894 - 15 - 10
1394 - 15 - 10
-------------5289 - 11 - 4

bedraecht gereduceert tot gereet gelt

5207 -

9 - 11

130 -

3 - 9½

coompt voor den XLen penning
solvit int geheel ....... heere cooper.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 6, fol. 111-r.
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Eerste aankoop door Constantijn Huygens
Wij Cornelis van Vliet, schout, Maerten Cornelisz. van der Speck ende Jan
Maertensz., schepenen inden ambachte van Voorburch, oirconden ende kennen
dat voor ons gecomen ende gecompareert is den E. mr. Jacob van Adrichem,
woonende binnen der stede van Delff, ende bekende hij comparant voor hem
ende zijnen erven bij desen wel ende wettelijcken vercocht, opgedragen
ende getransporteert te hebben ten behoeve vanden Ed. heere Constantin
Huijgens, riddere, heere van Zuijlichem, secretaris ende raed van zijne
hoocheijt, seeckere vier mergen, een hont ende negen endertich roeden,
soo teelant als weijlant, gelegen inden voorsz. ambachte van Voorburch,
met potinge ende plantinge daer op staende. Belent zijnde in't geheel ten
oosten Cornelis Dircxz. Veen, als getrout hebbende de weduwe van Walraven
Maertensz. vande Vliet, totten Heerwech toe ende van daer voorts de laen
vande hoffstede vande Werve genaempt Mathenes, ten zuijden de Vliet, ten
westen d'erffgenamen van Thonis Jeroensz. ende mede totten Heerwech toe
ende van daer voorts Cornelis Claesz. ende ten noorden den Lijtwech, ende
dat mitte laste van een erffpachte (in de marge: opstal off eeuwige rente
tot soodanige natuire als 't selve volgende de oude brieven bevonden sal
werden) van twintich stuivers 'sjaers toecomende den eijgenaer vande
voorsz. hoffstede vande Werve staende op elff hont van't voorsz. lant,
noch drie gulden 'sjaers renten toecomende de Pastorie tot Voorburch ende
noch een rente van dertich stuivers 'sjaers toecomende de Kercke aldaer,
die welcke van nu voortsaen tot des voorn. Ed. heere coopers laste sullen
staen, wesende voorts vrij patremoniael lant sonder meer lasten offe
renten daer op staende behoudens den heer zijn recht, transporterende
mede ten behoeve alsvooren allen 't recht vande voorgaende opdracht ende
waerbrieven daer op desen jegenwoordigen is getransfixeert, voorts
belooffde hij comparant 't voorsz. lant van allen vorderen commer ende
lasten jegens eenen ijegelijcken te vrijen ende te waeren van 't gene 't
selve bij tijde zijns eijgendoms eenichsints belast offe beswaert soude
mogen wesen, verbindende daer vooren zijn persoon ende alle zijne
goederen presente ende toecomende egheene uijtgesondert tot bedwanck van
allen 's heeren rechten ende rechteren, ende bekende hij comparant vande
voorsz. coope ende opdrachte al wel ende loffelijck voldaen ende betaelt
te sijn den lesten penning mitten eersten ende dat mitte somme van ses
duijsent guldens tot XL grooten den gulden bij hem in goede comptante
penningen ten vollen ontfangen. Alles sonder fraude. Des ten oirconde
hebbe ick schout voornt. desen brieffe met mijn uijthangende zegel
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Eerste aankoop door Constantijn Huygens (vervolg)

bevesticht ende bij mij ende de voorsz. schepenen soo desen als ten
prothocolle elcx onderteijckent. Gedaen opten XVen December anno XVIc
ende negen endertich.
C.J. van Vliet, 1639
Maerten Cornelisz. vander Speck
Jan Maersn.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 6, fol. 203-v.
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Tweede aankoop door Constantijn Huygens
Wij Cornelis van Vliet, schoudt, Jan Maertensz. ende Dirck Claeszn. van
Rhijn, schepenen inden ambachte van Voorburch, oirconden ende kennen dat
voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Claesz. getrout hebbende
Jannitge Cornelisdr., ende bekende hij comparant indijer qualite voor hem
ende zijnen erven bij desen wel ende wettelijcken vercocht, opgedragen
ende getransporteert te hebben ten behoeve vanden Ed. Constantinis
Huijgens, heere van Zuijlichem, ridder, secretaris ende raidt vand zijne
hoocheijt, seecker percheeltge teelant, gelegen inden voorsz. ambachte
van Voorburch 't welck verongelt wert voor drie hont lants doch bij den
hoop sonder maet ende soo groot ende cleijn als 't voorsz. lant tusschen
de naervolgende belenden gelegen is. Belent zijnde ten oosten den
voornoemde heere van Zuijlichem selffs, ten zuijden den Heerwech, ten
westen het kint van wijlen Johan de Jongh, in zijn leven procureur
voorden Hove van Hollandt, ende ten noorden den Lijtwech, ende dat mitte
laste vande gerechte helfte van vijff gulden vijff stuivers 'siaers
toecomende 't Gasthuijs tot Delff, die welcke van nu voortsaen tot des
voornoemde heere coopers laste sal staen, wesende voorts vrij
patremoniael lant sonder meer lasten off renten daer op staende behoudens
den heer zijn recht volgende extract aucthentijcq uijt de cavelcedulle
ten desen annecx, voorts belooffde hij comparant 't voorsz. lant van
allen vorderen commer ende lasten jegens eenen ijegelicken te vrijen ende
te waeren als recht is, verbindende daer vooren zijn persoon ende alle
zijne goederen egheene uijtgesondert subiect allen heeren rechten ende
rechteren, ende bekende hij comparant vande voorsz. coope ende opdrachte
al wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninck mitten eersten
ende dat mitte somme van negenhondert gulden bij hem daer vooren in
comptante penningen ontfangen. Alles sonder fraude. Des ten oirconde
hebbe ick schout voornt. desen brieff met mijn uijthangende zegel
bevesticht ende bij mij ende de voorsz. schepenen soo desen als ten
prothocolle elcx ondert. Gedaen opten XVIen December anno XVIc ende
veertich.
Jan Maersoon
Dijrck Claeszn. van Rijn.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 6, fol. 226-v.

15

Derde aankoop door Constantijn Huygens
Wij Cornelis van Vliet, schoudt, Pieter Lambrechtsz. ende Abraham
Trijstram, schepenen inden ambachte van Voorburch, oirconden ende kennen
dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn mrs. Dirck de Jonghe ende
Franc vander Mier van Barendrecht, advocaten voorden Hove van Hollandt,
oomen ende voochden van jonckvrouwe Dorothea Clara de Jonghe eenige
dochter ende erffgenaem van Johan de Jonghe haeren vader, ende bekenden
zij comparanten indijer qualite bij desen wel ende wettelijcken vercocht,
opgedragen ende getransporteert te hebben ten behoeve vande Ed.
Constantinus Huijgens, ridder, heere van Zuijlichem, secretaris ende
raedt van zijne hoocheijt den heere prince van Orangien, etc., seeckere
omtrent drie hont teelants met potinge ende plantinge daer op staende
gelegen inden voorsz. ambachte van Voorburch den hoop sonder maet ende
soo groot ende cleijn 't voorsz. lant tusschen de naebeschreven belend en
gelegen is. Belent zijnde ten oosten den voornoemde heere van Zuijlichem
selffs, ten zuijden den Heerwech, ten westen d'erffgenamen van Thonis
Jeroensz. ende ten noorden den Lijtwech, ende dat mitte laste vande helft
van een rente van vijff gulden vijff stuivers 'siaers tot soodanige
natuire als d'selve bevonden sal werden toecomende 't oude Gasthuijs tot
Delff, de welcke van nu voortsaen tot des voornoemde heere coopers laste
sal staen, wesende voorts vrij lant behoudens den heer zijn recht,
belovende zij comparanten inde voorsz. qualite 't voorsz. lant te vrijen
ende te waeren van alle lasten die daer op gecomen souden mogen zijn
geduirende den eijgendom vanden voorsz. Johan de Jonghe ende zijne
dochter, verbindende daer vooren alle de voornoemde dochters goederen
egheene uijtgesondert tot subiectie van allen rechten ende rechteren ende
nopende 't vorder cederen de brieven ende briefsrecht daermede deselve
Johan de Jonghe 't voorsz. lant vercregen heeft, ende bekenden zij
comparanten inde voorsz. qualite vande voorsz. coope ende opdrachte al
wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penningh mitten eersten ende
dat mitte somme van negen hondert gulden daer vooren in comptante
pennnigen ontfangen. Alles sonder fraude. Des ten oirconde hebbe ick
schout voorsz. desen brieff met mijn uijthangende zegel bevesticht ende
bij mij ende de voorsz. schepenen soo desen als ten prothocolle elcx
onderteijckent. Gedaen opten XVIIen Martij XVIc tweeenveertich.
C.J. van Vliet, 1642.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 6, fol. 255-v.
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Aankoop van huis door Cornelis Nestman
Wij Cornelis van Vliet, schoudt, Maerten Cornelisz. vander Speck ende Jan
Maertensz., schepenen inden ambachte van Voorburch, oirconden ende kennen
dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn Jan Corsz. vander Beeck ende
Lenaert Corsz. vander Beeck, timmerman, kinderen van wijlen Cors. Jansz.
vander Beeck in zijn leven gewoont hebbende tot Voorburch, te kennen
gevende ende verclarende dat zij comparanten inde maent van februarij
lestleden met voorgaende consent ende ten overstaen van schout ende
gerechte alhier in't openbaer hadden doen opveijlen ende vercoopen,
seecker huijs ende erve, staende op't Westeijnde vanden dorpe van
Voorburch, onder expresse conditie ende reserve dat de cooppenningen
vandijen die boven de gerealiseerde lasten daer vooren belooft souden
werden, bijde Gerechte soude werden geemploieert tot betalinge vande
voorsz. haere vaders schulden ende lasten ende soe daer eenich overschot
mochte wesen dat 't selve soude coomen tot haeren ende tot haere
overleden broeders weeskinderen proffijte, 't welck hen zulcx is
toegestaen ende is daer van in juditio acte gemaeckt, als dat de voorsz.
kinderen hen gheen erffgenaem van haeren voorsz. vader en ? (= houderen).
Dijenvolgende soo hebben zij desen opgedragen ten behoeve van Corns.
Claes Nestman als daer van cooper gebleven zijnde. Belent zijnde ten
oosten Corn. Cornelisz. Kuij, timmerman, ten zuijden den Heerwech, ten
westen den wtwech vande hoffstede vande Werve ende ten noorden Nicolaas
Verloo, zulcx als't beheijnt, bepaelt ende betimmert staet ende dat mitte
laste eerst van X st. s'iaers erffpacht toecomende den voornoemde Verloo,
noch met drie hondert gulden hooftsoms toecomende den armen der Diakonije
tot Loosduijnen ende noch mette laste van twee hondert gulden hoofsgelts
toecomende de weduwe van wijlen den commijs Testaert, die welcke den
voorn. cooper huijden tot dien eijnde alhier mede gecompareert zijnde,
bekende vanden 1e Meij XVIc ende veertich ende soo voortsaen tot zijnen
laste genomen te hebben wesende 't voorsz. huijs ende erve voorts vrij,
behoudens den heer zijn recht volgende de voorgaende brieven daer van
zijnde met presentatie bijde voorwaerden gedaen omme 't voorsz. huijs
ende erve den cooper in plaetse van waerborghe te leveren met dechreet
van desen gerechte tot zijne optie ende coste, zijnde de voors. coope
voorts voldaen (boven de voorsz. lasten) met noch vier hondert veertich
gulden te betalen d'een helft gereet ende d'ander helft over een jaer.
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Aankoop van huis door Cornelis Nestman (vervolg)

Alles sonder fraude. Des ten oirconde hebbe ick schout voornt. desen
brieff, etc. Desen XXIIIen Junij XVIc veertich
C.J. van Vliet, 1640
Jan Maerson

Solvit: 427 - 1- 2.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 6, fol. 216-v.
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Vierde aankoop door Constantijn Huygens
Wij Cornelis van Vliet, schoudt, Abraham Trijstram ende mr. Jan Pompeus,
schepenen inden ambachte van Voorburch, oirconden ende kennen dat voor
ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Claesz. Nestman, woonende inden
voorsz. dorpe, ende bekende hij comparant voor hem ende zijnen erven bij
desen wel ende wettelijcken vercocht, opgedragen ende getransporteert te
hebben ten behoeve vanden Ed. Constantinis Huijgens, ridder, heere van
Zuijlichem, secretaris ende raedt van zijne hoocheijt den heere prince
van Orangien, etc., seecker huijs ende erve staende ende gelegen op't
Westeijnde vanden voorsz. dorpe van Voorburch. Belent zijnde ten oosten
Cornelis Cornelisz. Kuij, timmerman, ten zuijden den Heerwech ende ten
westen ende noorden den E. heere Fransiscus van Halewijn, zulcx als't
jegenwoordich betimmert, beheijnt, bepaelt ende beplant staet ende dat
mitte laste van een erffpachte van thijen stuivers toecomende Nicolaes
Verloo die welcke van nu voortsaen tot des voornoemde heere coopers laste
sal staen, wesende voorts vrij behoudens den heer zijn recht,
transporterende mede ten behoeve alsvooren allen 't recht vande
voorgaende brieven daer op desen jegenwoordigen is getransfixeert,
belovende hij comparant 't voorsz. huijs ende erve van alle vordere
lasten jegens eenen ijegelicken te vrijen ende te waeren als recht is,
verbindende daer vooren zijn persoon ende alle zijne goederen presente
ende toecomende egheene uijtgesondert tot bedwangh van allen 's heeren
rechten ende rechteren, ende bekende hij comparant vande voorsz. coope
ende opdrachte al wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninck
mitten eersten ende dat mitte somme van elff hondert gulden daer vooren
in comptante penningen ontfangen. Alles sonder fraude. Des ten oirconde
hebbe ick schoudt voornt. desen brieffe, etc. Gedaen opten XXen Martij
XVIc tweeenveertich.
C.J. van Vliet, 1642
Jan Pompeeus.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 6, fol. 256-r.
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Belastingaanslagen
Gaerbouck vande verpondinge over Voorburch voor den jaere 1658:
volgen de mergentaelen:
Opt Westeijnde:
den heere van Zuilichem
IIII mergen V hont
25 : 8 : 0
2 : 18 : 0
huijs
6 : 0 : 0
Hoffwijck
-----------34 : 6 : 0
Solvit den 25 october 1659.
verpondinge vanden huijsen de anno 1658 voorsz.:
Int dorp:
d'heer van Zuilichem
2 : 18 : 0
Solvit den 25 october 1659
Ridderhoffsteden ende Speelhuijsen:
nieuwe getimmerten:
d'heer van Zuilichem
6 : 0 : 0
Solvit den 25 october 1659.
Gaerbouck vande verpondinge over Voorburch de anno 1659:
Opt Westeijnde:
den heere van Zuilichem met 2 huijsen
34 : 6 : 0
34 : 6 : 0
-----------8 : 16 : 0
merg.
12 : 0 : 0
pastorie
-----------55 : 2 : 0
Solvit den 8 augusti 1660
verpondinge vande huijsen de anno 1659 voorsz.:
Int dorp:
d'heer van Zuilichem
2 : 18 : 0
Solvit bij 't lant
Ridderhoffsteden ende Speelhuijsen:
nieuwe getimmerten:
d'heer van Zuilichem
6 : 0 : 0
Solvit bij 't lant.
n.b.: In de borderel staat op 8 aug. 1660 alleen een betaling van
34 : 6 : 0.
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Belastingaanslagen (vervolg)

Gaerbouck vande verpondinge over Voorburch de anno 1660:
volgen de mergentaelen:
Opt Westeijnde:
den heere van Zuilichem
IIII mergen V hont
25 : 8 : 0
2 : 18 : 0
huijs
6 : 0 : 0
Hoffwijck
-----------34 : 6 : 0
Solvit den 16 julij 1661.
verpondinge vanden huijsen de anno 1660:
Int dorp:
d'heer van Zuijlichem
Solvit bij 't lant
Ridderhoffstede ende Speelhuijsen:
d'heer van Zuijlichem
Solvit bij 't landt.

2 : 18 : 0

6 :

0 : 0

Gaerbouck vande verpondinge over Voorburch vanden jaere 1661:
Opt Westeijnde:
den heere van Zuilichem met 2 huijsen
34 : 6 : 0
Solvit den 26 junij 1662.
verpondinge vanden huijsen de anno 1661:
Int dorp:
d'heer van Zulichem
Solvit bij 't lant
Ridderhoffstede ende Speelhuijsen:
d'heer van Zulichem
Solvit den 26 junij 1662.

2 : 18 : 0

6 :

0 : 0

n.b.:
Bij de Ridderhoffsteden ende Speelhuijsen staat ook o.a.:
d'Heer Ryckaart
13 : 20 : 0
Bij het lant:
De Heer Jacob Ryckaart met huijs samen

n.b.: Ook in eerdere jaren kwam hij voor.

20 : 10 : 0
betaald 25 september 1662.
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Belastingaanslagen (vervolg)

Gaerbouck vande verpondinge over Voorburch de anno 1662:
volgen de mergentalen:
Opt Westeijnde:
den heere van Zuilichem
IIII mer. V hont
25 : 8 : 0
2 : 18 : 0
huijs int dorp
6 : 0 : 0
hoffwijck
-----------34 : 6 : 0
Solvit den 15 augusti 1663.
verpondinge vanden huijsen de anno 1662:
Int dorp:
den heere van Zuilichems huijs
Solvit bij 't landt
Ridderhoffsteden ende speelhuijsen:
d'heer van Zuijlichem
Solvit bij 't landt.

2 : 18 : 0

6 :

0 : 0

Gaerbouck vande verpondinge over Voorburch vanden jaere 1663:
Opt Westeijnde:
den heere van Zulichem met 2 huijsen
34 : 6 :
Solvit den 25 martij 1664.
verpondinge vande huijsen de anno 1663:
Int dorp:
d'heer van Zuilichem
Solvit bij 't lant
Ridderhoffstede ende Speelhuijsen:
d'heer van Zuilichem
Solvit bij 't lant.

2 : 18 : 0

6 :

0 : 0
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Constantijn Huygens, heer van Zuilichem, moet over 1658
in Voorburg aan de verpondingen bijdragen voor:
de tuinmanswoning: 2 gld. en 18 st.
het huis Hofwijck: 6 gld.
perceel grond
: 25 gld. en 8 st.
Dus totaal

: 34 gld. en 6 st.

Hij betaalde op 25 oktober 1659.
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Successierechten van Christiaan Huygens
Compareerde ter secretarie den rentmeester Johan Wiljeth, woonende inden
Haege, als procuratie hebbende van den heeren Phillips Doublet, heere van
St. Annelant, ende den heer en mr. ..... (= niet ingevuld) de Hartoge,
fiscael, in qualite als executeurs vanden testamente van den Ed. heere
Christiaen Huijgens zaliger, in sijn leven heere van Zeelhem, gepasseert
voor Adam van Smalingh, notaris, ende seeckere getuijgen in sGravenhage
ende in date den 13. deser maent Julij 1696, den welcken in dier qualite
alhier heeft aengebracht de naergemelte soo onroerende als onroerende
(sic) goederen ende obligatien ten laste van't gemeene lant bij den
gemelten heere Huijgens ten behouve van sijne collaterale erffgenamen
metter doot geruijmt en naergelaten.
Eerst een derdepart vande hoffstede genaempt Hoffwijck mette huijsinge,
thuijnen, chingels ende plantagie, in't geheel groot omtrent twee mergen
viet hont, gelegen in desen ambachte, belent ten oosten Jacob van
Leeuwen, secretaris, ende ten westen Corn. van Leeuwen.
Noch een percheel boslant met hout beplant, groot in't geheel twee mergen
een hont land, waerinne den overleden mede een derdepart competeert,
gelegen tegen over de voorsz. hoffstede, belent ten oosten de heere
Francois van Halewijn, heer van Werve, ende ten westen de weduwe van
Louris Jansz. Noortveen.
Item noch een derdepart in het thuijnmans woonhuijs en erff in't dorp van
Voorburch, belent ten oosten Pieter Rotteveel, voort west en noort den
voornoemde heer van Halewijn.
Noch een erffpachtbrieff op een wooninge ende landen gelegen in
Santambacht van twaelff hondert gulden capitael.
Obligaties
Eerst een obligatie ten laste vande Generaliteijt in dato den 4 September
1649 van vijff duijsent gulden capitael.
Noch een obligatie ten laste alsvooren van twee duijsent gulden capitael
in dato den 22en November 1649.
Noch een obligatie mede ten laste vande Generaliteijt van negen duijsent
gulden capitael van dato den 1 December 1649.
Ende noch een obligatie op't Comptoire Generael van Hollant inden Hage
van thien duijsent gulden capitael in dato den 11en Julij 1645.
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Successierechten van Christiaan Huygens (vervolg)

Noch een obligatie ten laste van't voorsz. Comptoir Generael van Hollant
van vijff duijsent gulden capitael in dato den 24en Maart 1674.
Noch een obligatie ten laste van't gemeene lant ten comptoire van Delff,
in dato den 1en Junij 1687 van drie duijsent gulden capitael.
Ende noch een obligatie ten laste vanden lande ende comptoire van Delff
van vijffthien hondert gulden capitael in dato den 1en October 1687.
Mitsgaders noch een obligatie ten laste van't gemeene lant ten comptoire
van Leijden houdende in capitael vijff duijsent gulden; sijnde in dato
den 24en Maert anno 1674.
Aldus gedaen ende aengebracht bij den voorn. rentmeester Wiljeth, als
gemachtige in qualite voorsz., den welcken den corporelen eet in gevolge
van't 50e articul vande ordonnantie uijt crachte van sijne procuratie bij
de voorn. collaterale erffgenamen en executeurs op hem gepasseert in
presentie ende ten overstaen van schepenen heeft affgeleijt, ende
verclaert dat alle des heeren overledens goederen bij hem naergelaeten
(den XXen volgens den placcate subject) alhier in desen sijn begrepen,
ende aengebracht sonder eenige daer van verswegen te hebben, soo
waerlijck moet hem Godt almachtich helpen.
Ten oirconde bij hem comparant geteijckent opten XIIIIen Julij 1696.
J. Wiliet, 1696.
presentibus
Fibeeck en Kuijper.

Bron: Oud-Rechterlijk Archief Voorburg, invent. nr. 106 (= 1e Register
vande aengebrachte goederen den XXen penn. subiet sijnde, beginnende
metten Jare 1659 ende eijndigende .... (niet ingevuld = 1701)).
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Successierechten van Constantijn Huygens
n.b.: Hier wordt Constantijn (III) Huygens, een zoon van Constantijn
Huygens jr., bedoeld.

D'heer Constantijn Huygens is deesen weereld coomen te overlijden,
naalatende de volgende goederen den XX penn. subject:
Eerstelijk een huijs, erve ende tuijn staende ende
geleegen aende westsijde van het Plein in 's-Gravenhage, sijnde het selve bij scheepenen van 's-Hage
getaxeert op de somma van agt en twintigh duijsent
guldens, comt daar van den XX penn. te bedragen
ende X verhogingen van dien
Transporteere
Een obligatie tot laste van 't gemene landt van
Holland ende Westvrieslandt, ten comptoire van den
heer ontvanger generaal van denselver lande ten somma
van vier duijsent guldens capitaal op den naam van
mr. Cornelis Bosch, advocaet, in dato den 5 Meij 1699
en reg. fo. 260, geaggreeert den 25 Meij 1699 en
geregisteert fo. 9-v. Daarvan den XX penn. comt te
bedragen
ende de X verhoginge van dien
Nog een obligatie ten laste ende ten comptoire als
vooren van twee duijsent guldens cap. staende ten
naame van Jacob Voorburgh in dato den 19 Maert 1699
geregistreert folio 155 geagreeert den 13 Meij 1699,
geregistreert folio 52, daarvan den XX penn. bedraagt
ende de X verhogingen vandien
Transporteere
Nog een obligatie ten laste ende ten comptoire als
vooren staende ten naame van Jacob Voorburgh voornoemt
houdende in capitaal gelijke somma van twee duijsent
guldens van dato 16 Maart 1699, geregistreert fo. 197,
geagreeert den 13 Meij 1699, reg. folio 52, daar van
den XX penn. bedraagt
ende de X verhoginge van dien

1.400 : 0 : 140 : 0 : ---------------1.540 : 0 : 0

200 :
20 :

0 :
0 :

-

100 : 0 : 10 : 0 : ---------------1.870 : 0 : -

100 :
10 :

0 :
0 :

-
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Successierechten van Constantijn Huygens (vervolg)

Nog een obligatie ten laste ende comptoire voors.
houdende in capitaal de somma van een duijsent
guldens op de lettre A in plaats van naem,
in dato 15 Augustus 1678 gegistreert fo. 1610,
geaggreert 1 Septemb. 1679 no. 1995, reg. fo. 195,
daarvan den XX penn. bedraagt
ende de X verhoginge van dien

50 : 0 : 5 : 0 : ---------------2.035 : 0 : -

Transporteere
Den Oostindische actie ten caamere binnen de stadt
van Amsterdam, ter somma van drie duijsent guldens
out capitael, sijnde de selve op het overlijden van
den heere Constantijn Huygens prijs courant waardigh
geweest ijder hondert tot vier hondert sevenentagtigh
en een halff Ca. guldens volgens acte van de makelaer
Joris Crafford tot Amsterdam ende over sulx in't geheel
de somma van veertien duijsent ses hondert vijff en
twintigh guldens. Comt daar van den XX penn. te
bedragen
ende de X vehoginge van dien
Sa.

731 : 5 : 73 : 2 : 8
---------------2.839 : 7 : 8

Den 23 Aug. 1709 de nevenstaande
somma van agt en twintig hondert
negenendertigh gld. seven sts. agt
penn. bij mij ontfangen door handen
van de vrouw van Zuijlichem.

Nog heeft de vrouw van Suijlichem op den 3 7b (= september) 1704 in
vougen als hier vooren aengegeven (daarna 2 doorgehaalde woorden):
Eerst een hofsteede genaemt Hofwijk mette tuijn en
singels, staende tot Voorburgh tusschen de Vliet ende
de Heerewegt, groot ontrent twee morgen, sijnde bij
schout en scheepenen van Voorburgh getauxeert op de
somma van vier duijsent guldens - comt daer van den
XX penn. te bedragen
ende de X verhoginge van dien

200 :
20 :

0 :
0 :

0
0
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Successierechten van Constantijn Huygens (vervolg)

Nog een hout (?) bosch, geleegen als vooren tusschen
de Heerewegt ende de Leywegt groot ontrent twee morgen
100 roede, sijnde het selve bij schout en scheepenen
voornoemd getaux. op een somme van seventien hondert
guldens. Comt daer van den XX penn. te bedragen
ende de X verhoginge van dien
Nog het tuijnmanshuijs op de voorschreeve hofsteede
staende, sijnde bij schout en scheepenen voornoemd
getaux. op een somma van vierhondert guldens.
Daer van den XX penn. bedraegt
ende de X vehoginge van dien
transporteere
Nog een obligatie van vier duijsent guld. capl. tot
lasten vant gemene landt van Holland ende Westvrieslandt ten comptoire van den heer ontfanger generael
iden Hage staende ten naame van de heer van Zuylichem
in dato den 1 Meij 1644, reg. fo. 312 en folio 47
1638 geaggreeert den 21 Meij 1644 en geregistreert
folio 3-v. Comt mits dien daar van den XX penn. te
bedragen
ende de X vehoginge van dien
Sa. van

85 : 0 :
8 : 10 :

0
0

20 : 0 : 0
2 : 0 : 0
---------------335 : 10 : -

200 : 0 : 0
20 : 0 : ---------------555 : 10 : 0

Den 27 Septemb. 1704 de nevenstaande
vijff hondert vijff en vijftigh guld.
tien st. bij mij Antonij Buys ontfangen.

Bron: Oud-Rechterlijk Archief Voorburg, invent. nr. 107 (= Register van
de aangebragte goederen den XXe penn. subject sijnde, beginnende met den
jaare 1702).
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Openbare verkoop van groenten
Conditien en voorwaarden waar naar de Wel. Ed. Heer Constantijn Huijgens,
heere van Zuijlighem, etc., van meeninge is ten overstaan van schout en
geregte van Voorburgh publ. te vercoopen soodanige partijen van groentens
als de omstanders sal werden vertoont en aangewesen.
De vercoopingh wert gedaan om Caroli Guldens van XL grooten Vlaams 't
stuck, stuijvers en penningen naar advenant.
De coopers sullen gehouden wesen haare uijtteloven cooppenn. te moeten
betalen aan handen van den thuijnman Crijn Roodenburgh aanstonts in
gereeden gelde ofte eer de hant aan hare gecogte partijen slaan, om te
plukken off vervoeren, en dat in geen minder specie als sesthalven.
De coopers sullen boven dien en onvermindert hunnen uijtteloven cooppenn.
aanstonts moeten betalen van ijdere gulden twee stuijvers voor ransoen
doch indien deselve coopers hare uijtgeloofde cooppenn. binnen den tijt
van agt dagen na dato desen veijlinge aan handen als vooren sullen hebben
betaelt mogen corten de helft van't rantsoen, off eene stuijver per
gulden in soodanigen geval, en andere niet, en boven dien nog moeten
betalen, van ijdere coop drie st. voor den armen.
Wert bij desen wel expresselijk geconditioneert dat de coopers hare
gecogte partijen groente behoorlijk en op sijn tijt plukken en van het
lant moeten affhalen uijterlijk agt dagen voor alderheijligen off dat
anders het goet dat na die tijt op het lant mogte werden gevonden
verbeurt sal wesen aan den armen van Voorburgh.
Den Heer vercooper behout aan hem selve al het ledigh gemaakt werdende
lant, na mate het goet daar affgehaalt is, sonder dat het selve van
niemand anders sal mogen werden bezaeijt off beplant onder wat pretext
het ook zij.
Soo de coopers off ijmant van hen de cooppenn. en het rantsoen ten
voorsz. gestipuleerde tijde niet en betaalde off in gebreke bleve eenige
van de vorenstaande conditien te voldoen, sal het den Hr. verveijlder
vrijstaan soodanigh gecogte andermaal mogen doen opveijlen datelijk ofte
op sodanige anderen dage als deselve sal welgevallen, meerder geldende
sal den cooper geen proffijt hebben en dat het minder gelt, dat kort off
suppliment, sal men aan des gebrekigen coopers persoon en goederen
verhalen met de costen, schaden en jntrest.
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Openbare verkoop van groenten (vervolg)

Overgevende de coopers boven dien omme sig in den inhoude deses
vrijwilligh te laten condemneeren 't zij voor den Hove off Hoogen Rade in
Holland, mitsgaders den Geregte van Voorburgh, daar toe onwederroepelijk
consitueerende en magtigh makende bij desen Mattheus Stipel, Joan van
Campen, Daniel van der Burgh en Willem Hoijer, procureurs voor opgemelde
Hove, mitsgaders Pieter van Schagen en Willem Hendrik Ravens, procureurs
voor opgemelte geregte, te samen off ijder van hen in't bijzonder soo
omme de voorsz. condemnatie te versoeken als daar inne te consenteeren
belovende d'selve dankelijk te sullen aannemen en van waarde te houden
ende te betalen de costen daar omme te doen onder verband en willige
condemnatie voorsz.
opsteekgeld

no.

5½ st.

1

5½ st.

2

1 reij dop erweten, 1 reij peen
Jan van der Horst
2 akkers peen
Joris Nowee

1 :

8 :

-

1 : 8 : ------------2 : 16 : -

(volgende blz.)

5½ st.

3

5½ st.

4

5½ st.

5

5½ st.

6

5½ st.

7

5½ st.

8

5½ st.

9

5½ st.

10

5½ st.

11

2 akkers en 1 rabat peen,
2½ schrankels boonen
Joris Nowee
2
1 akker schorsonera en 1 akker
peen
Jan van der Horst
3
1 akker roomse boone en savoijkool
opgehoude
1:10:2 akkers dito boonen en 1 witte kool
opgehoude
1:11:3 schranke turkse boonen
Leendert de Wilde
3
roomse boonen, savoijcool en
1 rabat peen
opgehoude
7:10:3 akkers boonen en kool
Jan Overseijl
4
6 schranke boonen en 1 rabat peen
Dirk van der Hoeve
6
7 schranke boone en 1 rabat peen
Joris Nowee
12
1 rabat peen, 7 reijen erwete en
1 akker peen en salae

: 12 :

-

: 16 :

-

: 13 :

-

:

4 :

-

: 12 :

-

:

-

- :

30

31

Openbare verkoop van groenten (vervolg)

5½ st.

12

5½ st.

13

5½ st.

14

5½ st.

15

Jan van der Horst
3 schranke boonen
opgehoude
16:5:2½ schrank boone en salae,
1 akker salae sonder de bloemkool
Marij Davids
2 akkers peen
Claas van Bergen

6 : 10 :

-

5 : 14 :

-

5 : 2 : ------------50 : 3 : -

(volgende blz.)
5½ st.

16

5½ st.

17

5½ st.

18

5½ st.

19

5½ st.

20

5½ st.

21

5½ st.

22

5½ st.

23

5½ st.

24

5½ st.

25

6 rije erweten
Joris Nowee
4 rije erweten
opgehoude
8:10:1 rabat peen, salae, 3 schranke
boone
Wouter Overvoorde
1 akker peen, 2 akk. boonen
met aartappelen
Joris Nowee
4 schranke boonen
Marijtje Davids
4 akkers boonen met aartappelen
Jan van der Horst
1 akk. oude aartichokke en 2 akk.
boonen
opgehoude
12:2:1 3/4 akk. pieterc., ½ akk. ceule
sonder de witte peen
Joris Nowe
1 akk. preij en salae, 1 akk.
jonge artichokke, 1 dito crooten
en salae, 1 dito sla en blomcool
opgehoude
6:18:2 akk. aardappelen
Crijn Roodenburgh
1 akk. schorsonera en uijen off
ajuijen, 1 akk. verplante salae

13 :

- :

-

6 :

- :

-

4 : 14 :

-

6 :

- :

-

13 :

- :

-

4 : 10 :

-

5 :

-

- :
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5½ st.

26

opgehoude

5:4:-

Somma

-------------52 : 4 : 50 : 3 : 2 : 16 : --------------105 : 3 : -

Aldus gedaan ende openbaar vercogt ten overstaan van ............ (niet
ingevuld !) schepenen van Voorburgh op den 30e Junij 1728.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 52 (= boelhuisboek),
blz. ongenummerd.
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Boedelverkoop van tuinman Roodenburg
Conditien en voorwaerden waar naar de voogden over de minderjarige
kinderen en erffgenamen van Crijn Roodenburgh en Anna Slingervoet van
meeninge zijn ten overstaan van schout en geregte van Voorburg publ. te
vercoopen soodanige meubele goederen als de omstanders sal werden
vertoont en aangewesen.
De vercoopingh wert gedaan om Caroli guldens van XL groote Vlaams 't
stuck, stuijv. en penn. naar advenant.
De coopers sullen hunne uijttelove cooppenn. moeten betalen altemaal
gereet ende in eender somme teffens aanstonts na de vercoopingh in handen
vanden secretaris alhier en sullen de goederen bij de coopers niet eerder
mogen werden vervoert voor dat alvorens de betalinge is gedaan.
De coopers sullen moeten betalen den XL penn. voor't regt van't gemeene
land, item tot rantsoen van elke gulden eene st.
Soo de coopers off ijmand van hen de cooppenningen en het rantsoen ten
voorsz. gestipuleerde tijde niet en betaalde off ingebreeke bleeff eenige
van de voorenstaande conditien te voldoen, sal het de verveijlders
vrijstaan, soodanigh gecogte andermael mogen doen ophangen en vercoopen,
datelijk off op soodanige anderen dagen als 't de verveijlders sal
gelieven, meerder geldende sal den gebrekigen cooper daar van geen
proffijt hebben, en dat het minder gelt, dat cort off suppliment sal men
aan des bebrekigen coopers persoon ende goederen verhalen mette costen,
schade en intresse.
1 spinwiel
Judik Roodenburgh
matte 1 schutje
Catharina van Boxel
potte, etc.
Jan Struijk
uts.
Jacob van der Koij
uts.
Teunis Lillens
uts.
Jan van der Horst
1 mande met romm.
Willem Haagman
potte, kanne, etc.
Jacob van der Coij

fl.

- : 14 :

-

- : 17 :

-

- : 10 :

-

- : 12 :

-

- :

4 :

-

- : 12 :

-

- :

8 :

-

- : 12 :

-
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Boedelverkoop van tuinman Roodenburg (vervolg)

romm.
Jacob Coster
wolle romm.
Ary Davidsz.
ceuls aardew.
Juffr. Lomber
romm.
Roza
1 kuijp
Anthonij de Keijzer
confoor, loot, gardijnroeye, etc.
IJsbrant Boon
houtwerk, etc.
Jan Struijk

munnik, mande, sakke, etc.
Ariaantje Monier
stoven, etc.
Antje Corte
vleijsbakje, tobbe
Abram Rodenburg
capstokje, etc.
Chapanje
theerakjes
Jan Struijk
thee blatjes
De France Predict.
capstokjes
d'selve
't theerak, 2 schilderije
Jan Struijk
5 schilderijtjes
Catharina van Boxel
2 schotelrakke
Jan Struijk
1 ronde tafel
Marijtje Slingervoet
7 stoele
Jan Struijk
ijzere pot, stoele, etc.
Van der Pol

- : 11 :

-

- : 16 :

-

- : 16 :

-

- : 14 :

-

- : 16 :

-

1 : 10 :

-

1 : 10 : -------------11 : 2 : -

- : 18 :

-

- : 11 :

-

1 : 12 :

-

- : 16 :

-

- : 18 :

-

- : 16 :

-

- : 11 :

-

1 : 10 :

-

1 :

2 :

-

1 :

- :

-

1 :

2 :

-

1 : 11 :

-

1 : 13 :

-
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ijzere pot, pan, confoor, etc.
Roza
Delfs aardew. 6 schotels
Juffr. Vink

Delfs aardewerk
Jan Struijk
uts.
d'selve
uts.
Dorzel
12 aarde borden en theegoet, etc.
Leendert Dijxhoorn
10 schoteltjes, 10 bakjes en comme, etc.
Jacob van der Koij
1 Delfs stelsel
Arij van Veen
6 schoteltjes
Lomber
1/2 dozijn Bruijn postelijn
2 st.
Marijtje Slingervoet
gebroke postelijn
Leendert Dijxhoorn
1/2 dozijn
2 st.
Maarte van der Waert
glazen
Meester Luijbers
5 paar d(ito)
D'Jongh
1/2 dozijn
Willem Laagman
glazen
Munts
2 tinne trekpotte
Jan van der Horst

2 tinne kandelaars
Marij Erassemis
4 d(it)o comme en beker
Jan Struijk

1 : 13 :

-

1 : 12 : -------------16 : 5 : -

1 :

- :

-

1 :

3 :

-

1 :

- :

-

1 : 10 :

-

1 :

- :

-

1 :

- :

-

1 : 18 :

-

2 :

2 :

-

1 :

4 :

-

2 :

4 :

-

1 : 16 :

-

1 : 12 :

-

1 : 11 :

-

1 :

-

- :

1 : - : -------------20 : - : -

1 :

2 :

-

1 :

- :

-
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2 d(it)o schotels
Monjee
3 d(it)o beekers
Ariaantje Monier
15 lepels, 1 waterpot, 1 inkkoker
Hensbergen
1 rooster, etc.
Leendert Dijxhoorn
blikke, busse, blaker, etc.
Catharina van Boxel
1 kopere coffijkan
Huijsselaar
1 d(it)o bedpan
d'selve
1 d(it)o coffijketel
Dr. van Leijninge
1 d(it)o
Marijtje Davids
2 d(it)o blakers
d'france Predikant
2 d(it)o
Corn. van der Wiel
2 d(it)o
Gerrit Houtman
3 d(it)o
Dorzel

schalen, etc.
Willem Jans van der Clugt
1 copere broederpan
Roza
1 kopere ketel
Willem Haagman
1 d(it)o
Jan van Galen
1 d(it)o
IJsbrant Boon
1 d(it)o
2 st.
IJzendoorn
2 romm.
Jacob van der Koij

3 : 12 :

-

- : 15 :

-

2 :

7 :

-

- : 12 :

-

- : 19 :

-

1 : 10 :

-

1 : 10 :

-

3 : 15 :

-

1 :

- :

-

- : 18 :

-

- : 15 :

-

- : 18 :

-

1 : - : -------------21 : 13 : -

1 :

2 :

-

1 : 15 :

-

1 :

2 :

-

1 :

3 :

-

2 : 10 :

-

8 :

9 :

-

- : 10 :

-
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6 stoelen
2 st.
Monjee
1 leeningstoel
Marij Slingervoet
1 spiegel
weduwe d'Jongh
1 d(it)o
2 st.
Jan van Dop
4 schoene, 2 muijlen
Marij Slingervoet
1 stuk spek, 1 schoer (of schaer ?)
2 st.
Monjee
1 d(it)o en ham
2 st.
Gerrit van den Bergh
1 stuk rookvlees
Monjée

5 : 19 :

-

1 : 16 :

-

2 :

3 :

-

5 :

6 :

-

3 :

- :

-

2 : 10 :

-

4 : 11 :

-

2 : - : -------------43 : 16 : -

1 kaas
Gerrit Houtman

1 :

9 :

-

Dorzel

1 :

5 :

-

1 : 10 :

-

2 :

8 :

-

2 :

- :

-

3 :

- :

-

3 :

8 :

-

2 : 10 :

-

5 :

5 :

-

2 : 14 :

-

- : 14 :

-

- : 10 :

-

1 d(it)o
1 d(it)o
Jan de Bode
1 deken
2 st.
Gerrit van den Bergh
1 d(it)o
Marij Erasmus
1 d(it)o
Willem Haagman
1 d(it)o
Marij Slingervoet
1 d(it)o
Ariaantje Monier
1 d(it)o japons
2 st.
Munts
eenige boeken
Monjee
1 bedjacs
Ariaantje Monier
1 d(it)o
Antje Korte

39
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1 d(it)o
Judick Roodenburg

1 :

4 :

-

2 : 15 :

-

1 d(it)o
Jan Mark
1 borstrok
Huijsselaar

- : 19 : -------------31 : 11 : -

1 rock
Willem Jans van de Clugt
1 borstrock
Ariaantje Monier
1 bedjak
Jurriaan Huijsman
1 d(it)o mantel
Marij Erasmus
1 gestikte rock
Stoffel Lettingh
tafelcleedje, etc.
Ariaantje Monier
1 chis. bedjak
2 st.
Munts
1 tabb. en rock
2 st.
Huijsselaar
loopbank emmers
Jacob Swidde
kinderwagen
Cornelis van der Wiel
rommel
Jacobus van Boxel
theeblatje
Heinsbergen
1 moff
Stoffel Lettinge
schoorsteen kleetje, etc.
Jacob Ruijgrok
1 rok en vest
Roza
coussen, etc.
Ariaantje Monier
2 hemtrokke
Willem Jans van der Klugt

1 :

6 :

-

- : 12 :

-

1 :

- :

-

1 :

3 :

-

1 : 17 :

-

1 :

1 :

-

4 :

5 :

-

6 : 13 :

-

1 :

7 :

-

- :

5 :

-

- : 10 :

-

- : 17 :

-

- :

6 :

-

1 :

- :

-

1 : 13 :

-

1 :

-

- :

1 : 4 : -------------25 : 19 : -
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Boedelverkoop van tuinman Roodenburg (vervolg)

2
2

2

2

2

1 hemtrock
Willem Jans van der Clugt
1 vest, etc.
Cornelis van der Wiel
1 rok, vest en 2 broeken
st.
Ariaantje Monier
1 d(it)o swart
st.
Anthony d'Keijzer
1 vest en broek
Jan Mark
1 ceurslijff, etc.
Roza
1 gestikte rock
IJsbrand van den Boon
1 ceurslijff
wed. d'Jongh
1 rock
Ariaantje Monier
1 zije rock
st.
Marij Slingervoet
1 cleetje
Ariaantje Monier
1 witte rock
IJsbrand van der Boon
1 stoffij mantel
st.
Marij Slingervoet
1 rock
Jan Coetsier
1 sitze rock
st.
Marij Slingervoet

1 :

- :

-

1 :

- :

-

5 : 16 :

-

8 :

3 :

-

1 : 11 :

-

- : 13 :

-

3 :

5 :

-

1 : 19 :

-

3 : 17 :

-

14 :

- :

-

2 :

- :

-

2 : 11 :

-

13 : 10 :

-

2 :

2 :

-

14 : - : -------------75 : 7 : -

gordijnen
Geertruij de Swart

2 :

3 :

-

3 : 16 :

-

2 :

2 :

-

1 :

- :

-

20 : 10 :

-

- : 12 :

-

uts.
1
1
1
4 st.
1

Ariaantje Monier
bedde peuluwe
Engel van Amen
geblomt cleet
Ariaantje Monier
webbe linde à 41 ell
Cornelis van der Wiel à 10 st. per ell
theetafel
Munts

42
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Boedelverkoop van tuinman Roodenburg (vervolg)

1 bedde en peuluw
6 st.
Hensbergen
uts.
6 st.
Engel van Amen
voesbank
Marij Erasmus
2 sloopen
d'Wed. d'Jongh
2 d(it)o
d'selve
2 d(it)o
Jacob Swidde
6 zervette
2 st.
Me. Huijberts
6 d(it)o
2 st.
d'zelve
1 tafellake
IJsbrant van der Boon

neusdoeke, etc.
Stoffel Lettingen
servetten
IJsbrant van der Boon
borstrokken, etc.
Willem Jans van der Clugt
servette, etc.
Abram Jans Roodenburgh
dassen
Gerrit van den Bergh
uts.
Ariaantje Monier
uts.
Jan van Galen
uts.
Leendert Teeuwis
uts.
Leendert Dijxhoorn
uts. en doeken
Huijsselaar
uts.
Gerrit van Zeeland

19 : 10 :

-

54 :

- :

-

- : 18 :

-

2 : 12 :

-

1 : 11 :

-

2 :

- :

-

4 :

7 :

-

4 : 12 :

-

2 : - : -------------121 : 13 : -

4 :

- :

-

2 :

- :

-

1 : 16 :

-

- : 10 :

-

- : 17 :

-

1 : 10 :

-

1 : 13 :

-

- : 16 :

-

1 :

3 :

-

1 :

6 :

-

- : 19 :

-
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Boedelverkoop van tuinman Roodenburg (vervolg)

uts.
Munts
waijer, etc.
Willem Haagman
schortecleet
Janintje van der Laan
sloopen
Gerrit van den Bergh
dito
Wed. d'Jongh
d(it)o servetjes
Ariaantje Monier

kindergoet: 2 dekens
Abram Jans Roodenburgh
2 lakens
Pr. Boetens
2 d(it)o
Jan van der mark
2 d(it)o
Jacob Ruijgrock
2 d(it)o
Janintje van der Laan
2 d(it)o
Huijsselaar
servette
Stoffel Lettingen
tafellaken
Dorzel
2 lakens
Roza
2 hembde
Huijsselaar
uts.
Munts
uts.
Judick Roodenburgh
uts.
Pr. Baetens
uts. 3
Monjee

- : 18 :

-

1 :

5 :

-

1 : 11 :

-

1 : 13 :

-

1 :

-

5 :

1 : 12 : -------------24 : 14 : -

3 : 18 :

-

3 :

- :

-

2 : 11 :

-

3 : 10 :

-

2 : 12 :

-

1 :

9 :

-

- : 15 :

-

- : 18 :

-

2 :

6 :

-

3 :

- :

-

2 : 15 :

-

2 : 17 :

-

2 :

- :

-

3 :

5 :

-

45

Boedelverkoop van tuinman Roodenburg (vervolg)

uts.
Huijsselaar

3 :

4 :

-

Jacob Colijn

2 : 10 :

-

Arij Cock

2 :

-

uts.
uts.
4 :

uts.
Anthonij de Keijzer

2 : 18 : -------------45 : 12 : -

3 hembde
Arij Cock

3 : 12 :

-

Huijsselaar

3 :

7 :

-

van der Pol

3 : 12 :

-

Willem Jans van der Clugt

3 :

1 :

-

Dirk Sonnevelt

3 :

7 :

-

IJsbrant van der Boon

2 :

2 :

-

Maarten van der Waart
1 testement met silver beslag
Abram Roodenburgh
1 tabaksdoos
Willem Laagman
stoelen
Munts
1 cabinet
Jan van der Pol
crebbetje
Arij Davidsz.
1 clock
Marij Slingervoet

3 :

- :

-

4 :

3 :

-

1 :

5 :

-

1 :

2 :

-

8 : 12 :

-

- : 16 :

-

uts.
uts.
uts. 2
uts.
uts.
uts.

24 : - : -------------61 : 19 : -
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Somma

61 : 19 : 45 : 12 : 24 : 14 : 121 : 13 : 75 : 7 : 25 : 19 : 31 : 11 : 43 : 16 : 21 : 13 : 20 : - : 16 : 5 : 11 : 2 : --------------499 : 11 : -

Aldus gedaan ende openbaar verkogt ten overstaan van Paulus Boutesteijn
en Jan Foreest, schepenen van Voorburgh op den 3e September 1728.

Bron: Oud-Rechterlijk Archief Voorburg, invent. nr. 52 (= boelhuisboek),
blz. ongenummerd.
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Openbare verkoop van hout
Conditien en de voorwaarden waarnaar den Wel. Ed. Heere van Zeelhem, van
meijninge is ten overstaan van Schout en Geregten van Voorburg te
vercoopen soodanigh houtgewas als de ommestanders sal werden vertoont en
aengewesen.
Eerstelijk sal den kooper gehouden sijn den elst alomme na behooren en
struijks oirbaer te hakken.
Sal de selve sigh van goede touwen en tackels hebben te voorzien ten
eijnde geen schaede toegebragt worde aen de daerbij en nevenstaende
ijpehaegen en taxis, getimmertens, beelden, bruggen, heijningen, etc. Off
schade geschiedende sal den cooper de selve moeten boeten ter taxatie van
twee Schepenen van Voorburg, ter keuse van den heere vercooper, en sal
den kooper desselfs gekogte hout niet mogen vervoeren alvoorens de schade
sal wesen geboet.
Ten derde geschiet dese vercoopinge om guldens van 20 stuijvers het
stuck, te betalen aan den heer verveijlder selfs off aan sijn Ed.'s
thuijnman in contant geld, soodanigh dat niemant sal toegelaten werden de
bijl aan het hout te leggen, alvoorens sijne gelooffde cooppenningen te
hebben betaelt, gelijk de coopers bovendien nogh aanstonts aan den
Secretaris alhier van ijdere koopgulden sullen moeten betalen een
stuijver voor rantzoen.
De twee swaren elsten no. 17 aan de vijverkant staande moeten uijtgedot
worden, ook moeten de twee parthijen ypen no. 21 en 22 en ook de twee
parthijen vrugtboomen no. 38 en 39 volcomen geroeijt worden, ende de
gront van alle speenen en wortels worden gesuijvert ter bekeuringe van
den geenen die den heere verkooper daartoe stellen sal.
Alle de eijkeboomen in het bosch gemerkt no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
moeten deugdelijk en wel geroeijt worden, de grond gesuijvert van alle
speenen en wortels, en ten dien eijnde sal den cooper deselve soo wijt en
breet moeten affleggen, dat ijder gat moet open blijven leggen ter wijtte
van tenminsten twaelff voeten over het kruijs.

48

Openbare verkoop van hout (vervolg)

Eijndelijk is expresse conditie, waaraan den vercooper sigh sonder
oogluijkinge sal laten gelegen sijn, dat ijder kooper, alle sijne gekogte
hout, wortels, spaenderen en tacken daaronder begrepen van de gront van
den verkooper sal moeten vervoert hebben voor den 26 december 1734, op
verbeurte van het hout, wortels, spaenderen off tacken, die na den 26
december voornt. niet soude mogen vervoert sijn, ten behoeve van de armen
der Nederduijtsche en Fransche diaconijen van Voorburg, waaraan die van
den geregte en respective armmeesters versogt worden de hant te bieden.
Elst van de Vlieth te beginnen in het west bloemstuck:
no. 1
Jan van Rhee
8 : 15 : dito
no. 2
Bastiaan van der Sluijs
8 : 15 : dito
no. 3
Jan van Rhee
7 : 11 : -----------(subtotaal)
25 : 1 : -

no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.

no.
no.
no.
no.
no.

Van het turffhock westwaarts
dito
4
Jan van Dop
dito
5
Cornelis Munts
dito
6
Ary van Engelen
dito
7
Ary van Engelen
dito
8
Hendrik Lantmeter
dito
9
Pieter van Pijlen
dito
10
Cornelis de Vrij
Van de wegh oostwaerts op
dito
11
Dirck Coster
dito
12
Andries Verhaer
dito
13
Teunis van Berkel
dito
14
Huijbert van der Speck
dito
15
Dirck Coster

9 : 10 : 12 :

6 : -

9 : 10 : 10 :

- : -

15 : 10 : 15 : 10 : 15 :

- : -

7 : 11 : 9 : 13 : 13 :

5 : -

8 : 15 : 12 :

7 : -
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dito
no. 16

deselve

(sub-totaal)

no.

no.

no.

no.

no.
no.
no.

no.

no.

no.

2 sware elsten aan de vijver te dotten
17
Gerrit van Nimmerrigh
elst en alderleij hout tot den hoek van het
pleijn moet gehackt worden
18
Jacob Ruijgrock
tot de boomgaert sloot
dito
19
Harmen van Velsen
d'oversijde van het pleijn
dito
20
Jan Nouwland
d'helffte der ijpen in het oost-bloemstuck
te roeijen volgens conditie
21
Cornelis Munts
d'wederhelft der ijpen aldaar te roeijen, uts.
22
Harmen van Velsen
elst op het Nieuweland van de Vlieth tot den hoeck
23
Willem Ribbe
van den hoek langs het schulppad tot de brugge
dito
24
Jan Nouwland
van de brugge langs het schulppad tot den hoek
dito
25
Claas de Bond
van den hoek en agter de scheepmakerije soo
verre als uijtgeboud is
26
Jan van Rhee
(sub-totaal)

d(it)o van het schulppad agter de heijninge,
de helft
no. 27
Jan Hulst
d(it)o d'wederhelft tot aan het bruggetje
no. 28
IJsbrand van der Boon
d(it)o van het kleijne huijsje tot den hoek

11 : 12 : -----------150 : 9 : -

6 : 10 : -

6 :

5 : -

8 :

5 : -

5 :

4 : -

6 :

4 : -

6 : 17 : 8 :

5 : -

6 :

- : -

7 :

- : -

4 : 4 : -----------64 : 14 : -

3 :

- : -

3 : 11 : -
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no. 29
Jan Rouws
d(it)o van den hoek, tot de asperge bedden
no. 30
Jan Louris van Rijn
d(it)o van het eerste aspergiebed tot de endivie
no. 31
Jan Cock
d(it)o van de endivie tot de heijnige aan des
scheepmakerspaedtje
no. 32
Pieter van Pijlen
d(it)o agter de boomgaertheijninge van de brugge
tot de helft
no. 33
Leendert Jans Groenenwegen
d(it)o de wederhelft tot in den hoek
no. 34
Willem Wijnvoort
d(it)o van de hoek tot het middelpadt
no. 35
deselve
d(it)o van het middelpadt tot aan het schulppadt
no. 36
Jurrien Huijsman
d(it)o elst langs de oost off rijlaan van de
brugge tot aan het heck
no. 37
Huijbert van der Speck
(sub-totaal)
tien kersen, twee peeren, een pruijm en het
fruijtheggie te roeijen volgens conditie
no. 38
Jan de Graeff
tien kerssen, een peer en een pruijm en het
fruitheggie te roeijen, uts.
no. 39
d. hr. van der Burgh
elst agter het hoenderhock op het thuijnmanswerff
no. 40
Jan van Hees

no.
no.
no.
no.

In het Bosch
nota alle de eijke te roeijen volgens conditie
drie eijken
1
Dirk Coster
3 dito
2
IJsbrant van der Boon
3 dito
3
Mees Ammerlaen
2 dito
4
Ysbrant van der Boon
2 dito

4 :

- : -

4 : 14 : 4 : 10 : -

6 :

- : -

5 :

5 : -

9 :

9 : -

7 :

2 : -

7 :

- : -

6 : - : -----------60 : 11 : -

9 :

5 : -

6 : 10 : 16 :

- : -

9 :

5 : -

19 :

5 : -

9 :

5 : -

14 :

7 : -
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no. 5

2 dito
no. 6
2 dito
no. 7
2 dito
no. 8

Cornelis Munts
(sub-totaal)

12 : 5 : -----------96 : 2 : -

Leendert Vossenschans

15 :

Maarten van der Waert

20 : 14 : -

Cornelis Munts

11 : 6 : -----------47 : 2 : -

(sub-totaal)

Totalis.

Somma

2 : -

47 : 2 : 96 : 2 : 60 : 11 : 64 : 14 : 150 : 9 : 25 : 1 : -------------443 : 19 : -

Aldus gedaen ende openbaer verkogt ten overstaan van Schepenen van
Voorburg op den 23 Novemb. 1734.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 53 (= boelhuisboek).
(n.b.: de akte is ingebonden na die van 3 januari 1736)
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Verkoop van overtuin
Wij mr. Barthout van Slingelandt, schout, Cornelis Munts ende Gerrit van
der Spek, schepenen van den dorpe en ambagte van Voorburg, oirconden dat
voor ons gekomen ende gecompareert is den hooged. geb. heer Willem van
Wassenaer, heere van Ruijven, mitsgs. Hooghheemraed van Delffland, etc.,
dewelke bekende volgens contract van coop verkogt te hebben ende als nu
wettelijk op te dragen ende te transporteeren bij dezen aan ende ten
behoeve van Hendrik van Leeuwen, woonende alhier, een stuck teelland,
gelegen in 't Westeijnde van den voorsz. ambagte van Voorburg, groot
offte te verongelden voor twee mergen drie hond, belend ten oosten de
Molelaan, ten westen den coper selfs, ten zuijden den Heereweg ende ten
noorden den Agterwegh, belast met een erffpagts rente van twintig
stuijvers 'sjaars behoorende aan 't huijs te Werve, welke den coper tot
sijn lasten is nemende, sijnde voorts vrij ende onbelast, niet daar op
staande als den heer sijn regt en wijders met zoodanige lijdende en
domineerende servituijten, vrijdommen ende geregtigheden als 't voorsz.
verkogte zoude mogen hebben offte subject zijn, alles volgens de oude
brieven ende bescheijden daar van zijnde aan den coper overgelevert omme
hem daar na te reguleren ende sulks voetstoots. Belovende hij compt. 't
voorsz. verkogte van alle verdere kommer offte belastinge te zullen
vrijen ende waren als regt is, daar voren verbindende sijn perzoon ende
goederen deselve subjecterende alle heeren, hoven, regten ende regteren
ende specialijk den Hove van Holland. Ende bekende hij heer comparant van
de voorsz. coop ende opdragte deses voldaan ende betaalt te zijn den
laasten penning met den eersten ende dat met een somma van thien hondert
en vijfftig gulden bij hem op 't passeren deses in gereden en contanten
gelde ontfangen. Alles zonder fraude. Des ten oirconde heb ik schout
voornt., etc. Gedaan den 14 Augustus 1749.
B. van Slingelandt
Gerrit vand. Spek.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 14, fol. 150-v.
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Volmacht tot verkoop Hofwijck, etc.
Wij Willem baron van Wassenaer, heere van Ruijven etc., etc., als in
huwelijk hebbende vrouwe Susanne Louisa Huijgens, ende soo veel des noods
met ons geadsisteert, verclaeren bij desen op het kragtigste te
constitueeren ende volmagtig te maken Johannes Arnoldus Prijn, notaris
binnen de stad Delfft, omme uijt onzen naam ende van onsentweegen te
compareeren voor den heere stadhouder ende leenmannen van den huijze van
Werve ende aldaar dezelve met de gewoonlijke ende behoorlijke
solemniteiten op te dragen, over te geven ende quyt te schelden sonder
eenig recht off toeseggen voor ons daar aan te behouden,
Een parthije warmoeslandt met de huijzinge off orangerie daar op staande,
van ouds genaamt het Voorhoff, groot int geheel ontrent twee mergen vier
hondert roeden, staande ende gelegen ten oosten de hoffsteede Hoffwijk,
aan de suijdzijde van de Heerestraat in den voorsz. ambagte van Voorburg,
belent ten oosten en zuijden Gerrit van der Speck, scheepmaker met zijn
erff en voorts het uijtpad van de voorne. Gerrit van der Speck ter
breedte van vier voet en ses duijm, van zijn erff aff tot aan de
Heerestraat, ten westen de voorne. hoffsteede Hoffwijk ende ten noorden
de gem. Heerestraat, seijnde van vooren omheijnt met een steende muur.
Belast met een versuijmelijke erffpagtsrente van twee guldens jaarlijks
ende nog belast met een erffpagt van een gulden 'sjaars verschijnende op
primo Meij, bijde aankomende den heer off huijze van Werve, sijnde
leenroerig aan den selven huijze van Werve, voorts vrij ende onbelast,
niets daar op staande dan den heer zijn regt ende zulks ten behoeve van
Gerrit van der Speck voornt. denzelven te verleijen ende verleenen
brieven in forma, als meede te investieeren en voorts hulde, eedt en
manschap te doen, soo als door gebruijkelijk is, mitsgaders de geheele
kooppenningen van den voornt. Gerrit vander Speck ter somma van drie
duijzent ses hondert en vijffenseventig guldens te ontfangen en voor alle
namaninge te caveeren en met beloffte van het zelve landt ten allen
tijden onder verband van onze perzoonen en goederen te vrijen en waren
als regt is.
Constitueerende dezelven Johannes Arnoldus Prijn verders omme meede te
compareeeren voor schout en schepenen van Voorburg ende aldaar op te
dragen, cedeeren en transporteeren mitsgaders in vollen vrijen eijgendom
over te geven aan den heer Jacob des Tombe de hoffsteede genaamt
Hoffwijk, bestaande in de heere huizinge ende nogh een aparte huijzinge
off bibliotheecq kamer met desselfs plantagie, beelden, pedestallen,
etc., groot ontrent ontrent (sic) twee mergen twee hondert roeden,
staande ende gelegen in den voorsz. ambagte van Voorburgh aan het dorp,
streckende voor van de Heerewegh tot agter aan de Vlieth off Treckvaert
van den Haagh naar Leijden, voorts belent ten oosten het Voorhoff ende
ten westen Hendrik van Leeuwen. Belast met een rentje van drie gulden
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'sjaars toekomende de pastorije tot Voorburg, ende nog belast met een
rentje van vijff gulden vijffstuijvers 'sjaars toekomende het Gasthuijs
tot Delfft, welke den voorne. heere des Tombe bij den opdragt ten sijnen
lasten zal moeten neemen, hoe zeer bevonden mogte werden dat een van de
voorsz. rentjes op dese parthije niet mogte zijn gevestigt en voorts vrij
en onbelast, niets daar op staande dan den heer zijn regt, en waar van de
kooppeninngen in 't geheel bedragen de somma van vier duijzent vijff
hondert guldens.
Item nog een huijs ende erve staande ende gelegen over de voorsz.
hoffsteede Hoffwijk op 't Westende van den voorsz. dorpe van Voorburg aan
de noortzijde van de Heerestraat, belent ten oosten Arie van der Horst,
ten westen de Moolelaan, ten zuijden de voorsz. Heerestraat en ten
noorden de erffgenamen van den heer van Werve. Belast met een erffpagt
van thien stuijvers 'sjaars toekomende den heer off huijze van Werve,
sijnde voorts vrij ende onbelast, niets daar op staande dan den heer sijn
regt en zulks aan Johannis van Bennekom mede te transporteren en in
vollen vrijen eijgendom op en over te dragen als vooren, als het zelve
gekogt hebbende voor de somma van vijff hondert en vijff guldens.
Ende aldaar van de voorsz. bijde parthijen opdragt brieven in forma te
passeeren ende de kopers ider in den eigendom van hun gekogte te vesten
ende ijgenen met belofte van dezelve parthijen ten allen tijden te vrijen
en waaren als regt is, onder verband van onze persoonen ende goederen.
Als meede nog omme de geheele kooppenningen van de kopers bij het doen
der opdragte te ontfangen en haar daar voor ten vollen te quiteeren ende
deselve voor alle namaninge te caveeren.
Ende voorts denzelven constitueerende omme in alle het geene voorsz.
staat, soo voor den stadhouder en leenmannen van den huijze van Werve,
als schout en schepenen van Voorburg in alles zoo te doen ende te
handelen als off wij zelffs praesent zijnde soude kunnen mogen en moeten
doen, schoon hier toe nader off speciaalder last werde gerequireert, dan
voorsz. staat, welke wij aan voorne. geconstitueerden sijn gevende bij
deezen. Belovende voor goet, vast en van waerden te sullen houden ende
doen houden alle het geene bij de gem. onzen geconstitueerden uyt cragte
deses sal worden gedaan ende verrigt, onder verband en submissie als naar
regten.
En hebben wij in teken der waarheid dese met onse gewoonlijke
handschrifften getekent en met onze adelijke pitschieren bekragtigt in 's
Hage den 1e November 1750. En was get. W. v. Wassenaer S.L. van Wassenaer
geb. Huijgens. Hebbende hun adelijk pitschier in roden lacke ter sijde
staande.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 14, fol. 180-v.
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Verkoop Hofwijck, 1750
Wij mr. Barthout van Slingelandt, schout, Johannes Smits en Gerrit Geus,
schepenen van den dorpe en ambagte van Voorburg, oirconden dat voor ons
gekomen ende gecompareert is de hr. Johannes Arnoldus Prijn, notaris
binnen de stad Delfft, in qualiteit als last ende procuratie hebbende van
de hooged. welgeb. heer Willem baron van Wassenaar, heere van Ruijven,
etc., etc., etc. en de hooged. welgeb. vrouwe Susanne Louisa Huijgens,
desselfs gemalinne op den 1e November 1750 onder hare adelijke
pitschieren en handteekening gegeven en gepasseert (ons vertoont en laten
leezen en benevens deese ten prothocolle geregistreert), dewelke bekende
dat zijn voorne. heer en vrouwe principalen naar voorgaande publiecque
opveijlinge hadde verkogt, ende hij compt. als nu verclaarde in kragte
van de voorsz. procuratie wettelijk op te dragen ende te transporteeren
bij dezen aan ende ten behoeve van de heer mr. Jacob des Tombe, een
plaisante en welgelegen hoffsteede, genaamt Hoffwijck, bestaande in een
fraaije heere huizinge met verscheide kamers en vertrecken ende nogh een
aparte huijzinge off bibliotheecqkamer, met een welbeplante thuijn,
verciert met steene en loode beelden met hunne pedestallen, lanen en
visrijke vijver, tesamen groot ontrent twee mergen twee hondert roeden,
dog bij den hoop zonder maat, als de maat met de voet stootende bij
dezen, ende dat met alle tgeene daar inne aard ende nagelvast is, staande
ende gelegen in den voorsz. ambagte van Voorburg, aan het dorp,
streckende voor van de Heerewegh tot agter aan de Vlieth off Treckvaart
van den Haagh na Leijden, voorts belend ten oosten het Voorhoff ende ten
westen Hendrik van Leeuwen, belast met een rentje van drie gulden 'sjaars
toekomende de pastorije tot Voorburg, ende nog belast met een rentje van
vijff gulden vijff stuijvers 'sjaars toekomende het Gasthijs tot Delfft,
die den coper meede voor ons compareerende verclaart tot zijnen lasten
genomen te hebben, hoe zeer bevonden mogte werden dat een vande voorsz.
rentjes daar op niet mogte zijn gevestigt, voorts vrij ende onbelast,
niet daarop staande als den heer zijn regt, wijders met zoodanige regten
en geregtigheeden, mitsgs. lijdende ende domineerende servituijten, als
het zelve eenigzints is hebbende ende subject zoude mogen zijn, mitsgs.
begrepen staan in de oude brieven ende andere bescheijden daarvan zijnde
aan den coper overgelevert omme hem daarna te reguleeren ende zulks
voetstoots. Belovende hij compt. in qualite voorsz. 't voorsz. verkogte
van alle verdere kommer ende lasten te zullen vrijen ende waren als regt
is, onder verband van zijn voorne. hr. en vrouwe principaals perzoonen
ende goederen, die stellende ende subjecteerende daar voren den bedwange
als na regten. Ende bekende hij compt. in zijne voorsz. qualiteit van de
coop ende opdragte deses voldaan ende betaalt te zijn den laasten penning
met den eersten ende dat met een somma van vier duyzent vijff hondert

58

Verkoop Hofwijck, 1750 (vervolg)

guldens bij hem in gereden en contanten gelde ontfangen. Alles zonder
fraude. Des ten oirconde heb ik schout voornt., etc. Gedaan den 4e
November 1750.
B. van Slingelandt
Johannes Smits
Gerrit Geus.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 14, fol. 179-v.
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Verkoop tuinmanswoning
Wij mr. Barthout van Slingelandt, schout, Johannes Smits en Gerrit Geus,
schepenen van den dorpe en ambagte van Voorburg, oirconden dat voor ons
gekomen ende gecompareert is de heer Johannes Arnoldus Prijn, notaris
binnen de stad Delfft, in qualiteit als last en procuratie hebbende van
de hooged. welgeb. heer Willem baron van Wassenaer, heere van Ruijven
etc., etc., etc., ende hooghed. welgeb. vrouwe Susanne Louisa Huygens,
desselfs gemalinne, op den 1 Novb. 1750 onder hare adelijke pitschieren
en handtekeningen gegeven en gepasseert (ons vertoont en laten leezen en
benevens deese ten prothocolle geregistreert), dewelke bekende dat zijn
voorne. heer en vrouwe principalen naar voorgaande publiecque opveijlinge
hadden verkogt ende hij compt. als nu verclaarde in kragte van de voorsz.
procuratie wettelijk op te dragen ende te transporteren bij deezen aan
ende ten behoeve van Johannes van Bennekom een huijs ende erve staande
ende gelegen over de hoffsteede Hoffwijk op 't Westeynde van den voorsz.
dorpe van Voorburg aan de noortzijde van de Heerestraet met alle 't geene
daar inne aard en nagelvast is, den compt. in zijne qualiteit
toebehorende, belent ten oosten Arij van der Horst, ten westen de
Molelaan, ten zuijden de voorsz. Heerestraet en ten noorden d'erffgen.
van de heer van Werve. Belast met een erffpagte van thien stuyvers
'sjaars toekomende den heer off huijze van Werve, zijnde voorts vrij ende
onbelast, niet daar op staande als den heer zijn regt, wijders met
zoodanige lijdende ende domineerende servituijten, vrijdommen ende
geregtigheeden zoo van drop, ligt, waterloosinge, onderhouden van
heijningen en diergelijke, als het zelve eenigsints is hebbende offte
zubject zoude mogen zijn, alles volgens de oude brieven ende bescheijden
daar van zijnde aan den coper overgelevert omme hem daarna te reguleeren
ende zulks voetstoots. Belovende hij compt. in qualite voorsz. 't voorsz.
verkogte van alle verdere kommer ende lasten te zullen vrijen ende waren
als regt is, onder verband van zijn voorne. hr. en vrouwe principaal's
persoonen ende goederen die stellende ende subjecteerende daar voren den
bedwange als na regten. Ende bekende hij compt. in zijn voorsz. qualiteit
van de coop ende opdragte dezes voldaen ende betaalt te zijn den laasten
penning met den eersten ende dat met een somma van vijff hondert en vijff
gulden bij hem op 't passeeren deses in gereden en contanten gelde
ontfangen. Alles zonder fraude. Des ten oirconde heb ik schout voornt.,
etc. Gedaan den 4 November 1750.
B. van Slingelandt
Johannes Smits
Gerrit Geurs.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 14, fol. 182-v.
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Terugkoop overtuin
Wij Cornelis van Lis, provisioneel schout, Johannes Smits ende Gerrit
Geus, scheepenen van den dorpe en ambagte van Voorburgh, oirconden dat
voor ons gekomen ende gecompareert is Hendrik van Leeuwen, dewelke
bekende volgens contract van coop verkogt te hebben ende als nu wettelijk
op te dragen en te transporteeren bij deezen aan ende ten behoeven van
d'hr. mr. Jacob des Tombe, een stuk teelland geleegen in 't Westeijnde
van den voorsz. ambagte van Voorburgh, groot offte verongelden voor twee
mergen drie hond, belend ten oosten de Moolelaan, ten westen den compt.
zelfs, ten zuijden de Heerewegh en ten noorden den Agterwegh, belast met
een erffpagts rhente van twintigh stuijvers 's jaars behoorende aan 't
huijs te Werve, welke den cooper tot zijn lasten is neemende, sijnde
voorts vrij ende onbelast, niet daar op staande als den heer zijn regt,
wijders met zodanige lijdende en domineerende servituijten, vrijdommen
ende geregtigheeden als 't voorsz. verkogte zoude mogen hebben offte
subject zijn, alles volgens de oude brieven en bescheijden daar van
zijnde, de jongste van dien in dato den 14en Augustus 1749, aan den
cooper overgeleevert om hem daarna te reguleeren. Belovende hij compt. 't
voorsz. verkogte te zullen vrijen ende waren als regt is, daar vooren
verbindende zijn persoon ende goederen, dezelve subjecteerende allen 's
heeren hoven, regten en regteren ende specialijk den Hove van Holland.
Ende bekende hij compt. van de voorsz. coop ende opdragte deezes voldaan
ende betaald te zijn den laasten penningh met den eersten ende dat met
een somme van twee duijzend drie honderd vier en tagtigh gulden, bij hem
in gereeden en contanten gelde ontfangen. Alles zonder fraude. Des ten
oirconde heb ik schout voornt., etc. Gedaan den 14en April 1752.
C. van Lis
Johannes Smits
Gerrit Geus.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 14, fol. 216-v.
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Verkoop Hofwijck, 1759
Wij mr. Adriaen Weveringh, schout, en Cornelis van Schagen en Jacobus van
der Sluijs, schepenen van den dorpe en ambagte van Voorburg, oirconden
dat voor ons gekomen ende gecompareert is, den heere mr. Jacob des Tombe
M.z., capitein der schutterije mitsgaders commissaris van huwelijxe
zaeken binnen de stad Delft, dewelke bekende volgens contract van coop op
den 16 Meij deezes jaars 1759 voor den notaris Jooris Geesteranus en
zeekere getuijgen binnen de stad Delft verleeden ende gepasseert en zulx
op alle de conditien en stipulatien in't selve vervat ende geexpresseert,
en die bij deezen gehouden werden in die cragt en waarden, even als off
dezelven in deezen woordelijk waeren geinsereert, verkogt te hebben ende
als nu wettelijk op te dragen ende te transporteeren bij deezen aan ende
ten behoeven vanden heere Jacob Guiot mede woonende binnen de stad Delft,
een plaisante en welgeleegen hofsteede genaamt Hofwijk met desselfs
weldoortimmerde heren huijsinge, thuijnmanshuijs, coetshuijs, stallinge
en verder getimmerte, item laenen, thuijnen, boomgaerden en plantagien.
Als mede nog zeeker stuck lands gelegen over de voorengemelde hofsteede
te zamen groot offte te verongelden voor vier mergen vijff hondert roeden
dog alles met den hoop zonder maat, ende met de voet gestoten, staende
ende geleegen in den voorsz. ambagte van Voorburg aen het Westeijnde van
het dorp, streckende doorgaans uijt de Vlieth noordwaards op over de
Heerewegh tot den Agterweg toe, voorts belend ten oosten het Voorhof ende
Molelaan ende ten westen doorgaens Hendrik van Leeuwen, zijnde de
respective verkogte parthijen belast [met een rente van drie gulden
'sjaars toekomende de pasthorije tot Voorburg, item met een rente van
vijff gulden vijff stuijvers 's jaars toekomende het Gasthuijs tot
Delft.] Als mede nogh met een erfpagtsrente van twintig stuijvers 's
jaars toe behoorende aanden huijse van Werve, die den cooper, voor ons
mede compareerende, verklaart seedert de respective verschijndagen des
jaars 1758 tot zijnen lasten te neemen bij deezen, voorts vrij ende
onbelast, niet daarop staande als den heer zijn regt, wijders met
zodanige regten en geregtigheeden, mitsgaeders lijdende en domineerende
servituijten, als het voorsz. verkogte eenigsints is hebbende ende
subject zoude mogen zijn, mitsgaders begreepen staan in de oude brieven
en andere bescheijden daarvan zijnde aan den cooper overgelevert, omme
hem daar na te reguleeren ende zulx voetstoots. Belovende hij compt. het
voorsz. verkogte van allen verderen commer ende lasten te zullen vrijen
en waeren als regt is, onder verband van zijn persoon en goederen,
dezelve sullende te executie ende bedwange van allen regten ende regteren
en specialijk den Hove van Holland. Ende bekende hij compt. van de coop
ende opdragte deezes, beneevens de cooppenningen van eenige losse
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goederen en thuijngereedschappen daaronder begreepen, voldaan ende
betaald te zijn den laatsten penning met den eersten, ende dat met een
somme van ses duijsent vijff hondert guldens bij hem in gereeden en
contanten gelde ontvangen. Alles zonder fraude, des ten oirconde heb ik
schout voornt., etc. Gedaan den 2 Junij 1759.
Adriaan Weveringh
Cornelis van Schagen
J. v.d. Sluijs.

n.b.: het tussen [ ] (= vierkante haakjes) geplaatste tekstgedeelte is
doorgehaald.
In de marge staat:
Op huijden den 25 maart 1760 is d'origineele deezes, mij ondergesz. st.
secretaris verthoond, met twee afzonderlijke quitantien in dorso van
dezelve gestelt, dat de rente van drie gulden 's jaers toekomende de
pasthorije tot Voorburg, item de rente van vijff gulden vijff stuijvers
's jaers toebehorende het Gasthuijs tot Delft, beijde hier nevens gemeld,
ten vollen zijn afgelost en voldaan, met consent om alhier te werden
geroijeert, dus doorgehaelt, Actum ...... (woord onleesbaar) M. Bos.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 15, fol. 111-v.
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Verkoop Hofwijck, 1781
Wij mr. Hermannus Johannes van Roijen, schout, Johannes Donker en
Cornelis Munts, schepenen van den dorpe en ambagte van Voorburg,
oirconden dat voor ons gecompareert sijn de weledele heeren mr. Arnoldus
van Os, advocaat voor de respective hoven van justitie in Holland,
mitsgaders capiteijn van de schutterije der stad Delft, en Johannes
Geesteranus, ontfanger van Haar Hooge Mogende Convoien en Licenten te
Delfshaven en notaris binnen de evengemelde stad, in qualiteit als bij
acte op den 27 Februarij 1776 voor den notaris Johannes Landman en
getuijgen binnen Delft verleden, door wijlen vrouwe Barbara Durven, in
leven weduwe en executrice van den testamente van mede wijlen haar
vooroverleden man de heer Jacob Guiot, dem 2 Julij 1767 in besloten
forma, binnen de voorschreve stadt Delft gepasseert, gesurrogeerde
executeurs van den gemelden testamente en voogden over de minderjarige
erfgenaeme van de voornoemde heer Jacob Guiot, ende bekenden sij
comparanten in hunne opgemelde qualiteit, na voorgaande publicque
opveijlinge verkogt te hebben, ende als nu wettelijk op te dragen en te
transporteren bij dezen, aan ende ten behoeven van den weledelen
gestrenge heere en mr. Jacob Philippus Bogaart, raad in de vroetschap der
stad Rotterdam en weegens dezelve stad gecommitteert in de Provinciaele
Reekenkamer van Holland ende Westfriesland, de buijtenplaats genaemt
Hofwijk met desselfs heeren huijsinge, plantagien, thuijnen en
boomgaarden, persiken- en druijvenkasten, benevens thuijnmanshuijs,
koetshuijs, stallinge, menagerie, chalon en verder getimmerte, groot ofte
verongelden voor twee mergen twee hond, staande en gelegen in deze
ambagte, belend ten oosten Gerrit van der Spek, ten westen Henderick van
Leeuwen, ten suijden de Vliet off Trekvaart en ten noorden de Heereweg
ende nog een parthije teelland groot ofte verongelden voor twee mergen
drie hond leggende tegens over de voorschreven buijtenplaats in den
gemelden ambagte, belend ten oosten de Laan van Werve, ten westen de
voornoemde Henderik van Leeuwen, ten suijden de voorschreve Heereweg ende
ten noorden den Leijd- of Agterweg, belast met een erfpagtsrente van
twintig stuijvers 's jaars toekomende de Vrouwe van Werve, die den coper,
mede comparerende, verklaart tot sijnen lasten te nemen, alsmede zig te
sullen gedragen naar de conditien en voorwaarden waarop de bovengemelde
beijde parthijen den eersten dezer maand Maart 1781 publicq zijn verkogt,
sijnde voorts gemelde beijde parthijen vrij en onbelast, niet daar op
staande als den heer zijn regt, wijders met sodanige regten en
geregtigheden, mitsgaders lijdende en domineerende servituijten, als
dezelven eenigsints zijn hebbende ende subject zoude mogen wesen, alsmede
begreepen staan in de oude brieven en andere bescheijden daar van zijnde,
de jongste van dien in dato den 2 Junij 1759 aan den cooper overgelevert
omme hem daarna te reguleeren en zulx voetstoots. Belovende zij
comparanten in hunne bovengemelde qualiteit het voorschreve verkogte van
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allen verderen commer ende lasten te zullen vrijen en waeren als regt is,
onder verband van den boedel en goederen die zijlieden in dezen
repraesenteren. Ende bekenden zij comparanten van de coop en opdragte
dezes voldaan en betaald te weesen met een somma van elf duijsent agt
hondert gulden, benevens nog vijffhondert gulden voor thuijn
gereedschappen en andere roerende goederen in de voorschreve conditien en
voorwaarden vermeld, sijnde tesaemen den laatsten penning met den
eersten. Alles gedaan zonder fraude ende ten oirconde getekent te
Voorburg op den 30en Maart 1781.
H.J. van Roijen
Joannes Donker
Cornelis Muntz.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 17, fol. 171-v.
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Wij mr. Hermanus Johannes van Roijen, schout, Cornelis van Schagen en
Johannes Donker, schepenen van den dorpe en ambachte van Voorburg,
oirconde dat voor ons gecompareert is de weledele gestrenge heer mr.
Jacob Philippus Boogaert, commissaris van 't klein zegel der
Generaliteit, woonende te Bergen op den Zoom, dewelke bekende uijt de
hand verkogt te hebben ende alsnu wettelijk op te dragen en te
transporteren bij deese aen ende ten behoeve van den weledelen gestrengen
heere Cornelis Johan Blois van Treslong, capitain in dienst van Haare
Hoogmogende ter Admiraliteit in Westvriesland en den Noorderquartiere, de
buijtenplaets genaemt Hofwijck met desselfs heerenhuijsinge, plantagien,
thuijnen en boomgaerden, persiken en druijven-kasten, benevens
thuijnmanshuijs, koetshuijs en stallinge, menagerije, salon en verder
getimmerte, groot ofte verongelden voor twee mergen twee hond, staende en
gelegen in desen ambachte belend ten oosten Pieter van der Spek, ten
westen de heer Jean François Palairet, ten zuijden de Vliet of Trekvaert
en ten noorden de Heereweg, sijnde het verkogte vrij en onbelast, niet
daer op staende als den heer zijn recht, wijders met zodanige rechten en
geregtigheden mitsgaders lijdende en dominerende servituijten als het
selve eenigsints is hebbende ende subject soude mogen weesen, alsmede
begrepen staen in de oude brieven en andere beschijden daervan zijnde, de
jongste van dien in dato den 30. Maart 1781 waervan extract authenticq
benevens de vorige opdragtbrieven aan den heere coper is overgeleverd
omme zig daer na te reguleren en zulx voetstoots zijnde bij de
voorschreve vercopinge geconditioneert, dat het gesigt van 't
bovengemelde salon over de weijde in de Laan van Werve niet mag benoomen
werden, zullende vervolgens den heere comparant bij vercoop of aliënatie
van deselve weijde zulx in de transportbrief van dien laeten insereren.
Belovende hij comparant het voorschreve verkogte te zullen vrijen en
waeren als regt is onder verband als na regten. Ende bekende denselve van
de coop en opdragt deses voldaen en betaeld te zijn den laetsten penning
met den eersten ende dat met een somme van seeven duysent twee hondert
gulden bij hem gereed ontfangen. Alles gedaen sonder fraude ende ten
oirconde getekent te Voorburg op den 25. Junij 1788.
H.J. van Roijen
Cornelis van Schagen
Joannes Donker.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 18, fol. 168-v.
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Wij Adriaan van Roijen, schout, Ewout van Santen en Jan van Schagen,
schepenen van den dorpe en ambagte van Voorburg, oirconde dat voor ons
gecompareert is de weledele heer Joannes Huijgens, notaris en procureur
voor diverse hoge collegiën in 's Hage, in qualiteit als last en
procuratie hebbende van de weledele gestrenge heer mr. Jacob Philippus
Bogaert, commissaris van het generaliteits zeegel, woonende te Bergen op
den Zoom, den 10. Junij 1790 voor den notaris Willem van den Berg en
getuijgen in 's Haege gepasseerd, ons vertoond en benevens deese ten
prothocolle geregistreert ende bekende hij comparant in sijne gemelde
qualiteit naer voorgaende publicque opveijlinge verkogt te hebben ende
vervolgens als nu wettelijk op te draegen en te transporteren bij deese
aan ende ten behoeve van den weledelen gestrengen heere Cornelis Johan
Bloijs van Treslong, capitain bij 't Edel Mogende Collegie ter
Admiraliteit in Westvriesland en het Noorderquartier, een parthije teeloff weijland, groot of te verongelden voor twee mergen drie hond, gelegen
ten westen en annex den dorpe van Voorburg, belend ten oosten de Laan van
Werve, ten westen de heer Jean François Palairet, ten zuijden de Heereweg
en ten noorden de Leijd- of Agterweg. Belasd met een erffpachtsrente van
twintig stuijvers 's jaers toekomende de Vrouwe van Werve, die den coper
bij deese verclaert sedert den laetsten verschijndag tot sijnen lasten te
neemen, sijnde voorts vrij en onbelast, niet daer op staende als den heer
zijn recht, wijders met sodanige rechten en geregtigheden mitsgaders
lijdende en dominerende servituijten als 't gemelde verkogte eenigsints
is hebbende of subject soude mogen weesen, alsmede begrepen staan in de
oude brieven en andere beschijden daer van zijnde, de jongste van dien in
dato den 30. Maert 1781 aen den coper overgelevert omme hem daernae te
reguleeren ende oversulx voetstoots, als sijnde het voorschreve land
verkogt in alle manieren ende in dier voege als des vercopers principael
hetselve heeft gepossideert en beseten. Het evengemelde land verhuurt
zijnde aan Pieter van Santen tot den laesten December 1792 voor een
hondert gulden 's jaers eens geld ende voorts op zodanige conditien en
bepalingen als in de huurcedulle tusschen des vercopers voornoemde
principael en de gemelde huurder onder hunne particuliere hanttekeningen
op den 6. November 1785 gepasseert, staen vermeld en geexpresseerd, van
welke huurcedulle copie authenticq mede aen den coper is overgelevert,
zullende den coper de gemelde huure moeten presteeren, dog waar tegens
denselven ook zal genieten de huurpenningen die nae Kersmis laetstleden
zullen komen te verschijnen. Belovende den comparant vercoper in desselfs
voorengemelde qualiteit het bovengemelde vercogte te zullen vrijen ende
waeren als regt is onder verband van sijn principael persoon en goederen,
die onderwerpende den verbande als nae regten. Ende bekende den selven
van de coop en opdragte deeses voldaen en betaald te zijn eerstelijk met
een somma van twee duijsent agt hondert veertig gulden voor cooppenningen
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en nog een en seventig guldens weegens bedongen rantsoen, sijnde te
zaemen den laetsten penning met den eersten. Alles gedaen sonder fraude
ende ten oirconde getekent te Voorburg op den 5. Februarij 1791.
A. van Roijen
Ewout van Santen
Jan van Schagen.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 18, fol. 226-v.
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Het Voorhof
't Voorhoff:

1 bouwhuijs
teelland
2 (morgen) 4 (hont)

1703

fol. 8-v

d'Heer Jacob van Leeuwen.

1704-1705

fol. 15-r

idem.

1706-1709

fol. 16-r

idem.

1710-1719

fol. 16-r

idem (hij heeft Middenburg ook).

1720-1725

fol. 16-r

d'Heer Capteijn Ernst Hendrick IJzrael.

1726-1730

fol. 17-r

d'Heer Capteijn Ernst Hendrick IJzrael
1727: Huijgens (tekst nog overnemen).

1731-1733

fol. 16-r

d'Heer Constantijn Huijgens, heere van
Zuijlichem, eijge selff.

Bron: kohieren van de ordinaire verpondingen.

2 . 10 . 14 . - . -----------16 . 10 . -
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Openbare verkoop van bomen, beelden, etc.
Uittreksel van akte
Willem van Wassenaar, Heer van Ruyven (verkoopt openbaar) Orangeboomen,
bijgewassen, loode beelden en andere goederen
29 april 1747.

verkocht wordt o.a.
een houte byencorff, een yzer hek, een boekekas, een opstal van een
thuynhuijs, twee ladders, een boerewagen, een haverkist, een loode
beeldtje, 3 dito beelden met zijn pedestal

totaal: fl. 539 : 19 : Aldus gedaan, enz.
t.o.v. Gerrit van der Speck en Jan van Dop, schepenen commissarissen van
Voorburg, 29 april 1747.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 55 (= boelhuisboek),
blz. ongenummerd.

71

Openbare verkoop van bomen, etc.
Uittreksel van akte:
Willem van Wassenaar, Heere van Ruijven (verkoopt openbaar) ypen, bomen
en ander houtgewas; 18 december 1748

(Deze alinea is wel volledig overgenomen)
Conditien ende voorwaarden op welke den Hoogh Ed. Geb. Heer Willem van
Wassenaar, Heere van Ruijven, etc., etc., van meeninge is in 't openbaar
ten overstaan van schout ende geregten van Voorburgh, aan de
meestbiedende te verkoopen, soodanige ypen boomen en ander houtgewas als
de ommestanders sullen werden vertoont.

(volgt een opsomming van hetgeen verkocht wordt;
waaronder: een hout speelhuijs met de taxis en heggen daarom staande
roeijen)

totaal: fl. 1.395 : 15 : Aldus gedaan ende openbaar verkogt ten overstaan van Cornelis Munts en
Gerrit van der Spek, schepenen commissarissen van Voorburg, op den 18
december 1748.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg (archiefcode 3.03.08.195), invent.
nr. 55 (= boelhuisboek), blz. ongenummerd.
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Openbare verkoop van bomen
Uittreksel van akte
Jacob des Tombe verkoopt in het openbaar een aantal bomen

(volgt een opsomming van hetgeen verkocht wordt)

totaal:= fl. 265 : 5 :Aldus gedaen ende openbaer verkogt ten overstaan van Gerrit van der Speck
en Jan van Dop, schepenen commissarissen van Voorburg op den 19 decemb.
1750.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 55 (= boelhuisboek),
blz. ongenummerd.
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Openbare verkoop van bomen
Uittreksel van akte
Jacob des Tombe (verkoop openbaar) een partije zeer schoon gehakt
essenhout

(volgt een opsomming van hetgeen verkocht wordt)

totaal: fl. 17 : 4 : -

Aldus gedaan, enz.
t.o.v. Leendert Dirkszn. Foreest en Johannes Smits, schepenen
commissarissen van Voorburg, 5 maart 1754.

Bron: Oud-rechterlijk archief Voorburg, invent. nr. 55 (= boelhuisboek),
blz. ongenummerd.
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Percelen Hofwijck (voor Huygens)
a. teelland en weiland (= de latere buitenplaats Hofwijck en een
gedeelte van de overtuin)
groot 4 morgen, 1 hond en 39 roeden
belast met 20 st. aan de Werve (op 11 hond), 3 gld. aan de Pastorie
van Voorburg en 30 st. aan de Kerk van Voorburg.
belend:
n. Lijtweg (1637, 1639)
z. Vliet (1637, 1639)
o. tot de Heereweg: erfgen. van Walraven Maertensz.
vande Vliet (1637), Cornelis Dircxz. Veen x de wed.
van Walraven Maertensz. (1639)
o. Laan van hofstede de Werve (1637, 1639)
w. tot de Heereweg: Thonis Jeroensz. (1637), erfgen.
van Thonis Jeroensz. (1639)
w. Cornelis Claesz. Tedingerbrouck (1637), Cornelis
Claesz (1639)
14- 3-1637
15-12-1639

erfgen. van Maertge Dircxdr. aan Jacob van Adrichem
(koopprijs: 3.894-15-10 en over een jaar 1.394-15-10).
Jacob van Adrichem aan Constantijn Huygens (koopprijs:
6.000,--).

b. teelland (= gedeelte van overtuin)
groot 3 hond
belast met ½ x 5 gld. 5 st. aan Gasthuis te Delft
belend:
n. Lijtweg (1640)
z. Heerweg (1640)
o. Constantijn Huygens (1640)
w. erfgen. van Johan de Jongh (1640).
16-12-1640

Jannitge Cornelisdr., huisvrouw van Cornelis Claesz. aan
Constantijn Huygens (koopprijs: 900,--).

c. teelland (= gedeelte van overtuin)
groot 3 hond
belast met ½ x 5 gld. 5 st. aan Gasthuis te Delft
belend:
n. Lijtweg (1642)
z. Heerweg (1642)
o. Constantijn Huygens (1642)
w. erfgen. van Thonis Jeroensz. (1642).
17- 3-1642

Dorothea Clara (Johansdr.) de Jonghe aan Constantijn
Huygens (koopprijs: 900,--).
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Percelen Hofwijck (na Huygens)
1. de buitenplaats Hofwijck (= gedeelte van perceel a.)
groot 2 morgen en 200 roeden/2 hond
belast met 3 gld. aan de pastorie in Voorburg en 5 gld. 5 st. aan
het Gasthuis te Delft (deze lasten zijn in 1760 afgekocht)
belend:
n. Heereweg (1750, 1759, 1781, 1788)
z. Vliet (1750, 1759, 1781, 1788)
o. het Voorhoff (1750, 1759), Gerrit van der Spek
(1781), Pieter van der Spek (1788)
w. Hendrik van Leeuwen (1750, 1759, 1781), Jean
François Palairet (1788).
4-11-1750
2- 6-1759
30- 3-1781

25- 6-1788

Willem baron van Wassenaar en Susanne Louisa Huijgens aan
Jacob des Tombe (koopprijs: 4.500,--) (met volmacht).
(samen met perceel 2) Jacob des Tombe aan Jacob Guiot
(totale koopprijs: 6.500,--).
(samen met perceel 2) Barbara Durven, weduwe van Jacob
Guiot, aan Jacob Philippus Bogaart (totale koopprijs:
11.800,-- en voor roerende goederen 500,--).
Jacob Philippus Bogaert aan Cornelis Johan Bloijs van
Treslong (koopprijs: ?).

2. teelland/weiland (= overtuin = gedeelte van perceel a. + perceel b. en
c.)
groot 2 morgen en 300 roeden/3 hond
belast met 20 st. aan huize de Werve
belend:
n. Leijd- of Agterweg (1749, 1752, 1759, 1781, 1791)
z. Heereweg (1749, 1752, 1759, 1781, 1791)
o. Molelaan (1749, 1752, 1759), Laan van Werve (1781,
1791)
w. Hendrik van Leeuwen (1749, 1752, 1759, 1781), Jean
François Palairet (1791).
14- 8-1749
14- 4-1752
2- 6-1759
30- 3-1781

5- 2-1791

Willem van Wassenaer aan Hendrik van Leeuwen (koopprijs:
1.050,--).
Hendrik van Leeuwen aan Jacob des Tombe (koopprijs:
2.384,--).
(samen met perceel 1) Jacob des Tombe aan Jacob Guiot
(totale koopprijs: 6.500,--).
(samen met perceel 1) Barbara Durven, weduwe van Jacob
Guiot, aan Jacob Philippus Bogaart (totale koopprijs:
11.800,-- en voor roerende goederen 500,--).
Jacob Philippus Bogaert aan Cornelis Johan Bloijs van
Treslong (koopprijs: ?).
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3. het Voorhoff (warmoesland, huis/orangerie)
groot 2 morgen en 400 roeden
leenroerig aan huize de Werve
belast met 2 gld. aan huize de Werve en 1 gld. aan huize de Werve
belend:
n. Heerestraat (1750)
z. Gerrit van der Spek (1750) (uitpad ?)
o. Gerrit van der Spek (1750) (uitpad ?)
w. buitenplaats Hofwijk (1750).
ca. 1 nov. 1750: Willem baron van Wassenaer en Susanne Louisa
Huijgens aan Gerrit van der Speck (koopprijs:
3.675,--) (= volmacht).

4. huis en erf
belast met 10 st. aan Nicolaas Verloo (1640, 1642), aan huize de
Werve (1750)
belend:
n. Nicolaas Verloo (1640), Fransiscus van Halewijn
(1642), de erfgenamen van de heer van Werve (1750)
z. Heerestraat (1640, 1642, 1750)
o. Corn. Cornelisz. Kuij (1640, 1642), Arij van der
Horst (1750)
w. uitweg van hofstede de Werve (1640), Fransiscus van
Haleweijn (1642), Molelaan (1750).
23- 6-1640

22- 3-1642
4-11-1750

erfgen. van Cors. Jansz. vander Beeck aan Corns. Claes
Nestman (koopprijs: 200,-- en over een jaar 200,-- en met
twee schulden van samen 500,--).
Cornelis Claesz. Nestman aan Constantijn Huygens
(koopprijs: 1.100,--).
Willem baron van Wassenaer en Susanne Louisa Huijgens aan
Johannes van Bennekom (koopprijs: 505,--) (met volmacht).

1

De Projectgroep Huygens bestond uit:
mevr. A. C. van Aubel - Schalken
G.P. Bachman
J.H.S.M. de Beer
C.L. van der Leer
mevr. I. van der Liet
mevr. Th. Pilaar
W.J. Roemer
C. Scharroo
C.J. Sleddering
P. van Velsen
mevr. I. E. Verbeek
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