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 Generatie 6 Hunnego      
 
[Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde ge-
gevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] 
 
Man   
Naam: Joannes Hunnego (ook: Johannes Marinus) 
Geboren: 19-10-1728 te Delft?  doop 
Overleden: 10-04-1806 te Delft (‘84’ jaar)  
Geloof: RK 
Adressen: Delft: Verwersdijk (1754), Vooromme (= WZ van het Oosteijnde), Oosteinde (1765, 

1772, w.s. tot 1795), Oosteijnde omtrent de Gasthuijslaan (1780) = nabij Oostpoort, 
Oosteijnde omtrent de Oostpoort (1781), boven de Koepoort (1806) 

Beroepen: Poorter van de Koepoort, portier (in leven) 
Vader: Jan Hunnego  
Moeder: Magtildis de Goeij  
 
Vrouw 
Naam: Helena de Clercq (ook:  Magdalena, Klerk, Clerck) 
Geboren: 09-06-1733 te Delft doop 
Overleden: 10-02-1808 te Delft  
Geloof: RK 
Adressen: Delft: ’t Oosteijnde (1754), op de Koepoort (1808) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Hendrik de Clercq 
Moeder: Anna de With 
 
Huwelijk: 14-12-1754 KO te Delft 
 
Kinderen 
 
1. Joannes  doop 05-01-1756 te Delft, overl. Na 1807? 
2. Joanna   doop 27-08-1757 te Delft, overl. 02-10-1809 te Delft 
3. Helena   doop 19-03-1760 te Delft, overl. in 1765? 
4. Hendrina   doop 02-03-1763 te Delft, overl. in 1765? 
5. Henricus Hubertus  doop 05-05-1765 te Delft, overl. 29-12-1838 te Delft 
6. Anthonius  doop 13-05-1768 te Delft, overl. in 1772? 
7. Maria   doop 03-09-1771 te Delft, overl. na 1804? 
8. Jacoba   doop 03-01-1775 te Delft, overl. 04-05-1851 te Delft 
 
 
Bijzonderheden 
 
Huwelijk op 14-12-1754 te Delft 
 
Trouwboek N. Kerk 14-12-1754. Johannes Hunnego, jongeman, op de Verwersdijk, met Helena de 
Clercq, jongedochter, in ’t Oosteijnde. 
 
Klapper RK-huwelijken tot 1811. 
Joannes Hunnego huwt met Helena de Clerk, 28-08-1754, getuigen Dina Mensing en Maria de 
Beijer (w.s. dienstmaagden), JK kerkarchief no 41 fol 9vs no 105.  
 
Josephkerk, zie inventarisboeken nr 437. 
Nr. 41 is een klein boekje met perkamenten kaft van circa 12 bij 8 cm groot. “Inschrijvingen hu-
welijken op de statie der Franciscanen te Delft (St. Jopsephkerk).” Waarschijnlijk voltrokken door 
pater Joannes Collaers. Voorin zit een ingekleurd, uitgeknipt 18

e
 eeuws plaatje van een kerkelijke 

huwelijksvoltrekking. De tekst staat in Latijn, verder geen nieuwe gegevens. 
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Doopboeken 
 
Doopboeken Delft 

 05-01-1756 Joannes, (Josephkerk) JK 111 fol 151, getuige Machtildis de Goeij. 

 27-08-1757 Joanna, JK 111 fol 156 vs, getuige Joanna de Klerck. 

 19-03-1760 Helena, JK 111 fol 165 vs, getuige Henricus Weinen. 

 02-03-1763 Hendrina, JK 112 fol 3 vs, getuige Gertrudis Hunnego. 

 05-05-1765 Henricus Hubertus, JK 112 fol 11, getuige Maria de Goeij. 

 13-05-1768 Anthonius, JK 112 fol 24, getuige Anna Maria van Rosse. 

 03-09-1771 Maria, JK 112 fol 37, getuige Anna Ruttens (Maria Rutjens in Kerkarchief 8) 

 03-01-1775 Jacoba, JK 112 fol 51, getuige Apolonia van Seijl. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Lade 133 klapper ondertrouw, niet alle verbanden zijn duidelijk! 

 Johanna Hunnego, jongedochter en Laurens Kuijpers, jongeman, O 16-12-1780, getrouwd 31-
12-1780, nr 30, 143. 

 Jan Hunnego, jongeman en Helena van der Stap, jongedochter, O 07-04-1781, getrouwd 29-
04-1781, nr 30, 143. 

 Jan Hunnego // Lena van der Stap, 24-12-1799 bl. 9 Scheidingen 11
e
 keurboek 1

e
 afd no 1. 

 Hendrik Hunnego, jongeman en Gijsje Droog, jongedochter, O 29-08-1795, Getr. 13-09-1795, 
nr 32. 

 Jacoba Hunnego, jongedochter met Adrianus van Veen, jongeman, alhier, geboren te Voor-
burg, aanget. 10 mei 1800, getr. 25 mei 1800, nr 32, 119. 

(Dit zijn, samen met de elders genoemde huwelijken, alle huwelijken Hunnego voor 1812 te 
Delft.) Geen huwelijken Hunnego voor 1811 gezien in Vrijenban of Pijnacker. 
 
Trouwboek O. Kerk 16-12-1780 
Laurens Kuijpers, jongeman, in de Jacob Gerritsstraat met Johanna Hunnego, jongedochter, in ‘t 
Oosteijnde. 
 
Klapper RK-huwelijken tot 1811. 
Joanna Hunnego, zie Laurentius Cuijpers, gehuwd den 31 december 1780, JK kerkarchief no 41 fol 
41. Getuigen Mechelina Timmers en Maria Tettero (w.s. dienstmaagden). 
 
Trouwboek O. Kerk, 07-04-1781. 
Jan Hunnego, jongeman van Zegwaart met Helena van der Stap, jongedochter op ‘t Martveld. 
 
Trouwboek O. Kerk, 29-08-1795. 
Hendrik Hunnego, jongeman, geboren alhier en woonende in ‘t Oosteinde met Gijsje Droog, jon-
gedochter meede geboren alhier en woonende aan de Voorstraat. Marge: Getrouwt op ‘t Raad-
huijs 13-09-1795. 
 
Keurboek 11, fiche 10. 
Scheiding Jan Hunnego en Helena van der Stap van tafel en bed. Openbare afkondiging. “Gedaan 
den 24 en 28 dec. 1799 en naar het luiden van de groote klok van het Raadhuis, gepubliceerd op 
28-12-1799.” Dit staat tussen allerlei andere bepalingen over bijvoorbeeld marktdagen. 
 
Trouwboek O. Kerk Den 10 mey 1800 
Adrianus van Veen, jongeman, geboren te Voorburg en woonende aan de Nobelstraat, met Jaco-
ba Hunnego, jongedochter, geboren alhier en woonende boven de Koepoort. 
 
Overlijdensakten 
 
Begraafboek klapper, lade 11 selectie op voornaam, Hunnego. 
BOK = begraven Oude Kerk BNK = begraven Nieuwe Kerk      
dk = doodgeboren kind 
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ak = armkind, tot 1 jaar, kistje wordt op de arm gedragen. 
bk = baarkind, tot 12 jaar, kistje wordt op de baar gedragen. 
Bus of bos = (de dragers) zijn betaald met geld uit de gildebus. 
 

 Jan, bk, van, Begraven OK 29-11-1765, 51.  
Begraafboek: BK van Jan Hunnigo in ‘t Oosteijnde met 6 dr kerkegraf. 

 Jan, zie Stap, Helena van der (huisvrouw) 22-02-1800, 115, (27-02-1800 BOK, 53).  
Begraafboek: 115: parochie St. Hippolythus; niet gezien. 53: Helena van der Stap, huisvrouw 
van Johannes Hunnigo, op ‘t Marktveld, 10 dr Bus op ‘t Kerkof 1 mind. 

 Jan, B 10-04-1806, 149.  
Begraafboek: den 9 april Jan Hunnego, Roomsch, oud 84 jaaren, gewoond hebbende boven 
de Koepoort, gehuwd geweest, en nagelaten 5 kinderen. 

 Jan, zie Helena de Klerk, B. 13-02-1808, 149.  
Begraafboek: 10-02-1808 Helena de Klerk, weduwe van Jan Hunnego, Roomsch, oud 75 
jaaren, op de Koepoort, nalatende 5 kinderen. 

 Johanna, weduwe van Laurens Kuijpers, B 03-10-1809, 149.  
Begraafboek: 2 van wijnmaand (oktober) Johanna Hunnego, weduwe van Laurens Kuijpers, 
oud 50 jaar, aan ‘t Rietveld, nalatende 5 kinderen, Roomsch.  

 Jan Hunnigo, bk, van, Begraven OK 27-03-1772, 51.  
Begraafboek: BK van Jan Hunnigo in ‘t Oosteijnde met 6 dr kerkegraf. 

 
10 jarige tafel overlijden Delft 1812-1862 Hunnego 
Maria 22-05-1817 is een ongehuwde dr. van Jan Hunnego en Adriana Harderwijk, akte 244, 78 
jaar, geboren te Delft. Gijsbertha 07-07-1820 is baby van 1 maand oud van Anthony Hunnego en 
J. Bos. (De twee huwelijken niet voor 1811 gezien.) 
Johannes akte 124, 18-03-1853 = kind van Antonia Hunnego (w.s. onwettig). 
J.E.  akte   86, 04-02-1861 = kind n.v.t. Aangegeven door Anthonius Hunnego, 
A.H.A. akte 292, 28-05-1862 = kind n.v.t.  Circa 65 jaar, bode begrafenisfonds. 
 
Akte 477 Hendrik. 
Op 29-12-1838 verklaren Cornelis van Dam, 25 jaar, loodgietersknecht en J.M. Jansen, 31 jaar, 
metselaarsknecht, beide bekenden van de na te noemen overledene, dat op 29-12-1838 in het 
huis wijk 2 nr 143 aan de Turfmarkt alhier is overleden Hendrik Hunnego, 74 jaar en 7 maanden 
oud, zonder beroep, geboren en wonende alhier, zoon van Johannes Hunnego, in leven portier 
en van Helena de Klerk, beiden alhier overleden, weduwnaar van Gijsberta Droog, zonder beroep, 
alhier overleden. 
 
Akte 163 Jacoba. 
Op 05-05-1851 verklaren Anthony Hunnego, 55 jaar, en D. Chr. Elkenbracht, 35 jaar, beiden bo-
den bij een der begrafenisfondsen en alhier woonachtig, de eerste neef van de na te noemen 
overledene, dat op 04-05-1851 in het huis wijk 4 nr 136 aan de Voldersgracht alhier is overleden 
Jacoba Hunnego, 76 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van Joannis Hun-
nego, in leven Poorter van de Koepoort en van Helena de Clerk, beiden binnen deze stad overle-
den, weduwe van Adrianus van Veen, in leven lakenwerker en mede alhier overleden. 
 
Diversen 
 
Nederlands Repertorium van familienamen. 
Hunnego: Delft 18 personen, Gouda 1 persoon en Schiedam 1 persoon; totaal 3 gemeenten, 20 
personen. Stand van zaken circa 1990. 
  
Een Joanna Hunnego is in 1782 getuige bij de doop van een kind van Caspar Mokvelt en Wilhel-
mina Kuypers. 
 
Bij de doop van kinderen van Henricus Hunnego en Gijsberta Droog zijn getuigen in 
1796 Joannes Hunnego en Helena de Klerk. 
1800 Laurentius Kuijpers en Joanna Hunnego. 
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1805 Maria Hunnego. 
 
Bij de doop van kinderen van Joannes Hunnego en Helena van der Stap zijn getuigen in 
1790 Henricus Hunnego en Helena de Klerck 
1792 Adriana de Clerck en Thomas van der Stap. 
 
Bij de doop van kinderen van Laurentius Kuijpers en Joanna Hunnego zijn getuigen in 
1782 Helena Hunnego. 
1786 Geertrudis Hunnego. 
1794 Petrus Steenbergen. 
 
10-jarige tafel huwelijken Delft op naam van Hunnego 
Anthonius Hunnego met Johanna Bol 11-02-1820. Dit is alles. Akte 10. Antonius Hunnego, 23 jaar, 
kledermaker, is een zoon van Henricus Hunnego, wijnkopersknecht en van Gijsberta Droog, bei-
den aanwezig, wonende te Delft, geen bekende getuigen. Vader en zoon kunnen ondertekenen. 
 
Johannes Marinus Hunnego en Helena de Clercq, notaris Hendrik Halder, Delft nr 2839, fol 1760, 
d.d. 13-12-1754, huwelijkse voorwaarden, zie kopie! Boedelinventaris 03-12-1754, akte 1754, la-
de nr 2839, H. Halder, zie generatie 7 De Clerq. Zie verderop voor de tekst. 
Testament, 2840, 1768, 07-01-1755 (= 2 verschillende akten). Johannes Hunnego en Helena de 
Clercq, eghteluijden, wonende binnen de stad Delft. Betreft wijziging huwelijkse voorwaarden, 
o.a. ook uitsluiting weeskamer. 
Volgens deze akten zijn de ouders van Helena de Clercq Hendrik de Clerck en Anna de With, Hen-
drik is voor 1755 overleden, Anna leeft in 1754. 
Jacobus Stadhouders en P. Nederwaard zijn voogden over Magdalena in 1754. 
 
Hendrik Hunnego en Gijsbertha Droog, notaris JvK, Delft, nr 3240 fol 204, d.d. 15-11-1803, Testa-
ment. 
Notaris Jacobus van Koetseld. In het testament komt onder andere voor”... vrije beschikking ... 
behoudens en onder deese conditie nogtans dat de langstlevende gehouden en verplicht zal zijn 
de kind of kinderen uit dit huwelijk te verwekken; en bij de eerststervende van hen agter te 
laaten eerlijk en na den staat en toestand des boedels te alimenteren en op te voeden, dezelve te 
laaten leeren leezen, schrijven en voorts zodanige kunst handwerk of eferectie, als waartoe de-
zelve bij den langstlevende bekwaamst zal of zullen worden beoordeelt te zijn alles tertijd ...” 
Testament tot ƒ 2.000,--. Getuigen zijn Philippus van Heijningen en Willem Hendrik Kolff. 
 
Johanna Hunnego en Laurens Kuijpers, notaris K.v.d. L. Delft, no 2985 fol 38, d.d. 24-04-1781, Tes-
tament.  
De testateuren hebben verklaard beneden de ƒ 2.000,-- gegoed te zijn. Notaris Cornelis van der 
Heijden. Laurens Kuijpers, winkelier en Johanna Hunningo, echtelieden, woonenden binnen de 
stad. Geen bijzondere voorwaarden of namen. 
 
Klapper Requesten 

 Hunnego, Jan, cum suis, woonplaats in het Oosteijnde omtrent de Gasthuislaan. Request van 
..., 02-10-1780. Vierde Requestboek, fol 2

e
.94, eerste afdeling nr 45. 

 Hunnego, Johannus, cum suis, woonplaats omtrent de Oostpoort binnen deeze stad, Request 
van ... Actum Delft den 12-04-1781, vierde Requestboek, folio 109, verso, eerste afdeling nr 
45. 

 
Requestboek concerneerende de Heren Burgemeesteren en Regeerders der stad Delft. Begonnen 
P Januarij 1777, IJndigende Ult. Decbr. 1785, met strikjes. 
 
Request 02-10-1780 2

e
94. 

Marge: Philip Welgers c.s. 
Aan de Edele Groot Agtb. Heeren  

Burgemeesteren en Regeerders der stad Delft 
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Geeven zeer ootmoediglijk te kennen Filip Wilgers, Alewijn Vermaas, Pieter Maas P.Z., Jan van 
Noorden, de weduwe van Rooij, Huijbert van Werden en Jan Hunnego, alle wonende in  het Oost- 
eijnde, omtrent de Gasthuijslaan binnen deese stad. 
Dat zij suppl. tot hunne uitterste verwondering, zowel als tot haar innige smerten zijn geinfor-
meert geworden dat het u Ed. Gr Agtb behaagen zoude, om zeekere brug gelegen in ‘t Oosteijnde 
over en omtrend de huisinge van de Suppl: Maas, bereids zeedert eenigen tijd gedeeltelijk afge-
brooken, immers onbruijkbaar geworden zijnde te doen amoveeren en wegbreeken in zoverre 
dat daar voor geen nieuwe of verbeeterde brug in ‘t vervolg zouden worden gelegt. 
Dat en tussen gens. brug niet alleen aan hun suppl gelijk ook aan de overige bewooners zo van 
het westelijke als oostelijke gedeelten van het Oosteijnde althoos heeft gegeeven een gemakke-
lijke en voordeelige correspondentie, maar ook zij suppl. in ‘t bijzonder daardoor in hunne resp. 
neeringen althoos door de bewoonder van het oostelijke gedeelte merkelijk zijn gebenificeerd 
geworden; in zo verre zelve dat zij suppl. immers de meeste van hen heden in gemoede kunnen 
declareren dat de weekelijkse ontvangsten in hunne resp. winkels nadat de voorsz. brug on-
bruijkbaar en gedeeltelijk afgebrooken is geworden door ‘t gemis van hunne gewoone calanten 
aan de oostzijde van ‘t Oost Eijnde, so niet de helft ten minste een derde minder dan bevooren is 
geweest. 
Dat niet alleen daardoor hunne resp. panden waaronder ook bizonderlijk de Grutterij en bakkerij 
van de suppl. Maas en Wilgers merkelijk in waarden zouden verliezen maar ook de suppl. geza-
menlijk die bij ‘t behoud der brug ook bizonder tot het transporteeren van gekogte waaren door 
de Bouwlieden op marktdagen wanneer de passagie van het westelijke gedeelte van het 
Oosteijnde door het lossen van Touwwerk als anders uit s’Compagnie s Teerstoof alhier ten een-
emaale werd belet het hoogste belang hebben door ‘t gemis van gemelde brug van hunne nee-
ringen ontset, en van hun daagelijks bestaan zouden beroofd worden.  
Reedenen waarom de suppl. de vrijheid neemen sig te keeren op de eerbiedigste wijze tot Uld Gr 
Agtb uit consideratie van het groot belang ‘t geen zij suppl. daarbij zijn hebbende behaagen mag 
de voorn. brug als nu onbruijkbaar of gedeeltelijk afgebrooken zijnde wederom te doen herstel-
len of een andere nieuwe brug op dezelve plaats te doen stellen (onderstond) Twelk doende no: 
(was get) T.W., A. Vermaas, P.M., J.v.N., de wed v Jac de Rooy, H.v.W. en Jan Hunnego. 
Aantekening: (In marge stond) Zij deeze gesteld in handen van commissarissen tot het werk van 
Stad Fabricage om advis. Actum Delft den 19-10-1780 (was get.) H. Hoekestaert. 
(Lager stond) 
Advis ingekoomen en provisioneele resolutie in dato 21-10-1780. 
Van Dale: amoveren = verwijderen, slopen. 
 
Op 29 januari 2014 op weblog gezet: Je zou denken dat mijn voorvader in 1780 zelf een winkel 
had, maar dat is de vraag. Hij trouwde in 1754 met een vrouw van 21 jaar oud. Zij was twee 
maanden eerder wees geworden. Zij erfde de winkel en volledige boedel van haar moeder, een 
weduwe. Daar zaten twee huizen aan de westzijde van het Oosteinde bij waarvan er een werd 
verhuurd. Een pakhuis stond aan de overkant van de gracht aan de oostzijde. Het paar trouwde 
op huwelijkse voorwaarden, zodat alleen de zogenoemde vruchten en inkomsten van haar in-
breng werden gedeeld. In 1786 worden de huizen verkocht voor een slechte prijs. Als bejaarde is 
mijn voorvader later portier van een stadspoort in een andere wijk. Ik weet niet of het aan de 
brug heeft gelegen, maar kennelijk ging het bergafwaarts met de zaak. 
 
Request 12-04-1781, in dezelfde stijl opgezet, door “Jan Daniel Hoekwater, Jan Eikhoorn, David 
Koebergen, Johannes Hunnego, Cornelis van den Berg en Cornelis Brandhof, alle woonende bij en 
omtrent de Oostpoort binnen deze stad.” 
Zij protesteren “... dat het hem Christoffel Meijs mogt werden gepermittert, om op het Bolwerk 
binnen en bezijden de Oostpoort deezer stad te doen stellen een vol, run en snuifmoolen”. 
De nadelen daarvan zijn ” ... (om maar te zwijgen van vellen ongemakken en gevaaren waar aan 
soortgelijke panden meer dan anderen zijn blootgesteld) vermeenen ... zij allen daardoor in hun-
nen panden omme en bij het voorsz. Erv. geleegen ten uijtersten zouden worden geprajudicieert, 
doordien het geraas, prasumtivelijk, soo wel bij nagt als dag van zodanige molen niet alleen bij-
kans ondragelijk, maar ook en wel voornamelijk de stank door de zeemvollerij wordende verwekt, 
geheel ondraaglijk, zeer pernicieus en de lugt infecteerdende is. 
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Terwijl dit stadsdeel als rustoord fungeert, waar mensen komen voor wie de rust een heilzame 
medicinale werking heeft. 
Verderop staat dat ze “met reeden” geklaagd hebben, en dus succes hebben. Allen hebben het 
verzoek getekend. 
 
Wiki Delft 2014: Er was altijd een portier aanwezig in het poorthuis die ook woonde in de poort. 
Forensen die laat de stad binnenkwamen (na 17.00 uur in de winter of na 21.00 uur in de zomer) 
konden aparte regelingen treffen met de portier. De ene portier was alleen wel duurder dan de 
andere portier… 
 
Boekje: Delftse Poorthistorie, onder andere verwijzing naar namen en ordonnanties portiers in: 
Register van officiën, GA Delft, 2

e
 afd nr 347

3
 blz. 69. 

 
Register van de officien, pag 69: 

“Eed van de portiers 
 
Ik sweere portier deser stad te weezen, de Poorte daar ik bij mijnen Heeren Burgemeesteren 
poortier gestled ben, ende de watergaten van dien ’s morgens als de wagtklocke luijden zal, ende 
bij de wagte mij de sleutelen geleverd sullen zijn, getrouwelijken te ontsluijten, ende die ’s 
avonds wederom een half uur ten langsten naar dat de wagtklock van ’t luijden ophouden, zal ge-
trouwelijken te sluijten, ende de sleutelen, soo haast de poorte ’s avonds geslooten zal zijn, op 
het stadhuijs te brengen, off den schutters in den poorte wagt hebbende te leveren, omme die 
op het stadhuijs te brengen, zonder dat ik naar dat de poorten, en de watergaten geslooten zul-
len zijn, die weder openen sal, voor des morgens op zijnen behoorlijken tijd, ten zij bij voorweten 
of conzent van een van mijnen Heeren van Burgemeesteren, ende anders niet, ende dat ik mijn 
voorts reguleren, en dragen zal naarvolgende de ardonnantien op ’t openen en sluijten van der 
stadspoorten, en de watergaten van dien gemaakt, offte mogte maacken.* 
Soo waarlijk helpe mij God Almagtigh. 
 
* (aanvulling in de marge) 
Wijders dat ik getrouwelijk zal verantwoorden al hetgeen voor deese stad sal ontvangen soo we-
gens de passagie door de poorten als weegens den gemijnten door den boomvaerende, dat ook 
met niemand diesweegens sal accorderen, als met kennis en voorweeten van den heeren Burg.; 
oock niemand om enige foijen ofte vereeringhen sal aenspreecken veel min moeijelijk vallen sal, 
ende van deselve ook niet profiteren dan na dat Stads Regt ten vollen zal sijn betaelt.” 
 
Per poort staan de poortiers tussen circa 1695 en 1780 genoemd, onder andere: 
 
“De aencomende Portier sal aen  
de stad eens moeten betalen 20 gl: 

Koepoort 
Maria van der Hiel, 4 junij 1694 obiit 1734. 
Marge: Na: werd waargenomen bij Zijbert van Beaumont 15 januarij 1718. 
Nu Eva Geerling den 30 junij 1734.” 
 
Hoe zit het nu met Jacoba Hunnego? Bij de Oostpoort komt onder andere voor: 
“Nu Joris Blickman 26-11-1737 ob. 17 

12
/13 58.” 

(Zie ook de boedelinventaris de Clercq gen 07, 03-12-1754.) 
 
Voorin het boek staat: “Eed bedragen per poort: 
Haagpoort en Keetelpoort  ƒ 150,-- 
Waterslootspoort en Rotterdamsche poort ƒ   30,-- 
Oostpoort, Koepoort en Schoolpoort ƒ   20,--” 
 
PS: Huijbert van Nerde:  Vooromme 345 en 345

o
. (Zie ook generatie 7 De Clercq.) 

 Jan Eijkhoorn:  Vooromme 345. 
 Jan Hunnego:  Vooromme 346. 
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Klapper Huizenprotocol C 1650-1810 o.a. 
1. Jan Hunnego, Vooromme, no 1558 pl, deel II fol 346. De Stadt Delft met 3 huijskens in den 

Poort (= eerste eigenaar) / Jan Hunnego met een van de vorenstaande drie huijsjes + 7F8 
Huijbert van Nerden met de twee overige huijsjes. Dit is alles op het kaartje. = Koepoort. 

 
Waarbrief 7F8 (Huibert van Nerden). 
Dit betreft de verkoop door “de Burgemeesteren en regeerders der stad Delft” aan Huijbert van 
Nerden, die koopt: “twee huijsjes ende Erve, staende en geleegen in de Stadspoort aan de West-
zijde van ’t Oosteinde binnen deeze stad”. Met onder andere een conditie over de huidige be-
woonsters Geertruij Swarthoff en Dijna van Sprang. Koopsom ƒ 60,--, oirkonde d.d. 24 juli 1784. 
 
Klapper Diverse personalia na 1572. 

 Hunnega, woonplaats Oosteijnde wijk 2 nr 430, stemregister Delft 1803, tweede afdeling nr 
47, folio 57. 

 Hunnego, Jan, woonplaats Op de Koepoort, wijk 4 nr 191, stemregister Delft 1803, tweede af-
deling, nr 47 folio 54. 

 
Klapper Patenten 

 Hunnego, H., wijnkopersknegt, wijk 2 nr 437 (92), 1809 Aangevraagde patenten 1809, 1810, 
tweede afdeling, nr 92. 

 Hunnego Gijsbertha, winkelierster, eventueel nog overnemen.  
 
Bevolking Delft 1815-1861 

 Hunnego, Hendrik, echtgenoot van G. Droog 05-05-1763, IV 9. 

 Hunnego, Jacoba, zie gegevens bij Antonius van Veen. 

 Hunnego, Petrus, echtgenoot van M.S. Rennekens, 19-07-1790 of 1792, XX 10, XXIII 495. 
(kleinkind gen 06?). 

 
Alle overige kinderen geboren Hunnego (ex gen 6-7-8) in de RK-doopklapper zijn tussen 1790 en 
1809 geboren. Het betreft nakomelingen van Henricus Hunnego, gehuwd met G. Droog en van 
Henricus (?!) Hunnego gehuwd met H. van der Stap. 
 
Leiden, notaris H. Roskes, NNA 288, akte 20 en 22, 17-01-1824. 
Maria Josepha Rinckens, huisvrouw van Petrus Hunnego, broodbakker, wonende binnen Leiden. 
Dit is waarschijnlijk een kleinkind, zie kaartjes eigendomsoverdrachten 1812-1842 voor meer de-
tails. 
 
Gezinskaarten Leiden, de enige op Hunnego: 
Petrus Hunnego, geboren 19-07-1792 te Delft, broodbakker, is gehuwd met Maria Josephina 
Rinckens, geboren te Purmeren (Pruissen), te Leiden op 03-02-1820. 
Kinderen in Leiden geboren op 25-01-1821, 15-04-1822, 03-02-1824, 28-10-1825 en 10-05-1828. 
 
Zie in Delft de boeken Nadere toegangen, kast 203, deel 1 meldingen Hunnego. 
 
Delft notaris Hendrik Halder, akte No. 1760. 
Huwelijkse voorwaerden sonder voordeel als keur van winst en verlies. 
In den naeme ende ter Eeren Godes Amen. 
Op huijden den derthienden december anno een duijsend seven honderd vier en vijftigh compa-
reerden voor mij Hendrik Halder, openbaer notaris, bij den Ed. Hove van Holland geadmitteeert, 
binnen de stad Delft residerende, ter presentie van de naegenoemde getuijgen. 
Monsieur Johannes Hunnego, meerderjarig jongman en toekomende bruijdegom ter eenre, ende 
Juffrouw Helena de Clercq minderjaerige doghter en toekomende bruijd, geadsisteert met Mes-
fieurs Jacobus Stadhouders en Pieter Nederwaert hun voogden, ter andere zijde, allen woonende 
alhier, en sijnden mij notaris bekend. 
Dewelke verklaerden tusfchen de wederzijdse eerste comparanten voorgenomen en besloten te 
zijn aen te gaen en metten eersten naer gewoonten deser landen te doen solemniseren, een wet-
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tigh huywelijk dogh niet anders dan onder des naervolgende antinuptiale conditien en voorwaer-
den. 
Eerstelijck, dat de toekomende eghtgenoten tot onderstand van dit hun aenstaende huijwelijck 
sullen aenbrengen, de vrughten en inkomsten van alle sodaenige goederen als ijder van hun te-
genwoordigh is hebbende en besittende, en die staende huijwelijck d’een of ander van de 
aenstaende eghtgenoten, bij erffenisfe, legaet, donatie of diergelijcke moghten opkomen, nae af-
treck van alle 100

e
, 200

e
 en andere meerder of minder penningen, verpondingen, reparatien en 

andere lasten der vaste goederen en diergelijcke ... wervende om trend de goederen bij de 
aenstaende bruijd althans bezeeten, werdende en ten desen huijwelijken aen te brengen, gerefe-
reert, tot den jnventaris des boedels van Anna de With, wede van Hendrik de Clercq des bruijds 
moeder, op den 3

e
 deser voor mij notaris en seeckere getuijgen alhier gepasfeert, en de reec-

kening op verantwoordinge, welke door de voogden staet te werden gedaen, mitsgaders de 
meubilen en winckelwaeren op dien jnventaris gespecificeert soo als die althans bevonden wer-
den, nae aftreck der lasten, buijten de klederen goud en silver ten lijve van de bruijd en haer 
moeder zullen gehoorende, met onderling genoegen van de wederzijdse comparanten, begroot 
op een somma van tweeduijsend guldens, en van welke aenbrenginge en begrootinge, den eer-
sten comparant aenstaenden bruijdengom, verstaerd goed bescheijt en genoegen genomen te 
hebben en te nemen bij desen. 
Sijnde voorts de toekomende eghtgenooten metten anderen verdraegen en geaccordeert, dat 
tusfchen hun luijden, niet sal zijn, noghte door dit huijwelijck geintroduceert werden eenige ge-
meenschap van capitaelen goederen, soo van die goederen die wederzijds ten huijwelijck sullen 
werden aengebraght als van die goederen welke staende huijwelijck wederzijds ’t zij bij donatie, 
legaet, erffbensingen of anderzints moghten werden aengeerft ende verkregen als werdende alle 
gemeenschap van goederen voorbedagtelijk gesecludeert bij desen. 
Winsten en verliesen staende huijwelijck te vallen, sullen gemeen zijn, en bij de aenstaende eght-
genooten ijder voor de helfte werden geproffiteert ende gedraegen. Ten waeren de bruijd ofte 
haer erfgenaemen deselven in het geheel geliefden te laeten voor reeckening van den aenstaen-
den bruijdegom en zijnen erffgenaemen, welke keure de bruijd soo voor haer als voor haere 
erffgenaemen, tot allen tijden en in allen gevallen is stipulerende. Ende sal of sullen de toeko-
mende bruijd en haere erffgenamen indien in de voorn. winsten en verliesen niet sal of sullen wil-
len participeren, nae haer vermogen te nemen alle de goederen bij de voorn. bruijd ten huij-
welijck aen gebraght, bij donatie, legaet erffenisfe en andersints aenbestorven en staende huij-
welijck verkreegen, als behoudende ten dien reguarde wel expresfelijck alle alsulcke voordeelen 
previlegien ende reghten, mitsgaders legael verband, als aen vrouwspersoonen volgens de civile 
wetten werden vergund, sullende de bruijd of haer erffgenaemen gehouden zijn, zig nopens de 
voorenstaende keuse binnen ses weeken nae het scheijden deses huijwelijcke behoorlijck te de-
clareren. 
Nopende de klederen, linne en wollen mitsgaders goud silver en juwelen, tot ijders lijff althans 
behoorende, daeromtrend zijn de toekomende eghtgenoten metten anderen verdraegen ende 
geaccordeert, dat in plaetse van dien op het scheijden van desen huijwelijcken aen ijdere zijde 
sullen gaen omkeeren, die kleederen, mitsgaders linne en wollen, goud, silver en juwelen, die als 
dan bevonden sullen werden tot elke respective lijf te behooren, en bij ijder van hun bezeeten 
werden, alschoon deselve op het scheijden van het voorsz. huijwelijck, meerder of minder in va-
leur waeren. 
Op alle welke antenuptiale conditien en voorwaerden, de toekomende eghtgenooten verclaerden 
van meijningen te wesen, hun te begeeven in den eghten staet, beloovende malkanderen den in-
nehouden deses en ijder poinct van dien ter goeder trouwen te sullen gestand doen, daervooren 
verbindende haere persoonen en goederen geene uijtgesonderd, die onderwerpende den ver-
banden van allen reghten en reghteren en specialijck den Ed. Hove van Holland. 
Aldus gepasfeert en verleden binnen de stad Delft, ten comptoire van mij notaris, ter presentie 
van Hendrick Molenijser en Willem van Eijck als getuijgen. [Handtekeningen]  
Jo Hannnis Hunnego, Helena De Klerk, Jacobus Stathouders, Pieter Nederwaart.
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 Generatie 7 Hunnego      
 
 
Man   
Naam: Jan Hunnego 
Geboren: circa 1700 te Delft  
Overleden: voor 1740     
Geloof: RK 
Adressen: Delft: Marctvelt (1722), Wijnstraet “De Balans” (1723-w.s. 1737), misschien Koor-

straat op de hoek van de Sellebroerssteeg (1738) 
Beroepen: Meester schoenmaker in de zaak “De Wereld vol Schoenen” van zijn moeder (1727) 
Vader: Joannes Arents Hunsingo  
Moeder: Anna Pieters de Groot  
 
Vrouw 
Naam: Magteld de Goeij 
Geboren: circa 1700 te 
Overleden: 10-09-1783 te Delft 
Geloof: RK 
Adressen: Delft: Haegpoort (1722), Oosteijnde (1783) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: de Goeij 
Moeder:  
 
Huwelijk: 18-10-1722 te Delft  
 
Kinderen 
 
1. Doodgeboren kind geboren en overleden (begr.) 11-05-1723 te Delft 
2. Johanna   doop 17-02-1724 te Delft, overl. 22-04-1742? te Delft? 
3. Joannes   doop 19-10-1728 te Delft, overl. 09-04-1806? te Delft? 
4. Hubertus   doop 01-03-1731 te Delft, overl. 
5. Petrus   doop 01-08-1733 te Delft, overl. 
6. Jasper   doop 07-12-1735 te Delft, overl. na 1759 
7. Arnoldus   doop 21-01-1738 te Delft, overl.23-08-1738? te Delft? 
8. Geertruid? doop ?, overl. 09-11-1791 te Delft 
 
 
Bijzonderheden 
 
Huwelijk op 18-10-1722 te Delft  
 
Trouwboek Gerecht 03-10-1722, nr 138. 
Jan Hunnego, jongeman, op ‘t Marctvelt met Magteld de Goeij, jongedochter, bij de Haegpoort. 
Marge: elp 3 ge.. getrouwt in ‘t Raethuijs alhier 18-10-1722. 
 
Klapper RK-huwelijken tot 1811 
Joannes Hunnogo huwt met Maghtildis de Goeij, 18-10-1722, getuigen Johanna van Brederode, 
Johanna van Gelder (w.s. dienstmaagden), JK kerkarchief 3 fol 8vs (nu nr 41?) 
 
Doopboeken 
 
Klapper dopen katholieke kerk. 

 17-02-1724 Johanna, JK 111 fol 51vs, ma = M. de Goij (Maghtildis de Goeij in no 111), getuige 
Johanna Hunnego. 

 19-10-1728 Joannes, JK 111 fol 66, getuige Alida Duijvesteijn. 
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 01-03-1731 Hubertus (Hunnigo), JK 111 fol 73vs, getuigen Jaspar de Goeij (Caspar de Goeij in 
no 111) en Maria Duijvestijn. 

 01-08-1733 Petrus, JK 111 fol 80 vs, getuigen Margarita Ratteveel (Maria Rattevelt in no 111) 
en Petrus Arie Duijvesteijn.  

 07-12-1735 Jasper, JK 111, getuige Joanna de Goeij, aant. (staat alleen in kerkarchief 6). 

 21-01-1738 Arnoldus, JK 111 fol 93vs, getuige Gertrudis de Goeij. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Klapper huwelijken 

 Johannes Hunnego en Helena de Clercq, O 14-12-1754, nr 85. 

 Geertruij Hunnego en Johannis Steenbergen O 26-04-1755 nr 85. 
 
Trouwboek N. Kerk 14-12-1754 
Johannes Hunnego, jongeman, op de Verwersdijk, met Helena de Clercq, jongedochter, in ‘t 
Oosteijnde. 
 
Trouwboek N. Kerk 26-04-1755 
Johannes Steenbergen, jongeman op ‘t Bagijnhof aan de Oude Delft met Geertruij Hennego, jon-
gedochter, meede aldaar. 
 
Klapper huwelijken RK tot 1811. 
Geertrudis Hunnego, zie Joannes Steenbergen, gehuwd den 11 mei 1755. JK kerkarchief no 41 (nr 
25), fol 10 no 111. Getuigen zijn Joanna Nederwaert en Maria de Beijer (w.s. dienstmaagden). 
 
Overlijdensakten 
 
Begraafboek klapper, lade 11 selectie op voornaam, Hunnego. 

 Geertruijd, huisvrouw van Jan Steenbergen, BOK 09-11-1791, 52. Begraafboek: Geertruijd 
Hunnego, huisvrouw van Jan Steenbergen, op de Laafmarckt, 12 busd Kerkegraf 3 meerd. 

 Jan, dk van , BOK 11-05-1723, 48. Begraafboek: Kind dood ter wereld gekomen van Jan Hun-
nego op de Wijnstraet Sm op ‘t kerkhof  

 Jan, ak, BOK 23-08-1738, 49. Begraafboek: Armkind van Jan Hunnego in de Koorstraat op de 
hoek van de Sellebroerssteeg. 

 Jan, zie Goeij, Magdalena de, BOK 10-09-1783, 51. Begraafboek: Magdalena de Goeij, weduwe 
van Jan Hunnego, in ‘t Oosteijnde is d op t Kerkhof 3 meerd. 

 Jan, B 10-04-1806, 149. Begraafboek: den 9 april Jan Hunnego, Roomsch, oud 84 jaaren, ge-
woond hebbende boven de Koepoort, gehuwd geweest, en nagelaten 5 kinderen. 

 Johanna, BOK 22-04-1742, 149. Begraafboek: Johanna Hunnego, in de Vlouw s’mergens op 
het kerkhof, jongedochter. Verband?) 

 
Diversen 
 
Bij de doop van kinderen van Joannes Steenbergen en Gertrudis Hunnego zijn getuigen in 
1763 Magtildis de Goeij. 
1768 Magtildis de Goeij. 
 
Zie de testamenten en het huizenbezit bij generatie 8 voor gegevens over generatie 7. 
 
Generatie 8 De Goeij? 
 
Zie onder andere de doopgetuigen bij generatie 7 Hunnego. Zeer waarschijnlijk zijn de volgende 
mensen verwant aan Magteld de Goeij. 
 
Klapper huizenprotocol, o.a. vermelding: 

 Caspar de Goeij 3625/3626 III, 3535/587A. 
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 Jasper de Goeij, Arij Duijvesteijn en Jan Vermeulen. Noorteijnde OZ, no 3661/713A, not. van 
der Heijden 1734, deel III, fol 816. 

 
3661 Noorteijnde OZ 

 5F51 Diverse erfgenamen, meerdere transporten P. van Claveren.  
V. akte van scheiding 1649 not Ouwendijck.  
Grietje L. Rotteveel, weduwe P. van Claveren.  
Volg test. not. Ouwendijck 1700.  
Arij Duijvesteijn, Jasper de Goeij en Jan Vermeulen.  
Volg. acte v. uitcoop not. van der Heijden 1734. 

 6F64 Salomon van Anssum. 
 
Waarbrief 6F64. 
Wij ... Schepenen in Delft ... oirconden dat Ary Duijvesteijn, Jasper de Goeij, in huwelijk hebbende 
Maria Duijvesteijn, ende Jan Vermeulen, in huwelijk hebbende Alida Duijvestein, alle drie nagela-
ten kinderen van Grietje Rotteveel, gewonnen in haar tweede huwelijk met Pieter Ariensz. Duij-
vesteijn, in dier qualiteijt aan Salomon van Anssum, vercogt ... Een huijs ende erve staende en ge-
leegen aan de oostzijde van het Noordeijnde bij de Haagpoort dezer Stad. 
Verponding nr 12, verkoopsom ƒ 2.725,--, oirkonde d.d. 27-04-1735. 
 
(Zie ook de twee volgende akten op de fiche.) Onder andere: 
Jasper de Goeij bezit ook de “herberg genaamd de Goude Leeuw, staande ende geleegen buijten 
de Kethelpoort in het Zuijdeijnde” (inclusief stallen, paarden en wagens). Koopsom ƒ 3.866,--. 
 
Katholieke doopklapper (na Goes: de Goeij). 
Het enige kind is van Caspar de Goeij, getrouwd met Maria Duijvesteijn. Getuige daarbij in 1735 is 
Gertrudis de Goeij. Caspar is waarschijnlijk een broer van Machtildis. 
Verder alleen “zie”-verwijzingen naar: Hunnego, Gordijn, Vermeulen, Brouwer, Verhulst, Van den 
Burg, Duijvesteijn, Otten, Steenbergen en De Haas. 
 
Klapper huwelijken de Goeij o.a. (niets voor 1722): 
Jasper de Goeij en Maria Duijvesteijn, 27, O. 24-04-1734. 
Jasper de Goeij, jongeman op de Binnenwatersloot huwt Maria Duijvesteijn, jongedochter in ’t 
Zuideijnde buiten de Ketelpoort. 
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 Generatie 8 Hunnego      
 
 
Man   
Naam: Joannes Arents Hunsingo (ook: Hunegoo)   
Geboren: ca 1675 te   
Overleden: 31-12-1725 te Delft     
Geloof: RK 
Adressen: Delft: Nieuwendaalstraet? (1697), Marctvelt (1707, 1725) 
Beroepen: Meester schoenmaker (1707) 
Vader: Arent Hunsingo 
Moeder:  
 
Vrouw 
Naam: Anna Pieters de Groot 
Geboren: ca 1675 te 
Overleden: 27-03-1755? Te Delft? 
Geloof: RK 
Adressen: Delft: Romstraethuis? (1697), Markt (1727) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Pieter de Groot 
Moeder:  
 
Huwelijk: 23-03-1697 te Delft ondertrouw 
 
Kinderen 
 
1. Jan  doop ?  te Delft, overl. voor 1740 
2. Anna Joannesdr. doop 28-09-1703 te Delft, overl. voor 1726  
3. Johanna  doop 14-09-1705 te Delft, overl. 18-02-1766 te Delft 
4. Petrus   doop 13-10-1707 te Delft, overl. na 1742, voor 1756 
 
 
Bijzonderheden 
 
Huwelijk op 23-03-1697 te Delft, ondertrouw 
 
Trouwboek N. Kerk den 23-03-1697, nr 78. 
Jan Arents Hunegoo, jongeman: W: schoenmaker, in de Nieuwendaelstraet met Annetge Pieters 
de Groot, jongedochter, in de Romstraethuis. 
 
Doopboeken 
 
Klapper dopen RK 

 28-09-1703 Anna Joannesdr., JK kerkarchief 1 fol 209, getuige Anna Pieters Cuypers. 

 14-09-1705 Johanna, JK KA 1 fol 219, getuige Joanna Bross. 

 13-10-1707 Petrus, JK KA 1 fol 225, getuigen Henricus Wijnhorst en Joanna Bros. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Klapper huwelijken  

 Jan Hunnego en Magteld de Goeij, O 03-10-1722, nr 138. 

 Johanna Hunnego en Abraham van Maerlant, O 14-06—1727, nr 26. 

 Pieter Hunnego en Catharina van Dorre, O 01-08-1733, nr 27. 
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Trouwboek Gerect 03-10-1722. 
Jan Hunnego, jongeman, op ‘t Marctvelt met Magteld de Goeij, jongedochter, bij de Haegpoort. 
Marge: elp 3 ge.. getrouwt in ‘t Raethuijs alhier 18-10-1722. 
Trouwboek O. Kerk 14-06-1727. 
Abraham van Maerlant, jongeman, in de Hypolitus Beurt met Johanna Hunnego, jongedochter, 
op de Marct. 
 
Trouwboek O. Kerk 01-08-1733. 
Pieter Hunnego, jongeman, alhier, met Catharina van Dorre, jongedochter, mede alhier.  
 
Overlijdensakten 
 
Klapper begraven o.a. 

 Jan, BNK 31-12-1725, 48. Begraafboek: Jan Hunnego op ‘t Marcktvelt een meerderj en 2 min-
derj

e
 kinderen, na de middag in de kerk 12 drs uijt een bos. 

 Johanna, huisvrouw van Marelant, Abraham van, BNK 18-02-1766, 51. Begraafboek: Johanna 
Hunnego, huisvrouw van Abraham van Marelant, op de Mart, met IA drs in een eijge graf, 1 
meerd kind. 

 Pieter, bk van, BOK 13-07-1741, 49. (meerdere kinderen van Pieter). 

 Pieter, zie Doore, Catharina van, BOK 20-05-1756, 50. Begraafboek: Catharina  van Doore, 
weduwe Pieter Hunnego op de Geerweg ‘s morgens op ‘t kerkhoff 2 minderj. 

 
Diversen 
 
Boek: Genealogische en historische encyclopedie van Delft, deel II.  
Vermelding: “Alle in 1900 in Delft wonende personen Hunnego stammen af van Jan Arentsz Hun-
singo, meester schoenmaker, begraven te Delft op 31-12-1725. Hij ondertrouwde te Delft op 23-
03-1697 met Anna Pieters de Groot, die op 02-04-1755 te Delft werd begraven.  
In 1947 woonden er volgens de telling 18 personen in Delft met de naam Hunnego (Vi).” 
(Vi) = Vis, M.J.M., Havenstraat 7, 2613 VK Delft (adres 1988). 
 
In de doopklapper Oude Kerk (NH) komt het echtpaar Pieter Hunnego en Catrina van Dorre voor, 
o.a. Rochus van Letten is in 1735 getuige. 
Ook het echtpaar Pieter Hunnego en Magtel Boel laten in 1729 een kind dopen; geen bekende 
getuigen. Dit zijn de gegevens tot 1757, na 1757 komt geen enkele Hunnego meer voor. 
Geen enkele doop in de Nieuwe Kerk (NH). 
 
Klapper Huizenprotocol C 1650-1810 (Totaaloverzicht Hunnego generatie 6-8.) 
 
1. Jan Hunego, Wolstraat ZZ, nr 2594/1123, no 5P, 291, deel II, fol 587. De eigenaren zijn achter-

eenvolgens: Joost Stevens Buijster / Jan Hunnego / 5Z147 Hendrik van Ravens. 
2. Jan Hunigo b.d., Geerweg NZ, nr 2838/1368, no 3L, 25, deel II fol 636. De eigenaren zijn ach-

tereenvolgens: 4P265 (niet op fiche?) Jaspar Corneliszoon van Hogendorp / Jan van Hunigo / 
6R292? Maarten Verkruijs. 

3. Jan Huningo, Marktveld ZZ, no 2014/542, no 5R13, deel II fol 448. Marktveld ZZ van het Nieu-
we Kerkhof af tot het einde van de Kerkstraat. De eigenaren zijn achtereenvolgens: Cornelia 
van Castel, wed. / 5R13 Johannes Hunningo / Johanna Hunnego, zijn dochter, huijsvrouw van 
Abraham van Maerlandt, testament gepasseerd 11-06-1743 en akte van verkiesinge en alquit 
in dato 15 en 29 april 1755 nots Mr Cornelis de Man / Abraham van Maerland, voornoemt als 
erfgenaam van zijn huisvrouw testament gepasseerd 23 november 1758, notaris Johan Arnol-
dus Prijn / 6W179 Frederik Halbersmit. Zie ONA 2696. Zie ook mijn nr 8. 

4. Wed. Catha. Hunnego, geboren van Dorren b.d., Voorstraet WZ, no 3425/477a, no 3R95, deel 
III fol 764 (geen andere gegevens op fiche.) 

5. Jan Hunnego, Vooromme [= WZ van het Oosteijnde], no 1558 pl, deel II fol 346. De Stadt Delft 
met 3 huijskens in den Poort (= eerste eigenaar) / Jan Hunnego met een van de vorenstaande 
drie huijsjes + 7F8 Huijbert van Nerden met de twee overige huijsjes. Dit is alles op het 
kaartje. = gen 06 Koepoort! 
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6. Jan Hunnego, bij decr. Vanaf hoek Nieuwe straet  [= Wijnstraat] zuidwaarts (ook op naam Jan 
Jansz) (No 5 Z 311) no 4200/1251a, no 3N353, deel III fol 940. De eigenaren zijn achtereenvol-
gens: Adriaan van der Boon / Jan Hunnego; bij decreet / Jan Hunnego, zoon van bovenge-
noemde bij donatie / 6F246 Hendrik Bremers. 

7. Jan Arentsz Hunnego, Lange Raamsteeg [= Verwersdijk], no 2479/1007, no 5N 277, deel II fol 
560. De eigenaars zijn achtereenvolgens: diverse namen / Dirck Wouters Nijbrant / Jan 
Arentsz. Hunnego / 6L7 Cornelis Hogendorp. 

8. Johanna Hunnego (Abrm van Maareland), Marktveld ZZ, no 2014/542 not de Man, 11-06-1743 
en 29-04-1755, deel II, fol 448. Zie ook mijn nr 3. 

9. Pieter Hunnego, in huwelijk hebbende Catharina Dorre, kleindochter van Rochus van Retten. 
Jacob Gerritszstraat OZ nr 1459, deel I fol 322. De eigenaars zijn achtereenvolgens: 5V288 Ro-
chus van Letten, Jr Hunnego, in huwelijk Catharina Dorre, kleindogter van R.v.L. / 6L163 Anna 
Maria van Douvelt / Joris van Maarland. 

10. Pieter Hunnego, Rietveld ZZ, nr 2257/785 deel II fol 508. De eigenaars zijn achtereenvolgens: 
diverse namen / 5N96 Rochus van Letten / Pieter Hunningo als folio 667 / 6H76 Hermanus 
Bentten. 

11. Pieter Hunnego, Vrou Juttenlant WZ, no 2984/35a deel III fol 667. De eigenaars zijn achter-
eenvolgens: diverse mensen / 5K47 Rochus van Letten / Pr. Hunnego / 6N103 Adriaantje van 
der Winde. 

12. Pieter Hunnego, Oude Delft OZ, nr 3509/561a, not Joris Geesteranus, 1737, deel III fol 783. De 
eigenaars zijn achtereenvolgens: 5D230 diverse namen /5Z217 Johanna de Groot, Pieter Hun-
nego, donatie a.d.h. notaris Joris Geesteranus 1737 / 6L177 Pieter van Beest / etc. 

13. Maria Hunningo, Lange Raamsteeg [= Verwersdijk], no 2480/1008 no 6Z150 deel II fol 560. De 
eigenaren zijn achtereenvolgens: diverse mensen / Wouter Verhagen / Maria Hunningo / 
7F367 Claas van Haag. 

 
Rood boek 3/25 Inventarissen. Archief Rechterlijke colleges. 
212-254 Akten van Transport. Dit zijn de waarbrieven voor schepenen. 
Rood boek 131/165 o.a. Lijst notarissen en zoeknummers voor jaren van het ONA in de laden. 
 
Het volgende ook gevonden: 

 3L  is waarschijnlijk een schuldbrief, is verloren gegaan. 

 3R staat niet in inventaris? Wat is het nummer van 3N3?; staat niet in het boek. 

 Vooromme: Zie eventueel onder financiën in handgeschreven dik  inventarisboek (bruin) 
 
1. ZZ Wolsteeg 
 
Waarbrief/Akte van transport 5P221/nr 291. 
Wij Mr. Ewout van der Dussen, hr van Souttveen en Dirk Meerman heer van Molenaersgraeft 
Schepenen in Delft oirconden dat Catharina Buijster weduwe Pieter Buijster, Evert Buijster en 
Adreaen Buijster alle kinderen en erfgenamen van za. Joost Buijster aen Jan Hunnego vercogt en-
de voor ons in volle eigendomme overgedragen hebben een huis en erve staende en gelegen 
aende ZZ van de Wolsteeg binnen dese stad belent ten oosten de weduwe van Pieter Westerhout 
en ten westen seekere poort vant huijs van Francois Drieborn en andere streckende voor van der 
strate tot agter aent huijs van de voorn. Drieborn met een gemene plaats tusschen deselve huij-
sen, sijnde t voorsz. huis belast met recognitie van de helfte van twintig stv. jaarlijx ’t welck den 
cooper bij desen tot sijne lasten neemt + sedert den laesten verschijndagh, voorts vrij en onbelast 
niets daer opstaende als den heer sijne regt off jaarlijkxse verpondinge met soodanige servituiten 
vrijdommen, timmeragien, waterlosingen ende diergelijken als het gem. vercogte heeft en sub-
ject bevonden sal werden volgens de oude brieven ende bescheijden daer van sijnde, belovende 
sij vercoopers ’t voorz. vercogte te vrijen en waren als regt is daer onder verbindende haer per-
soonen ende goederen geen uijtgesondert, ende bekende van de coope en opdragte voldaen en 
betaelt te sijn mette some van ’t seventig gl. bij haer vercoopers gereet ontfangen. Alles & ge-
daen den 15 Ocbob. 1706. 
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Waarbrief 5Z147. 
Wij Mr. Philip Duirijn van Beaumont ende Dirk Ingelbij, Schepenen in Delft, oirconden dat Johan-
na de Groot weduwe ende boedelhoudster van Jan Hunningo aan Hendrik van Ravens verkogt ... 
huijs ... zuijdzijde van de Wolsteeg binnen dese stad ... ende betaeld te sijn met de somme van 
een honderd gulden bij haer verkoopster ontvangen. Alles gedaen den 10 meij 1726. 
 
3. Marktveld ZZ, het pand genaamd “het Gekroont Neteldoeck”, later“ de Wereld vol Schoenen”. 
 
Waarbrief 5R13. 
Wij Mr. Ewout van der Dusen Hr van Soutteveen en Dirck Meerman heer van Molenaaersgraeft, 
Schepenen in Delft oirconden dat Anna en Catharina van Bleiswijk, M:D: en te samen erfge-
naamen van za. Cornelia du Castel laast weduwe van Jaspar Rotteveel aen Johannes Hunningo 
Mr. Schoenmaacker vercogt en voor ons in volle eigendomme opgedragen hebben een huijs ende 
erve staande ende gelegen aan de ZZ vant Marctvelt binnen dese stad, genaamt het Gekroont 
Neteldoeck, belend ten oosten Willem de Freijn en ten westen de erfgenaamen van Jannetge 
Vosmaer weduwe van Maarten Leeuwenhoek, streckende voor van der strate tot achter in Stadts 
Delfte, ... voldaan en betaelt te sijn mette somme van seven hondert gl. bij haar vercoopsters ge-
reet ontfangen, en voorts met het passeeren van een indemnite brieff inhoudende de somme van 
negenhondert gl. ende een schultbrieff inhoudende de somme van vier hondert gl. beijde van da-
to als desen. Alles & Gedaan den 19 julij 1707. 
 
Schenking volgens testament van Johanna de Groot aan haar dochter Johanna Hunnego. 
 
Waarbrief 6W179. 
Wij David Glaswinckel en Dr. Willem Verbrugge Scheepenen in Delft, oirkonden dat op heden 
voor ons gekomen ende gecompareert is Abraham van Marelant. Ende verklaarde verkogt te 
hebben en voor ons in vollen eijgendom op te dragen aan Frederik Halbersmit een huijs en erve 
staande en geleegen aan de ZZ van ’t Marcktveld binnen deeze stad (van ouds genaamt het ge-
kroond Neeteldoek) belend ten westen den verkooper en ten oosten Willem van der Wal. (Deels 
voorgedrukte tekst.) Vermelding oude coopbrieven 19 julij 1707. Verponding nr 1721, jaarlijks 
vijfthien gulden. 
... Ende bekende van deze Koope ende opdragte voldaan ende betaalt te fijn met de somme van 
Seeve honderd gulden bij den comparant gereed ontfangen, en voorts met het passeeren van 
een schuldbrief groot Twee Duijzent gulden capitaal van dato als deze. Alles fonder Fraude. Des-
ten oirkonden hebben wij Schepenen voont. deesen met onze handteekening bekrachtigt op den 
26 april 1769. 
 
6.  Wijnstraet, het pand genaamd “De Balans”. 
 
Waarbrief 5Z311. 
Wij Maerten van Bleiswijk en Dirk Ingelbij Schepenen in Delft, oirconden dat voor ons gecomen 
ende gecompareert is Johanna de Groot weduwe van Jan Hunnego de welke verclaerde bij dona-
tie intervivos voor ons in volle geregte opgedragen en gegeven te hebben, gelijk sij sulx irrevoca-
bel doet bij desen, in vrijen eijendommen, aen Jan Hunnego de Jonge, haer zoon, haer comp. 
huijsinge ende erve staende ende gelegen in deWijnstraet, genaemt de Balans, belend ten zuij-
den de erfgenamen van Wiggert Biddaft, en ten noorden Joris Mesch, streckende voor van de 
strate westwaarts op tot op de boterbrugge, alwaer dit voorsz. huijs een in en uijtgangh heeft, 
voorts in aller maniere als ’t voorz. huijs ende erve jegenwoordig beheijnd, betimmert en bepaelt 
staet, behoudens een jders goet regt, van drop, ligt, timmeragie, en waterlosinge, in voegen en 
gelijk het de voorn. Johanna de Groot tot dato deses heeft gepassideert, en beseten, wesende vrij 
en onbelast, niets daer op staende als den Heer sijn regt, omme daer mede te doen en handelen 
als met sijn eigen goet, sonder dat de voorn. Johanna de Groot daer aen iets behout of te reser-
veert, compareerde mede den voorn. Jan Hunnego, en verclaerde de voorsz. gifte danckelijk te 
accepteren. Alles etc. gedaen den 9 september 1727. 
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Waarbrief 6F246. 
Wij Jacob van der Lelij ende Hendrik d’Acquet Schepenen in Delft, oirconde dat Jan Hunningo aan 
Hendrik Bremer, vercogt en voor ons in vollen eijgendom opgedragen heeft, een huijs ende erve 
staende ende gelegen inde Wijnstraad binnen dese stad genaamd de Balans, belend ten noorden 
George Mesch, en zuijden Willem van Barneveld, ... als distinctelijk in de coopvoorwaarden ge-
passeerd voor den notaris Mr. Cornelis de Man Willemsz. op den 7 febr. deses jaars 1737 ... den 
Heer sijn regt ofte jaarlijkse verpondinge nr 3803 tot thien gulden agt stuijvers ... Ende bekende 
van dese coop en opdragte voldaan te zijn, met de somme van agt hondert vijff en dertig gulden, 
bij hem vercooper gereed ontvangen, voorts met het pasfeeren van een indemnite brieff van 
Twee Duijsend Gulden van dato als deses, alles sonder fraude, etc: gedaan den 23 maart 1737. 
 
7. Verwersdijk OZ. 
 
Waarbrief 5N277. 
Wij Mr. Adriaen van Assendelft ende Philip D’Edel Schepenen in Delft, oirconden dat Jacobus 
Wouter en Paulus Wibbert te samen naargelate soons ende universeele Erfgen. van za. Dirck 
Wouters Wibbert, in sijn leven Laakendrapier alhier, aan Jan Arents Hunnego, vercogt en voor 
ons in vollen eigendome opgedraegen heben, een huijs ende erve staende ende gelegen aen de 
oostsijde van de Verwersdijk, binnen dese stad belent ten suijden Matthijs van der Boogaart en 
ten noorden Wilem Raeuw, streckende voor van der straete oostwaarts op, tot agter aan de 
huijsingen van Casar van Leeuwen ... Oude brieven 25-04-1654 ... sijnde dit vercogte belast met 
den opstal van vijff schellingen grooten Vlaems ’s jaers ... Ende bekende van de voors. coope en 
opdragte voldaen en betaalt te sijn, met de some van vijff hondert gl. bij haer gereet in een der 
some teffens ontfangen, alles sonder fraude & gedaan en 28 april 1703. 
 
Waarbrief 6L7. 
Wij Mr Hendrik d’Acquet, en Joan Carel de Roo, Heer van Roosenburg, Schepenen in Delft, oir-
conden dat op heden voor ons gekomen ende gecompareert is Johanna de Groot, wedue en boe-
delhoudster van wijlen Johannes Hunnego, Ende verklaarde verkogt te hebben ... aan Cornelis 
Hoogendorp een huijs en erve staende ende gelegen aan de Oostzijde van de Verwersdijk binnen 
dese stad, bij den oud en doelstraat, belend ten zuijden Mattheus van den Bogerd en ten Noor-
den Jan Waert. Oude papieren 28-04-1703. Verponding nr 960 ad vijff gulden ... voldaen ende be-
taelt te fijn met het passeerden van een schuldbrief van seeven hondert gulden. Oirkonde d.d. 21 
februarij 1742. 
 
9.  Jacob Gerritsstraat. 
 
Waarbrief 5V288. 
Rochus van Letten koopt het pand voor ƒ 650,-- op 2 meij 1720. 
 
Schenking van het pand door Rochus van Letten aan Catharina van Dorre. 
 
Waarbrief 6L163. 
Wij ... Schepenen in Delft, oirkonden dat ... Pieter Hunnego als in huwelijk hebbende Catharina 
van Dore. Ende verklaerde verkogt te heben en voor ons in vollen eijgendomme op te dragen aen 
Anna Maria van Dommelen ... een huijs en erve staende ende gelegen aan de oostzijde van de Ja-
cob Gerritsestraat alhier. Belend aan de noordzijde Wollebrand van Maarland. En aen de zuijdzij-
de de weduwe van Thomas Lucas. 
Oude papieren 2 meij 1720, verponding nr 1841 (of 484) ses gulden, verkoopsom negen hondert 
gulden gereed ontvangen. Oirkonde 15 november 1743. 
 
10. Rietveld ZZ. 
 
Waarbrief 5N96. 
Rochus van Letten koopt “een huijs ende erve met twee huisgens ende erve daer agter aen in een 
vrije eige poort staend end gelegen aend Zuijdsijde vant Rietvelt” voor ƒ 640,-- op 2 julij 1701. 
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Schenking door Rochus van Letten aan Catharina van Dorre. 
 
Waarbrief 6H76. 
Pieter Hunnego verkoopt aan Harmanus Rensen “een huijs en erve met twe huijsjes en erve daar 
agter in een vrijen eijge poort staende en gelegen aan de Zuijdzijde vant Riedvelt binnen dese 
stad.” Verponding nr 1413, 1414 en 1415. Verkoopsom ƒ 820,--, oorkonde d.d. 23 augusti 1738. 
 
11. Vrou Juttenlant WZ. 
 
Waarbrief 5K47. 
Rochus van Letten, timmerman, koopt “een huijs ende erve staende en gelegen aende westside 
van ’t Vroujutte Lant binnen deese stad” voor ƒ 460,--, gereed geld op ... meij 1695. 
 
Rochus van Letten schenkt het pand aan Catharina van Dorre. 
 
Waarbrief 6N103. 
Wij ... Schepenen in Delft, oirkonden dat ... Joris Geesteranus not. en procureur binnen dese stad, 
in qualiteijt als last en procuratie hebbende van Catharina van Dorre, weduwe en boedelhoudster 
van Pieter Hunnego woonende tot Koudekerk volgens de mutuale testamente tussen haar en den 
voorn. haren man op de 31 januarij 1735 voor den nots. Cornelis de Man ... gepasseert sijnde de 
gemelde procuratie op den 2 september 1746 onder ’t segel deesen stad gepasseert, welk testa-
ment en procuratie op ’t verlij van deesen aan ons Scheepenen is overtoont Ende verklaerde in 
die qualiteijt overkogt te hebben ... aan Ariaantje van der Winde ... een huijs en erve staende en 
gelegen aan de westsijde van het Vroujuttelant alhier . Oudste brieven meij 1695, verponding nr 
1190, 4 gulden 7 stuijvers. Verkoopsom ƒ 340,-- gereed geld plus schuldbrief ƒ 200,--. Datum 05-
10-1746. 
(Verkoopvoorwaarden not. Joris Geesteranus nr 2782-2819, 02-09-1746.) 
 
12. Oude Delft OZ, het pand genaamd “de Keulse Kraan”. 
 
Waarbrief 5D230. 
Joost van der Heij koopt het pand aan de Oude Delft voor ƒ 1.575,-- gereed geld op 7 febr. 1698. 
 
Waarbrief 5Z217. 
Wij George D’Acquet en Dirk Ingelbij schepenen in Delft oirconden dat Helena Felix Goedesoon ... 
weduwe van Gooswijn van der Heij ... aen Johanna de Groot, weduwe van Jan Hunnego, vercogt 
... Een huijs met desselvs pakhuijs ende erve met een thuijntje daer agter aen, en een gemeene 
poort daer nevens, genoemt de Keulse Kraen, staende en gelegen aende Oostsijde van de Oude 
Delft binnen defe stad, belend ten zuijden Pieter de Kien, en ten noorden des verkoopsters ande-
re huijs, streckende voor van der strate tot agter tegen de huijsinge van Vrouwe Sophia Liefting, 
weduwe wijlen den Hr. Dr. hendrik D’Acquet, in sijn ED: leeven Raed en Burgemeester deser stad 
... 
Voorwaarden: “... alsmede wel specialijk na de conditien en voorw. waer op dit vercogte is ge-
cogt, zijnde defelve gepasseert voor den notaris Mr. Adriaen Swalmius en seekere getuijgen alhier 
op den 12

e
 December 1726 ...” 

Verponding 10 gulden en 10 stuijvers. Verkoopsom: “... Derthien hondert guldens bij haerlieder 
gereed ontfangen. Ende voorts met het passeeren van een schuldbrief van dato als desen, inhou-
dende de somme van Drie duijsent guldens capitael. Alles etc. gedaen den 15 januarij 1727.” 
(Verkoopvoorwaarden not. Swalmius, nr in lade 2652, 12-12-1726.) 
 
Schenking van geld volgens meerdere testamenten door Johanna de Groot aan Pieter Hunnego 
t.b.v. de aankoop van het betreffende pand. 
 
Waarbrief 6L177. 
Pieter Hunnego verkoopt het pand de Keulse Kraan aan Pieter van Beest voor ƒ 2.150,-- op 11-03-
1744. Verponding nr 3925, ƒ 7:18. 
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13. Verwersdijk OZ (Bezit van een kleinkind van gen 08?) 
 
Waarbrief 6Z150. 
Wij ... Scheepenen in Delft, oirconden dat op heden voorons gekomen ende gecompareert is 
Wouter Verhagen, Ende verklaarde verkogt te hebben, en voor ons in vollen eijgendom op te 
dragen aan Maria Hunnego een huijs ende erve staende ende gelegen aan de Oostzijde van de 
Verwersdijk binnen deeze stadbelend ten noorden Nicolaas van Doorne en ten zuijden Cornelis 
Hogendorp. Oude papieren 24-04-1771. Verponding nr 461 voor vier gl. drie stuijvers. Verkoop-
som vier hondert vijftig guldens. Datum oirconde 1 februarij 1772. 
 
Waarbrief 7F367. 
Maria verkoopt het huis op 29-04-1786 aan Maas van Haag voor een honderd gulden gereed geld 
en een schuldbrief groot twee honderd vijf en twintig gulden capitaal. 
 
Huizenprotocol op naam van Johanna de Groot (meerdere vrouwen heten zo) o.a.: 
1. Molslaan ZZ, nr 1147, no 6Q93, deel I, fol 257 (onwaarschijnlijk). 
2. Oude Delft OZ, 3509, 561A reeds gezien. 
3. Oude Delft, Breedsteeg tot Oude Kerk, no 4087/1139A, no fol. 956, Deel III fol 913. Dit betreft 

de vrouw van E. v.d. Smout. 
 
Lade Koopbrieven huiseigenaren 

 Johanna de Groot, wed. Hunnego, 11-02-1727, D II E 17, wonende op de markt, naast het 
stadhuis, koopt huis, erve, pakhuis en vrije poort, de Ceulsche Kraen. OD zoz OZ (kan niet 
schrijven). 

 Johanna de Groot, D II E 97, 25 april 1737, 7 mei , wed. Jan Hunnego. Vermeld als eigenares 
van pand buiten de Koepoort. 

 Johanna de Groot, 1755 oktober 18, idem. 
 
Overzicht huizenbezit in Delft van de familie Hunnego generatie 7 - 8. 
 
Jan Hunnego/Johanna de Groot. 

 Aankoop 1706 Wolsteeg voor ƒ 70,-- gereed geld. 
Verkoop 1726 (door Johanna) voor ƒ 100,-- gereed geld. 

 Aankoop 1707 Marktveld ZZ “het Gekroond Neteldoeck” (straat tot Stads delfte) voor ƒ 700,-- 
gereed geld + indemnite brief ƒ 900,-- + schuldbrief ƒ 400,--. 
Donatie 1727 aan dochter Johanna Hunnego. 

 Aankoop 1703 Verwersdijk OZ ook genoemd: Lange Raamsteeg (bij den Oude Doelstraat) voor 
ƒ 500,-- gereed geld. 
Verkoop 1742 (door Johanna) voor schuldbrief ƒ 700,--. 

 Aankoop 1727Oude Delft OZ “de Keulse Kraen” (door Johanna) voor ƒ 1.300,-- gereed geld + 
schuldbrief ƒ 3.000,--. 
Donatie voor 1727 aan Pieter Hunnego (gereed geld voor aankoop van het huijs). 

 Aankoop ? Wijnstraet “de Balans” voor ƒ ?. 
Donatie 1727 aan zoon Jan Hunnego. 

 Aankoop 1737? (door Johanna) tuin + tuinhuis en erf tussen de Koepoort en de Oostpoort. 
Donatie 1739 aan dochter Johanna. 

 
Jan Hunnego gehuwd met Magteld de Goeij. 

 Donatie 1727 Wijnstraet “de Balans” (tot de Boterbrug strekkende). 
Verkoop 1737 voor ƒ 835,-- gereed geld + ƒ 2.000,-- schuldbrief. 

 Donatie 1727 ZZ Marktveld (Prelegatie; er wordt ƒ 3.500,-- op zijn portie van de toekomstige 
erfenis in mindering gebracht, dit is waarschijnlijk herroepen, zie de laatste verdeling volgens 
het testament van Johanna in 1755!) 
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Pieter Hunnego gehuwd met Catharina van Dorre. 

 Donatie 1720 Jacob Gerritsestraat door Rochus van Letten (aanschaf ƒ 650,--) aan C. v. Dorre. 
Verkoop 1743 voor ƒ 900,-- gereed geld. 

 Donatie in ? Rietveld ZZ door Rochus van Letten (aanschaf 1701 ƒ 640,--) aan C. van Dorre. 
Verkoop 1738 (door Catharina) voor ƒ 850,-- gereed geld. 

 Donatie in ? WZ Vroujutteland door Rochus van Letten (aanschaf 1695 ƒ 460,--) aan C. van 
Dorre. 
Verkoop 1746 (door Catharina) voor ƒ 340,-- gereed geld + schuldbrief ƒ 200,--. 

 Donatie voor 1727 Oude Delft “de Keulse Kraen”. 
Verkoop 1744 voor totaal ƒ 2.150,--. 

 
Johanna Hunnego gehuwd met Abraham van Maerland. 

 Donatie 1727 Marktveld ZZ “het Gekroond Neteldoeck”, in 1739 genaamd “de Wereld vol 
Schoenen”, + deel inboedel. 
Verkoop 1769 voor ƒ 700,-- gereed geld + schuldbrief ƒ 2.000,--. 

 Donatie 1739 Tuin + tuinhuis en erf tussen de Koepoort en de Oostpoort. 
Verkoop?      

 
Klapper Comparitie weeskamer, Johannes van Hunningo, weeskamer na 1618 dl 20 fol 92 (II). 
Johannes van Hunningo 
Op den 1 feb 1726 is ter weeskamer vertoont den munuelen testamente bij Johannes Hunnego 
ende Anna Pietersdr de Groot eghte luiden op den 10 nov 1706 voor Adriaen Leeuwenhoek nots 
en getuigen binnen dese stad gepasseert en door den testateur metter dood becragtigt. Waar bij 
de weeskamer is bevonden buiten gesloten te sijn. Gedaan bij alle de heeren weesmeesteren. 
- 
Ges. 12 st: Op den 30 meij 1755 compareerden ter weeskamer Abraham van Maarland Mr Chi-
rurgijn en Cornelis van der Leij oud Lieutenant van een compagnie schutters desen stad in quali-
teijt als bij acte door wijlen Johanna de Groot weduwe Johannes Hunningo op den 24-11-1750 
voor Mr. Cornelis de Man notaris en seekere getuijgen alhier gepasseert gestelde voogden over 
de minderjarige en toesigt behoevende erfgenamen van gemelde Johanna de Groot, te kennen 
gevend dat in conformite van den testamente bij voors Johanna de Groot op den 11-06-1743 en 
codicille bij de selve op den 30-09-1745 beijden voor opgem. Notaris de Man en getuijgen gepas-
seert mitsgaders van bovengem. acte van voogdije en laastelijk van de acte van verkiesing en de-
claratoir door hun comparanten in voorgenoemde quealiteijt volgens speciaal bevel in voors dis-
positien, en acte van voogdije geinjandeert benevens de meerderjarige erfgenamen op den 25 en 
29 april 1755 voor opgem nots en getuigen mede verleeden uijt den boedel van meergen Johan-
na de Groot aan der selver minderjarige erfgenamen waren op gekomen en welke ten weeskamer 
moeten werden overgebragt, namenlijk Johannes Hunnego geboren den 28 maart 1735 en Maria 
Hunnego geboren 15-11-1737 beijden kinderen van Pieter Hunningo soon der testatrice de som-
ma van thienhon [vervolgt folio 248 verso/folio 248] dert guldens, wijders aan Jasper Hunningo 
geboren den 06-12-1735 soon van Jan Hunningo insgelijks een soon van testatrice voort een der-
de part van seshondert guldens ende dus de somma van twee hondert guldens die sij comparan-
ten op heeden ter weeskamer hebben overgebragt in het geheel bedragende ƒ 1.200,-- 
... bedragen sijn belegt in de casse den gecombineerde obligatien deser kamer als blijckt op den 
Blaffert voor de twee eerstgen folio 343 en voor de laatst gen fol 344. 
- 
Op 29 meij 1759 compareerde ter weeskamer Magteld de Goeij weduwe van Johannes Hunnego 
versoekende dat aan haar wierd afgegeven de interessen van het capitaal voor haar zoon Jasper 
Hunningo in de casse de gecombineerde obligatien deser kamer belegt, waar op na verhoor van 
Abraham van Maarland voogd ... is geconcenteert in de afgifte van voorgem interessen so lange 
als de comparante met de educatie sal blijven belast. 
- 
Stukje over Johannes Hunnego in 1751 naar Oostindie gevaren als matroos en daar ongehuwd op 
09-05-1756 overleden. Testament van hem op “26-04-1751 voor Cornelis van Lis notaris en [ver-
volg fol 259/259 (links van 260)] seekere getuijgen te Voorburg gepasseert”, bepaalt dat zijn eni-
ge erfgenaam, zijn moeder, Catharina van Dorre is. [Vervolgt hier over 810/links naast 261] ver-
volg stuk over kinderen Catharina van Dorre. 
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- 
Op 13 december 1760 verschijnt ter weeskamer “Jaspar Hunningo, meerderjarig en de admi-
nistratie sijner goederen nu selfs aanneemende, ... dewelke bekent ter presentie van sijne moe-
der en Abraham van Maarland de somma van twee honderd guldens dertien stuivers en acht 
penningen te hebben ontvangen. [Vervolgt 262v/vervolg aldaar] Op 16 juli 1763 compareert not. 
J. Geesteranus in verband met Catharina van Dorre (te Koudekerk?) weduwe van Pieter Hunnin-
go, op 17 meij 1756 alhier overleden. [Vervolgt hier over 810/links naast 262] Stuk over Catharina 
van Dorre en Maria Hunningo [vervolgt hier over fol 273 810/links naast 272] Klein stukje over 
Jasper Hunnego 
Op 22-07-1763 over Maria Hunnego.  
 
ORA index, onder andere vermelding van de volgende akten. 
 
- Johannes van Hunnego en Anna Pieters de Groot, notaris AL. Delft nr 2445 fol -, d.d. 10-11-1706 
Testament. Van deze akte nog een kopie maken? Is moeilijk leesbaar. 
 
- Pieter Hunningo en Catharina van Dorre, not. CA van M, Delft, no 2666 fol 173, d.d. 31-01-1735, 
Testament. 
Notaris Cornelis de Man, motto dat groot geschreven in het testament staat:  

“Door eendragt wasschen kleijne dingen aan;  
ende door tweedragt gaan groote dingen te gronde.” 

 
- Johanna Hunnego en Abraham van Maasland, notaris CA van M, Delft, no 2666 fol 289, d.d. 09-
11-1735, Testament. 
Op 09-11-1735 voor Cornelis de Man, notaris, verschenen: Abraham van Maaslandt, Mr Chirur-
gijn, staande vrij & vaardigh omme voor opper meester met tet schip Kroswijck van de camer de-
se stadt te varen naar d’Oostindie en de Juffrouw Johanna Hunnego, echteluijden, wonende al-
thans binnen dese stadt, mij notaris bekend, sijnde gezond, etc. Testateurs vader en moeder zijn 
Sm Wollebrandt van Maarlandt en Juffrouw Johanna Hogevoorst, echteluijden, beide nog in le-
ven zijnde. Voogd over eventuele kinderen nevens de vrouw, gedurende deselfs uitlandigheijt de 
heeren Mr Jurianus van de Kost, advocaat ende Anthonij Cortebrandt, coopman, beiden wonen-
de binnen deze stad. Getuigen zijn Simon Donker en Pieter de Groot. Allen tekenen. A. van Mare-
lant = handtekening. 
 
- Johanna Hunnego en Abraham van Mareland, nots. Prijn, Delft, no 2932 fol 94, d.d.23-11-1758 
Testament. 
Hetzelfde paar als in 1735, testament tot ƒ 20.000,--. Benoeming erfenaam dochter Johanna van 
Marelandt althans huisvrouw van Sr Justus den Hengst, wonende tot Rotterdam. Voogden over 
minderjarige kinderen zijn Justus den Hengst en Joris van Marelandt. Getuigen zijn Samuel de 
Prijn en Jacob de Bruijn. 
 
Klapper ONA op naam van Johanna de Groot, weduwe van Jan Hunnego. 

 Not. CAJM Delft  nr 2661 fol 70, 11-06-1727, testament. 

 Not. CP Delft nr 2710 fol 188, 31-10-1727, testament. 

 Not. - te Delft  nr 2785 fol 125, 10-12-1739, testament. 

 Not. - te Delft  nr 2788 fol 81, 11-11-1742, testament. 

 Not. CJM, Delft nr 2683 nr 59, 11-06-1743, testament. 

 Testament codicil  nr 2686 nr 82, 30-09-1745. 
 
Testament nr 2691 op fiche, 11-06-1727 notaris Cornelis de Man. 
“De testatrice verclaart in de 200m penningh niet te staan bekend.” 
Johanna de Groot bepaalt onder andere het volgende: “Eerstelijck bevelende hare ziele in de 
grondelose baermaertigheijt Godes ende haer lichaam d’aerde met eene huijselijcke begravinge.” 
Teniet doen alle eventuele vorige testamenten. 
“... geprelegateert te hebben aen haar soon Jan Hunningo, Mr. Schoenmaker alhier het huijs en-
de erve staende ende gelegen in de Wijnstraet binnen dese stadt, genaemt de Balans, waerinne 
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deselve althans is wonende, mits dat tot sijnen lasten sal moeten neemen des 100
e
 penn. en 

ordres verpondinge op haar testatrices overlijden en daarop betaald moetende werden. 
Nogh aen haer testatrices dogter Johanna Hunningo het huijs ende erve staende en gelegen aen 
de zuijtsijde van ’t Marctveld binnen dese stadt, waar inne sij testatrice althans is wonende, als-
mede het ledicant met sijn behangsel, alle de gordijn roeden ende gordijnen voor de glasen, alle 
de vloermatten, een tinne kas, ende een porceleijne kas het porceleijn daerin sijnde onder niet 
begrepen.  
Ende dan nogh aen haer soon Pieter Hunningo, coopman in wijnen alhier, eerst de somme van 
twee duijsent vijff hondert gulden aan haar testatrice verschuldigt bij haar testatrice soo sij ver-
claarde en ten behoeve van den selve haren soon soo ter sake van cojie van het huijs ende erve 
staende en gelegen aan de oostsijde van d’Oude Delft binnen dese stadt, als anders verstreckt, 
ende dan nogh het selve huijs ende erve, bij den voorn. haaren soon Pieter Hunningo jegenwoor-
digh bewoond werdende, mits dat den selven ’t sijnen lasten sal moeten nemen sodanigh capi-
taal ende intressen van dien als op het overlijden van haar testatrice ter sake ende als reste van 
coop van het voorsz. huijs bevonden sullen werden te resteren, alsmede de ordre en ext. verpon-
dinge, etc...” 
Van de overige roerende en onroerende goederen krijgt elk van de drie kinderen zijn legale portie 
toegewezen. Als voogden over eventuele minderjarige kinderen benoemt zij “Srs Jacob van Anke-
ren, Mr silversmith ende Abraham van Maarlandt Mr Chirurgijn”. Verder standaard tekst. Gete-
kend door Johanna de Groot met een kruisje. 
(Het pand de Balans is in 1727 overgedragen, de schenkingen geschieden dus al tijdens haar le-
ven.) 
Van Dale: prelegaat: ... (rechtst.) making aan een der erfgenamen bij uiterste wil, toegekend ter 
bevoordeling boven anderen in gelijke graad. 
 
Testament 30-10-1727 not. Cornelis Pijnaker. 
Johanna de Groot laat de oude akten vernietigen. Verder: “ ... eerstelijk te prelegateren haar 
soon Jan Hunnigo, Mr. Schoenmaker, de somma van een honderd en vijftig gulden, van twintig 
stuijvers het stuk, mitsgaders nog de somma van vijf en twintig gulden Jaarlijks ... zoo lange toe 
als zij testatrice haar teegenwoordige neeringe en negotie zal bij de hand hebben ende behou-
dens ende dat voor de dienst adsistentie en devoires [Wolters = verschuldigd zijn, te danken heb-
ben], die zij van denzelven haren soon althans genietende, en voor het toekomende van hem nog 
verwagt, soo in hare negotie als in het houden van haar boek. 
Bovendien ... aan haren soon Jan Hunningo te prelegateren het huijs ... staende en gelegen aan 
de zuijdzijde van het Marktveld, binnen dese stad waarin sij testatrice althans woont.” Hiervoor 
wordt op zijn portie van de toekomstige erfenis ƒ 3.500,-- in mindering gebracht. 
Dochter Johanna krijgt het vruchtgebruik over een som van ƒ 2.500,--. Pieter wordt geprelega-
teerd voor ƒ 2.000,-- welk bedrag hij aan zijn moeder Johanna de Groot verschuldigd is voor de 
aanschaf van het huis Oude Delft OZ. Diverse overige wensen, de benoemde voogden zijn nu Ja-
cob van Ankerenen Willem Bos. 
 
Testament 10-12-1739 voor not. Joris Geesteranus. 
De testatrice heeft verklaart boven de 4000 gl gegoed te zijn. 
“... Johanna de Groot ... siekelijk van Ligchaam dog egter haer verstand volcoomentlijk gebruij-
kende als opentlijk bleecq.” 
Uit dit testament blijkt dat de dochter Johanna haar moeder veelvuldig geholpen heeft en dat de 
reeds overleden zoon Jan al meer dan zijn wettelijke portie ontvangen heeft. Johanna krijgt het 
huis vanouds genaamd het Neteldoek dat in 1739 de Wereld vol Schoenen heet (Marktveld). Jo-
hanna krijgt ook “... haer comparantes Thuijn, Thijnhuijseen erve staande en gelegen tussen de 
Koepoord en Oostpoord deefer stad”. Ook Pieter wordt hier genoemd. 
Eventueel van dit testament een kopie maken. 
 
Testament 11-11-1742 not. Joris Geesteranus. 
Johanna de Groot is ook in 1742 lichamelijk ziek, maar geestelijk gezond. Vernietiging van met 
name akte 10-12-1739. In dit testament, evenals in het testament van 10-12-1739 staan uitge-
breid bezittingen (een deel van de inboedel en sieraden) vermeld.  
Eventueel van dit testament een kopie maken. 
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Testament nr 59, 11-06-1743 notaris Cornelis de Man te Delft. 
Testament nr 59, 11-06-1743 voor notaris Cornelis de Man te Delft “compareerde ten prefentie 
van de nagenoemde getuijgen, Juffr. Johanna de Groot, weduwe van wijlen Johannes Hunnego, 
wonende alhier en mij notaris, bekend, bij volle verstand, etc....” 
“De welke verklaarde geneegen te sijn bij desen te disponeren over haar na te laten goederen, 
doende sulx, als sij bij deesen verklaarde uijt haar eijge en vrije wille.” 
Vernietiging alle vorige akten, met name die “als sij comparante op den 10 dec. 1739 en 11 nov. 
1742 beijden voor den notaris Joris Geesteranus en getuigen alhier heeft verleeden.” 
“Ende nu van nieuws disponerende, verklaarde sij bij deesen te institueren tot haar meede-
erfgenaam, of meede-erfgenamen, haar zoon, Pieter Hunnego, wijnkooper, of bij sijn vooroverlij-
den, sijne wettige descendenten ... kan en vermag te worden toegerekend en wel bijsonderlijk 
sodanige somma van ƒ 1.500,--, spruijtende uit de gereed bedongene cooppenningen van ‘t huijs 
en erve, genaamd de Ceulsere Kraan, staande aan de oostzijde van de Oude Delft, binnen deese 
stad, waarin denselve zoon is woonende, sodanig beloop der 40sten penning + tiende verhoging 
van dien, 80ste penning en onkosten der brieven als ander op de opdragt van ‘t voorn. huijs ge-
vallen; en sodanige somma van ƒ 1.800,--, mitsgadens van ƒ 338,-- profluerende uijt aan- en in-
koop van wijnen, winkelvaaten, maaten, kanne gereedschappen of hoedanige genaamd als sij 
testatrice ten behoeve van denselve haar zoon Pieter Hunnego in den aanvank van sijn negotie 
heeft verstrekt en betaald... 
Voorts verklaarde sij testatrice bij deze te instrueren tot haar mede-erfgenaamen de gesaamenlij-
ke nagelaten kinderen van wijlen haar zoon Jan Hunnego, bij hem in huwelijk verwekt aan Mag-
teld de Goede, of bij vooroverlijden van een of meer deselver, deselfs wettige descendenten bij 
plaatsvullinge insgelijxs ... kan en mag geworden geimputeerd* ... ende wel expecialijk sodanig 
somme van ten minste ƒ 5.000,--, als voor denselven haar zoon Jan Hunnego in veelvuldigen ge-
vallen en occasien soo ten tijde van haar voorn. man als na sijn dood [van haar en haar man] van 
sijne ouders heeft genooten en geprofiteerd, ... een legitieme portie.” 
Ook erfgename: “haar dogter Johanna Hunnego, huijsvrouw van Abraham van Maareland. 
...Commiteerde voorts sij bij deesen tot voogden over haar nagelaten minderjarige en toezicht 
behoevende descendenten en erfgenaamen, de heer Mr. Jurrianus van der Kost en de Ed. Antho-
nij Kortebrand, beijden woonende alhier...” 
Volmagt voor voogden om ten bate van de kinderen roerende en onroerende goederen te kopen. 
Uitsluiting van alle vrienden, vreemden, stad en weeskamer. 
Voorbehoud tot wijziging testament. Getuigen zijn Huijbregt van Eck en Pieter van Duijn.  
* Van Dale = ten laste leggen, verrekenen 
 
Testament, akte 82, d.d. 30-09-1745, notaris de Man.. 
Op 30-09-1745 compareerde voor notaris Cornelis de Man, Johanna de Groot, weduwe van Jo-
hannes Hunnego, niet boven de ƒ 8.000,-- gegoed. 
Ongeldigverklaring testament van 11-06-1743 en van 11-05-1745 voor notaris Cornelis de Man. 
Bevat een opsomming van de reeds voorgeschoten bedragen en goederen aan haar zoon Jan 
Hunnego. (Deze opsomming is achterhaald door het recentste testament: akte 27, 25 en 29 april 
1755.)  
 
Testament akte 79, 24-11-1750,  not. Cornelis de Man. 
Johanna de Groot is testatrice. Geen echt nieuwe feiten gevonden in deze akte, welke bij Johanna 
thuis is opgesteld. 
 
Testament voor notaris Cornelis de Man 25 en 29-04-1755, nr 2696. 
Akte 27 den 25 en 29 april 1755. 
Compareerden voor notaris Cornelis de Man, getuigen Abraham van Maareland, Mr. Chirurgijn 
en Cornelis van der Heij, oud-Luitenant van een compagnie schutters deser stad ... bij nu wijlen 
juffrouw Johanna de Groot, in haar leeven weduwe van wijlen Johannes Hunningo, op de 24 no-
vember 1750 voor mij als notaris en getuigen alhier verleeden, gecommitteerd voogden, over de 
minderjarige en toezigt behoevende erfgenaamen, bij deselve Johanna de Groot, weduwe van jo-
hannes Hunningo op den 27-03-1755 nagelaaten, met naamen Johannes Pietersz. Hunningo, ge-
boren den 28-03-1735 (althans in India) en Maria Hunningo, gebooren den 15-11-1737, zijnde 
nagelaten kinderen van wijlen Pieter Hunningo, de welke een zoon is gewest van de eerste op-
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gemelde Johannes Hunningo envan de voorn. Johanna de Groot, bij hem Pieter Hunningo in hu-
welijk verwekt aan Catharina van Dorre, nu zijn weduwe, en zijndelijk Jaspar Hunningo, gebooren 
den 06-12-1735, zijnde een nagelaten kind van wijlen Jan Hunningo, de welke meede een zoon is 
geweest van de gezegde egteluijden Johannes Hunningo en Johanna de Groot, lijken Jan Hunnin-
go in huwelijk verwekt aan Magteld de Goeij, in ‘t bijzonder als, bij defect acte specialijk gequalifi-
ceerd en geänthoviceerd om deze van weegen deselve minderjarige en toezigt behoevende erf-
genamen te mogen passeren mitsgadens Geertruijd Hunningo, meerderjarig en ongehuwde dog-
ter van Johannes Hunningo Jansz. meede mondig, zijnde nagelaten kinderen van eevengemelde 
Jan Hunningo [doorgehaald is: wijlen, zoon geweest van Johannes Hunningo en Johanna de 
Groot, gehuwd met Magteld de Goeij]. Woonende de comparanten alhier en mij notaris bekend, 
Johanna de Groot op den dato D.Z.  overleeden binnen deze stad. 
Verwijzing naar testament 11-06-1743. Grotendeels herhaling van het daar bepaalde. 
Vermelding van een akte voor dezelfde notaris verleden op 30-09-1745, deze bevat toevoegingen 
op de akte van 1743. 
Nog een heel stuk over Jan en Magteld de Goeij en verdeling van geld en bezittingen. 
De rest nog overnemen! 
 
Index impost 1750 reg 2-7, deel 2. Archief 1

e
 afd., inv. nr. 602. Mauaal van rekening van lands- en 

stadsimposten, 1749-1751. Impost was een personele quotisatie (soort inkomstenbelasting.) 

 Johanna Hunnego, geboren de Groot. Zie A. van Maerlandt, Martveld ZZ, kwartier 5 nr 1721. 

 Johannes Hunnego, zie zijn weduwe Johanna de Groot, verder idem. 
(Geen De Clerq, De Wit, De Goeij.) 
 
Zie Gens Nostra 57, 2002, pagina 300: aankondiging boek De overledenen van Hunsingo 1806-
1811 Groninger bronnen en toegangen 26. “... Hunsingo omvat vele dorpen in de omgeving Baflo, 
Bedum, Middelstum, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Westerwijtwerd, Zoutkamp, etc. ...” 
 
Zie Gens Nostra 57, 2002, pagina 34 mededelingen: De internetsite Uitgevaren voor de kamers 
van de VOC, biedt de mogelijkheid om te zoeken naar namen van opvarenden van VOC-schepen 
in de 18

e
 eeuw. http://voc.websilon.nl. Zie ook http://collectie.delft.nl/voc. 
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 Generatie 7 De Clercq      
 
 
Man 
Naam: Hendrick de Clercq 
Geboren: ca 1705 te  
Overleden: 09-06-1753 te Delft    
Geloof: RK 
Adressen: Buijten de Oostpoort (1726), WZ van het Oosteijnde (1726, 1753), Idem belend ten 

noorden Stadspoort (1726), Oosteijnde bij de Oostpoort (1742) 
Beroepen:  
Vader: de Clercq 
Moeder:  
 
Vrouw 
Naam: Anna de With 
Geboren: ca 1705 te 
Overleden: 21-10-1754 te Delft 
Geloof: RK 
Adressen: Buijten de Oostpoort (1726), WZ van het Oosteijnde (1754) 
Beroepen: Winkelierster 
Vader: de With 
Moeder:  
 
Huwelijk: 26-10-1726 te Delft ondertrouw 
 
Kinderen 
 
1. Helena  doop 09-06-1733 te Delft, overl. 10-02-1808 te Delft 
2. Catharina   doop 06-12-1738 te Delft, overl. 23-01-1742 te Delft 
 
 
Bijzonderheden 
 
Huwelijk op 26-10-1726 te Delft ondertrouw 
 
Klapper huwelijken (bij de C) Hendrik Klerk en Anna de Wit. O, 26-10-1726. 
Hendrik Klerk, jongeman, buijten de Oostpoort, met Anna de Wit, jongedochter, mede aldaer. 
 
Doopboeken 
 
Klapper RK dopen 

 09-06-1733 Helena, JK111 fol 80, (Klerx), getuige Maria van Seggelen. 

 06-12-1738 Catharina, JK111 fol 95, getuige Joost de Klerk. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Johannes Hunnego en Helena de Clercq, O 14-12-1754, nr 85. 
 
Trouwboek N. Kerk 14-12-1754 
Johannes Hunnego, jongeman, op de Verwersdijk, met Helena de Clercq, jongedochter, in ’t 
Oosteijnde. 
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Begraafboeken 
 
Begraafboek (op c en op k) 

 Hendrik de Clercq, zie Johanna de Witt, BOK 21-10-1754, 50. 
Begraafboek: Johanna de Witt, weduwe Hendrik de Clercq, aan de WZ van ’t Oosteijnde, met 
12 bosd: Kerkegraf, 1 mind. 

 BK van Hendrik de Klerck, BOK 23-01-1742, 49. 
Begraafboek: Baarkind van Hendrik de Clerk, in ’t Oosteijnde bij de Oostpoort met 6 drs.: Ker-
kegraf. 

 Hendrik de Clerq, BOK 09-06-1753, 50. 
Begraafboek: Hendrik de Clerq, aan de Westzijde van ’t Oosteijnde, met 12 bosd: kerkegraf, 1 
mind. 

 Jan, zie Helena de Klerk, B. 13-02-1808, 149.  
Begraafboek: 10-02-1808 Helena de Klerk, weduwe van Jan Hunnego, Roomsch, oud 75 
jaaren, op de Koepoort, nalatende 5 kinderen. 

 
Diversen  
 
ONA Onder andere: 
Johannes Marinus Hunnego en Helena de Clercq, notaris H. Halder, Delft nr 2839, fol 1760, d.d. 
13-12-1754, huwelijkse voorwaarden. Hierin vermelding boedelinventaris 03-12-1754 nots H. 
Halder, is akte 1754, lade nr 2839. De boedelinventaris is hierachter opgenomen. 
Testament, 2840, 1768, 07-01-1755. Volgens deze akten zijn de ouders van Helena de Clercq 
Hendrik de Clerck en Anna de With, Hendrik is voor 1755 overleden, Anna leeft in 1754. Jacobus 
Stadhouders en P. Nederwaard zijn voogden over Magdalena in 1754. 
 
Verwijzingen naar huizen in de boedelinventaris van 1754 zijn: 
Huis 346 reg lib 5Z folio 161. Huis 344 reg lib 6Q folio 77. Huis 350 reg lib 6O folio 60. 
 
Klapper huizenprotocol, op K en op C. 

 Hendrik de Klerck, Leeuwepoort no 1583/111, 6O60, deel II, 350. 

 Lena de Klerck, Leeuwepoort, no 1583/111, fo 346, deel II, 350. 

 Hendrik Klercke, Vooromme, no 1559/87, no 5Z161, deel II, 346. 

 Lena de Klerck, Vooromme, no 1559/87, no 23 feb 1786, deel II, 346. 

 Wed. Hendrik de Clerc, geb. Anna de Wit, Vooromme, no 1550/78, no 6Q77, deel II, 344. 

 Helena de Klerk (c), Vooromme, no 1550/78, no fol 346 deel II fol 344. 
 
344: Vooromme 

 Diverse namen 

 6O126 Dirk van der Burg 

 6Q77 Anna de Wit, weduwe van Hendrik de Clerc. 

 Helena de Klerk als hierna op folio 346. 
 
346: Vooromme 

 4S179 Maertgen Dirks (niet op fiche waarbrieven) 

 5Z 161 Hendrik Klercke, Lena de Klerk, zijn dogter, onderh. verklaring van 23 februari 1786. 

 7H248 J. Mottet. 
 
PS: Huijbert van Nerde:  Vooromme 345 en 345

o
. 

 Jan Eijkhoorn:  Vooromme 345. 
 Jan Hunnego:  Vooromme 346. 
 
350: Leeuwepoort [= Oostpoort?] 

 Diverse namen. 

 6K114 Mr Simon van der Heijden 
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 6O 60 Hendrik de Klerck 
Lena de Klerck als op fol 346 

 7H61Fredrik Jekel. 
 
WZ van ’t Oosteijnde (2 woonplaatsen). 
Waarbrief 5Z161. 
Wij Dr. George D’Acquet ende Mr Maerten van Bleiswijk, schepenen in Delft, oirconden dat ... 
erfgenaamen (zijn) geweest van Maertje Dirks, weduwe van Gerrit Jonas, in die qualiteit aen 
Hendrik Klerke, verkogt en voor ons in vollen eijgendomme opgedragen hebben, een huijs en er-
ve staende en geleegen aen de westsijde van ’t Oosteijnde binnen dese stad, bestaende in twee 
woonplaetsen, belend ten noorden Stadspoort en ten suijden Cornelis van Winkel ... Ende be-
taeld te sijn, met de somme van vier honderd en vijff en twintig gulden, bij haerluijden gereed 
ontfangen. Alles etc. gedaen den 28

e
 meij 1726. 

 
Waarbrief 7H248. 
Wij ... Schepenen in Delft, oirkonden dat op heden voor ons gekomen en gecompareert zijn Jan 
Hunnego (T = toevoeging: en Helena de Klerk, echtelieden zijnde zij comparante met haarer 
voorn. man geadsisteerd en door denzelve tot het passeeren dezes geauthoriseerd) en verklaar-
de, verkogt te hebben en voor ons in volle eigendom op te dragen aan J. Mollet ... een huis en er-
ve staand en geleegen aan de westzijde van het Oosteijnde binnen deeze stad, belend ten noor-
den Huibert van Werden en ten zuijden Gerardus van Kranendonk. 
Oude papieren ... (letterlijk), verponding 1

e
: d.2

e
 no 2000, vier guldens drie stuijvers. Verkoopsom 

ƒ 1.200,--, gereed ontvangen. 
 
WZ van ’t Oosteijnde (1 woonplaats). 
Waarbrief 6O126. 
Dirk van den Burg heeft het pand gelegen aan de Westzijde van het Oosteijnde gekocht op 12-05-
1751 voor ƒ 840,-- gereed geld. 
 
Waarbrief 6Q77  
Wij Maarten Graswinkel en Mr Hendrik van der Dussen, Schepenen in Delft, oirconden dat ... Dirk 
van der Burg. Ende verclaere verkogt te hebben, en voor ons in vollen eijgendom op te dragen 
aan Anna de Wit, weduwe Hendrik de Clercq, een huijs ende erve staende ende gelegen aen de 
Westzijde van het Oosteijnde binnen deese stad, belent ten noorden Reijnier Bolland ende ten 
zuijden Pieter Frauwels. 
Oude brieven 12 meij 1751. 
Verponding nr 2134 “vijff gl en agt stuijvers”, koopsom ƒ 800,-- “bij hem comparant gereed ont-
fangen, zijnde daar onder begreepen ’t geen voor eenige losse goederen is bedongen.”, oirconde 
d.d. 11-05-1754. 
 
ZZ Leeuwepoort, aan de OZ van het Oosteijnde. 
Waarbrief 6K114. 
Mr. Simon van der Heijden, advocaat en notaris koopt 4 huijsen ende erven ... Als een aan de 
zuijdzijde van de Leeuwepoort ... totaal ƒ 5.000,--, oirkonde d.d. 06-11-1739. 
 
Waarbrief  6O60. 
Wij Mr Bruno Röver en Francois Boogert, Schepenen in Delft, oirkonden dat ... Mr Simon van der 
Heijden, advocaat en notaris binnen deese stad. Ende verklaarde verkogt te hebben, en voor ons 
in vollen eijgendom op te dragen aan Hendrik de Klerk, een pakhuijs ende erve, staande ende ge-
legen aan de Zuijdzijde van de Leeuwepoort, aan de oostzijde van het Oosteijnde alhier, belend 
ten oosten Ary Bos ende ten westen Joris Blikman. 
Oude papieren 06-11-1739, verponding nr 2178, een gulden, verkoopsom ƒ 40,--, oirkonde d.d. 
28-10-1750. 
 
Waarbrief  7H61. 
(Deels voorgedrukt) Wij Mr Cornelis van der Goed en Alexander van Dijk, Schepenen in Delft, oir-
konden dat op heden voor ons gekomen en gecompareert is Johannes hunnego, als in huwelijk 
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hebbende Leena de Klerk. En verklaarde verkogt te hebben envoor ons in vollen eigendom op te 
dragen aan Fredrik Jekell een pakhuis en erve, staende en gelegen aan de Zuidzijde van de Leeu-
wepoort aan de Oostzijde van ’t Oosteinde alhier, belend ten oosten en westen den kooper. 
Oude papieren 28-10-1750, verponding nr 2178, een gulden, verkoopsom vijf en zeventig guldens 
gereed geld. 
 
Wie zijn Johanna de Klerk en Adriana de Klerk (zie Hunnego gen 06)? 
 
ONA o.a.: Hendrik Klerk en Anna de Wit, not A. Sur: Delft nr 2653 fol - d.d. 17-08-1729, testa-
ment. Akte nr 92?. 
De testateuren hebben verklaert dat sij luijden in den 200 Penningen staen bekent. 
Op 17-08-1729 compareerden voor  Mrs Adriaan Swalmius not. pub. ... den eersaemen Hendrik 
de Clercq en de eerbaere Anna de With eghteluijden woonagtig aende Oostpoort binnen dese 
stad ... dewelke overdenkende de sekerheijds des doods ende de onsekerheijt van de tijd des 
doods, ende de onsekerheijt van de tijd en uure van dien ende genegen sijnde alvorens van dese 
werelt te scheijden te disponeren van hare naartelaten tijdelijke goederen en zhoo verklaarde sij. 
Ze wensen een “Christelijke begrafenis”, de langstlevende krijgt de nalatenschap, goede opvoe-
ding en toekomst van de eventuele kinderen is van belang, uitsluiting weeskamer, verder vrij 
standaard. Hendrik tekent: Hendrijck Klerx, ook getekend: Anna de Witt. 
 
Akte 1649, 23-10-1753. Voogdij. 
Voor notaris Hendrik Halder te Delft compareert “Anna de With, weduwe van Hendrick de Clercq, 
woonende binnen dese stad.” 
Ze laat alle eerdere acten van voogdij ongeldig verklaren, met name herroept zij de akte  van 
“voogdij van 13 juni deeses jaars voor mij notaris en seekere getuijgen gepasseert.” 
Ze benoemt tot voogden over haar minderjarige dochter Helena de Clerck de heren “Jacobus 
Stadhouders en Pieter Thijsfen Nederwaert, haer comparantes goede bekenden, woonende al-
hier.” 
“So verklaert sij comparante wel uijtdrukkelijk te ordonneren en begeeren dat geene van haere 
goederen soo onroerende als roerende sullen mogen worden verkogt, maer dat die alle sullen 
moeten bewaert, en dat de gemelde haere doghter in haer comparantes huijshoudinge en nego-
tie sal continueren, dat de voogden haer tot assistentie sullen vermogen toe te voegen een or-
dentelijk vrouwspersoon, en dat soo ras immers doenlijk, voor deselve haere doghter, zal moeten 
worden versoght Vemam Atatis, ten eijnde zij in staet gesteld werde voorm haere eijgene goe-
deren en zulx mede haer comparantes naelaetenschap zelfs te administreren..” 
Uitsluiting van de weeskamer, etc., getuigen zijn Willem Lootens en Willem van Eijk.  
Getekend: anna de wit weduw van henderick de klerck. 
 
Akte 1608, acte van voogdij, 13-06-1753 voor notaris Hendrik Halder. 
Dezelfde strekking als in akte 1649. Hier worden als voogden genoemd Jacobus Stadhouder en 
Jan Eijckhoorn, haere goede bekenden. In deze akte waren de voogden wel geauthoriseerd om 
roerende en onroerende goederen te verkopen. De gebruikelijke uitsluiting van weeskamer, etc., 
getuigen zijn Willem Lootens en Adries Koejemans. 
 
De volgende boedelinventaris is ook verwerkt in het onderzoek voor het boek  “Achter de gevels 
van Delft”. 
 
Akte 1754, Notaris H. Halder 2820-2853, = 2839 fiche 13. 
Inventaris van den boedel en goederen bij Anna de With weduwe van Hendrick de Cercq, ge-
woont hebbende aen de Westzijde van het Oosteijnde bij de Oostpoort binnen de stad Delft be-
zeeten ende op den 17

de
 october 1754 aldaer metter dood ontruijmt, hebbende daer inne tot 

haere eenige en algeheele erfgenaemde ab intestato naegelaeten haere eenige en nog minder-
jaerige doghter bij haeren opgemelde man zal gewonnen genaemt Helena de Clercq gebooren 
den 9 juni 1733. 
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Eerstelijk is in den boedel gevonden de mutuelen testamente bij Hendrik de Clercq en Anna de 
Wit eghte luijden, op den 17 augustus 1729 voor Mr Adriaen Swalmius notaris en seekere getuij-
gen alhier binnen Delft gepasseert, en bij den testatius metter dood bekragtigt, tot welkers inne 
houden alhier korthuijtshalven werd gerefereert. 
Voorts is in den boedel gevonden seekere acte van voogdije bij Anna de With weduwe van Hen-
drik de Clercq, op den 23-10-1753 voor Hendrik Halder notaris een seekere getuigen alhier verle-
den, tot den innehoude van welke om dese te bekorten alhier insgelijcks werd gerefereert. 
 

Effecten vaste goederen 
 
Een huijs en erve staende ende gelegen aan de westzijde van het Oosteijnde binnen de stad Delft 
bestaende in twee woonplaetsen (dog nu aen malkander verhecht) belend ten noorden Stads-
poort, en ten zuijden, van ouds Cornelis van Winckel en nu Maria ... Voorts volgens de oude brie-
ven, de jongste zijnde een opdragtbrief ten behoeven van Hendrick de Clercq, in dato den 28 mey 
1726 overgeschr folio 346 reg Lib 5Z fol 161. 
Welk Huijs door de overledene tot haer dood zelfs is bewoont geweest. 
Een huijs en erve staende ende geleegen aan de westzijde van het Oosteijnde binnen dese stad 
Delft, belend ten noorden Reijnier Bolland, ende ten zuijden Pieter Frauell. Voorts volgens de ou-
de brieven, de jongste zijnde en opdragtbrief ten behoeven van Anna de With weduwe van Hen-
drick de Clercq, in dato 11 meij 1754 overgeschr fol 344, geregt Lib 6Q folio 77 pso. 
Welk huijs is verhuurt aen Jan van Noorden om’t zestig guldens in het jaar. 
Daeraan de huure resteert zederd den eersten augustus 1754. 
Een pakhuijs en erve staende ende geleegen aan de zuijd zijde van de Leeuwepoort aen de oost-
zijde van het Oosteijnde binnen de stad Delft, belend, van ouds ten oosten Ary Bos ende ten wes-
ten Joris Blickman, voorts volgens de oude brieven zijnde en opdragtbrief ten behoeve van Hen-
drick de Clercq in dato 28-10-1750 over geschr fol 350 pso Reg. Lib. 6O fol 60pso. 
Welk pakhuijs door de overledene zelfs wierd gebruijkt. 
 

Obligatie tot lasten van particulieren. 
 
Een obligatie onderhand bij Johannes van der Velden, woonende alhier binnen Delft op den 1 
september 1741 gepasseert, ten behoeven van Hendrik de Klerk en sijn huijsvrouw, groot ge-
weest vier honderd guldens, dogh waarvan is afgelost 200 glds, en mitsdien nu nog groot 200 gls 
capitael lopende op interest a drie per cento. 
Daarop den interest resteert zederd den 1 september 1753. 
 

Contante penningen 
 
De contante penningen in den boedel gewonden bestaan in de volgende als. 
Een gouden ducator a     ƒ     15.15 
Twee gouden rijders ijder a ƒ 14           28.- 
Vijff halve ditos ijder a ƒ 7           35.- 
Negentien ducaten ijder a ƒ 5.5           99.15 
Tagtig ducatons soo heele als halve ijder a 63 s       252.- 
Een sak daerin groot geld vijfhonderd guldens dus       500.- 
Een sak sesthalven tot.          275.- 
Een dito groot geld tweehonderd guldens dus       200.- 
Een sak daerin honderd guldens dus         100.- 
Een dito sesthalven daerin agt en tagtig guldens dus         88.- 
Nog in diverse specien ten betaeling van begrafeniskosten ge- 
employeert vijf en dertig guldens 8 stuijvers, dus         35.8 
Ende eijndelijk aen kleijn geld dat de dogter is gelaeten tot 
de huijshouding als anderzints vier en vijftig guldens 
tien stuijvers, dus            54.10 
       ƒ 1.683:8 
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Sulx alle de contante penningen te zaamen bedraegen de somma van een duijsend ses honderd 
drie en taghtig guldens en aght stuijvers. 
Een koffertje met eenige potpenningen van de doghter. 
 

Gemaeckt goud en silverwerk 
 
In de porceleijn kas in het beneden 
zijkaemertje 
 
Vier silvere leepels 
Een dito vork 
Twee dito kinderbellen 
Een dito lepeltje 
Een dito vorkje 
Een dito mesje 
 
In het cabinet op het bovenkaemer-
tje 
 
Twee gouden bellen met valsse 
steenen en gouden krullen 
Een goud kruijs 
Een dito met een paerltje daeraan 
Een goude ring met negen valsche 
steenen 
Een dito loepring 
Drie dito cartelringen 
Een goude ketting drie dik met een 
goud bootje 
Een dito twee dik met een boodtje 
daerin een steentje 
Twee paer goude knoopen 
Een goude haek en lus 
 

 
Een dito kleijnder 
Een bloed coraelde ketting met een 
oud slootje 
Een dito ketting mede met een goud 
slootje 
Een goud boodtje 
Een paer fijne paerlen 
Een silvere Tasbeugel 
Een mes met een walrushegt en sil-
verbeslag 
Een paar groote silvere broeks-
knoopen 
Een silvere stropslot 
Seven silvere gespen 
Veerthien dito groote broeks-
knoopen 
Twee dit keurslijfhaeken 
Twee kandelaren doosjes 
Vier stellen oude silvere hembdroks-
knoopen 
Veerthien silvere broeksknoopjes 
Twee silvere vingerhouden 
Een dito signact 
 
In een kabinet op de zolder 
 
Vijff kerkbroeken met silvere slooten 
Een silvere Tuijg 

 
Meubelen Huijsraed huijscieraeden, klederen,  

Linne wolle, mitsgaders allerhande winckelwaeren. 
 

In het voorhuijs 
 
Vijf rollen gorscingels 
Vijffthien bossen Touw divers 
Vijff Lijntjes 
Thien kloenen marlijn 
Negenthien dweijlen 
Negenthien simmetjes 
Ses pond Vlas 
Vijf kaesdoeken 
Seven zeijldoekse slooven 
Enige kloenen touw 
Twee pond bindelgaeren 
Eenige halsters 
Eenige gorscingels 
Twee bosjes spantouw 
Twee dousijn treckhaemers 
Eenige swiepen en slaegen 
Een heugeltouw 

Ses helpseelen 
Eenige haemen 
Twee haire halsters 
Eenige losse klaeven 
Een toon en voetbank 
Een toonbank 
Negenthien soo tinne als andere 
kannen en maeten groot en kleijn 
Aght tregters dwers 
Vier loode tabaksdoosen 
Vier houte ditos 
Drie paar schaalen 
Een parthije roemers en glaesen 
Aght kruijken 
Een parthije klompen 
Een partheije houte schoppen 
Een laede met vishaeckjes 
Een bank 
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Een bos geteerd touw 
Twee stoelen 
Enige rommeling 
Vier schilderijen 
Een kannebord 

Twee aerdewerkse plaetjes 
Een tinnen incktkooker 
Twee dito brandewijn commetjes 
Drie tabakscomfoortjes 

 
In het zijkamertje 

 
Een vierkant taeffeltje  
Vier stoelen 
Een spiegel met een bruijn lijstje 
Thien soo schilderijen als prentjes 
Een klok 
Twee gardijntjes 
Een schoorsteenkleed 
Een kapstok 
Vier delfs aerdewerkse schootels 
Ses Oostijndisch porcelijne Theescho-
teltjes 
Twee Delfse muijltjes 
Ses blauwe coffij koppen 
Een rood dito 
Twee Delfs aerdewerkse commen 
Drie porcelijne spoelkommen 
Vijf aerdewerkse borden 
Een en vijftig bossen breij touw soo 
groot en kleijn mitsgaders fijn en grof 
Een bos simmers 

 
Twee lijsten 
Een blaeuwe dito 
Eenige bossen overklaft 
Eenige sweepestokken 
Eenig koeijetouw 
 
In de vaste porceleijnkast aldaer 
 
Aght Japanse borden 
Twaalf paar Japans theegoed 
Eenig Neurenburgs goed 
Ses blaeuw porceleijnse Theekopjes 
Ses paer bruijn theegoet 
Ses endertig paer blauwe dito 
Een trekpot 
Twee porceleijne zoutvaeten 
Ses blaeuwe koppen 
Een dito trekpot 
Ses Delfs aerdewerkse borden 
Eenige pulleijes beeldctjes xy 

 
In de keuken 

 
Neegen Delfs aerdewerkse schootels 
Drie dito borden 
Twee dito boterschoteltjes 
Vier dito spoelcommen 
Vijff dito coffijschotteltjes 
Ses oostijndisch porceleijnen booter-
schoteltjes of klapsmusjes 
Vijff en twintig dito thee en kof-
fijkoppen 
Aghtien dito schoteltjes 
Eenig wit Engels aerdewerk 
Twee delfs aerdewerkse scheerbek-
kens 
Ses dito blaetjes 
Een dito bennetje 
Seven weevers borstels 
Een doos met weeversspoelen 
Drie print bordctjes 

Twee kooijen 
Een glaeserack 
Een hangoortaeffel 
Twee witte gardijnen 
Een katoen schoorsteenkleed 
Negen stoelen 
Een haerdijsel 
Een blaespijp 
Een tang 
Een ketting 
Een bed en peuluw 
Twee hoofdkusfens 
Twee wolle deeckens 
Twee slaeplaeckens 
Een paer groenen bedgordijnen en 
rabat 
Een partije gedruckten boecken

 
In de kelder 

 
Een kooperen keetel 
Drie dito theekeetels 
Twee dito koffijkannen 
Een dito kandelaer 
Een dito met een houte voet 

Een kopere vijsel en stamper 
Een dito theebos 
Een dito dompertje 
Een dito proffijtertje 
Ses dito vorken 
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Een dito stoofschootel 
Een dito bakje 
Een dito lamp 
Vier tinn trekpotten 
Een dito bord 
Een dito Olij en azijnbakje 
Een kan met een tindeksel 
Een tinne waeterpot 
Een blikken blaecker 
Een blikke marktemmer 
Een dito lamp 
Drie dito theebossen 

Twee dito suijkerblikken 
Een ijser comfoort 
Een delfs aerdewerkse roomschotel 
Dertien dito schootels 
Ses dito dubbele borden 
Ses dito enkele borden 
Een dito scheerbekken 
Seven koopere kraenen 
Eenig bier 
Eenige potten xi 
Ses paer bruijn oostijndisch por-
celeijn theegoet

 
Op de plaets 

 
Een kopere doofpot 
Drie dito keetels 
Vijf dito theekeetels 
Een blikke dito 
Een staende comffort 
Een kopere koekpan 
Een dito blaeckertje 
Een dito beddepan 
Een dito broederspan 
Een dito comfoortbak 
Negenthien tinne leepels met een 
houte leepelhuijs 
Een tinne kandelaer 
Twee ijsere roosters 
Twee dito schoppen 

Een dito tang 
Een koperen haak 
Een ijseren dito 
Een dito comfoort 
Een dito aspot 
Een taeffeltje 
Twee bankjes 
Vier waeteremmers 
Elf delfse schootels 
Eenig delfs aerdewerk 
Een partije potten pannen en rom-
meling 
Twee rakken 
Twee tonnen 
Twee theeblaetjes

 
Op het bovenkamertje 

 
Een kooperen keetel 
Een dito theekeetel 
Twee kleijne ditos 
Drie kopere taeffelkransen 
Een dito theebos 
Een dito booterpannetje 
Twee dito blaeckers 
Eenig tin en kooper poppegoed 
Negen tinne leepels 
Twee rottingen 
Dertigh weevers rietkammen 
Twee mandens lange pijpen 
Drie manden met lange fijne pijpen 
Een boek in folio sijnde de Legende 
de heijliger 
Een theerak 
Elff oostindisch porceleijne schootel-
tjes 
Vier en twintigh soo bier als wijn 
glaesen 
Twee steenen papegaeijen 
Een delfs aerdewerks kasftal van vijf 
stuks 
Twee witte vaesjes 

Een hangoortaeffel 
Drie stoelen 
Eenig versiert goed 
Twee Chitse gardijnen en rabat 
Een chitse spreij 
Een bed en peuluw 
Twee hoofdkussens 
Een witte wolle deecken 
Twee kapstokken 
Een spiegel met een bruijne lijst 
Twee kleijne schilderijtjes 
Vijffthien webben wit linnen 
Een stuk beddelijk 
Een stuck sevet 
Een bos spenael 
Een bos blaeuwgaeren 
Een bos breijgaeren 
Drie lappen linnen 
Een kribbe 
Twee kinderstoeltjes 
Een stilletje 
Een kerkstoof 
Een sloop met kindergoed 
Twee koekleeden 
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Een geverfd cabinet 
 
In het selve cabinet 

 
Seeven taeffellaeckens 
Aghtien servetten 
Ses kusfensloopen 
Achtien servetten 
Sesthien servetten 
Drie kinderdeeckentjes 
Een borstrokje 
Een paer fluweelde mofjes 
Sesthien mans hembden 
Aghtien slaeplaeckens 
Ses servetten 
Derthien vrouwe hembden 
Twee mansdassen 
Een kusfensloop 
Een paer mans boordmouwen 
Vijff paer vrouwe ditos 
Elff vrouwe rokken 

Twee rijglijven 
Twee mansonderbroecken 
Drie dito hembdrokken 
Twee vrouwe hoeden 
Een flodderhoed 
Een kap 
Een lap stof 
Een halft stuckje chits 
Een lap dito 
Een lap beddelijk 
Twee mans slaepmantels 
Een kinder rokje 
Een zaey schortekleed 
Een stukje rood streept 
Een lap gebland catoen 
Een lap wit dito 
Een lapje bokchits 
Eenig poppegoed 
Seven vrouwe mantels 
Een zijde falie

 
Op de solder 

 
Aghtien sweepen 
Seven mandjes met korte fijne pijpen 
Een bed en peuluw 
Twe hoofdkussens 
Een bed en peuluw 
Vijff hofdkussens 
Een wolle deecken 
Twee honderd ses en vijftigh ponden 
touw, zijnde hoornzeel 
Een bos simmens 
Vijff bossen spantouw 
Vier reepen best touw 
Eenig klokkentouw 
Eenig schuijfraementouw 
Een rol gorsing 
Negen tonnen tabak soo heel als half 
vol 
Twee sakken 
Een rol dweijlen 
Een doos met een partije weevers-
resten 
Een bos priemen 
Een hangkastje 
Een doos met vijf flesjes olij 
Een Doos met weevers spoelen 
Twee paer gardijnen en rabatten 
voor de bedsteeden 
Elff leijsten 
Een paer houte schaelen 
Twee ijsere balansen 
Een stuk kooper gewigt 
Vier ditos loot gewigt 

Een kist daer in negen en ‘t zeventigh 
ponden best vlas 
Sesthien visnetjes 
Twee tonnen met pijpen 
Twee ditos omtrend half vol 
Een mandje fijne pijpen 
Vijf en taghtig ponden best vlas 
Aght bosjes simmen soo groot als 
kleijn 
Sesthien paerde kleeden 
Ses bosjes simmen 
Vijff en twintigh lijntjes 
Sesthien lijnen soo groot als kleijn 
Een reep touw 
Een mandje met gekookt gaeren 
Ses voorbinders 
Twee aghterbinders 
Twee leeftouwen 
Een bos kloentjes 
’T negentig ponden vlas 
Drie en dertig ponden dito 
Een parthije snuijt 
Ses ponden gesponnen gaeren 
Drie stukken kaesdoek 
Een bak met flesjes Haerlemmerolij 
Twee hanbois 
Een bos schoenemaekers varkens-
borstels 
Twee goud gewigtjes 
Twee spelde kussens 
Seeven boek wit schrijfpapier 
Vijff a ses boek tabakspapier 
Een schilderije 
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Vier stoelen 
Twee taeffeltjes 
Een bak met messen en vorken 
Drie kopere strijkijsers 
Een haerdijser 
Een ijser koekijser 
Twee waeffelijsers 
Een blikke trommel met suijker 
Een bleik met chocolaet 
Een blikke theebos 
Twee rolletjes sweept 
Een manden met lange pijpen 
Een vuurmand 
Een borstrock 
Vier kusfensloopen 
Drie vrouwe rokken 
Twee slaeplaeckens 
Een vrouwe hembd 
Een vrouwe mantel 
Een swarte mansrock 
Een paarsfe dito 
Ses blaeuw porcelijne theeschoteltjes 
Eenige matten 
Eenige rommeling 
Twee geverfde cabinetten 
 
In het eene cabinet 
 
Aght witte schortekleden 
Twaelff vrouwe hembden 
Sesthien witte sakneusdoeken 
Ses servetten 
Een mans das 

Elff teijtels 
Vijff taeffellaeckens 
Derthien kusfensloopen 
Twee halsneusdoeken met kant 
Een dito geraeijt 
Drie paer lubben 
Drie niersticken 
Twee waaijers 
Seven vrouwe rokken 
Twee mans hembdrokken 
Drie kinderdeeckentjes 
Twee jurckjes 
Een vrouwe mantel 
Twee zijde kappen 
Een fluwelde dito 
Een laede met kousfen 
 
In het andere cabinet 
 
Aght witte schortekleden 
Een partije ondermutsen met hand-
schoenen 
Twee en twintigh neteldoekss 
halsneusdoeken 
Een wit gardijn 
Een doos met mopmutsen 
Een parthije boordmouwen 
Vijff vrouwe mantels 
Vier vrouwe rokken 
Een schoudermantel 
Vijff borstrokken 
Ses broecken 
Een kinder japonnetje

 
Op de vliering 

 
Derthien bosfen verslaegen touw 
Vier dito wit gesponnen touw 
Drie dito kalvertouw 
Seven dito best overklaf 
Ses en dertigh strengen 
Drie en twintigh bosfen hoornzeel 
Twee en veertigh bosfen marlijn 
Seven treklijntjes 
Veerthien bosfen best marlijn 
Twee bosen matten touw 
Drie aghterbindsels 
Twaalff hilpzeelen 
Vijff halsters 
Twee bosfen haemen 
Twee voorbindsels 
Neegen heugeltouwen 
Een groote lijn 
Drie bosfen stiertouw 
Drie bosfen scheepstouw 

Een stuck zeijldoek 
Drie stukken musionisch linden 
Seven houte gieters 
Een hoop turf 
Een hoop hout 
Vijff paer klompen 
Een juck 
Drie potten met scharpsant 
Een leenstoel 
Twee kruijken 
Een ijsere pot 
Een munnick 
Een vlootjes 
Twee kistjes 
Een gewight van 50 lb 
Twee zeewen 
Eenige tonnetjes 
Een partije allerhande rommeling
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In het pakhuijs in de Leeuwepoort, beneeden 
 
Drie en vijftigh platte schoppen 
Dertigh holle ditos 
Aght douzijn klaeven 
Seven rijwen 
Vijf hersken 
Twee en twintigh paer klompen 
Elff bleijkers stampers 
Vier en twintig bleijkers gieters 
Een kruijwaegen 
Een tabakssnijbank 
Een blaetjesbanck 
Twee tabaksbakken 
Een paer houte schaelen en ijseren 
Evenaer 
Drie kooijen 
 

Een mand met flesjes, zalven en 
rommeling 
Een taeffel 
Een tobbe 
Een voetbank 
Een ijsere treet 
Een hoop turf 
Twee ladders 
Eenige mandens 
Eenig tonnens 
Eenige plancken 
Eenig brandhout 
Eenige rommeling 
 
 

Op de solder 
 
Een honderd en vijftigh houte schoppen 
Twintigh rinten klompen 
Eenigh brandhout 

Op de vliering 
 
Ses douzijn klaeven 

Actien en gereghtigden 
 
Het geen diverse persoonen overgeleverde winckelswaeren verschuldigt zijn, en breder is te sien, 
bij seecker schuldboeck. Daarvan gehouden, desaenghen, de werd van dese te behorren, tot het 
voorschr: schuldboek geropereert  ................................................................................  Memorie 
 

Lasten des boedels 
 
De lasten deses boedels soo doodschulden als anders, bij den te doene verantwoording of reke-
ning, moetende werden gespecificeert, komen vervolgens tot bekortings deses alhier voor  Me-
morie 
 
Aldus geinventarieerd en bechreeven bij mij Hendrik Halder, openbaar notaris bij den Ed: Hove 
van Holland geadmitteert binnen de stad Delft residerende, op den 22-10-1754 en volgende dae-
gen, ter requisitie en in het bijwesen van mesfieurs Jacobus Stadhouders en Pierre Nederwaert, 
als bij de overledene aengestelde voogden over de in het hoofd deses genoemde minderjaerige, 
alles volgens het op en aengeven mitsgadens de aenwijsingen van deselve minderjarige Helena 
de Clercq, onder wiens bewaeringe alle de voorenstaende meubelen winckelwaeren en andere 
goedeen, tot het continueren van de neeringe ingevolge des overledens begeerte zijn gebleeven, 
welks persoonen alle op heden voor ons notaris en de naegenoemde getuijgen comparerende. 
Soo verclaerden deselve en wel speciaelijk de voorn: Helena de Clercq op desen inventaris te sijn 
gebragt en te hebben doen stellen als het geene eenigsints tot den boedel van de opgemelde An-
na de With weduwe van Hendrick de Clercq is behoorende sonder haere weetens ietwes schrij-
venswaerdig zijnde versweegen, veel min ter geinheden trouwe aghter gehouden te hebben, of 
waerloos geworden te zijn. Beloovende indien naemaels nog ietwis tot haeren kennisfe moghte 
koomen, desen daermede te sullen doen amplieren, presenterende den selven ten allen tijden 
des nodig en gerequireert, met solemnelen Eeden te sterken. Gepasfeert en verleden binnen 
Delft den 03-12-1754 ter praesentie van Willem van Eijk en Pieter van der Stoel als getuijgen. 
 
 
(Vrije weergave) 
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Bron: Achter de gevels van Delft. T. Wijsenbeek Olthuis, onderzoek naar onder andere boedelin-
ventarissen. Op pag 487 staat de vermelding: (Akte) 2839-1754-1754 Anna de With en Hendrik de 
Clercq, overleden. 
 
In 1735 en 1737 laten een Justus/Henricus/ Jodocus de Klerck en Joanna van Seghla/Seggele/Seg-
gelen in de RK kerk kinderen dopen. De getuigen zijn tweemaal Alexander de Klerck en Hen(d)rina 
Did(d)e. Idem 1734, getuigen n.v.t. Geen huwelijk in de RK-kerk gevonden. 
 
(Zie generatie 6 Hunnego). Onduidelijk verband met: 
Huwelijk Adriana de Klerk, jongedochter en Thomas van der Stap, jongeman, Delfshaven, aanget. 
08-10-1785, getrouwd 30-10-1785. (stadh.) nr 31. 
Thomas van der Stap ... met Adriana de Klerk, jongedochter in de Jacob Gerritsestraat. Bij hen is 
volgens het RK-doopboek in 1794 doopgetuige Geertrudis de Clerck. 


