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Inleiding
(1980)
In ‘Ons Voorgeslacht’ 1960, blz. 9-13 en 43-47, publiceerde mevrouw Mr. W. Eldering-Niemeyer een overzicht van de lenen van de proosdij in Zuid-Holland, ontleend aan het repertorium
in het archief van Oud-Munster, dat samengesteld is met behulp van de nog aanwezige leenregisters, die aanvangen in 1438. Voor in het oudste register (inv.nr. 1846, 1) is een ongefolieerd
katern gebonden, dat een lijst van leenmannen in het jaar 1395 bevat en dat in het repertorium is
verwaarloosd. Met behulp van deze lijst is genoemde publicatie aan te vullen, waarbij ook nog
enkele losse gegevens zijn verwerkt. Mevrouw Eldering heeft indertijd de lenen niet genummerd, wat hieronder wel is geschied. Zij volgen in dezelfde volgorde als in de oudere publicatie:
daarna de lenen, die niet door haar zijn vermeld.
(1982)
De serie leenregisters van de proostdij zijn in het archief van Oud Munster beschreven onder inventarisnummer 1846. Hiervan zijn de eerste 4 delen gebruikt, waarnaar wordt verwezen onder
de nummers 1, 2, 3 en 4.
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
1. De grote en kleine tienden in het ambacht van Capelle op die IJssel, belend ten westen:
de tiende van de pastoor van Capelle, ten oosten: de tiende van Johan Florensz. De
visserij in de IJssel vanaf de halve haven op de Goude tot het einde van de IJssel. De
visserij in de Merweyde vanaf ver Melenwijff sloot tot Crimpenreoert.
..-.-1347: Willem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, na overdracht door heer Terweys van
der Mie (Archief Nassau la Lecq, inv.nr. 279 en L.H. 77, 4e blad achter fol. 20).
..-.-13..: Heer Philips van Polanen, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
22-11-1451: Heynrick van Naeldwijck bij dode van zijn vader Willem van Naeldwijck (1, fol.
34v).
20-2-1498: Vrouwe Willem van Naeltwijck, gehuwd met heer Jan, heer tot Montfoert, bij dode
van haar vader heer Henric van Naeltwijck (1, fol. 130).
31-10-1510: Jonkvrouwe Mechtelt van Montfort, gehuwd met jonkheer Robbrecht van der
Marck en Arenborch, bij dode van haar moeder vrouwe Willem van Naeldwijck, vrouwe van
Montfort (1, fol. 160v).
11-8-1511: Vrouwe Margrete, gravin van der Marck en Arenberghe, gehuwd met heer Johan van
Ligne, graaf van Arenberghe, vrijheer van Brabançon, heer van Naeldwijck, hulde door Willem
van Hooff, rentmeester van Naeldwijck, volgens procuratie verleden op 13-1-1551, bij dode van
haar grootmoeder, vrouwe Mechtelt van Montfoort (1, fol. 301v).
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12-3-1600: Cornelis van Reynegom, rentmeester van de geconfisceerde goederen van Naeltwijck en Honselerdijck, na dode van vrouwe Merguerite van der Merck, gravin van Aremberghe
(2, fol. 310v).
12-5-1612: Seigneur Johan van der Veken na overdracht door meester Dirck van Reynegom, advokaat voor het Hof van Hollandt, als gemachtigde van meester Jacob Bonen als raad van prins
Carel, graaf van Arenberge (3, fol. 63v).
8-5-1615: Seigneur Johan van der Veecken, heer van Capelle en Nyewerkercke bij Rotterdam,
mag bij testament over het leen beschikken (3, fol. 125).
1-5-1617: Jonkvrouwe Barbara van der Veken, gehuwd met jonkheer Baptista ’t Kind, heer van
Capelle en Nyerkerck, hulde door Johan Sem, bij dode van haar vader heer Johan van der Veken
(3, fol. 166).
3-11-1635: Jonkheer Peter ’t Kind van Rodenbeeke, heer van Capelle en Nyuwerkercke mag bij
testament over het leen beschikken (3, fol. 361).
15-11-1642: Vrouwe Catharina ’t Kind van Rodenbeke gehuwd met heer Franchois de Sangenois, baron de Fresnes, heer van Grandbroecq, bij dode van haar broer jonkheer Peter ’t Kind van
Rodenbecke (4, fol. 52).
1 bis. De helft van de visserij van de IJssel, gemeen met heer Philips van Polanen, stroomopwaarts vanaf Scalcwijkersluis en de Oude Goude stroomafwaarts tot het einde
van de IJsel voor ver Ermgaerde wilgen aan de erre zijde en tot Stormsmolen toe
aan de andere zijde, stroomopwaarts gaande aan dezelfde zijde tot Boelnessersloot
en aan de overzijde tot aan Stickers toe.
Een vierde deel van de visserij gemeen met heer Philips van Polanen, strekkende
vanaf Boelnessersloot opwaarts tot boven de hofstad van Tobbe Hugenz. en dwarswaarts over aan Crympenoert.
..-.-13..: Alaird Crudemansz., vermeld op 25-1-1317 (L.H. 6, fol. 2).
..-.-13..: Roeloff Alaert Crumansz., vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
16-3-1440: Reymborch Jansdochter, nicht van- en hulde door Gijsbert Roelofsz., zoals hun voorouders het leen hielden (1, fol. 12).
2-1-1447: Reymborch Jan Dircszoonsdochter, gehuwd met Dirck Petersz. (1, fol. 27v).
5-8-1461: Reymborch Jan Dircszoonsdochter, gehuwd met Dirck Petersz., met ledige hand (1,
fol. 56v).
11-5-1481: Reymborch Jan Dircszoonsdochter, gehuwd met Jan Symonsz. (1, fol. 95).
10-8-1489: Jan Dirck Peterszoonsz. bij dode van zijn moeder Reymborch Jan Dircszoonsdochter
en draagt het leen over aan Peter Schairt (1, fol. 95).
4-6-1515: Peter Schaert Christiaensz. tocht zijn vrouw jonkvrouwe Aechte van Zwyeten Dircxdochter (1, fol. 175v).
15-10-1517: Jacob Quekell bij dode van zijn oom Peter Schaert (1, fol. 183).
13-10-1528: Huych Quekell bij dode van zijn vader Jacob Quekel en draagt het leen over aan
zijn zuster jonkvrouwe Belie Jacobsdochter Quekel, hulde door haar broer Jacob Quekel (1, fol.
211).
12-12-1531: Huych Quekell Jacobsz., gehuwd met Alijt Schelmel Jacobsdochter, bij dode van
zijn zuster jonkvrouwe Belie Quekell (1, fol. 222).
18-9-1536: Dirck van Leeuwen Fransz. na overdracht door Huych Quekel Jacobsz., gehuwd met
Alijt Schiltman Jacobsdochter (1, fol. 241v).
22-6-1552: Frans van Leuwen Dirckz. bij dode van zijn vader Dirck van Leeuwen, behoudens de
lijftocht van zijn stiefmoeder jonkvrouwe Anne Joest Ruychroexdochter, hulde door Jan Fopen,
procureur voor het Hof van Utrecht (1, fol. 308v).
13-10-1563: Frans van Leeuwen Dircksz. doet zelf hulde (2, fol. 17v).
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5-4-1585: Margaretha van Leeuwen, gehuwd met Willem van Sonnenberghe, bij dode van haar
broer Frans van Leeuwen (2, fol. 166).
9-6-1585: Joest van Leeuwen bij dode van zijn broer Frans van Leeuwen (2, fol. 167).
5-8-1597: Dirck van Leeuwen Fransz. bij dode van zijn vader Frans van Leuwen (2, fol. 281).
20-6-1615: Peter Petersz. na overdracht door Joost van Leuwen de Gouda (3, fol. 134).
29-5-1635: Frans van Leuwen bij dode van zijn vader Dirck van Leuwen (3, fol. 356).
2. Een tiende te Capelle op die IJssel bij de kerk.
..-.-13..: Aernt van Honthorst, vermeld 1395 (1, ongefolieerd).
..-.-1...: De bastaard van Honthorst, het leen is in 1418 door hertog Jan van Beieren geconfisqueerd en verpacht tegen 8 pond (Archief van de Graven van Holland, inv.nr. 1922).
..-.-14..: Derick van Honthorst bij dode van zijn vader (1, fol. 58v).
Het leen 2 is gesplitst in 2A en 2B.
2A. De helft van de tiende.
24-5-1461: Peter Dapper van Lynschoten na overdracht door Derick van Honihorst (1, fol. 58v).
22-7-1474: Gijsbert Vranckenz. na overdracht door Wijve Peter Dappersdochter, gehuwd met
Lambert Petersz. (1, fol. 82).
30-1-1501: Meester Amelis Touwe van Delft, priester, hulde door Vrederick Hack, bij dode van
zijn vader Gijsbert Vranckenz. (1, fol. 135).
27-2-1528: Heer Dirck Claesz., priester, hulde door Jan de Haze, na overdracht door meester
Amelis Touwe van Delft (1, fol. 150).
2B. De helft van de tiende.
26-5-1461: Alveraet Alart Danelszoonsdochter, hulde door Vranck Jan Dolenz. na overdracht
door Peter Dapper van Lynschoten (1, fol. 59).
22-1-1491: Jorijs Claesz. bij dode van Alvaraet Alert Daneltsdochter (1, fol. 111).
23-2-1513: Heer Dirck Claesz., priester, hulde door Henrick Joris Faesz. volgens procuratie verleden door heer Jan Goch, priester, als gemachtigde van heer Dirck Claesz., bij dode van zijn
broer Joris Claesz. (1, fol. 164v).
29-8-1514: Gijsbrecht van Zoelen na overdracht door heer Dirck Claesz., priester (1, fol. 169v).
23-7-1532: Jan van Zoelen bij dode van zijn vader Gijsbrecht van Zoelen (1, fol. 227v).
24-5-1554: Gijsbert Ariaensz. van Zoelen bij dode van zijn grootvader Jan van Zoelen (1, fol.
313v).
23-4-1614: Jan Ghijsbrechtsz. Tromper bij dode van zijn vader Gijsbert Adriaensz. Tromper,
anders genaamd van Zoelen (3, fol. 104v).
29-3-1622: Maria Gysbert Trompersdochter bij dode van haar broer Jan Gysbertsz. Tromper (3,
fol. 225).
25-7-1634: Willem Dircxz., schout van Nieuwerkerck op de Yssel, hulde door Wilhelmus Ridderslach, na overdracht door Robbert Splinter volgens procuratie verleden op 19-7-1634 door
Maria Gijsbert Trompersdochter, weduwe van Gerardt van Heemskerck (3, fol. 354v).
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
3. Een tiende te Crympen, belend ten oosten: een tiende van de heer van der Lecke, ten
westen: Jacob Gerijtsz. met een tiende, die hij in leen houdt van de heer van der Lecke.

3

..-.-13..: Jacob Gerijtsz. en Aernt Claesz., vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
..-.-1...: Heer Gijllijs na overdracht door Dirc Gijsbrechtsz. (1, los ingestoken).
8-8-1441: Florijs van Cralingen, onmondig, voogd: Gijsbert van Vianen, bij dode van zijn vader
heer Gijlijs van Kralingen (1, fol. 20).
8-9-1468: Daem Peterz. na overdracht door Floris van Cralingen (1, fol. 71v).
5-8-1494: Peter Dammaesz. bij dode van zijn vader Daem Petersz. (1, fol. 118).
16-9-1505: Willem Daemsz. bij dode van zijn broer Peter Daemsz. (1, fol. 144v).
11-12-1515: Heer Vincent Wilhelm Daemsz., priester, broer: Peter Wilhemsz. bij dode van zijn
vader Wilhelm Daemsz. (1, fol. 171v).
20-6-1539: Pye Daemsz., onmondig, vader: Daem Piesz., na overdracht door Marie Willem
Daemsdochter, weduwe van Mathijs Jacobsz. (1, fol. 253v).
11-12-1577: Vincent Daemsz. bij dode van broer Pye Daemsz. (2, fol. 113v).
29-1-1583: Elisabeth Vincent Daemsdochter, oom: Henrick Daemsz., bij dode van haar vader
Vincent Daemsdochter (2, fol. 142v).
8-5-1618: Ariaentje Henrick Danielszoonsdochter, gehuwd met Adriaen Willemsz. Zeuw, bij
dode van haar vader Henrick Danielsz. (3, fol. 199 en Rechterlijk archief van Crimpen aan de
Yssel, inv.nr. 313).
17-10-1622: Adriaen Willemsz. de Zeuw heeft het leen verkocht aan Geen Melisz., die het niet
wil aanvaarden en waarover voor het Hof van Hollandt wordt geprocedeerd (3, fol. 236v).
31-1-1651: Ariaentje Henrick Danielsdochter, gehuwd met Jan Adriaensz. Hommes, bij dode
van Adriaen Willemsz. de Zeeuw, nadat reeds op 21-3-1624 haar zusters Ariaentje, gehuwd met
Willemsz. Zeeuw, Merritge, gehuwd met Pieter Meelisz., Lysbeth gehuwd met Jan Pietersz.
Zeeuw, aan haar en haar man Jan Ariaensz. Hoemes hun rechten op het leen hebben overgedragen (4, fol. 144v en Crimpen aan de Yssel, inv.nr. 313).
MAASLAND
4. Een tiende in het ambacht van Mazelant.
16-10-1385: Philips van der Spaenge tocht zijn vrouw Lijsbeth Ghisebrechtsdochter van Yselsteyn; vermeld in 1395 (1, ongefolieerd en Hoge Raad van Adel, archief van Matenesse, inv.nr.
636).
..-.-14..: Egbert van der Spaengen, vermeld op 10-11-1432 (Archief van de heren van Montfoort,
inv.nr. 282, blz. 270).
20-2-1448: Philips van der Spaengen (1, fol. 28v).
30-3-1472: Philips van der Spaengen, gehuwd met jonkvrouwe Janna van der Merwen (1, fol.
77).
22-2-1478: Philips van der Spaenge, gehuwd met jonkvrouwe Anna van Grimberghen (1, fol.
88v).
9-6-1509: Philips van der Spaenge heer Philipsz. (1, fol. 156).
21-9-1528: Heer Cornelis van der Spaenge, ridder, heer van Nachtegael, na overdracht door heer
Philips van der Spaenge (1, fol. 211).
8-2-1567: Philips van der Spaengen mag bij testament over het leen beschikken en verheft het op
11-2-1567 met ledige hand (2, fol. 31).
6-7-1579: Jonkheer Johan van der Spangen, onmondig, hulde door Henrick Vranckensz., volgens procuratie verleden op 15-6-1579 voor notaris Adam Testaert, mede om lenen te verzoeken
aan de grafelijkheid van Hollandt, aan de abt van Egmondt, aan jonkheer Jacob van Almonde als
heer van Weena, aan de prins van Orangiën als graaf van Nassauw en aan de heer van Mathenesse, door zijn moeder jonkvrouwe Jozijna van Bongaerts en zijn vaders zuster Jaqueline van
der Spange, bij dode van zijn vader jonkheer Philips van der Spangen (2, fol. 122).
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19-12-1594: Jonkheer Jan Philipsz. van Spanghen mag bij testament over het leen beschikken (2,
fol. 260).
20-5-1602: Jonkheer Jan van Spaengen, onmondig (2, fol. 350).
18-4-1619: Heer Cornelis van Spangen, ridder, heer van Ter List en Bauldrieux, hulde door zijn
rentmeester Jacob Dassigny, notaris te Delft, volgens procuratie verleden op 12-6-1618 voor notaris Andries Ghyseleers te Loven, bij dode van zijn broer jonkheer Johan van Spangen Philipsz.
(3, fol. 203).
11-5-1625: Jonkheer Cornelis van Spanghen mag bij testament over het leen beschikken (3, fol.
260).
LAND VAN STEIN
4 bis. 4 morgen land genaamd de Gheren (1450: 2 morgen 2 hond land, genaamd de Grote
Gheer, belend boven: de Kleine Gheer (= overig deel van het leen?) beneden ter
Gouwe waarts: Sybrant Jacob Nordincksz., 1560: Jacob Petersz. 1567: Martijn
Gysbertsz., 1651: Claes Martensz.; 1467: 4 morgen, genaamd de Grote Gheer, belend als in 1450) in de heerlijkheid Steyn bij der Goude.
9-8-1449: Jan van Sevendaer Jansz. van Sevendaer krijgt uitstel van verheffing tot 17-3-1450 (1,
fol. 30).
3-3-1450: Jan van Sevendaer Jansz. van Sevendaer krijgt uitstel van verheffing tot 24-8-1450 (1,
fol. 31).
11-8-1450: Lysbeth Jansdochter van der Sevender, oom: Frederick van der Sevender (1, fol. 32).
26-7-1467: Lijsbeth Jansdochter van der Sevender, hulde door Gijsbert van der Goude (1, fol.
68v).
24-5-1484: Adriaen Gijsbertsdochter van der Goude, hulde door Dirck Matthijsz. (1, fol. 98v).
27-11-1529: Gijsbert Dyrcksz. van der Goude (1, fol. 214v).
5-5-1560: Gijsbert Dircksx. van der Goude mag bij testament over het leen beschikken (1, fol.
335v).
27-10-1562: Jan Gijsbertsz. te Camerick bij dode van zijn vader Gijsbert Dircksz. van der Goude
en draagt het leen aan zijn broer Jacob Gijsbertsz. in het land van Steyn over (2, fol. 5).
18-1-1567: Adriaen Jansz. na overdracht door Jacob Gijsbertsz. in het land van Steyn (2, fol. 30).
12-7-1569: Pie Danielsz. na overdracht door Jan Gijsbertsz. namens zijn zoon Adriaen Jansz. (2,
fol. 51).
20-6-1579: Jan Pie Danielsz. bij dode van zijn vader en draagt het leen over aan Reynier Gerritsz. (2, fol. 121v).
22-3-1581: Martijn Gijsbertsz. na overdracht door Reynier Gerritsz. namens de crediteuren van
Pie Danielsz. (2, fol. 133v).
4-9-1618: Gijsbert Gijsbertsz. bij dode van Martin Gijsbertsz. (3, fol. 201).
11-10-1651: Michiel Gijsbertsz. na magescheid bij dode van zijn vader Gijsbert Gijsbertsz. (4,
fol. 150).
WOERDEN
4ter. Een hofstad met gerecht en tiende, groot 7 hond bij Woerden, strekkende uit de Rijn
tot aan de Meyndijk (1455: de Meendijk).
22-9-1439: Gijsbert van der Vliet (1, fol. 10).
17-1-1455: Andries Jansz. van der Hoeve na overdracht door Ghijsbert Henricxsz. van der Vliet
(1, fol. 38v).
5-10-1467: Andries Jansz. van der Hoeve met ledige hand (1, fol. 65).
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28-4-1470: Gerrit Andriesz. van der Hoeve (1, fol. 75v).
16-1-1481: Jacob Gerritsz. die cuper na overdracht door Gerrit Andriesz. van der Hoeve (1, fol.
95).
1-4-1514: Machtelt Gherijtsdochter de cuyper, gehuwd met Peter Dircxz. Cadslager (of Calslager) (1, fol. 167v).
2-6-1537: Janna Pietersdochter, gehuwd met Gerijt Jansz. snijer, behoudens het vruchtgebruik
van- en na overdracht op 12-5-1537 door haar moeder Mechtelt Gerritsdochter, die cuyper,
poorteresse van Leyden, oud en ziek en met toestemming van de proost d.d. 23-4-1537. Na de
dood van haar moeder moet zij aan haar broers Dirck, Cornelis en Floris Pietersz. en aan haar
zuster Maria Pietersdochter elk 50 gouden karolus gulden van 40 groot uit keren in jaarlijkse termijnen van 10 gulden, te beginnen een jaar na de sterfdatum (1, fol. 245).
29-10-1560: Herman Jansz. na overdracht door Rochus van Dalen te Yselstein namens Janna
Pietersdochter (1, fol. 338).
24-7-1600: Herman Jansz., oud-burgemeester van Woerden, mag bij testament over het leen beschikken (3, fol. 319).
16-10-1609: Jan Jansz. van Camerick na overdracht door zijn broer Herman Jansz. en draagt het
leen over aan Aernt Stoffel Jansz. Backersz. (4, fol. 29v).
17-9-1625: Aernt Stoffel Jansz. Backersz. mag het leen nalaten aan al zijn kinderen (4, fol.
271v).
5. 7 morgen land in de parochie Woerden, belend boven: de heren van Oudemunster en
beneden: de Linscote.
Een hofstede buiten Woerden aan de gracht met gerecht en tiende, waarop de leenman
vroeger woonde.
..-.-13..: Johan Heinricsz., vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
Het leen 5 is gesplitst in de lenen 5A en 5H.
5A. 7 morgen land.
15-6-1439: Engbert Claesz. (1, fol. 7).
Het leen 5A is gesplitst in 5B en 5C.
5B. 4½ morgen land, belend beneden: Lubbert Hermansz., broer van Jacob Speyart Hermansz. (1550: Jan Aertsz., 1607: de erfgenamen van Frans Dircxz.), boven (1607: Peter van Leuwen, raad en procureur generaal in het Hof van Utrecht), gelegen (1575: in
het Middellandt).
15-6-1439: Jacob Speyaert Hermansz. na overdracht door Engbert Claesz. (1, fol. 7).
5-2-1461: Jonkvrouwe Lutgaert Claesdochter van Boshuzen, gehuwd met Huge van Sweeten (1,
fol. 52v).
20-6-1500: Goelt, dochter van Herman Dircxz. en van Janna Jan Dircxzoonsdochter, hulde door
haar vader, na overdracht door jonkvrouw Lutgaert Claes van Bosschuyssensdochter, weduwe
van Huge van Zwieten, oud en ziek, op 3-7-1492 te Leyden in handen van Willem van der Does
als gemachtigde van de proost en tien overstaan van Jan Heerman en Floris Heerman, leenmannen van Oud Munster, die geen zegel hebben en voor wie Adryaen van Poelgeest, ridder en
schout van Leyden, zegelt (1, fol. 134).
15-11-1522: Adriaen Cornelis Jansz., hulde door zijn vader, na overdracht door Golt Herman
Dircxzoonsdochter, gehuwd met Everaet Jansz. (1, fol. 197).

6

4-6-1550: Cornelis Adriaensz., onmondig, hulde door Frerick Cornelisz. te Lynschoten, bij dode
van zijn vader Adriaen Cornelisz. (1, fol. 295).
6-5-1575: Adriaen Cornelisz., onmondig, hulde door Claes Henricksz., bij dode van zijn vader
Cornelis Adriaensz. (2, fol. 97).
26-5-1591: Floris Fransz., na overdracht door Adriaen Cornelisz. (2, fol. 226).
2-7-1595: Marichgen Floris Franszoonsdochter, onmondig, hulde door Gijsbert Gerritsz., weesmeester te Woerden, bij dode van haar vader Floris Fransz. (2, fol. 265v).
17-7-1607: Henrick Cornelisz. van Nes, poorter te Woerden, na overdracht door Huybert Henricksz., oud burgemeester aldaar, als oom van Marrichgen Floris Franszoonsdochter, onmondig.
Hij mag het land afgraven mits hij het weer toemaakt tot goed weiland (3, fol. 14).
Het leen 5B is gesplitst in 5D en 5E.
5D. 3 morgen land.
25-5-1615: Peter Henricksz. van Nes, onmondig, bloedvoogd: Bartholomeus Cornelisz., bij dode
van zijn vader Henrick Cornelisz. van Nes en draagt het leen samen met zijn moeder Hellichegen
Petersdochter van Speyart over aan Cornelis Gerritsz. Roth (3, fol. 126).
1-7-1615: Cornelis Gerritsz. Roth belast het leen ten behoeve van Willem Henricksz., burger en
zadelmaker te Utrecht, met een jaarrente van 25 karolus gulden, te lossen met 400 gulden, op 911-1621 heeft hij de rente aan deze gelost (3, fol. 137).
8-8-1620: Cornelis Gerritsz. Roth belast het leen ten behoeve van vrouwe Adriana van Schagen,
weduwe van Jan van Wittenhorst, heer van Sousfelt, Drongelen en Gansoyen, met een jaarrente
van 50 karolus gulden, te lossen met 1000 gulden. Op 11-3-1626 verklaardt Anthonis van
Beesdt, hiertoe op 3-12-1624 te Utrecht door vrouwe Adriana van Schagen gemachtigd, dat 200
gulden zijn afgelost en de rest van de rente uitsluitend is verzekerd op het leen 5G (3, fol. 213).
Het leen 5D is gesplitst in de lenen 5F en 5G.
5F. 2 morgen 1 hond 71 roede land, strekkende van de Molenwatering tot de Lintschoot,
belend ten noorden over de Molenwatering: Dirk Gerritsz. Ruis, ten oosten: het leen
5H en Huych Woutersz., ten zuiden en westen: Dirck Gerritsz. Ruys.
25-8-1632: Pouwels Cornelisz. Roth bij dode van zijn vader Cornelis Gerritsz. Roth (3, fol. 338).
27-4-1636: Jan Jacobsz. cuyper als gemachtigde van Pauwels Cornelisz. Roth, volgens procuratie verleden op 27-4-1636 voor notaris N. van Leuven, krijgt toestemming om bij testament over
het leen te beschikken (3, fol. 363).
9-1-1636: Meester Dirck van Lommetzum, advokaat voor het hof van Utrecht verklaart namens
vrouwe Adriana van Schaghen, dat de op het leen rustende 800 gulden namens Pouwels Cornelisz. Roth door heer Johan Strick, ridder heer van Linschoten, die van deze 2 morgen 71 roede
land heeft gekocht voor 2100 gulden, waarvan hij 800 contant heeft betaald en voor de resterende 500 gulden een losrente van 50 gulden heeft gegeven (3, fol. 213).
20-1-1637: Geertge Jacobsdochter bij dode van haar man Pauwels Cornelisz. Roth (4, fol. 10v).
5G. 4 hond 29 roede uitgegraven land, belend ten oosten: Huych Woutersz., ten westen en
noorden: Dirck Gerritsz. Ruis, ten zuiden: Cornelis Gerritsz. Ruys.
15-11-1625: Jan Petersz. molenaar na overdracht op 30-9-1623 door Cornelis Gerritsz. Roth (3,
fol. 2113 en fol. 271v).
De lenen 5F en 5G zijn verenigd tot het leen 5D.
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5D. 3 morgen land genaamd het Cortelandt of het Middelandt, belend ten oosten: Jan
Verwey, ten westen: Jan Luytensz., samen met 4 morgen die ook tot het leen behoren
strekkend uit de Molenwatering tot de Ommeloop, die van de kinderen en erfgenamen van Leenardt Geerlofsz. is, belend ten oosten: Willem Huygensz. van der Geer,
ten westen: Dirck Gerritsz. Ruysch.
21-11-1640: Willem Huygensz. van der Geer te Woerden na overdracht door Jan Pietersz.
Broeckhuysen, oud burgemeester, aldaar volgens procuratie verleden voor notaris Wouter van
Geesdorp aldaar door Geertge Jacobs, weduwe van Pauls Cornelisz. Roth c.s. en Jan Pietersz.
van Riet, molenaar te Woerden (4, fol. 28).
5E. 1½ morgen land, belend boven of ten oosten: Henrick Cornelisz. van Nesch en Cornelis Gerritsz. Rot ten noorden: Jan Aertsz. Ploys, ten zuiden en westen: Henrick Cornelisz. van Nesch.
26-5-1610: Peter van Hueschen na overdracht door Henrick Cornelisz. van Nes te Woerden (3,
fol. 40).
14-3-1620: Dirck Gerritsz. Ruysch, olieslager te Woerden, na overdracht door Jan van Camerijck, waard in des Keysers Wapen buiten de Sint Catharijnapoort te Utrecht, volgens procuratie
verleden op 7-3-1620 voor notaris Jan van Heussen te Leyden door Pieter van Heussen (3, fol.
210).
2-5-1624: Gerrit Dircxz. Ruijsch bij dode van zijn vader Dirck Gerritsz. Ruysch (4, fol. 39).
5C. 2½ morgen land, belend boven: het leen 5B.
15-6-1439: Lubbert Hermansz. na overdracht door Engbert Claesz. (1, fol. 7).
8-1-1443: Aernt Dircsz. na overdracht door Lubbert Hermansz. (1, fol. 23).
25-11-1460: Claes Aerntsz. bij dode van zijn vader Aernt Dircksz. (1, fol. 52v).
16-1-1487: Johan Aernt Claeszoonsz. bij dode van zijn vader Claes Aerntsz. (1, fol. 101v).
11-2-1534: Aernt Gherijtsz. bij dode van Jan Arent Claesz. (1. fol. 230).
15-1-1540: Aeltgen Aert Gerijtsdochter, hulde door Jan Dircksz. van Woerden, na overdracht
door Aert Gerijtsz. en tocht haar moeder Elbrich, weduwe van Aert Gerijtsz. (!) (1 fol. 240).
2-9-1570: Dirrick Aert Gerijtsz. bij dode van zijn zuster Aeltgen Aert Gerijtsdochter (2, fol.
65v).
22-1-1580: Quirijn Petersz. na overdracht door Dirrick Aert Gerijtsz., die op het leen een jaarrente van 18 karolus gulden 15 stuiver, te lossen met 300 gulden, behoudt (2, fol. 127v).
16-3-1601: Dirck Fransz. te Woerden, hulde door zijn broer Henrick Fransz., na overdracht door
Quirijn Petersz., oud burgemeester van Woerden (2, fol. 325).
9-1-1612: Henrick Cornelisz. Nes, na overdracht door Lenert Geerloffsz. volgens procuratie verleden op 8-1-1612 voor notaris Jan Dircksz. Verwey te Woerden door Dirck Fransz. aldaar en
draagt het leen over aan Lenert Geerloffsz. te Barboutswaerder (3, fol. 56v).
19-12-1614: Anthonis Lenaertsz. bij dode van zijn vader Lenaert Geerlofsz. (3, fol. 119).
5H. Een hofstad met gerecht en tiende, groot 7 hond, buiten Woerden, strekkende uit de
Rijn tot aan de Meyndijk (1455: de Meendijk).
22-9-1439: Gijsbert van den Vliet (1, fol. 10).
17-1-1455: Andries Jansz. van der Hoeve zoals Gijsbert Hendricksz. van den Vliet het leen hield
(1, fol. 138v).
5-10-1467: Andries Jansz. van der Hoeve met ledige hand (1, fol. 65).
28-4-1470: Gherit Andriesz. van der Hoeve na Andries Jansz. van der Hoeve (1, fol. 75v).
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16-1-1481: Jacob Gerijtsz. die cuper na overdracht door Gherijt Andriesz. van der Hoeve (1, fol.
95).
1-4-1514: Mechtelt Gherijtsdochter die cuyper, gehuwd met Peter Dircksz. Calslager, bij dode
van haar broer Jacob Gherijtsz. de cuyper (1, fol. 167v).
2-6-1537: Janna Pietersdochter, gehuwd met Gerijt Jansz. snijer na overdracht ten overstaan van
Jan van Alckemade, hoogheemraad van Rijnslandt, en Anthony Carlier, oud muntmeester in
Hollandt, leenmannen van de graaf aldaar, op 12-5-1537 in handen van Peter Cornelisz. in ’t
Schaeck als gemachtigde van de proost, door haar moeder Mechtelt Geritsdochter die cuyper te
Leyden, oud en ziek, mits aan haar broers Dirck -, Cornelis - en Florijs Pietersz. en haar zuster
Marie Pietersdochter elk 10 karolus gulden per jaar te beginnen een jaar na het overlijden van
haar moeder uit te keren, totdat elk 50 gulden ontvangen zal hebben (1, fol. 245).
29-10-1560: Herman Jansz., hulde door zijn vader Jan Jansz., na overdracht door Rochus van
Dalen te Yselstein namens Janna Pietersdochter (1, fol. 338).
24-7-1600: Herman Jansz., oud burgemeester van Woerden, mag bij testament over het leen beschikken (2, fol. 319).
16-10-1609: Jan Jansz. van Camerick na overdracht door zijn broer Herman Jansz. en draagt het
leen over aan Aernt Stoffel Jansz. Backersz. (3, fol. 29v).
17-9-1625: Aernt, zoon van Stoffel Jansz. Backer bepaalt dat na zijn dood zijn oudste kind het
leen zal houden, mede namens de andere kinderen (3, fol. 271).
11-5-1661: Aert Aertsz. Glimmer bij dode van zijn vader Aert Stoffelsz. (4, fol. 237v).
6. De riethoeve in de parochie Woerden met gerecht, tijns en tiende, belend boven: de
papelijke proven en beneden: Gijsbert Kijnt.
Een hofstede binnen Woerden, belend boven: Dirc Eybenz. en beneden: Snellaer Willemsz.
Een hofstede buiten Woerden met gerecht, tijns en tiende, belend boven: de papelijke
proven en Herman van Gheesdorp, beneden: Jan Heinricsz.
De Hogelantse tienden, tussen den Hamme en de Haer en langs de Heyntiende van
Oudemunster, genaamd Hermelrewaard.
..-.-13..: Boekel van der Haer, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
8-12-1416: Bokel van der Haer (Huisarchief van het kasteel de Haar te Haarzuilens, inv. 358).
3-3-1441: Jonkvrouwe Joest, gehuwd met Dirc van Zulen, bij dode van haar broer Wernaer van
der Haer (1, fol. 18v).
5-8-1450: Jonge Dirck van Zulen Dircksz. van Zulen bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Joest
(1, fol. 31v).
7-7-1460: Dirck van Sulen, gehuwd met jonkvrouwe Lijsbeth Stevensdochter van Zulen van Nyenvelt, met ledige hand (1, fol. 99v).
9-3-1485: Willem van Ghendt na overdracht door heer Dirck van Zulen, ridder (1, fol. 99v).
3-12-1504: De erfgenamen van Willen van Gendt hebben het leen door verzuim verbeurd, waarna Steven van Zuylen van der Haer, neef van de proost Willem van Montfoerdt, ermee wordt
beleend zoals zijn vader heer Dirck van Zuylen het hield. Hij stelt als borg Gherijt van Zuylen
van Nyevelt (1, fol. 141v).
20-9-1535: Dirck van Zuylen van der Haar, enige zoon van - en bij dode van zijn vader Steven
van Zuylen (1, fol. 236v).
3-6-1581: Nicolaes van Zuylen van der Haer bij dode van zijn vader heer Dirck van Zuylen van
der Haer (2, fol. 137v).
24-11-1591: Jonkheer Nicolaes van Zuylen van Draeckenborch, heer van Sevender en Draeckenborch, schout van Utrecht (2, fol. 227).
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22-6-1603: Jonkheer Johan van Suylen van der Haer, heer van Sevender, en schout van Utrecht,
bij dode van zijn vader jonkheer Nicolaes van Suylen van der Haer, heer van Sevender en schout
van Utrecht (2, fol. 360).
12-12-1612: Jonkheer Johan van Suylen van der Haer, heer van Sevender en schout van Utrecht,
met ledige hand (3, fol. 68v).
25-6-1642: Vrouwe Geertruyt van Lennip, vrouwe van der Haer, Drakenburch, Kockengen,
Spengen en Montfortsgerecht, weduwe van heer Johan van Suylen van der Haer, hulde door Johan van Attevelt, bij dode van haar man als weduwegoed (4, fol. 41).
24-1-1654: Jonkheer Johan van Renesse van Suylen van der Haer, heer van de Haer, Draeckenborch, Cockengen, Spengen en Montfortsgerecht, bij dode van vrouwe Geertruyt van Lennip,
weduwe van jonkheer Jonkheer van Suylen van der Haer, volgens hun beider testament, hulde
door Cornelis van Gpsaet te Utrecht volgens procuratie verleden op 3-9-1653 voor notaris Gerrit
Houtman (4, fol. 168v).
6bis. Een rente van 62 gouden karolus gulden 10 stuiver per jaar verzekerd op de Hoochlandse tienden, te lossen met 1000 karolus gulden.
21-8-1557: Jan Loeffsz. na opdracht door heer Dirck van Zuylen van der Haer, ridder (1, fol.
324v).
16-7-1572: Alidt Henrick de Jongedochter na overdracht door Johan Loefsz. van der Meer (2,
fol. 83v).
27-5-1575: Margriet Herman van Leeuwensdochter, weduwe van Jan Jansz. van der Meer, na
overdracht door Alidt Henrick de Jonghendochter, gehuwd met Johan Loofsz. van der Meer (2,
fol. 101).
6-6-1617: Aert van Ruempst, zoon van Judith van der Meer Jan Loef van der Meersdochter verklaart dan jonkheer Johan van Zuylen van der Haer, heer van Sevender en de Haer, schout van
Utrecht, het leen heeft afgelost (1, fol. 324v).
7. 3 hofsteden met tijns en tienden (1466: en alle toebehoren) binnen Woerden (1466: ten
noorden van de Rijn), belend boven: de papelijke proven (1466: het gasthuis van Woerden), beneden: de kerk van Woerden (1466: de papelijke proven).
..-.-13..: Heinric Danielsz. van der Haer, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
24-10-1466: Gerit van Rijneveldt, gehuwd met jonkvrouwe Jan Sweders bastaarddochter van
Sulen (1, fol. 66).
9-12-1468: Henrick van Rijnevelt (1, fol. 72).
26-6-1501: Mechtelt Henrick van Rijneveltsdochter, gehuwd met Ghijsbert Goeyertsz., hulde
door Jan Ockersz., bij dode van haar vader Henrick van Rijnevelt (1, fol. 137).
4-3-1514: Heynrick Ghijsbertsz., hulde door Jacob Jansz. de scoemaker, bij dode van zijn moeder Mechtelt Heynrick van Rijneveltsdochter (1, fol. 167).
9-5-1523: Gijsbert Petersz., nog geen 11 jaar oud, na overdracht door meester Gerijt Suygeroy,
kanunnik van Oud Munster (1, fol. 200).
30-9-1542: Gijsbert Petersz. doet zelf hulde (1, fol. 200).
7-12-1565: Jan Gijsbertsz. Coninck te Woerden bij dode van zijn vader Gijsbert Petersz. Coninck (2, fol. 148).
28-12-1583: Peter Jansz. Coninck bij dode van zijn vader Jan Gijsbertsz. Coninck (2, fol. 148).
18-4-1587: Mechtelt Petersdochter, hulde door Jan Lenairdtsz., bij dode van Peter Jansz. de Coninck (2, fol. 177).
HAASTRECHT
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8. De heerlijkheid van Haestrecht met gerecht, tijnzen en tienden, te land en te water, en
de leenmannen.
..-.-12..: Heer Harbaren van Haestrecht, ridder, vermeld op 30-12-1289 en 26-4-1290 (Nassause
Domeinraad II, inv.nr. 82 en 317).
30-1-1316: Johan, heer de Erkele (inv.nr. 1853).
18-2-1316: Heer Janne van Arckel (inv.nr. 1816).
26-2-1316: Johan, heer van Arckel, mag binnen 5 jaar de op het leen rustende pacht lossen met
1500 pond (inv.nr. 1853).
..-.-13..: Otte, heer van Arkel, vermeld in 1395.
31-12-1426: Heer Johan, heer van Pierpont en van het land van Mechelen (Nassause Domeinraad II, inv.nr. 318).
27-10-1428: Aernt, hertog van Gelre en Gulick, graaf van Sutfen, bij dode van heer Jan van Erkell, heer van Pierpont, en draagt het leen over aan jonkheer Willem, zoon tot Egmont en Ysselstein (1, ongefolieerd).
27-10-1428: Willem, zoon van heer Johan, heer van Egmont en IJsselsteyn (inv.nr. 1446, 1).
TIENHOVEN (bij Everdingen)
9. Het gerecht achter Everdingen op Outenae, genaamd de tyen hoven, met tijnzen, tienden en toebehoren, te water en land, strekkende van de heerschappij van Hagensteyn
tot Lange Bolgerijen, belend boven: de heer van Culenborch met zijn gerecht en beneden: de heer van Vyanen met zijn gerecht, dat hij in leen houdt van de proost van Oude
Munster.
Een akker land te Everdingen in de heerlijkheid van Hagensteyn, strekkende uit de
Lecke tot de Hantenaeschen weg, belend boven: Herman van Everdingen en beneden:
Jan van Arkel, de leenman.
Een vrije hoeve met gerecht en tiende te Scalcwijc, strekkende uit de Scalcwijker wetering tot de Tulrewetering, belend boven: een straat, die de uitweg heet, beneden: Johan
de Coninck, burger te Utrecht.
..-.-13..: Johan van Arkel, zoon van Otte, heer van Arkel, vermeld in 1395.
31-12-1426: Heer Johan, heer van Pierpont en het land van Mechelen (Nassau Domeinraad II,
inv.nr. 318).
27-10-1428: Aernt, hertog van Gelre en Gulick, graaf van Sutfen, bij dode van heer Jan van Erkell, heer van Pierpont, en draagt het leen over aan jonkheer Willem, zoon tot Egmont en Ysselstein (1, ongefolieerd).
10. Een gerecht naast het leen 9.
..-.-13..: Heer Heinric, heer van Vyanen, vermeld in 1395.
WOERDEN
11. Het gerecht binnen Woerden c.a. (1374: genaamd heer Ruysschen gerecht van Linschoten, 1395: het gerecht, tijns en tiende met de hofsteden te Woerden ten zuiden van
de Rijn en op de zijde, waarop de kerk van Woerden staat).
..-.-13..: Heer Ghiselbert Ruysche van Linschoten (inv.nr. 2183: 1).
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..-.-1374: Hertog Aelbrecht na overdracht door Dirck van Hairlem Dircxz. (Algemeen Rijksarchief, 3e afdeling, charterinventaris Suys, fol. 15).
..-.-13..: Wouter van Teylingen (1, fol. 130).
..-.-13..: Willem van Naeldwijck, maarschalk van Noert Holland vermeld op 3-4-1392 (1, fol.
130 en Nassau Domein archief inv.nr. 6524, fol. 185v).
..-.-13..: Henric Willemsz. van Naeldwijc, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
8-9-1438: Willem van Naeldwijck (1, fol. 1).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 1 tot:
15-4-1614: Gerrit Croese verzoekt om uitstel van verheffing ten behoeve van Frederic Henrick,
prins van Orangien, graaf van Nassau (3, fol. 103v).
3-6-1614: Frederic Henrick, prins van Orangien, graaf van Nassau, hulde door Gerrit Croese, na
overdracht door Dirck Duyst van Voorhout en meester Cornelis de Vianen, advocaat voor het
Hof van Utrecht, namens de graaf van Arenberge (3, fol. 112v).
12. Het gerecht van Wulvenhorst.
Twee tienden in het land van der Lecke.
..-.-13..: Vrouwe Lutgaert, vrouwe van Wulvenhorst, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
Het leen 12 is verminderd tot 12A.
12A. Het gerecht en de tijns van Wulverhorst.
20-9-1416: Johan, burggraaf van Montfoirt na overdracht door Willem van Pollanen (Archief
van de Heren van Montfoort, inv.nr. 282, blz. 114).
23-2-1439: Heer Johan, burggraaf van Montfoirde, neef van de proost Gijsbert, broeder tot Breroy (1, fol. 8v).
23-2-1450: Henrick, burggraaf van Montfoirde (1, fol. 31).
13-3-1472: Heer Jan, heer van Montfoirt en Purmerende (1, fol. 77v).
22-10-1523: Jonkheer Joest, heer van Montfoirt, onmondig, hulde door Willem de bastaard van
Montfoirt (1, fol. 202v).
27-11-1540: Jonkheer Johan, heer tot Montfoert, onmondig, hulde door Anthonis van Meerten,
van Essesteyn, drossaert van Montfoert, bij dode van zijn vader heer Joest, heer van Montfoert
(1, fol. 257).
4-4-1584: Philippote, vrouwe van Montfoert, hulde door meester Gerrit Sass (2, fol. 152).
14-5-1594: Vrouwe Anna van Merode, gehuwd met heer Philips van Merode, vrijbannerheer
van Petershem, heer van Ham sur Heur en Diepenbeeck, hulde door jonkheer Gijsbert van Zuylen, drossaet van Montfoort, volgens procuratie verleden voor het gerecht van Petershem, volgens haar huwelijksvoorwaarden en bij dode van haar moeder vrouwe Philippote, vrouwe van
Montfoort (2, fol. 248).
5-9-1620: Meester Pieter Dierhout, advocaat voor het Hof van Utrecht belast het leen namens
heer Philips, vrijbannerheer van Merode en Petershem, gehuwd met vrouwe Anna, vrouwe van
Montfoort (3, fol. 216).
5-12-1649: Heer Ferdinand Philips, vrijheer van Merode, markies van Westerloo, graaf van Oelen, baron van Quabeke en Diepenbeke, heer van Isselmont, Ridderkerck en Hersvelt, hulde door
heer Pieter Maigren licentiaat in de rechten, volgens procuratie verleden op 25-2-1649 voor notaris te Brussel, bij dode van zijn vader heer Floris, vrijbannerheer van Merode, markies van
Westerloo (4, fol. 120).
27-5-1650: Johan Webster, heer van Cattenbrouck, na overdracht door meester Adriaen de
Raedt, advocaat voor het Hof van Utrecht, namens heer Ferdinand Philips, vrijbannerheer van
Merode, markies van Westerloo, graaf van Olem (4, fol. 132).
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Uit het leen 12A is het leen 12B afgesplitst:
12B. De plaats van Wulverhorst met de tijns ervan, voor zover deze valt onder de ambachtsheerlijkheid van Polanen, Cromwijck en de Haer.
10-10-1650: Johan Strick, heer van Linschoten, na overdracht door meester Johan van Someren,
secretaris van het kapittel van Sint Marie te Utrecht, volgens procuratie verleden op 1-10-1650
voor notaris Gerrit van Dijck te Utrecht door heer Ferdinand Philips, vrijbanderheer tot Merode,
markies van Westerloo, graaf van Olem, (4, fol. 140v).
DE LIER
13. 9 morgen land in Hollant in het kerspel van de Lyer, opstrekkende aan de Poeldijc.
..-.-13..: Johan van Nyenroede, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
10-2-1461: Ghijsbert van Nyenrode met ledige hand (1, fol. 53v).
8-3-1478: Vrouwe Adriaen van Nyenrode, vrouwe van Stagen, gehuwd met heer Aelbrecht van
Stagen, ridder, die gevangen is, hulde door Jan van Renesse heer Jansz. (1, fol. 89).
5-8-1484: Jonkvrouwe Joest heer Aelbrechtsdochter van Schaghen, gehuwd met Wouter van Egmont, bij dode van haar moeder Adriaen van Nyenrode, vrouwe van Schagen (1, fol. 99).
OUDEWATER
14. De tiende te Bakenesse, (1439: Bekenesse) met toebehoren in de parochie van Oudewater.
..-.-13..: Melis Aerntsz., vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
14-9-1439: Thomas uten Broeck, gehuwd met Aleit, bij kinderloos overlijden te versterven op de
erfgenamen van zijn moeder jonkvrouwe Margriete uten Broeck (1, fol. 9v).
7-3-1464: Johan uiten Broeck bij dode van Thomas uiten Broeck (1, fol. 60).
20-11-1492: Thomaes uten Broeck bij dode van zijn vader Johan uten Broeck (1, fol. 113v).
8-1-1532: Johan uyten Broeck bij dode van zijn vader Thomas uyten Broeck (1, fol. 222).
26-11-1534: Johan Uitenbroeck tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Hilgont Hubert Ariaen
Schinckelsdochter (1, fol. 231v).
18-1-1550: Gerrit Zas, commandeur van Montfoirt, na overdracht door Johan uyten Broeck, gehuwd met jonkvrouwe Hillegunt Hubert Ariaen Schinckelsdochter (1, fol. 292).
27-5-1550: Jacob Stell, rentmeester, na overdracht door Johan uyten Broeck (1, fol. 296).
17-3-1563: Henrick Stell Jacobsz. bij dode van zijn vader Jacob Stell, rentmeester van Sint Catharijnen binnen Utrecht (2, fol. 12).
26-11-1575: Henrick Stell tocht zijn vrouw Margriete Henricksdochter (2, fol. 106).
26-2-1585: Bernt Stell Jacobsz. bij dode van zijn vader Jacob Stell, rentmeester van Sint Cathrijnen binnen Utrecht (2, fol. 164v).
7-5-1605: Henrick Stell Jacob Stellsz., onmondig, bloedvoogd: Cornelis Both, rentmeester van
de domeinen van het land van Utrecht, bij dode van zijn grootvader Bernt Stell (2, fol. 374).
12-4-1617: Henrick Stell Jacob Beernt Stellsz., onmondig, voogd: doctor Goswinus van Nijendael (3, fol. 165).
13-5-1622: Meester Johan de Goyer, thesaurier van de Sint Marienkerk binnen Utrecht, na overdracht door Henrick Stell (3, fol. 236).
22-7-1657: Meester Dirck de Goyer, kanunnik van Sint Marie, bij dode van meester Johan de
Goyer, heer van Amelisweerd, en draagt het leen over aan Gerard van Gorcum, secretaris van
Bekenesse (4, fol. 208).
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WOERDEN
15. De beide helften van 18 morgen land in het kerspel van Woerden (1561: in het Oude
Land) met tijns en tiend, belend boven: de heer van Egmondt (1439: Herman van der
A), beneden: de erfgenamen van Jan Brabant (1439: Henrick Woutersz. en de erfgenamen van Willem Delschen).
..-.-13..: Herman van Geesdorp, onmondig, voogd: Jan Denemarken, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
19-9-1439: Heer Boudewijn van Geesdorp, priester, hulde door Aryaen Amelgherz. (1, fol. 10).
8-11-1457: Frederick van Nijevelt Wilhemsz., gehuwd met jonkvrouwe Dirck van Maerssen, de
helft te versterven op zijn zoon Wilhelm en de andere helft op zijn dochter jonkvrouwe Beatrix
van Nijevelt, na overdracht door heer Boudewijn van Gheesdorp, priester (1, fol. 42).
17-11-1465: Frederick van Nyevelt Willemsz. met ledige hand (1, fol. 63v).
6-4-1472: Frederick van Nyenvelt Willemsz. bewijst zijn dochter jonkvrouwe Zweder een lijfrente van 5 Rijnsgulden van 20 stuiver per jaar uit het leen (1, fol. 78v).
6-10-1477: Willem van Nyenvelt Fredericksz. (1, fol. 87).
5-4-1484: Frederick van Nyenvelt Willemsz., onmondig, oom: Steven van Nyenvelt Fredericksz., bij dode van zijn vader Willem van Nyevelt (1, fol. 98).
24-8-1503: Frederick van Zuylen van Nyevelt tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Steven Ghijsbert de Grutersdochter (1, fol. 141).
27-8-1509: Jonkvrouwe Steven Gijsbert de Gruytersdochter, ziek, hulde door Jacob van Zuylen
van Nyevelt, na overdracht door haar man Vrederick van Zuylen van Nyevelt (1, fol. 157).
21-1-1532: Wilhelm van Zuylen van Nyevelt Fredericksz., bij dode van zijn moeder jonkvrouwe
Steven Ghijsbert de Grutersdochter, behoudens de lijftocht van zijn vader Frederick van Zuylen
van Nyevelt, en draagt het leen over aan Job van Zuylen van Nyevelt Fredericksz. (1, fol. 223v).
8-6-1536: Job van Zuylen van Nyevelt Frericksz. tocht zijn echtgenote aan 40 karolus gulden
van 20 stuiver per jaar uit het leen, indien zij zal hertrouwen wordt de rente gehalveerd, waarbij
hij tevens zekerheid stelt op een ander leen van de proosdij, nl. op 12 morgen land in Croemwijck in het gerecht van Wulverhorst, belend boven: Steven van Zuylen en beneden: Braem
uiten Kornmarct die Jonge (1, fol. 239).
17-5-1538: Job van Zuylen van Nyevelt Frericksz., bijgestaan door zijn 4 vierendelen: Willem -,
Adriaen - en Anthonijs van Zuylen van Nyvelt, broers en heer Cornelis uiten Enge, scholaster
van Sint Pieter te Utrecht, tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Francisca Evertsdochter van Domselaer aan 40 gouden karolus gulden per jaar en bepaalt dat het leen plus de hiervoor genoemde 12
morgen zullen versterven op de kinderen uit dit huwelijk mits binnen een jaar na zijn overlijden
aan zijn voorkinderen 675 gulden hollands van 20 stuiver, eventueel als een rente de penning 20,
zal worden uitgekeerd (1, fol. 252).
14-4-1561: Anthonis Foyt ten behoeve van het Sint Elizabeth weeshuis binnen trecht na overdracht door Job van Suylen van Nyevelt, gehuwd met jonkvrouwe Francisca van Dompselaer (1,
fol. 340v).
13-7-1568: Herman de Wildt ten behoeve van de nieuw gestichte broederschap van het Sint Elizabeth weeshuis (2, fol. 48v).
..-9-1619: Jan Florisz. van der Nyepoort na dode van Herman de Wildt, huismeester van het Sint
Elizabeth weeshuis (3, fol. 204v).
30-9-1653: Cornelis van Deuverden, secretaris van de Staten van Utrecht, na dode van Johan
Florisz. van de Nyepoort ten behoeve van het Sint Elizabeth weeshuis (14, fol. 154).
16. Een hoeve in de parochie Woerden, genaamd de Gulden Hove.
..-.-13..: Mathijs Clauwenz., vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
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Het leen is gesplitst in 16A en 16B.
16A. De helft van de Gulden Hoeve, belend boven (1488: de erfgenamen van Jan van Hawersteyn), beneden (1488: Symon Dirckcsz.).
2-4-1440: Jonkvrouwe Korstinen Mathijs Clawendochter, hulde door Hylbrant van Westerveld
(1, fol. 12v).
29-10-1443: Goyert van Snuel Henricsz. (1, fol. 24v).
22-10-1458: Henrick van Snuell bij dode van zijn vader Goyert van Snuell (1, fol. 44).
28-7-1460: Huych van Snuelt Godertsz., voogd: Goessen van Voern, bij dode van zijn vader Godevart van Snuelt (1, fol. 51 v).
31-10-1462: Huych van Suvelt (1, fol. 58).
25-5-1479: Elbert Claesz., gehuwd met Hillegont Dircxdochter, na overdracht door Hughe van
Snoyelt Godevaertsz. (1, fol. 90).
18-7-1488: Bertelmees Claisz. na overdracht door Elbert Claisz. (1, fol. 107).
20-11-1516: Dyrck Bartholomeusz. te Woerden, die wegens onveiligheid niet naar Utrecht kan
komen, volgens machtbrief d.d. 6-11-1516, bij dode van zijn vader Bartelmeus Claisz. (1, fol.
178).
17-5-1530: Matten Dirck Bartholomeusz. bij dode van zijn vader Dirck Bartholomeusz. (1, fol.
215).
31-3-1563: Dirck Martensz. bij dode van zijn vader Marten Dirck Bartholomeusz. en draagt het
leen over aan zijn broer Gijsbert Martensz. (2, fol. 12v).
27-10-1584: Cornelis Martinsz. bij dode van zijn broer Gijsbert Martinsz. (2, fol. 161).
3-10-1614: Nellichje Maertensdochter, hulde door Dieloff Wieren, bij dode van haar broer Cornelis Maertensz. (3, fol. 117).
28-9-1616: Aechgen Cornelisdochter en haar zuster Deliaentgen Cornelisdochter, elk met een
helft, hulde door Dieloff Wierens, bij dode van Nellichgen Martensdochter, volgens haar testament gepasseerd op 6-8-1616 voor notaris Jan Dircksz. Verhey te Woerden (3, fol. 145).
9-4-1625: Aechgen Cornelisdochter, gehuwd met Dieloff Wierens na overdracht door haar zuster Deliaentgen Cornelisdochter met haar helft, belast met een jaarrente van 18 karolus ten behoeve van de kerk van Woerden (3, fol. 259).
18-10-1633: Aechgen Cornelisdochter, weduwe van Dieloff Wieren mag bij testament over het
leen beschikken (3, fol. 351v).
16B. De helft van de Gulden Hoeve.
2-4-1440: Steven de Pender (1, fol. 13).
27-6-1445: Rycout van der Horst, gehuwd met Aleit Gerijt Morrendochter van Hardevelt, na
overdracht door Steven de Pender (1, fol. 25).
10-10-1446: Gerijt van Zulen Lambrechtsz. na overdracht door Rycout van der Horst, gehuwd
met Aleit Gerijt Morrendochter van Hardevelt, die geen kinderen hebben (1, fol. 27).
25-4-1454: Rycout van der Horst na overdracht door Gerijt van Zulen Lambrechtsz. (1, fol. 37v).
15-4-1460: Rycout van der Horst, gehuwd met Lument Derick Geritszoonsdochter (1, fol. 47v).
13-9-1465: Johan Lambertsz. na overdracht door Richout van der Horst, gehuwd met Lument
Derick Geritzoonsdochter (1, fol. 63).
14-5-1474: Dirck Jansz. bij dode van zijn vader Jan Lambertsz. (1, fol. 81v).
21-5-1488: Gelis Gijsbertsz., gehuwd met Margriete, na overdracht door Dirck Jansz. (1, fol.
107).
14-6-1497: Ghijsbert Petersz. bij dode van zijn zoon Gelis Ghijsbertsz. (1, fol. 126v).
7-2-1499: Dirck Bartelmeesz. na overdracht door Ghijsbert Petersz. (1, fol. 131).
7-5-1530: Marten Lambertsz. ten behoeve van de kerk van Woerden (1, fol. 125).
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14-3-1550: Dirck Willemsz., secretaris, ten behoeve van de kerk op verzoek d.d. 12-2-1550 door
Jacob Henricsz., oud kerkemeester van Woerden (1, fol. 293).
9-8-1552: Merten Henricksz., kerkmeester, ten behoeve van de kerk (1, fol. 309).
3-3-1559: Cornelis Henricksz., kerkmeester, ten behoeve van de kerk (1, fol. 329).
19-11-1614: Deliana Cornelisdochter, hulde door Dieloff Wieren, na overdracht door Peter Aelbertsz. van Wieringen, behoudens een jaarrente van 36 karolus gulden ten behoeve van de kerk
(3, fol. 118).
12-5-1623: Floris Bertelmees van Bemmel als leenvolger van Cornelis Meertensz. hulde door
Thomas de Coninck, secretaris van de dijkgraaf en heemraden van de Crimpenerwaard volgens
procuratie verleden op 12-5-1623 voor notaris Daniel van Stralen te Schoonhoven met de jaarrente (3, fol. 240).
4-10-1652: Aechgen Cornelisdochter, hulde door meester Gerard de Beer, advocaat voor het Hof
van Utrecht, bij dode van haar zuster Deliana Cornelisdochter, behoudens een jaarrente van 18
karolus gulden ten behoeve van de kerk te Woerden (4, fol. 155).
17. 8 morgen land in de parochie Woerden in Bernoutswaert, belend boven: Gheraert
Speyaert (1439: Jacob Jansz.), beneden: Gheraert Speyaert met een leen van de heer
Lecke (dat hij op 20-2-1407 ten eigen heeft gehad, 1439: Ghijsbert Gerijt Rampenz.),
boven en beneden (1479: Maria Gijsbert Gerijt Rampenzoonsdochter en haar moeder,
1480: de weduwe van Gijsbert Gerijt Rampenz., 1531: Henrick Gerijtsz.).
..-.-13..: Gherijt Speyaert. vermeld in 1395 (1, ongefolieerd en Nassau Domeinarchief, inv.nr.
6461, fol. 271v).
15-12-1439: Gijsbert Gerijt Rampenz. bij dode van zijn broer Jan Gerijt Rampenz., behoudens
het vruchtgebruik van de helft voor zijn moeder Hyldegont, weduwe van Gerijt Rampenz., indien hij kinderloos overlijdt, zal zij het gehele leen in vruchtgebruik hebben (1, fol. 11).
4-10-1466: Gijsbert Gerijt Rampenz. met ledige hand (1, fol. 65).
9-10-1479: Maria Gijsbert Gherit Rampenzoonsdochter, hulde door Gherit Henricxz. (1, fol.
90v).
28-1-1480: Folpairt Jacobsz. bij dode van zijn nicht Maria Ghijsbert Gerijt Rampenzoonsdochter
(1, fol. 92).
23-9-1496: Henrick Gerijtsz. na Folpert Jacobsz. (1, fol. 124).
30-11-1531: Haesken Dirck van Rolantsdochter na overdracht door Henrick Gerijtsz., behoudens
zijn lijftocht en die van zijn zuster Marijken (1, fol. 226).
17-5-1592: Jonkvrouwe Wilhelmina van Sonnevelt, gehuwd met jonkheer Frederick Ramp, bij
dode van haar moeder Haesken Dirck Roelantsdochter (2, fol. 231).
27-5-1621: Jonkvrouwe Wilhelmina van Sonnevelt, weduwe van jonkheer Frederick Ramp, hulde door Gerrit Jansz. van der Hoolck volgens procuratie verleden op 19-5-1621 voor notaris Peter Ruychhaver te Haerlem, met ledige hand (3, fol. 229).
30-9-1627: Jonkheer Dirck Ramp bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Wilhelmina van Sonnevelt (3, fol. 278v).
17-11-1652: Jonkheer Andries Ramp van Rolland, hulde door Nicolaes Derout te Utrecht volgens procuratie verleden op 13-11-1652 voor notaris Nicolaes Bassonville te Haerlem, bij dode
van zijn broer jonkheer Dirck Ramp van Rollant (4, fol. 156).
HONKOOP
18. De dijktiende rond het Huis te Vliet (1444: het dijckvelt, 1492: in het land van Vliet en
ten dele in dat van Haestert) en 20 morgen land in Hoencoop.
..-.-13..: Gherijt van den Vliet, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
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..-.-14..: Johan van Woerden, heer te Vliet en Markerhoeft, vermeld op 19-12-1423 (Archief van
de burggraven van Montfoort, inv.nr. 282, blz. 53).
22-4-1443: Gherijt van Vliet, neef van de proost Gijsbrecht, broeder tot Brederode met ledige
hand (1, fol. 23v).
28-7-1472: Jan van Vliet, onmondig, neef van de proost Willem van Montfoorde (1, fol. 78v).
26-10-1513: Jan van Woerden, heer van Vliet, gehuwd met een dochter van Geerloff van Worsselaer, bepaalt dat de 20 morgen zullen versterven op zijn zoon Geerloff en bij gebreke van hem
op diens zuster Jozijn, en daarna op de nakomeling van zijn vrouw, zijn deze er niet dan komen
de 20 morgen weer aan het Huis te Vliet (1, fol. 166v).
17-10-1520: Jan van Woerden, heer van Vliet, gehuwd met jonkvrouwe Ermgaart Gerlofsdochter van Vorsselaer, tocht zijn vrouw aan de 20 morgen land, die zullen versterven op zijn zoon
Gerloff of de andere kinderen van zijn tegenwoordige vrouw, het dijkveld zal versterven op
diens volle zuster Josijne, maar mag door zijn rechte leenvolger met 500 gouden keurvorster gulden worden gelost (1, fol. 187v).
Het leen is gesplitst in 18A en 18B.
18A. Het dijkvelt.
31-7-1529: Jonkvrouwe Josijne van Vliet na overdracht door haar vader Jan van Woerden van
Vliet, behoudens de lijftocht van haar moeder jonkvrouwe Ermgart Geerloff van Vorselaersdochter (1, fol. 214).
13-4-1540: Jonkvrouwe Josina van Vliet, gehuwd met Huych Spyrinck van Aelberch (1, fol.
254v).
13-7-1560: Hubert van Vliet Jansz., gehuwd met jonkvrouwe Anna van Zuylen van Nyevelt, bij
dode van jonkvrouwe Josina van Vliet, dochter van Jan van Woerden van Vliet en van Ermgart
Vorsselair (1, fol. 337v).
24-2-1584: Hubrecht van Woerden van Vliet, onmondig, hulde door Roelof van Zackesteyn volgens procuratie op 8-2-1584 verleden te Haerlem door zijn oom Anthonis van Woerden van
Vliet, bij dode van zijn vader Johan van Woerden van Vliet, die het leen na de dood van diens
vader Hubrecht van Woerden van Vliet niet had verzocht (2, fol. 151).
12-11-1585: Hendrine van Woerden van Vliet Johansdochter, hulde door Roelof van Zackesteyn, hiertoe met Heynrick Cornelisz. Hack, secretaris van Honcop, op 25-10-1585 te Haerlem
door haar oom Anthonis van Woerden van Vliet gemachtigd, bij dode van haar broer Hubrecht
van Woerden van Vliet (2, fol. 169).
4-9-1598: Jonkvrouwe Henrica van Woerden van Vliet mag bij testament over het leen beschikken (2, fol. 295v).
2-8-1605: Jonkvrouwe Elisabeth van Doornick, hulde door haar vader jonkheer Johan van Doornick, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Hendrine van Woerden van Vliet (2, fol. 384v).
4-10-1606: Jonkheer Johan van Winsum bij dode van jonkvrouwe Elisabeth Johansdochter van
Doornick volgens het testament van haar moeder jonkvrouwe Hendrine van Woerden van Vliet
(3, fol. 5v).
10-7-1627: Jonkheer Adriaen van Winssen, heer van Hoencop en Heemstede, bij dode van zijn
vader jonkheer Johan van Winssen (3, fol. 283).
14-9-1639: Jonkheer Willem van Winsen, heer van Hoencoop en Heemstede, uitlandig, hulde
door Beernt van Caetsvelt, bij dode van zijn vader jonkheer Adriaen van Winsen, heer van
Hoencoop en Heemstede (4, fol. 17v).
18B. 20 morgen land in Hoencoop (1537: verpacht aan Peter Ysbrantsz., belend boven: de
heilige geest te Oudewater, beneden: Peter Jansz. uit Rosendael, strekkende van de
Hoencoeper dijk tot aan de Polsbroecker landscheiding).
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4-4-1532: Geerloff van Vliet en van Woerden bij dode van zijn vader Jan van Woerden, heer van
Vliet, behoudens de lijftocht van zijn moeder jonkvrouwe Ermgaert (1, fol. 225v).
30-6-1537: Geerloff van Vliet van Woerden belast het leen met 28 hollandse goudgulden van 20
stuiver ten behoeve van de deken en het kapittel van de Dom voor een eeuwige mis in de Dom te
Utrecht, gefundeerd door wijlen heer Goessen Jansz. van Jaersvelt, priester, te lossen met 300
rijnsgulden (1, fol. 249). Op 22-7-1545 is de rente door Heyman van de Ketell afgelost.
25-10-1537: Geerloff van Vliet van Woerden tocht zijn vrouw jonkvrouwe Zwane Aelbert van
Leuwensdochter (1, fol. 250).
16-3-1540: Jan Thin Willem Foeysz. na overdracht door Geerloff van Vliet van Woerden (1, fol.
254).
5-8-1540: Jonkvrouwe Zwane van Vliet Aelbert van Leeuwensdochter, getrouwd met Geerloff
van Vliet van Woerden, doet afstand van haar lijftocht (1, fol. 255).
12-5-1543: Heyman van de Ketell, auditeur van de rekenkamer in de Haege, gehuwd met Janna
Jansdochter, na overdracht door Jan Thin te Schoenhoeven ten overstaan van Jacob de Jonge en
Vincent Dammasz., meesters van de rekening in de Haege en leenmannen van Hollandt, op 2010-1542 (1, fol. 268v).
14-8-1545: Jonkvrouwe Janna Jans krijgt recht van opvolging omdat het leen tijdens haar huwelijk met Heyman van de Ketell is gekocht (1, fol. 278).
14-9-1546: Goedschalck van Winsem, gehuwd met Anna van Vliet Jansdochter van Woerden,
protesteert omdat Johan van Woerden, heer van Vliet, op 22-1-1532 in zijn testament heeft bepaald dat zijn zoons Gerrit, Hubrecht en Geerloff zijn leengoederen niet mogen belasten of vervreemden, wat de laatste wel heeft gedaan (1, fol. 286).
22-5-1560: Sebastiaen Heymansz. van den Ketel, hulde door Lodewijck van Wesenhagen, bij
dode van zijn vader Heyman van den Ketel, behoudens de lijftocht van zijn moeder jonkvrouwe
Janna Jansdochter (1, fol. 337).
14-4-1568: Johan Heymansz., ambachtsheer van de Ketel en ’s-Gravenambacht, hulde door
Cornelis Ruust in de Haghe, bij dode van zijn broer Sebastiaen Heymansz., ambachtsheer van de
Ketel (2, fol. 44v).
22-3-1571: Heer Cornelis van Myerop, domproost te Utrecht, bij dode van zijn neef Johan Heymansz., ambachtsheer van de Ketel en ’s-Gravenambacht (2, fol. 74v).
3-12-1572: Witte Wittensz., neef - en bij dode van heer Cornelis van Myerop, domproost te
Utrecht, als legaat samen met de Raephorst tienden en 20 morgen land te Hekendorp (2, fol. 85).
4-7-1573: Jacob Wittensz., mede namens zijn 5 broers en zusters, bij dode van zijn vader meester Witte Wittesz. (2, fol. 87).
20-7-1573: Jacob Vincentsz., heer van Cabau, hulde door meester Rutger van Bern, bij dode van
heer Cornelis van Myerop, domproost te Utrecht (2, fol. 88v).
24-7-1577: Jacob Vincentsz., heer van Cabau, mag bij testament over het leen beschikken (2, fol.
112v en 237v).
15-4-1593: Adriaen van Ylem Rutgersz. volgens procuratie verleden op 5-4-1593 voor het Hof
van Holland door meester Stalpaert, Cornelis van Bleyeburch, jonkheer Johan van der Mijle namens zijn vrouw, Philips van Gindertalen, meester Quintijn Jacob Wittensz., mede om te verheffen 24 morgen land te Ruyven, 3 morgen buitendijksland bij Schiedam, tienden te Wateringen,
de ambachten van Ketel, half Spaland en ’s-Gravenambacht, tienden te Monster genaamd Gerrit
de Bruynen tienden, 5 lijn 15 roede land in het land van Putten, goederen afkomstig van Jacob
Jacobsz. van Minnebeecq in West Barendrecht, alles van de grafelijkheid van Holland, het huis
te Spieringshoeck c.a. van Wassenaer, de Raephorsttienden van de abdij van Rijnsburch, 2 viertelen land van Montfoort en 51 morgen land in Polsbroeck, als erfgenamen van Jacob, heer van
Cabau. Deze testeert op 3-3-1593 voor notaris Pieter de Capella en benoemt, behoudens de lijftocht van zijn vrouw, tot erfgenamen de nakomelingen van zijn overleden zusters Margaretha,
Eva, Magdalena en Martha, behalve dat Jacob Wittens en zijn zuster, gehuwd met Arnt Boll
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reeds 4900 gulden hebben ontvangen. Hij stelt de volgende legaten vast: zijn huis aan de Bospoort voor zijn neeft Cornelis van Bleyenburch die hierin woont, 400 gulden voor zijn nicht
Amelberge, die bij hem inwoont, 200 gulden voor zijn neef Willem die getrouwd is met Sprangetgen, 300 gulden voor het weeshuis in den Hage, 100 daalders voor zijn knecht Andries Reyersz. die hem 12 jaar heeft gediend, 6 pond groot Vlaams voor zijn pil Jacob 18 gulden voor Maritgen Cors, 30 gulden voor Maritgen Caerle, 3 pond groot Vlaams voor Hans de snijder en 2
pond voor diens kind, 3 pond groot Vlaams voor Claer Moy en 2 pond voor haar dochter (2, fol.
234v).
28-5-1601: Jonkheer Jacob de Wit, baljuw van Monster, en Arent Bolle, weduwnaar van Martha
Witten, kinderen van wijlen meester Witte Wittensz. en wijlen Machtelt Booth, wier broer en 3
zusters jong overleden zijn, stellen zekerheid op het leen, op 30 morgen land in het nieuwgedijkte land van Roon en op 57 gemet land in Oost-Duyvelandt ten behoeve van Barthout van Vlooswijck, die reeds de hofstad te Rijswijk van Jacob de Wit heeft gekocht voor 3000 gulden, zoals
zij dit reeds op 5-5-1600 voor notaris Govaert van Rijswijck te ’s-Gravenhage hebben gedaan (2,
fol. 330).
19-1-1611: Jonkvrouwe Mechtelt de Witte, dochter van Jacob de Witte, en meester Anselmus
Bol van Hamersfelt, zusterszoon van Jacob de Witte, bij dode van haar vader en zijn oom Jacob
de Witte, volgens het testament d.d. 6-5-1573 van meester Witte Wittensz., raad in het Hof van
Holland (3, fol. 41).
13-8-1631: Meester Jacob Bol van Hamersfelt bij dode van zijn vader meester Anselmus Bol,
zoon van Martha de Witte en draagt een zesde deel van het leen over aan Gerrit Willemsz. te
Hoencoop (3, fol. 325).
2-2-1639: Gerrit Willemsz. te Hoencoop met vijf zesde deel van het leen na overdracht door
Cornelis Willemsz. Stolwijck namens Mechtelt de Witte, gehuwd met Pieter van Mierop, drossaet van het eiland Schelling (4, fol. 22v).
27-11-1648: Gerrit Willemsz. te Hoencoop mag bij testament over het leen beschikken (4, fol.
114v).
17-3-1651: Willem Gerritsz. te Hoencoop bij dode van zijn vader Gerrit Willemsz. (4, fol. 145).
WAARDER
19. Een tiende in (1617: het westeinde van) de parochie Weerder, belend ten oosten: het
land van Ludolf Hugenz. en Sluseman Ghisebrechtsz., ten westen: Botermans hove.
..-.-13..: Wouter van Matenesse, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
14-9-1439: Thomaes uten Broeck, bij kinderloos overlijden te versterven op de erfgenamen van
zijn moeder (1, fol. 9v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 14 tot:
18-2-1575: Thomas uyten Broeck bij dode van zijn vader Johan uyten Broeck (2, fol. 97v).
18-2-1596: Johan uyten Broeck, onmondig, hulde door Christoffel van Mijnden, deurwaarder
van het Hof van Utrecht, bij dode van zijn vader meester Thomas uyten Broeck (2, fol. 265v).
9-9-1617: Jonkheer Johan Uitenbroeck, gehuwd met Geertruyt van Rede, belast het leen met een
jaarrente van 25 gouden karolus gulden ten behoeve van meester Johan van Mijnden bij hande
van meester Daniel de Gruter, advocaat voor het Hof van Utrecht, volgens procuratie gepasseerd
op 10-5-1617 voor notaris Cornelis van Aelst (3, fol. 173v).
4-4-1618: Jonkheer Johan Uitenbroeck, gehuwd met Geertruyt van Rede, belast het leen met 500
karolus gulden ten behoeve van Nicolaes Ruysch, procureur generaal voor het Hof van Utrecht
(3, fol. 195).
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16-11-1619: Jonkheer Johan Uitenbroeck, gehuwd met Geertruyt van Rede, belast het leen met
een jaarrente van 18 gulden 15 stuiver ten behoeve van Cornelis Verborch, brouwer te Utrecht
(3, fol. 207v).
12-4-1621: Jonkvrouwe Jozijne Uytenbrouck, gehuwd met jonkheer Henrick Kermans, heer van
Maneghem, bij dode van haar broer jonkheer Johan van Uytenbrouck en volgens het testament
van haar vader meester Thomas Uytenbrouck (3, fol. 228).
BERKENWOUDE
20. Een hoeve land in de parochie van Bercwoude in de Afterbroec, belend boven: Adam
Dircxz., beneden: Ghisebrecht Daemkensz., ten oosten (1585: Jan de Noirdlander c.s.),
ten westen (1585: Aeriaen Cornelisz.).
..-.-13..: Ghisebrecht Tymansz., vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
1-5-1467: Adriaen van Rybeeck Jansdochter bij dode van haar vader Jan van Rybeeck (1, fol.
67v).
12-2-1468: Goessen Louwenz. na overdracht door Adriaen van Rybeeck Jansdochter (1, fol.
69v).
18-7-1501: Willem Goessensz. bij dode van zijn vader Goessen Louwenz. (1, fol. 137v).
3-4-1522: Goessen Willemsz. bij dode van zijn vader Willem Goessensz. (1, fol. 192v).
10-8-1552: Nanne Goessensz. bij dode van zijn vader Goessen Willemsz. (1, fol. 330v).
23-1-1559: Jan Nannesz. bij dode vader Nanne Goessensz., hij mag omstreeks 1594 bij testament over het leen beschikken (1, fol. 330v en 2, fol. 259).
Het leen 20 is gesplitst in 20A, 20B en 20C.
20A. 6½ morgen land, dat door Goessen Willemsz. zonder toestemming als eigen is verkocht.
25-5-1566: Dammas Pouwelsz. nadat de proost het in beslag heeft laten nemen (2, fol. 25).
17-2-1585: Dammas Pouwelsz. doet afstand van zijn recht op het leen (2, fol. 162v).
20B. 6 morgen land tussen de halve weg en de Gouwerackse landscheiding, belend ten
oosten: de erfgenamen van Jan Gosensz., ten westen: Pauls Engelsz.
13-8-1613: Jan Petersz. wonende in de Achterbrouck na overdracht door Jan Nannensz. (3, fol.
94).
6-8-1625: Jan Petersz. krijgt het leen ten eigen (3, fol. 262).
20C. 7 morgen land in het Oosteinde van Achterbrouck tussen de halve weg en de Stolckse
graeff, belend ten westen (1625: Jonge Neeltgen Pauwels met haar kinderen), ten
oosten (1625: Pauwels Engelsz. en Foppe Adriaensz.).
23-4-1613: Jan Nannensz. met ledige hand (3, fol. 94).
2-2-1625: Jan Jansz. Cort bij dode van zijn vader Jan Nannensz. en draagt het leen over aan
Geerlof Jansz. (3, fol. 255v).
6-8-1625: Geerlof Jansz. krijgt het leen ten eigen (3, fol. 261).
WOERDEN
21. 5 morgen land in de parochie Woerden op het oude land (1586: achter Rijneveltshorn), strekkende van de Grevensloterdijk tot aan de Poel (1440: de Poelhofstede,
20

1575: de Hoeve) te Woerden, belend boven: Jacob van Scalcwijc (1440: Symon Jansz.)
met land dat hij pacht van de proost, beneden: Mathijs Clauwenz. (1440: Henric van
Bijlant en Steven van der Hoeve), ten oosten (1575: Simon Gerritsz.), ten westen:
(1575: de erfgenamen van Maerten Dirricksz., de kerk en het gasthuis van Woerden
met een perceel land, genaamd de Hoeve).
..-.-13..: Dirc Heycoep en jonkvrouwe Mechtelt Johan Aerntzoonsdochter van Mare, vermeld in
1395 (1, ongefolieerd).
3-8-1440: Johan van Hamersteyn (1, fol. 14).
10-10-1448: Frederick van Hamersteyn Jansz. na overdracht door zijn vader Jan van Hamersteyn
(1, fol. 30).
11-9-1484: Johan Gerijt van Hamersteynsz. bij dode van zijn oom Vrederick van Hamersteyn (1,
fol. 99).
5-5-1515: Jonkvrouwe Heinrick van Hamersteyn, hulde door Jan van Raephorst, en draagt het
leen behoudens haar lijftocht over aan Gijsbert van Raephorst, onmondig, hulde door zijn vader
Jan van Raephorst (1, fol. 173).
16-11-1526: Jan van Raephorst bij dode van jonkvrouwe Henrick van Hamersteyn en van zijn
zoon Ghijsbert van Raephorst (1, fol. 209).
10-7-1530: Jonkvrouwe Margriet Lubbert die Wale van Vroenesteynsdochter na overdracht in
handen van Gijsbert van Hardenbrouck ten behoeve van de proost door Jan van Raephorst, oud
en ziek (1, fol. 216v).
3-12-1534: Dirck Dircksz. te Woerden na overdracht door Jan Beyndop, schout te Oudemunster,
namens jonkvrouwe Margriet Lubbert die Wael van. Vronesteynsdochter (1, fol. 232).
29-7-1536: Dirck Dircksz., onmondig, oom: Jan Gijsbertsz., bij dode van zijn vader Dirck
Dircksz. en draagt het leen over aan Marten Lambertsz. (1, fol. 240).
5-2-1550: Nicolaes Mertensz. bij dode van zijn vader Marten Lambertsz. krijgt acte van diligentie (1, fol. 292v).
4-6-1550: Claes Martensz., onmondig, grootvader: Lambert Dircksz., bij dode van zijn vader
Marten Lambertsz. (1, fol. 294v).
29-4-1555: Marie Felten, weduwe van Marten Lambertsz., hulde door Gijsbert Petersz. van
Woerden, secretaris, bij dode van haar zoon Claes Martensz. (1, fol. 316).
8-5-1555: Haesgen Lambertsdochter, gehuwd met Claes Claesz., bij dode van Claes Martensz.
(1, fol. 316v).
12-6-1555: Dirck Dircksz. zoals hij tijdens zijn minderjarigheid het leen had ontvangen na de
dood van zijn vader Dirck Dircksz. (1, fol. 316v).
23-8-1575: Lambert Claesz. Colf, weeskind van wijlen Claes Claesz. Colf en Haze Lambrechts
van Naerden, hulde door Claes Heinricksz. van Woerden te Utrecht volgens procuratie verleden
op 1-8-1575 door Dirck Aertsz. van Bonrehofstede en Frans Jansz., weesmeesters te Woerden,
en door Gijsbert Claesz. Colf en Cornelis Henricksz., als bloedvoogden bij dode van zijn moeder
Haesgen Lambertsdochter en van Claes Claesz. Colf en volgens sententie van stadhouder en
leenmannen van Oud-Munster d.d. 6-10-1556 (2, fol. 103v).
28-5-1586: Willem Aert Daemsz. na overdracht door Jan Henricksz. volgens procuratie verleden
op 10-3-1586, mede ten behoeve van Henrick Gijsbertsz., Jan Woutersz. en Jan Dirricksz., door
Lambert Claesz. Colff ten overstaan van Gijsbert van Wee en Aert Jansz., schepenen van Woerden (2, fol. 175v).
26-6-1602: Judith Willemsdochter, oom: Jan Aert Daemsz., bij dode van haar vader Willem Aert
Daemsz. (2, fol. 350v).
Het leen is gesplitst in 21A en 21B.
21A. 1 hond land aan de zuidzijde van het leen, belend ten zuiden: Jan Willemsz. Vermij.
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25-9-1602: Jan Peter Adriaensz. na overdracht door Marichgen die Loffsdochter als moeder - en
Jan Aert Damisz. als oom van Judith Willem Aert Damiszoonsdochter, onmondig (2, fol. 353).
20-2-1618: Peter Jansz. zoals zijn vader Jan Peter Adriaensz. en draagt het leen over aan Claes
Petersz. (3, fol. 190v).
2-3-1633: Willem Jacobsz. Verwey na overdracht door Claes Petersz. (3, fol. 344v).
21B. 5 morgen land.
30-3-1611: Jan Aert Daemsz. na overdracht door Judith Willem Aert Daemszoonsdochter (3, fol.
42v).
3-6-1629: Aert Jansz. Rijneveltshorn te Woerden na overdracht op 1-6-1629 voor notaris Willem
van Leuwen aldaar door zijn vader Jan Aert Daemsz., oud-vroedschap van Woerden (3, fol.
306).
22. 6½ (1519: 7) land in de parochie Woerden bij de Hoge brug, belend boven: Johan van
Scadenborch (1439: Jan van Schadenbroeck) met een leen van de graaf van Hollant,
beneden het kapittel van Oudemunster met de andere helft van het land, ten oosten
(1519: Lambert van Neerden, 1609: Jan Verwey), ten westen: (1519: Catherijn, weduwe van Aernt Claesz., 1609: Huy Woutersz. en de erfgenamen van Frans Dircksz.) in
(1519: het Corteland).
..-.-13..: Jan Aerntsz. van Vreden te Woerden, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
22-9-1439: Dirc van Marssen (1, fol. 10).
7-11-1454: Aelbrecht van Maerssen bij dode van zijn broer Dirck van Maerssen en draagt het
leen over aan Gherijt Claesz. (1, fol. 38).
13-7-1476: Jan van Boechorst Adriaensz. van Boechorst na overdracht door Gherijt Claesz. (1,
fol. 86).
29-1-1519: Daniël van Zijll, poorter te Oudewater, na overdracht ten overstaan van Gerijt van
Oechwoude en Philips Naechtegael, leenmannen van Holland, en onder bezegeling door meester
Jan van Zeijst, doctor in de medicijnen, in handen van Heynrick van der Does, schout te Leyden
en als gemachtigde van de proost, op 10-1-1519 door Jan van der Bouchorst te Leyden, die ziek
is (1, fol. 178v).
2-5-1523: Daniël van Zijll Daniëlsz., onmondig, hulde dor Wilhelm van Meyert Claesz., burger
te Utrecht, bij dode van zijn vader Daniël van Zijll (1, fol. 200).
1-12-1525: Catherijne van Zijll Danelsdochter, hulde door Geerloff Jacobsz., bij dode van haar
broer Daniël van Zijll (1, fol. 207v).
23-8-1571: Jonkvrouwe Katharina van Zijl Danielsdochter mag bij testament over het leen beschikken (2, fol. 77).
23-8-1582: Jonkvrouwe Katharina van Wijngaarden; gehuwd met meester Francois Vrancken,
advocaat voor het Hof van Hollandt, na overdracht door Henrick Voss te Utrecht volgens procuratie op 16-8-1582 verleden voor notaris Govardt van Rijswijck in den Haghe door haar moeder
jonkvrouwe Katharina van Zijl, weduwe van jonkheer Johan van Wijngaarden (2, fol. 142).
5-2-1593: Barent Bartholomeusz. alias mijn zoon na overdracht door Quirijn Joppen, schout van
Bodegraven, volgens procuratie verleden op 22-1-1593 door jonkvrouwe Katharina van Wijngaerden, gehuwd met meester Franchois Vranck, raad in het Hof van Hollandt, waarbij de koper
2000 karolus gulden op het leen verzekert als rest van de kooppenningen, deze zijn op 9-7-1597
afgelost, blijkens een verklaring afgelegd door Quirijn Joppen, schout van Bodegraven, namens
meester Franchois Vranck, raad in het Hof van Hollandt (2, fol. 233).
9-8-1609: Jan Luytensz., burger te Woerden, na overdracht door Jan Govertsz. van Hessel (3,
fol. 29).
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28-11-1609: Jan Luytensz. verklaart ten overstaan van Jan Pietersz. van Brouckhuysen en Adam
van der Mijll, schepenen te Woerden, dat Huych Woutersz. van het leen 3 morgen bezit ten oosten van de scheidsloot (3, fol. 30).
Het leen 22 is gesplitst in de lenen 22A en 22B.
22A. 3 morgen land.
21-11-1640: Willem Huygensz. van der Geer te Woerden (4, fol. 29).
22B. 4 morgen land.
4-5-1650: Maria Luyten van Nes, oom: Gisbert de With, bij dode van haar grootvader Jan Luyten (4, fol. 129).
22 bis. Een hofstede binnen Woerden aan de weg die voor het huis van Ghisebrecht Kijn
loopt, belend ten oosten: de hofstad, die vroeger van Lijsbet, gehuwd met Claes
Heinricxz. was, ten noorden: de steeg tussen de gemene weg en de Rijn, ten zuiden:
Mette Heinric Speyaertsdochter.
..-.-13..: Jacob Speyertszoonsdochter, hulde door Johan Willem Speyaertszoonsz., vermeld in
1395.
23. Een halve hoeve land (1439: 8 morgen) in de parochie Woerden in het gerecht van de
vrouwe van Wulvenhorst, belend boven: Sweder van Denemarken, beneden: Jan
Spierinc (1439: Symon van Teylingen Woutersz.) met land, dat zij van de proost in
leen houden.
..-.-13..: Johan die Roede Heynricsz., vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
7-8-1439: Henric van Moerdrecht (1, fol. 8).
14-9-1451: Katherinen Henricsdochter van Moerdrecht, gehuwd met Bartholomeus van Nyevelt,
bij dode van haar vader Henric van Moerdrecht (1, fol. 34).
17-5-1461: Katherinen Henricsdochter van Moerdrecht, gehuwd met Bartholomeus van Sulen
van Nyevelt, met ledige hand (1, fol. 56).
27-6-1472: Jonkvrouwe Joest van Zuelen van Nyevelt, hulde door Jan Petersz. (1, fol. 78).
15-3-1522: Herman van Ravenzway na overdracht in handen van Aert van Dertskusen door
jonkvrouwe Joest van Zuylen van Nyevelt, ziek, behoudens het vruchtgebruik (1, fol. 191).
27-10-1544: Henrick van Ravesway bij dode van zijn vader Herman van Ravesway (2, fol. 275).
3-3-1550: Jan van Ravesway na overdracht door zijn broer Henrick van Ravesway (1, fol. 293v).
21-11-1561: Heyltge van Raversway, gehuwd met Seger Visscher, na overdracht door haar vader Jan van Ravesway (1, fol. 342).
7-7-1575: Bruyn Zegersz. Visscher, onmondig, hulde door Adriaen Thonisz. de Rijck, bij dode
van zijn moeder Heyltgen Jan van Ravenswayendochter (2, fol. 100v).
26-5-1586: Agniet Zeger Vischersdochter, gehuwd met Gijsbert van der Bobbert, bij dode van
haar broer Bruyn Zegersz. Vischer (2, fol. 174v).
13-2-1590: Agniet Zeger Vischersdochter, gehuwd met Ghijsbert van der Bobbert, belast het
leen ten behoeve van Sophia van Raesfelt, weduwe van Adriaen Anthonisz. de Rijck met een
jaarlijkse rente van 25 karolus gulden, te lossen met 400 gulden. Herman Van Doeyenburch, gehuwd met Adriaentie de Rijck, verklaart op 4-1-1617 dat de rente is afgelost (2, fol. 208v).
Het leen 23 is gesplitst in 23A en 23B.
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23A. 4 morgen land.
19-2-1591: Catharina Seger Visschersdochter, hulde door Steven Pelt, procuren voor het gerecht
en de Stad Utrecht, bij dode van haar broer Bruno Visscher (2, fol. 224v).
23B. 4 morgen land.
30-10-1594: Elbert Jansz. Spruyt na overdracht door Agniet Seger Visschersdochter, gehuwd
met Gijsbert van der Bobbert, die een jaarrente van 50 karolus gulden op het leen houden, te lossen met 800 gulden. Claes Jansz. te Amersfoort, gehuwd met een kleindochter van Gijsbert van
Bobert, verklaart op 16-5-1637 dat de rente is afgelost door Jan Henricksz. Goeman, gehuwd met
Aeltgen Geerlofsdochter (2, fol. 256).
7-8-1602: Jan Elbertsz. Spruyt bij dode van zijn vader Elbert Spruyt (2, fol. 352).
14-3-1640: Aeltgen Geerlofsdochter, gehuwd met Jan Henricksz. Goetman, bij dode van haar
man Elbert Jansz. Spruyt, na magescheid op 4-11-1602 (4, fol. 28v).
Het leen 23B is opgegaan in het leen 26.
24. 8 morgen land in de parochie van Woerden bij Wulverhorst in het gerecht van de
vrouwe van Wulverhorst, belend boven: Johan die Voecht met een leen van de proost
(1659: jonkheer Wilhelm Ploos van Amstel), beneden: Johan die Rode Henricsz.
(1659: jonkheer Wilhelm Ploos van Amstel) met een leen van de proost, strekkende
(1659: van de Cromwijckse wetering tot de Diemerbroecker kade).
25-6-1395: Henric Vranckenz. van der Velde bij dode van zijn vader en draagt het leen over aan
Zweder van Denemarken (1, ongefolieerd en inv.nr. 1853).
5-5-1439: Zweer van Deenmerken (1, fol. 4v).
3-3-1461: Sweder van Deenmerken met ledige hand (1, fol. 49).
19-1-1465: Johan Ruysch ten behoeve van het Sint Nicolaesconvent binnen Utrecht na overdracht door Zweder van Deenmerken (1, fol. 62).
20-9-1474: Peter Braem ten behoeve van het convent (1, fol. 82v).
27-2-1482: Jacob Volckensz. ten behoeve van het convent (1, fol. 97).
21-9-1492: Johan die Rijck Jansz. ten behoeve van het convent (1, fol. 112v).
7-10-1558: Jan Bruynensz. zoals vroeger Dirck Dircksz. ten behoeve van het convent (1, fol.
328).
7-8-1596: Gijsbert Jan Bruynenz. zoals wijlen Jan Bruynenz. ten behoeve van het convent (2,
fol. 272).
21-1-1659: Meester Johan Ram, vroedschap van Utrecht en rentmeester van het Sint Nicolaiconvent na dode van Gijsbert Jan Bruynincxz. en draagt het leen over aan jonkheer Wilhelm Ploos
van Amstel, heer van Langesteyn (4, fol. 222v).
25. 8 morgen in de parochie van Woerden in het gerecht van de vrouwe van Wulvenhorst,
belend boven: de vrouwe van Wulvenhorst (1439: de heer van Montfoirde), beneden:
Sweder van Denemarken, gelegen in (1461: Kromwijck).
..-.-13..: Johan die Voecht van Rynevelt, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
26-12-1439: Gijsbert Gerijtsz. na overdracht door Willem Pael (1, fol. 8).
22-7-1452: Gerijt Claesz., te versterven op zijn 2 jongste zoons Aernt Gerijtsz. en Claes Ruysse
Gerijtsz. (1, fol. 35v).
24-8-1461: Gerijt Claesz. met ledige hand, te versterven als in 1452 (1, fol. 53v).

24

Het leen is gesplitst in 25A en 25B.
25A. 4 morgen land.
23-5-1473: Claes Ruysch Geritsz. bij dode van zijn vader Gherit Claesz. (1, fol. 80).
17-3-1498: Agnies Gerijt Claeszoonsdochter, gehuwd met Claes Brouwer (1, fol. 128v).
10-5-1513: Gherijt Dirck Ghysbertsz., gehuwd met Machtelt, bij dode van zijn moeder Agniet
Gerijt Claeszoonsdochter (1, fol. 166).
4-12-1516: Wilhelm, heer van Montfoort, na overdracht door Gherijt Dirk Ghijsbertsz., gehuwd
met Mechtelt (1, fol. 176).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 12.
25B. 4 morgen land.
21-5-1473: Aernt Geritsz. bij dode van zijn vader Gerit Claesz. (1, fol. 80).
10-11-1488: Gerijt Aerntsz. bij dode van Aernt Gherijtsz. (1, fol. 108).
4-2-1502: Willem Jansz. na overdracht door Gherijt Aerntsz. (1, fol. 138v).
27-7-1541: Jan Willemsz. bij dode van Willem Jansz. en draagt het leen over aan zijn zwager
Willem Gerijtsz. (1, fol. 260v).
1-5-1556: Peter Willemsz. na overdracht door Willem Gerijtsz. (1, fol. 319v).
23-3-1588: Lenardt Claesz. bij dode van zijn oom Peter Willemsz. en draagt het leen over aan
Elbert Jansz. Spruyt (2, fol. 184).
4-3-1640: Aeltgen Geerlofsdochter, gehuwd met Jan Henricksz. Goetman, bij dode van haar
man Elbert Jansz. Spruyt volgens scheiding d.d. 4-11-1602 (4 fol. 18v).
Het leen 25 is opgegaan in het leen 26.
26. 14½ morgen land in een weer van 26½ morgen, waarin aan de zuidzijde de burggraaf
van Montfoirt 4 morgen bezit, strekkende van de halve Lintschoten tot aan de Broeckeler landscheiding, belend ten noorden: Willem de Hase, gehuwd met Adriana van
Steene, ten zuiden: jonkheer van Rede met de hofstad Wulverhorst.
3-7-1643: Jonkheer Willem Ploos van Amstel, raad in het Hof van Utrecht, na overdracht inclusief het huis, berg en schuur door notaris Gerrit Houtman te Utrecht, volgens procuratie op 3-31643 voor notaris Willem Verhey aldaar verleden door Jan Henricsksz. Goeman, gehuwd met
Aeltge Gerloffs te Cromwijck (4, fol. 54).
27. 12 morgen land in de parochie Woerden in het gerecht van vrouwe Lutgaert van Wulvenhorst, belend boven: Johan die Roede Heinricsz., beneden: Willem van Mynden
(1477: - en Johan van Hoey), allen met land, dat in leen van de proost wordt gehouden.
..-.-13..: Johan Spirinc, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
..-.-1...: Symon van Teylingen Woutersz., vermeld op 7-8-1439 (1, fol. 8).
11-3-1459: Aelbert van Teylinghen bij dode van zijn vader Symon van Teylinghen (1, fol. 45).
14-5-1461: Aelbert van Teylingen met ledige hand (1, fol. 55v).
22-11-1477: Meester Melis van Baes na overdracht door Aelbert van Teylingen en draagt het
leen over aan jonkvrouwe Mary meester Melis van Baesdochter, gehuwd met Aelbert van Teylingen (1, fol. 87v).
18-3-1485: Harmen Dircxsz. na overdracht door jonkvrouwe Mary van Baes, gehuwd met Aelbrecht van Teylingen (1, fol. 100v).
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20-7-1527: Herman Dircksz. bepaalt dat zijn zoons Dirck en Jan, student te Loeven, elk in een
helft van het leen zullen opvolgen (1, fol. 210v).
19-9-1528: Herman Dircksz. bepaalt dat zijn zoon Dirck en zijn dochter Mechtelt elk in een helft
van het leen zullen opvolgen (1, fol. 211v).
8-8-1530: Mechtelt Herman Dircksdochter, gehuwd met Gerijt Petersz. met de helft van het leen,
dat haar broer Dirck en diens erfgenamen mogen lossen met 300 gouden keurvorster rijnse gulden, bij dode van haar vader Herman Dircksz. (1, fol. 217v).
2-12-1530: Johan Herman Dircksz. met de helft van het leen, de andere helft wordt hem, de oudste zoon, geweigerd, bij dode van zijn vader Herman Dircksz. (1, fol. 217v en fol. 218).
9-12-1533: Dirck Herman Dircksz. van Neerden, gehuwd met Marie Jansdochter, na overdracht
door Jan Herman Dircksz. van Neerden en Mechtelt Herman Dircksdochter, nadat hij aan zijn
zuster 300 rijns gulden heeft betaald (1, fol. 229v).
7-4-1568: Jan Gijsbertsz. ten behoeve van het Sint Barbaren gasthuis te Woerden na overdracht
door Dirck Hermansz. van Neerden, wiens vrouw Maritge Jansdochter in handen van Jan Govertsz. op 9-4-1568 afstand van haar lijftocht doet (2, fol. 43).
22-6-1575: Herman Gijsbertsz. van den Pol, onmondig, hulde door zijn vader Gijsbert van den
Pol, bij dode van Dirrick Hermansz. van Neerden (2, fol. 100).
8-4-1595: Adriaen Roeloffsz. na overdracht door Huych Woutersz., poorter en gasthuismeester
van Woerden, volgens procuratie verleden voor het gerecht aldaar op 6-4-1595 door Wouter Lenartsz. en Gerrit Ulrichsz., meesters van het Sint Barbarengasthuis (2, fol. 261v).
12-6-1598: Neeltge Adriaen Roeloffszoonsdochter, gehuwd met Gerrit Petersz., hulde door Cornelis Joachimsz., bij dode van haar vader Adriaen Roeloffsz. (2, fol. 286v).
30-3-1601: Cornelis Gerritsz. na overdracht door Cornelis Joachimsz. namens Neeltgen Adriaen
Roeloffszoonsdochter en vestigt een jaarrente van 50 karolus gulden, te lossen met 800 karolus
gulden, op het leen ten behoeve van Jan Henrick Martensz. en Huych Woutersz., meesters van
het gasthuis te Woerden (2, fol. 325v).
30-3-1607: Antona Cornelisz. bij dode van zijn vader Cornelis Gerritsz. en draagt het leen over
aan Jan Balthensz. (3, fol. 13).
5-3-1622: Jan Baltensz. belast het leen samen met het leen 28A ten behoeve van meester Johan
van Straten, advocaat voor het Hof van Utrecht, met een jaarrente van 30 karolus gulden, te lossen met 600 gulden. Op 29-7-1624 verklaart Hugo van Camerick namens meester Johan van
Straten dat de rente is afgelost (3, fol. 232).
24-4-1624: Jan Baltensz. belast beide lenen ten behoeve van Bartholomeus Gijsbertsz. Bleyle
met een jaarrente van 55 karolus gulden te lossen met 1100 gulden, die op 31-11-1626 verklaart
dat de rente is afgelost (3, fol. 346v).
11-6-1624: Jacob van der Steene, rentmeester van het graafschap Buyren, na overdracht door Jan
Baltensz. (2, fol. 248v).
Het leen 27 is opgegaan in het leen 29.
28. 6 morgen land in de parochie Woerden in het vrouwengerecht van Wulvenhorst in
Cromwyc, belend ten zuiden (1439: Symon van Teylinge, 1481: Albert van Teylingen,
1515: Herman Dircksz.), ten noorden (1439: de erfgenamen van Melijs van Minen,
1452: Bartholomeus van Nyevelt, 1481: jonkvrouwe Joest Bartholomeusdochter van
Nyevelt), aan beide zijden door Willem van Mynden met land, dat hij van de proost in
leen houdt.
..-.-13..: Johannes van Hoey, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
22-9-1439: Gijsbert Gerijtsz. (1, fol. 10).
22-7-1452: Gherijt Claesz. te versterven op zijn oudste zoon Claes Gherijtsz. (1, fol. 35v).
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14-2-1461: Gherijt Claesz. met ledige hand, te versterven op zijn oudste zoon Claes Gherijtsz.
(1, fol. 53).
26-2-1481: Dirck Ghijsbertsz., gehuwd met Agniese, na overdracht door Claes Gerijtsz. (1, fol.
95v).
11-12-1485: Gerijt Dirck Ghijsbertsz., onmondig, hulde door Claes Brouwer (1, fol. 101v).
23-11-1512: Gherijt Dirck Ghijsbertsz. doet zelf hulde (1, fol. 102).
19-3-1515: Jan Evertsz. na overdracht door Gherijt Dyrck Ghijsbertsz. (1, fol. 175).
29-6-1536: Anthonis Jans., hulde door Cornelis Nijsz., bij dode van zijn vader Jan Evertsz. (1,
fol. 238v).
13-4-1540: Cornelis Nijsz. na overdracht door Anthonis Jansz. (1, fol. 254v).
22-5-1568: Rentruyd weduwe van Cornelis Dionysz. met de door haar man op 17-4-1568 gemaakte lijftocht, hulde door Mert Lambertsz. (1, fol. 46).
22-5-1568: Geertruyd Cornelis Dionijszoonsdochter, hulde door Hugo Gerritsz., bij dode van
haar vader Cornelis Dionijsz. (2, fol. 46v).
Het leen 28 is gesplitst in 28A en 28B.
28A. 4 morgen land, strekkende van de kade tot aan het Hoochlandt, belendt door de landen van Jan Baltasz.
11-3-1613: Jan Baltasz. na overdracht door Geertgen Cornelis Dionijsdochter, gehuwd met Herman Jansz. van Camerick (3, fol. 86).
11-6-1624: Jacob van Steene na overdracht door Jan Baltensz. (3, fol. 249).
28B. 2 morgen land, strekkende van het Lagelandt tot in de Lintschoten.
19-3-1613: Geertgen Cornelis Dionysdochter, gehuwd met Herman Jansz. van Camerick, belast
het leen met 400 gulden alls rest van oorspronkelijk 1200 gulden ten behoeve van Bernardus Ormea en Claes Jansz. als voogden van Franchoys Symonisz. Op 21-6-1627 verklaart jonkvrouwe
Lucretia Fonteyne, gehuwd met Bernardijn Ormea, dat Jacob van de Steene in aanwezigheid van
Geertge Cornelis Dionijsdochter de 400 gulden heeft betaald (3, fol. 87).
21-5-1627: Jacob van de Steene na overdracht door Geertge Cornelis Dionysdochter, weduwe
yan Herman Jansz. van Camerick (3, fol. 282).
De lenen 28A en 28B zijn opgegaan in het leen 29.
29. 18 morgen land (1648: belend ten noorden: Dirck Andriesz. te Woerden, Andries
Claesz. Coorn en Claes Dircksz. te Schiedam, ten zuiden: jonkheer Willem Ploos van
Amstel, gebruikt door Cornelis Jan Maltusz.).
10-3-1638: Adriana Steene, gehuwd met Willem de Haas, bij dode van Jacob van Steene (4, fol.
13v-15).
..-.-1644: Johan Strick, ridder, heer van Lintschoten, na overdracht door meester Cornelis de
Vianen volgens procuratie verleden voor het gerecht van Cuylenburch op 22-2-1644 door Willem de Haes, gehuwd met Adriana van Steene te Tiel, tevens van een huis, waartegen Lieven
Wijnantsz. van Resandt op 12-10-1643 heeft geprotesteerd (4, fol. 61).
15-12-1653: Jonkvrouwe Beatrix Strick van Lintschoten, gehuwd met Henriek van Lochteren,
burgemeester van Zutfen, bij dode van haar vader heer Johan Strick van Lintschoten, gehuwd
met Beatrix Gibels van der Goes, volgen dienst testament d.d. 3-12-1648 en mag bij testament
over het leen beschikken (4, fol. 161).
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7-11-1656: Henrick van Lochteren, burgemeester van Zutphen en gecommiteerde van de Staten
van Gelderland, krijgt het leen ten eigen tegen een jaarrente van 20 gulden, te lossen met 400
gulden (4, fol. 199).
30. 6 morgen land in Cromwijc, gemeen met Jan van Hoey, belend beneden: Willem van
Mijnden, gehuwd met Wendelmoet, met 18 morgen land dat zij van de proost in leen
houden (1439: jonkvrouwe Beatrijs van Mynen, gehuwd met Willem van Nyevelt,
1446: Steven van Zulen van Nyevelt, 1447: Bartholomeus van Zulen van Nyevelt met
een leen van 18 morgen), boven (1439: Symon van Teilingen Woutersz.).
..-.-13..: Wouter van Teylingen (1, ongefolieerd).
..-.-13..: Willam van Mynden, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
13-11-1439: Jonkvrouwe Beatrijs van Mynen, gehuwd met Willem van Nyevelt (1, fol. 10v).
16-5-1446: Steven van Zulen van Nyevelt Wilhemsz. na zijn moeder jonkvrouwe Beatrijs en
draagt het leen op 17-5-1446 over aan zijn broer Bartholomeus van Zulen van Nyevelt (1, fol.
26).
20-6-1467: Jonkvrouwe Joest van Sulen van Nyevelt, gehuwd met Aernt van Renesse, na overdracht door haar vader Bartholomeus van Sulen van Nyevelt (1, fol. 67v).
27-6-1472: Joenkvrouwe Joest van Zuelen van Nyevelt, hulde door Jan Petersz. (1, fol. 78).
15-3-1522: Herman van Ravenzway na overdracht door jonkvrouwe Joest van Zuylen van Nyevelt, ziek en gehuwd met Aert van Dertshusen, behoudens het vruchtgebruik (1, fol. 192).
27-10-1544: Henrick van Ravesway bij dode van zijn vader Herman van Ravesway (1, fol. 275).
26-6-1553: Heylwich Hendricksdochter van Zijl, natuurlijke voogd Jan van Ravezway, bij dode
van Henrick van Ravezway (1, fol. 313).
28-6-1567: Goerdt van Zijl Henricksz. bij dode van zijn zuster Heylwich Henricksdochter van
Zijl (2, fol. 34).
17-3-1581: Herman Jansz. van Camerick, poorter te Woerden, na overdracht door Goerdt van
Zijl Henricksz. (2, fol. 133).
23-9-1595: Herman Jansz. van Camerick mag een hoge akker, groot 1½ morgen, afgraven, gelegen in 2 percelen, waarvan zijn vrouw Geertruydt Cornelis Dionijszoonsdochter er een van de
proostdij in leen houdt, belend ten zuiden door Herman Dircksz. en ten noorden door jonkvrouwe Joest van Nyevelt, mits hij deze weer tot goed weiland maakt (2, fol. 265).
29-6-1611: Herman Jansz. van Camerick, oud burgemeester van Woerden, gehuwd met Geertruyt Cornelis Dionijszoonsdochter, belast hun beider lenen met een jaarrente 62 karolus gulden
10 stuiver, te lossen met 1000 gulden, ten behoeve van Jan Gerritsz. van Briemen. Deze verklaart
op 19-3-1613 dat de rente is afgelost (3, fol. 44v).
14-1-1615: Seger van der Bobbaert, mede namens Wallichgen van der Bobbaert, gehuwd met
Andries Baur van Colmar en Ghysbert van der Bobbaert, weduwnaar van Agnietgen Seger Visschersdochter, bij dode van zijn moeder Agnietgen Seger Visschersdochter na een proces tussen
Herman van Ravenswaey en de curator van de goederen van Goert van Zijl voor de Staten van
Utrecht en waarin op 15-3-1611 uitspraak is gedaan tussen Willem- en Peter van Zijl en Ghijsbrecht van der Bobbaert. Hij draagt het leen over aan Adriaen Aertsz., wonende aan de Haudijck
(3, fol. 119v).
Het leen 30 is gesplitst in 30A en 30B.
30A. 4½ hond land tussen de Lintschoten en de eerste dwarssloot in een weer van 6 morgen tussen de Lintschoten en de Broecker landscheiding, belend boven: Geertgen
Cornelis Dionijszoonsdochter, gehuwd met Herman Jansz. van Camerijck en Jan
Baltusz. met 6 morgen, beneden: Jacob de Graaff met 18 morgen, alles leenroerig
aan Oud Munster.
28

15-6-1620: Cornelis Elbertsz. Spruyt na overdracht door Adriaen Aertsz. aan de Haudijck in het
gerecht van Camerick (3, fol. 211).
26-6-1620: Andries Claesz. Coorn na overdracht door Cornelis Elbertsz. Spruyt (3, fol. 213).
6-10-1627: Cornelis van Beeck belast het leen volgens procuratie verleden voor notaris Bartholomeus van Eck te Utrecht door Andries Claesz. Coorn met een jaarrente van 10 karolus gulden,
te lossen met 200 gulden, ten behoeve van Peter Huygensz. Op 2-1-1649 verklaart Anthonie van
Beest, schout te Lintschoten, namens Peter Huygensz. dat de rente is afgelost. Tevens wordt het
leen belast met een rente van 15 gulden, te lossen met 300 gulden, ten behoeve van Claes
Dircsz., schipper buiten Woerden. Op 2-1-1649 verklaart Jan Cornelisz. Cramer dat de rente is
afgelost (3, fol. 286).
30B. 5 morgen 1½ hond land.
15-6-1620: Cornelis Hermansz. na overdracht door Adriaen Aertsz. aan de Houdijck te Camerick (3, fol. 212).
1-10-1623: Baertgen Dircxdochter, hulde door Jan Jacobsz. van der Horn, bij dode van haar haar
man Cornelis Hermensz. en na scheiding met haar kinderen (3, fol. 243).
21-2-1631: Leendert Cornelisz. bij dode van zijn moeder Baertgen Dircxdochter, weduwe van
Cornelis Hermansz. (3, fol. 321).
20-6-1632: Dirck Andriesz., scheepmaker te Woerden, na overdracht door Wilhelmus Ridderslach volgens procuratie verleden op 19-6-1632 voor notaris Aelst te Utrecht door Leendert Cornelisz. te Woerden (3, fol. 335).
30-5-1654: Peter Dircksz. Hartog bij dode van zijn vader Dirck Andriesz. Hartog en draagt het
leen over aan Johan Webster, heer van Cattebroeck en Wulverhorst, hulde door meester Joost
van Ewijck, advocaat voor het Hof van Utrecht, volgens procuratie verleden op 20-5-1654 voor
notaris Gerrit van Worcum te Woerden (4, fol. 177v).
31. 12 morgen (1439: uit 18 morgen land, zijnde de nedere egge, in Cromwijc in de parochie van Woerden) aan de Linscoten in het gerecht van vrouwe Lutgaert van Wulvenhorst, belend boven: jonkvrouwe Wendelmoet, gehuwd met Willem van Mynden
(1439: Steven van Nyevelt Willamsz., 1628: Anthonis Gijsbertsz.), beneden: Claes
Splinter (1439: de erfgenamen van Braem uter Coernmarct de Jonge, 1628: Jan Willemsz. en Jacob Dircsz.).
..-.-1...: Herman Heye (1, ongefolieerd).
..-.-13..: Geertruut, gehuwd met Vriese van den Doem, vermeld in 1395, (1, ongefolieerd).
7-8-1439: Henric de Ridder van Zandenberch na zijn moeder jonkvrouwe Fye, gehuwd met Jan
van Over die Vecht (1, fol. 8v).
9-4-1445: Henric die Ridder van Zandenborch te versterven op Jacob die Wyld Bernts Wyldenz.
van Voern (1, fol. 24v).
18-3-1488: Vrederick van Zuylen van Nyevelt na overdracht door Henric die Ridder van
Zandenborch (1, fol. 106v).
16-9-1496: Vrederick van Zuylen van Nyevelt tocht zijn moeder jonkvrouwe Adriaen van Naeltwijck, weduwe van Willem van Nyevelt, tevens aan het leen 15 (1, fol. 124v).
De volgendende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 15 tot:
27-4-1563: Steven van Zuylen van Nyevelt, oudste zoon van Job van Zuylen van Nyevelt, verklaart dat de op 17-5-1538 op de beide lenen gevestigde 375 gulden hollands, inclusief de eruit
spruitende renten, betaald zijn (2, fol. 14v).
17-8-1563: Frederick van Zuylen van Nyevelt na overdracht door zijn vader Job van Zuylen van
Nyevelt, weduwnaar van Francisca van Donselaer, behoudens het vruchtgebruik (2, fol. 16v).
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15-5-1568: Frederick van Zuylen van Nyevelt belast het leen met 100 daalders van 30 hollandse
stuivers ten behoeve van Rutger Zael te Utrecht. Meest Hubrecht Pauw, raad in het Hof van
Utrecht, verklaart als voogd van de kinderen van Rutger Zael op 22-12-1569 dat het geld is afgelost (2, fol. 45 en 57).
22-12-1569: Herman Bogaert en Emmeken Bogaert na overdracht door Frederick van Zuylen
van Nyevelt, die het leen met 400 karolus gulden mag lossen. De lossing is geschied op 14-11597 (2, fol. 57v).
14-1-1597: Job van Suylen van Nyevelt, zoon van jonkheer Frederick van Suylen van Nyevelt,
na overdracht door Herman, nu genaamd Dominicus en Emmichga, gehuwd met Henrick Both,
klokkegieter, kinderen van Goert Bogart, en draagt het leen over aan Stoffel Jansz. te Woerden,
die ten behoeve van hem op het leen 1475 karolus gulden verzekert, die op 21-4-1604 zijn afbetaald (2, fol. 275).
31-12-1603: Huych Jansz. te Cromwijck na overdracht door Stoffel Jansz. te Woerden (2, fol.
367).
10-6-1609: Huych Jansz. in het land van Montfoort mag bij testament over het leen beschikken
(3, fol. 24).
8-8-1618: Jonkheer Ghijsbrecht van Hardenbrouck, gedeputeerde ter Staten van Utrecht, na
overdracht door Annichje Jansdochter, gehuwd met Huych Jansz., die niet wel bij het hoofd is en
diens oudste zoon Peter Huygensz. (3, fol. 200).
20-12-1622: Jonkheer Ghijsbrecht van Hardensbroeck mag bij testament over het leen beschikken (3, fol. 237).
28-10-1628: Jonkvrouwe Anna van Varick, hulde door Wilhelmus Ridderslach volgens procuratie verleden op 1-8-1628 voor notaris Deuticum, bij dode van haar man en boedelscheiding op
22-11-1627 (3, fol. 300).
25-5-1650: Jan Huygen te Pelanen na overdracht door jonkvrouwe Anna van Varick, weduwe
van jonkheer Ghijsbrecht van Hardenbroek (4, fol. 131).
32. 6 morgen land in de parochie Woerden in het gerecht van vrouwe Lutgaert van Wulvenhorst, belend boven: jonkvrouwe Geertruut, gehuwd met Vriese van den Doem
(1439: gelegen in 18 morgen, belend boven: de erfgenamen van Melijs van Mynden,
1555: Cornelis Jansz. die Rijck, beneden: Herman Heye, 1458: Henrick van Zandenborch, 1555: meester Dirck Zass van Montfoert), beneden: jonkvrouwe Wendelmoet,
gehuwd met Willem van Mynden.
..-.-13..: Claes Spiker (of Claes Splinter), vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
8-3-1439: Herman Croeck Willamsz. na zijn vader Willem Croeck (1, fol. 3).
13-7-1458: Herman Croeck tocht zijn vrouw Wive Hectorsdochter uten Leen (1, fol. 43).
14-2-1461: Herman Croeck Willemsz. met ledige hand (1, fol. 53).
17-5-1475: Janne Herman Croecksdochter, gehuwd met Jonghe Dyrick Hybertsz., na overdracht
door haar vader Herman Croeck Willemsz. (1, fol. 84).
7-1-1487: Jutte Jonge Dirck Hubertsdochter, hulde door haar grootvader Herman Croeck, bij
dode van haar moeder Janna Harman Croeckendochter (1, fol. 104).
6-4-1498: Gerijt Henricxz. na overdracht door Jutte Jonge Dirck Hubertsdochter (1, fol. 128v).
7-12-1526: Henrick Gerijtsz. bij dode van zijn vader Gerijt Henricksz. (1, fol. 209v).
30-11-1531: Frans van Brouchuysen, hulde door Job van Brouchuysen Fransz., na overdracht
door Henrick Gerijtsz. (1, fol. 221v).
4-12-1555: Jan Hugensz. na overdracht door Frans van Broichuysen Danielsz. (1, fol. 321v).
9-4-1557: Jonkvrouwe Margriet Aerian van Nyveltsdochter, hulde door haar vader Aerian van
Nyvelt, na overdracht door Jan Hugensz. Indien zij de helft van de tiende op Zueser Enge, die
haar vader van de erfheren van Utrecht houdt, of een hoeve land met tijns en tiende de Lopik, die
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haar moeder Elisabeth houdt van de proostdij van Sint Marien te Utrecht, zal verkrijgen, moet zij
het leen binnen een half jaar aan haar oudste zuster overdragen (1, fol. 321v).
18-9-1576: Johan de Roye Antonisz. na overdracht door jonkvrouwe Margriet van Zuylen van
Nyevelt, gehuwd met Antonis van Cuyk Brunensz., met toestemming van haar zusters jonkvrouwe Aliet van Zuylen van Nyevelt, gehuwd met Jacob Taets van Ameronghen, en jonkvrouwe
Agniet van Zuylen van Nyevelt (2, fol. 108v).
31-1-1581: Antonis Gijsbertsz. na overdracht door Johan de Roye Antonisz. (2, fol. 131v).
18-2-1631: Jonkheer Balthasar van Buyren te Utrecht bij dode van Antonis Gijsbertsz. van Vliet
te Delft volgens testament gepasseerd op 31-1-1630 voor notaris Henrick Melchiorsz. Brasser
aldaar (3, fol. 319v).
5-11-1631: Jonkvrouwe Ida de Gouda, weduwe van Nicolaes van Coddenoort, hulde door Dirck
Lemeau volgens procuratie verleden op 19-10-1631 voor notaris Hooft te Utrecht, na overdracht
door jonkheer Balthasar van Buyren (3, fol. 328).
11-5-1644: Jonkvrouwe Lamberta van Coddenoort, hulde door Herbert van Houwert, secretaris
van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Ida de Gouda,
weduwe van jonkheer Nicolaes van Coddenoort (4, fol. 62).
12-6-1646: Meester Willem van Rosendael, advocaat voor het Hof van Hollandt, bij dode van
zijn moeder jonkvrouwe Lamberta van Cordenoort (4, fol. 82).
18-11-1648: Jan Hugenz. te Cromwijck na overdracht door Nicolaes Deerhout volgens procuratie op 16-11-1648 verleden voor notaris Pieter van Groenewegen te ’s-Gravenhage door meester
Willem van Rosendael, advocaat voor het Hof van Hollandt (4, fol. 109v).
33. 18 morgen land in de parochie Woerden in Cromwijc in het gerecht van de vrouwe
van Wulvenhorst, belend boven: Willem van Mynden met 6 morgen land die Wouter
van Teylingen voor hem in leen hield van de proost (1439: Jan van Hoey), beneden
(1439: Herman Heye).
..-.-13..: Jonkvrouwe Wendelmoet, gehuwd met Willem van Mynden, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
13-11-1439: Jonkvrouwe Beatrijs van Mynen, gehuwd met Willem van Nyevelt (1, fol. 10v).
16-5-1446: Steven van Zulen van Nyevelt Wilhelmsz. bij dode van zijn moeder jonkvrouwe
Beatrijs en draagt op 17-5-1446 het leen over aan zijn broer Bartholomeus van Zulen van Nyevelt (1, fol. 26).
17-5-1447: Bartholomeus van Zulen van Nyevelt, gehuwd met jonkvrouwe Katherine Henricsdochter van Moerdrecht, draagt aan zijn broer Steven van Zulen van Nyevelt de helft van de inkomsten uit het leen over (1, fol. 43v).
12-9-1458: Wilhelm van Zulen van Nyevelt bij dode van zijn vader Steven van Zulen van Nyevelt met diens rechten en draagt deze aan diens weduwe jonkvrouwe Geertruyt over (1, fol. 43v).
17-5-1461: Bartholomeus van Sulen van Nyevelt Willemsz. met ledige hand (1, fol. 56).
20-6-1467: Jonkvrouwe Joest van Sulen van Nyevelt, gehuwd met Aernt van Renesse, na overdracht door haar vader Bartholomeus van Sulen van Nyevelt (1, fol. 67v).
22-6-1472: Jonkvrouwe Joest van Zuelen van Nyevelt, hulde door Jan Petersz., met ledige hand
(1, fol. 78).
15-6-1478: Gijsbert van Sulen na overdracht door jonkvrouwe Joest van Sulen van Nyevelt (1,
fol. 89v).
21-10-1492: Dirck van Sulen van Hermelen Gijsbertsz. bij dode van zijn vader Gijsbert van Sulen van Hermelen en draagt het leen over aan jonkvrouwe Joest van Zulen van Nyevelt, hulde
door Aernt die Douwer (1, fol. 112v).
Het leen 33 is gesplitst in 33A en 33B.
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33A. 13 morgen land, belend boven (1570: Goertgen Cornelis Nijsdochter en Aefgen van
Zijl, elk met 6 morgen), beneden (1570: meester Dirck van der Gouda, ondergriffier
van het Hof van Utrecht, afkomstig van Anthonis Cuyck Brunenz. met 6 morgen in
een weer van 18 morgen, dat vroeger van Herman Hey was en nu van Frederick van
Nyevelt), strekkende (1571: van de Lintschoten tot de Broeckerkade).
11-11-1505: Joest van Swieten heer Dircxz. na overdracht op 9-11-1505 door jonkvrouwe Joest
van Zuylen van Nyevelt, gehuwd met Aernt van Derthuysen, behoudens haar vruchtgebruik (1,
fol. 115).
25-9-1514: Frans Aerntsz., onmondig, voogd: Dirck Kostensz., na overdracht door Joest van
Zweten heer Dircxz., behoudens de lijftocht van jonkvrouwe Joest van Zuylen van Nyevelt (1,
fol. 173v).
17-11-1559: Frans Aernts van Zweeten doet zelf hulde (2, fol. 73v).
18-12-1570: Jan Willemsz. van Waeyenoy en Lourens Ottensz. van Eck na overdracht tegen een
jaarrente van 50 gulden door Frans Aerntsz. van Zweeten, die het leen mag lossen met 800 gulden (2, fol. 73).
18-12-1571: Johan Willemsz. van Waeyenoyen na overdracht door Jan Willemsz. van Waeyenoyen, Laurens Ottensz. van Eck en Frans Aertsz. van Sweeten (2, fol. 266v).
10-10-1604: Berlichgen Aert Aertsz. van Steensdochter, hulde door doctor Adam van Leemputte, advocaat voor het Hof van Utrecht, bij dode van haar man Johan Willemsz. van Wayenoyen (2, fol. 370v).
12-12-1611: Jacob de Graeff, heer van Polsbroeck, hulde door Willem Adriaensz. de Moy, drossaet van Polsbroeck, na overdracht door meester Adam van Leemput namens zijn schoonmoeder
Belichgen Aert Aertszoonsdochter van Steen, weduwe van Johan Willemsz. van Wayenoyen (3,
fol. 55).
Het leen 33A is gesplitst in 33C en 33D.
33C. De helft van 13 morgen land.
..-9-1639: Cornelis de Graeff bij dode van Jacob de Graeff, burgemeester van Amsterdam (4, fol.
25).
33D. De helft van 13 morgen land.
16-9-1630: Vries Jansz. de Horn, oudste zoon van Jan Jacobsz., die indertijd het leen 33A samen
met Jacob de Graeff kocht van Belichgen Aert Aertsz. van Steensdochter, waarna Jacob de
Graeff hulde voor het hele leen deed (3, fol. 313v).
23-3-1633: Ulrich Jansz. de Horn en Haesgen Jansdochter de Horn na overdracht door Dieloff
van de Poel Jansz. volgens procuratie verleden op 15-2-1633 voor notaris Willem van Leuwen te
Woerden door meester Cornelis Willemsz. Meynevelt, secretaris van het grootwaterschap van
Woerden en Gerrit Dircksz. Bemmel als voogden van Vries Jansz. de Horn na scheiding van de
boedel van Jan Jacobsz. de Horn, gehuwd met Joostge Vriesen (3, fol. 343v).
6-7-1634: Ulrich Jansz. de Horn, conducteur van de legerwagens, belast 4½ morgen land ten behoeve van de arme proveniers van de Kruyskapel van de kerk van Oude Munster met een jaarrente van 40 karolus gulden, te lossen met 800 gulden (3, fol. 360).
9-2-1639: Haesgen Jansdochter d’Horn met de helft van het leen na overdracht door Diefofff van
der Poel volgens procuratie op 15-2-1633 voor notaris Willem van Lee te Woerden verleden
door haar broer Ulrich Jansz. d’Horn (4, fol. 17).
33B. 5 morgen land.
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21-7-1516: Gerbrant van der Doeyst Willemsz. na overdracht door jonkvrouwe Joest van Zulen
van Nyevelt, gehuwd met Aernt van Derthuysen, ziek, op 1-7-1516 in handen van Jan Jansz.,
poorter van Woerden, onder bezegeling door Dirck van Zoest, schepen aldaar, behoudens het
vruchtgebruik (1, fol. 176v).
7-6-1519: Meester Cornelis Rijck, kanunnik van Oud Munster, na overdracht door Dyrck Cristiaensz., behoudens de lijftocht van jonkvrouwe Joest van Zuylen van Nyevelt (1, fol. 180).
24-3-1522: Meester Cornelis Rijck, kanunnik van Oud Munster, mag het leen nalaten aan zijn
natuurlijke dochter Elizabeth, gehuwd met Jan Jacobsz. Zij moet jaarlijks aan haar moeder Heylwich Cornelisdochter en aan haar broer Cornelis elk 6 overlandse gouden rijnsgulden uitreiken.
Indien zij kinderloos overlijdt, komt het leen aan Oud Munster, behoudens de lijftocht van haar
man en die van jonkvrouwe Joest van Zuylen van Nyevelt (1, fol. 198v).
3-3-1534: Cornelis Jan Jacobsz., beneden de 11 jaar oud, voogden: Goevaert Wilhelmsz. en
Valcken van der Borch, hulde door Marten Kaluwe, behoudens de lijfrente van 6 gouden rijnsgulden per jaar van zijn grootmoeder Heylwich Cornelisdochter (1, fol. 230).
12-1-1535: Cornelis Jan Jacobsz. oud 11 jaar, hulde door Johan Bindorp, bij dode van zijn vader
Jan Jacobsz., behoudens de lijfrente van 6 rijnsgulden per jaar van zijn grootmoeder Heylwich
Cornelisdochter (1, fol. 232).
11-9-1545: Cornelis Jan Jacobsz. herroept de door hem op 13-2-1542 gemaakte bepaling, dat bij
zijn kinderloos overlijden zijn oudste zuster Margriet het leen zal erven en dan aan haar jongere
zusters Alijt en Elyzabeth samen 400 goudgulden moet uitkeren (1, fol. 278v).
1-8-1551: Cornelis Jansz. van Boichout belast het leen ten behoeve van heer Aelbrecht van Egmont van Meresteyn, landcommandeur van de balije van Utrecht van de Duytsen Orde, met een
jaarrente van 48 karolus gulden, te lossen met 800 gulden (1, fol. 300v).
8-5-1560: Willem Pauwelsz. te Amsterdam na overdracht door Cornelis Jan Jacobsz., burger te
Utrecht (1, fol. 335).
16-5-1560: Notaris Medemblick, secretaris van de lenen van de proost, verklaart dat Willem
Pauwelsz., burger te Amsterdam, en Cornelis Jan Jacobsz., burger te Utrecht, zeggen dat de rente
met 800 karolus gulden is afgelost en dat het leen niet meer is belast met de lijfrente van wijlen
de grootmoeder van Cornelis Jan Jacobsz. (1, fol. 336v).
1-9-1595: Meester Ghijsbrecht van te Nesse bij dode van zijn vader Willem Pauwelsz. (2, fol.
264).
29-2-1612: Jacob de Graeff, heer tot Polsbroeck, hulde door Willem Adriaensz. de Moy, drossaet van Polsbroeck volgens procuratie verleden op 24-11-1611 voor het gerecht van Amsterdam, na overdracht door meester Ghijsbert van ten Nesse (3, fol. 58v).
7-5-1612: Willem Adriaensz. de Moy, drossaet van Polsbroeck, mag ten behoeve van Jacob de
Graeff, heer van Polsbroeck, 3½ morgen land afgraven en ontgronden binnen de lenen 33A en
33B (3, fol. 61).
..-9-1639: Als leen 33C.
34. De erfpacht van 5 morgen land (1629: genaamd Reyneveltshorn) te Woerden, tegen 8
lood zilver fries geld per jaar en 2 kapoenen, te betalen binnen de Stad Utrecht, half op
11 november en half op 22 februari. Belend boven: Jan Screvelsz. (1440: Thomaes
uten Broeck, 1531: Aecht, de weduwe van Martijn Gerijtsz., 1559: Henrick Martensz.,
1629: het land dat wijlen Jacob van Schalckwijck in pacht hield), beneden: Jan Aertsz.
van der Maerne, (1440: Jan van Hamersteyn, 1559: Claes Claesz. te Woerden, 1629:
vroeger de erfgenamen van Jonge Clauwen), ten oosten (1629: Sijmon Gerritsz.), ten
westen (1629: de erfgenamen van Marten Dircxz. en de kerk en het gasthuis van
Woerden), strekkende (1629: van de ervoor gelegen hoeve tot aan de sloot langs de
Gravensloterdijk).
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13-12-1439: Symon Jan Siongenz. (1, fol. 10v).
8-8-1440: Aernt Herman Petersz. en Korstant Gerijt Philipszoonsz. elk met een helft na overdracht door Symon Jan Tsiongenz. (1, fol. 15).
26-11-1466: Aelbert van Maerssen, te versterven op zijn jongste dochter Hase, na overdracht
door Aernt Herman Petersz. en Korstant Gerit Philipszoonsz. (1, fol. 66v.).
13-4-1475: Het gemene convent van de besloten zusters van de derde orde van Sint Franciscus
van penitentiën van Sint Margarieten tot Royenborch in Leyerdorp na overdracht door Aelbert
van Maerssen en zijn zoon Dirck van Maerssen (1, fol. 83v).
6-3-1531: Jan Jansz. bij dode van zijn broer Reyer Jansz. en draagt het leen over aan Gerijt Petersz., poorter te Woerden (1, fol. 218).
24-11-1559: Simon Gerijtsz. bij dode van zijn vader Gerijt Petersz. (1, fol. 334v).
23-11-1577: Petertgen Gerritsdochter bij dode van haar broer Simon Gerritsz. (2, fol. 113).
26-8-1603: Gerit Jacobsz. bij dode van zijn tante Petertgen Gerritsdochter (2, fol. 365).
24-11-1604: Jan Aert Dammasz. na overdracht door Gerrit Jacobsz. (2, fol. 379v).
23-5-1629: Aert Jansz. Reyneveltshorn, burger van Woerden, na overdracht op 1-6-1629 voor
notaris Willem van Leeuwen aldaar door zijn vader Jan Aert Daemsz., oud vroedschap te Woerden (3, fol. 306).
35. Het gerecht, de tijns en tiende (1439: een tiende, tijns en smaltiende) van 2 hoeven land
in Cromwijck in de parochie Woerden (1440: in Vloeswijck), belend beneden (1440:
een waterkering genaamd) de Hellinckweg, boven: heer Willem van Montfoirde van
Zweten (1440: - en vrouwe Hase van Zulen, weduwe van heer Vrederick uten Ham).
..-.-13..: Huge van Vloten, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
7-5-1439: Willam van Vloeten (1, fol. 5).
29-4-1440: Thomaes uten Broeck, bij kinderloos overlijden te versterven op de erfgenamen van
zijn moeder, na overdracht door Willam van Vloeten en zijn oudste zoon Hughe van Vloeten (1,
fol. 13).
7-3-1464: Johan uiten Broeck, gehuwd met jonkvrouwe Jan, bij dode van zijn vader Thomas
uiten Broeck (1, fol. 60).
4-11-1480: Johan uiten Broeck tocht zijn vrouw jonkvrouwe Mary van Adrichem (1, fol. 94v).
20-11-1492: Thomaes uiten Broeck bij dode van zijn vader Johan uiten Broeck (1, fol. 114).
8-1-1532: Johan uijten Broeck bij dode van zijn vader Thomaes uyten Broeck (1, fol. 222v).
17-1-1551: Cornelis Gerritsz. te Woerden na overdracht door Johan uyten Broeck (1, fol. 297v).
24-7-1579: Gerrit Cornelisz. bij dode van zijn vader Cornelis Gerritsz. (2, fol. 124).
19-9-1586: Bartrout Gerritsz. bij dode van zijn vader Gerrit Cornelisz. (2, fol. 176).
17-3-1627: Cornelis Bartroutsz. bij dode van zijn vader Bartrout Gerritsz. (3, fol. 282).
2-7-1645: Heer Cornelis Bartholsz. van Vlooswijck mag bij testament over het leen beschikken
(4, fol. 88).
14-6-1647: Heer Johan van Vlooswijck, raad en vroedschap te Amsterdam, kapitein van de burgerij, bij dode van zijn broer heer Gerard van Vlooswijck, schepen aldaar (4, fol. 92).
24-6-1647: Jonkvrouwe Elisabeth van Vlooswijck, met het recht om bij testament over het leen
te beschikken, bij dode van haar broer heer Cornelis Bartholsz. van Vlooswijck volgens diens
testament op 19-5-1647 voor notaris Jan van Bleyswijck te ’s-Gravenhage gepasseerd (4, fol.
93).
10-5-1655: Jonkvrouwe Anna van Vlooswijck, gehuwd met Jacob de Wael, na magescheid op
18-12-1654 voor notaris Franchoys Marhoud te Amsterdam, bij dode van heer Johan van Vlooswijck, heer van Vlooswijck (4, fol. 184v).
36. De helft van het goed te Vlowijc (1432: Vloeswijck) met 4 hoven, gerecht, tijns en tiende, belend boven (1522: Dirc van Wulven), beneden (1522: Hubrecht Aelbrechtsz.).
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..-.-13..: Willam van Montfoirt heer Heinricxz., vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
..-.-14..: Heer Willem van Montfoirde die Rover tocht zijn vrouw vrouwe Margriete van Langherac (Archief van de heren van Montfoort, inv.nr. 282, blz. 276).
10-11-1432: Heer Johan, burggraaf van Montfoirde, na overdracht door heer Willem van Montfoirde die Rover (Montfoort, inv.nr. 282, blz. 270).
19-2-1433: Jehan, burggraaf van Montfoirde geeft aan zijn neef heer Willam van Montfoirde die
Rover, gehuwd met vrouwe Margriete van Langherac, voor de duur van zijn leven het leen en
andere goederen, die hij van hem heeft gekocht, in erfpacht tegen 1 Vlaamse groot per jaar
(Montfoort, inv.nr. 282, blz. 276).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 12A tot:
5-5-1649: Heer Cornelis van Vlooswijck na overdracht door meester Adriaen de Raedt, advocaat
voor het Hof van Utrecht, namens heer Ferdinand Philips, vrijbannerheer van Merode, markies
van Westerloo, graaf van Olem (4, fol. 130).
37. De helft van het goed te Vlowijc (1439: Vloeswijck) met 4 hoeven, gerecht, tijns en
tiende bij de Lijnschoten, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden door Willam van Montfoird heer Heinricxz. (1439: - door heer Willam van Montfoirde van
Sweten, 1454: - door Henrick, heer van Montfoirde). Belend boven: jonkvrouwe Geertruut, gehuwd met Vryese van der Doem met een leen van de proost, (1439: Jacob die
Hoeghe, Dirc van der Horst, Jan Screvel met zijn kinderen en Dirc Willamsz.), beneden: Hugo van Vloeten met gerecht en tiende van 2 hoeven, die hij van de proost houdt
(1439: jonkvrouwe Ghijsbrecht uiter Korenmarct, gehuwd met Jan van Zulen), strekkende (1439: van de Linschoten tot de Broeckdijk).
..-.-13..: Mechtelt van Ysendoren, gehuwd met Claes Oem, vermeld in 1395 (1, ongefolieerd).
20-3-1439: Vrouwe Hase van Zulen, weduwe van heer Vrederic van Baersel (1, fol. 3v).
17-5-1449: Heer Lodewijck van Montfoerd, ridder, neef van de proost Ghijsbrecht, broeder tot
Brederode, tot Gennep, tot Vyanen en ter Ameyde, na overdracht door Dirck Hacke namens
vrouwe Hase van Zulen heer Johansdochter van Zulen van Natenwisch, weduwe van heer Vrederic uten Ham van Baersel (1, fol. 22v).
6-11-1454: Heer Johan van Montfoirt, ridder, bij dode van zijn vader heer Lodwijck van Montfoirde, ridder, en draagt het leen over aan zijn zuster jonkvrouwe Ode, bastaarddochter van heer
Lodwijck van van Montfoirde, hulde door Gherijt van den Rijn Zouwenz. van den Rijn (1, fol.
37v).
7-10-1466: Oede van Montfoirde, natuurlijke zuster van proost Willem van Montfoirde, met ledige hand, hulde door Herman Claesz. (1, fol. 65v).
21-1-1487: Kosten van der Does Dircxz. van der Goude, bij dode van zijn moeder Oede van
Montfoirde heer Lodewijck van Montfoirde natuurlijke dochter, indien hij en zijn beide broers
kinderloos overlijden, zal het leen versterven op de erfgenamen van wijlen heer Lodewijck van
Montfoirde (1, fol. 104v).
27-1-1508: Heer Jan, heer tot Montfoirdt, neef van de proost Willem van Montfoirdt, na overdracht door Kosten van der Does Dircxz. van der Gouda (1, fol. 152).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 36.
OUDEWATER
38. Het veer te Oudewater.
19-12-1423: Johan, burggraaf van Montfoirde, na overdracht door Jan van Woerden, heer te
Vliet en Markerhoeft (Archief van de burggraven van Montfoort, inv.nr. 282, blz. 53).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 12 tot:
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2-7-1594: Jonkvrouwe Jenne van Merode, vrijvrouwe van Houffalize, hulde door Nicolaes van
Abbenbroeck, heer in Abbenbroeck volgens procuratie op 12-2-1594 verleden voor notaris Egidius Fossanus op het slot Ham sur Leure in het land van Luyck en die op 8-6-1594 hiertoe Nicolaes Dirxcz., rentmeester van Montfoort machtigt, bij dode van haar moeder vrouwe Philipotte,
vrouwe van Montfoort (2, fol. 251).
39. Ratalis met de heerlijke gerechten en bijbehorende goederen.
19-12-1423: Johan, burggraaf van Montfoirde, na overdracht door Jan van Woirden, heer te
Vliet en Markerhoeft (Montfoort, inv.nr. 282, blz. 53).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 12 tot:
10-8-1650: Meester Everhard van Wede, procureur voor het Hof van Utrecht, na overdracht door
meester Rudolph van de Nypoort namens Ferdinand Philips, vrijheer van Merode, markies van
Westerloo, graaf van Olen (4, fol. 135v).
40. De tienden in Oudewatere.
25-5-1239: Het kapiitel van Sint Salvator krijgt het leen ten eigen na koop tegen 50 pond
Utrechts van Rothard van Hamme, ridder (inv.nr. 742).
VOORHOUT
41. Een huis met hofstad en 10 morgen land in het ambacht Voirhout, belast met 40 stuiver per jaar ten behoeve van de graaf van Holland, belend ten zuidwesten: de papelijke proven van Voirhout en de erfgenamen van Jan van Sassenem, ten noordoosten:
Willem van den Voirde en de kapelrie, die nu van meester Jan Dircxz. is, ten zuidoosten: de Teylingerweg en de vrouwe van Broechuysen, ten noordwesten: de heerweg;
2 morgen geest aldaar ten noordwesten van de genoemde hofstad, belend ten noordwesten en ten noordoosten: de weduwe en de kinderen van Cijsbert van Boechorst, ten
zuidoosten: de heerweg, ten zuidwesten: Anthonijs Casijn;
4 hond broekland, belend ten westen en zuidwesten de watering en een stenen brug,
ten oosten: de heerweg en ten noorden: de voorsteeg; 2 aaneengesloten stukken madeland, samen groot 2½ morgen, belend ten noordwesten: de weduwe en de kinderen van
Willem van Lovensteyn, ten zuidoosten: het klooster Reynsburch en Korstijn Dirck
Reyersz., ten zuidwesten: het klooster van der Lee, ten noordoosten: de Nieuwe weg
achter Jan Duycker;
1 morgen in 2 morgen madeland gemeen met de abdis en het klooster van Reynsborch,
belend ten zuidoosten: de erfgenamen van Margriete van Haastrecht en het Sint Michielszusterhuis te Haerlem, ten noordwesten: het Sint Katherijnen gasthuis te Leyden
en de regulieren te Leyerdorp, ten zuidwesten: Jan Meynaertsz. met Abrahamscamp,
ten noordoosten: de Nieuwe weg;
1½ hond geestland, belend ten zuidwesten: het klooster van der Lee, ten noordoosten:
Margriet, de weduwe van Verdiger en haar kinderen, ten zuidoosten: het broekland,
ten noordwesten: de weg voor Peter Verdigerszoons huis;
7 hond broekland ten oosten van de Voirhouter laan, belend ten noordoosten: de Sint
Jacobskapelrie in de kerk van Voirhout, ten zuidwesten en ten noordwesten: Feyn
Dirck Reyerszoons weduwe, ten zuidoosten: de bagijnen te Warmondt;
1 morgen land genaamd de Zetelaer, belend ten zuidwesten: het Onze Lieve Vrouwengasthuis te Leyden, ten noordoosten: het klooster van der Lee, ten noordwesten: Gherijt Rijswijck, ten zuidoosten: de genoemde kapelrie van Sint Jacob;
1 morgen land van de Zijdelmade, belend ten zuidwesten: de broeders te Warmont,
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ten noordoosten: Ghijsencamp, ten zuidoosten: het klooster te Reynsborch, ten noordwesten: de weduwe en kinderen van meester Jacob van Zantvoirt en Dirck van Delff;
een woning met 4 morgen land, waarop deze staat, belend te noordoosten: het kapelrieland van meester Jan Boudijnsz. en de watering, ten zuidwesten: Dirck van Delff en
Jan Nagell, ten zuidoosten: het land van de kerk van Voirhout, ten noordwesten: de
heerweg;
7 hond land in pacht gehouden met de voorgaande woning, belend ten noordoosten:
het land van de kerk van Voirhout, ten noordwesten: Dirck van Delff, ten zuidwesten
en noordoosten: Dirck Ghijsbertsz.;
8 hond madeland ten zuidoosten van de vlyetvelden, belend ten zuidwesten: de zusters
van Warmont, ten noordoosten: het klooster van der Lee, ten zuidoosten: het klooster
Reynsborch, ten noordwesten: de vrouwe van Broechusen;
een 20 voet brede akker, ten dele langs de hofstad van Huge Hugensz., belend ten
noordoosten en zuidwesten: het klooster van der Lee, ten zuidoosten: de heerweg, ten
noordoosten: het broeckland;
1½ morgen madeland achter Hoich Teylinghe, belend ten noordoosten: de oude wetering, ten zuidwesten: het land van de kapelrie afkomstig van meester Mathijs, gebruikt door Claes Jan Duyckersz. en de kinderen van Noorde, ten zuidoosten: het
klooster te Reynsborch en ten noordwesten: het klooster van der Lee;
1 morgen madeland achter Hoich Teylinghe, belend ten zuidwesten: Johan Philipsz.,
ten noordoosten: Dirck van Delff, ten noordwesten: Groot Jan, ten zuidoosten: Willem
Stevensz.;
een half huis met woning, gemeen met de vrouwe van Broichuysen en door deze aan
alle zijden belend;
een woning met geest- en broekland, groot 5½ morgen, het geestland is belend ten
zuidoosten, noordoosten en zuidwesten: de Teylingher warande en landen, ten noordoosten: het genoemde broekland met Geertruyt Albouts, strekkende tot het lage veen;
2 morgen madeland, belend ten zuidwesten: het klooster van der Lee, ten noordoosten:
de zusters te Warmont, ten noordwesten: de middelsloot achter Andries Jacobsz., ten
zuidoosten: de noortwatering;
1½ morgen madeland waarin de kapelrie van meester Jan Dircxz. 4 zwaden heeft, belend ten noordoosten: de broeders van Leyerdorp, ten zuidwesten: de broeders van
Warmont, ten noordwesten: vroeger meester Mathijs en nu een kapelrie, ten zuidoosten: de Noirtwatering te Voirhout, waar al deze landen liggen.
23-3-1480: Ewout Willem Bertoensz., gehuwd met Marie heer Johans bastaarddochter van Beloes, na opdracht uit eigen voor het gerecht van Voirhout onder bezegeling van de schout Cornelis de bastaard van Beloys. Indien hij als leenman recht moet zitten, zal aan hem 5 stuiver per
mijl, die hij heen en terug reist, voor zijn kosten worden uitgekeerd en voor iedere extra dag nog
eens 5 stuiver. Het leen zal versterven in gelijke delen op al zijn kinderen, die elk 2 kapoenen als
heergewaad moeten betalen. Zij mogen op straf van verbeurte hun aandeel niet op voorhand verkopen. Zijn oudste erfgenaam mag zijn medeërfgenamen voor samen 100 rijnsgulden van 40
groten het stuk uitkopen. De reden voor deze regeling is dat hij en zijn vrouw lenen houden van
de graaf van Hollant, van de domproost en van de proosdij van Sint Maria te Utrecht, die op zijn
oudste erfgenaam zullen versterven. Indien hij kinderloos overlijdt komt het leen aan zijn broer
Jan Duycker met een last van 10 rijnsgulden per jaar ten behoeve van zijn zuster Yde, indien de
grootte van het leen vermindert, waardoor de opbrengst minder dan deze lijfrente wordt, dan
wordt deze laatste ook kleiner. Indien de waarde tot beneden 50 Aernemse gulden vermindert,
zal er slechts één leenvolger zijn (1, fol. 92v).
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25-1-1502: Diewer Ewout Willem Bertoenszoonsdochter, gehuwd met Jan van Alphen, bij dode
van haar vader Ewout Willem Bertoensz. (1, fol. 138).
7-7-1509: Jonkvrouwe Diewer Ewoutsdochter, gehuwd met meester Gherijt van der Laen, licentiaat in beide rechten, wordt bevestigd in de lijftocht die zij op 15-5-1509 voor notaris meester
Anthonis Jansz. alias Cock haar man heeft gemaakt en de volgende dag daartoe Cornelis Cameron heeft gemachtigd te verheffen, ziek zijnde (1, fol. 155v).
8-11-1510: Diewaer Ewout Willem Barthoutsdochter, gehuwd met meester Gherijt van der
Laen, krijgt het grootste deel van het leen ten eigen, dat dan verminderd is tot het leen 41A (1,
fol. 161).
41A. 1½ morgen land te Voerhout, waarin de kapelrie van meester Jan Dircxz. 4 zwaden
heeft, belend ten noordoosten: de broeders te Leyderdorp, ten zuidwesten: de broeders te Warmont, ten noordwesten: vroeger meester Mathijs en nu een kapelrie, ten
zuidoosten: de Noordwatering;
4 hond land aldaar, belend ten noordoosten: het land dat gebruikt wordt door Ysbrant Willem Bettenz., ten zuidwesten: de vrouw en kinderen van Ysbrant Woutersz., ten zuidoosten: Diewaer Ewout Willem Barthoutsdochter, ten noordwesten:
de kleine zwetsloot.
17-12-1571: Meester Nicolaes van der Laen, raad ordinaris in het Hof van Hollandt, hulde door
meester Floris van der Poll, advocaat voor het Hof van Utrecht, volgens procuratie op 12-121571 te ’s-Gravenhage verleend, bij dode van zijn vader meester Gerrit van der Laen (2, fol. 79).
10-10-1576: Galenus van der Laen, onmondig, voogd: Hendrick van der Laen, bij dode van zijn
vader meester Nicolaes van der Laen (2, fol. 110).
2-12-1593: Adam van der Duyn, hulde door meester Maerten Meyster, rekenmeester te Utrecht,
volgens procuratie d.d. 26-11-1593, na overdracht door Geleyn van der Laen (2, fol. 245v).
2-5-1610: Adam van der Duyn krijgt een nieuwe brief omdat de oude is zoek geraakt (3, fol.
40v).
3-3-1630: Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijck en ’s Gravenmoer, hulde door Theophius
van Cats, bij dode van zijn vader Adam van der Duyn (3, fol. 307).
15-7-1650: Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijckeen ’s Gravenmoer, hulde door Goossen
de Bije, secretaris van Rijswijck, volgens procuratie d.d. 7-7-1650, bij dode van heer Nicolaes
van der Duyn, heer van Rijswijck en ’s Gravenmoer (4, fol. 133).
24-10-1659: Jonkheer Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijck, onmondig, voogden: A.A.
van Wassenaer en W. van Rijt, moeder: vrouwe Anna Machtelt van Berch, hulde door Cornelis
van der Hoogh, rentmeester, volgens procuratie d.d. 1-8-1659, bij dode van zijn vader Nicolaes
van der Duyn (4, fol. 226).
VLIST
42. Een erfje en een hofstede indertijd uit de diepte van de Vlist door aanslibbing is opgewassen, buitendijks aan de westzijde, belend boven: Gijsbert Claesz. en Jan Jacobsz.
(1613: Ewout Adriaensz.) en beneden: de heren van de Dom te Utrecht, groot 5 à 6
roede in het vierkant, door de voorzaten van Gherit Gherijsz. betimmerd, bepoot, betuind en verbeterd, waarvan het huis 2 of 3 maal is verbrand, zowel tengevolge van een
ongeluk als van vijanden, belast met een tijnspenning van een oud ‘swartgen’ of een
hollands oortje, te betalen op 11 november.
16-11-1538: Gherijt Gherijtsz. van Vlist (1, fol. 343).
9-1-1613: Gijsbert Gijsbertsz. Bosch (3, fol. 71).

38

1-2-1613: Gijsbert Gijsbertsz. Bosch wordt de tijnspenning kwijt gescholden en koopt het leen
ten eigen tegen 22 karolus gulden (3, fol. 78).
LEERBROEK (Reijerskoop)
43. 110 morgen land in Reynerscoep in het land van Arckele en 50 morgen land aldaar,
die tot de bouwinge op de Donck plagen te horen (1422: belast met 51 wilhelmus schilden per jaar te betalen in 2 korte termijnen).
30-1-1316: Johan, heer van Arkele, draagt samen met zijn oudste zoon Jan het complex op aan
de proost om het in erfpacht te houden tegen 150 grote koningstoernoois van 16 penningen per
jaar, half te betalen op 22 februari en half op 24 juni, met het recht het binnen 5 jaar te lossen met
1500 pond. Hij ontvangt in ruil hiervoor het leen 8 en zegelt: 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken; mede bezegeld door schepenen van Gorinchem, nl. Goeswijn Valck: een zittende valk; Arnout Cappe: een schoen, rechtsboven vergezeld van een spoorrad, in een cirkel in plaats van een
schild; Witte Henric Yenz.: een versmalde dwarsbalk over een … (gaand everzwijn?, inv.nr.
1816).
..-.-1395: De heer van Arckel houdt het goed tegen 150 pond Utrechts in pacht (1, ongefolieerd).
29-10-1422: Jan Walraven, die zegelt: een gaande reiger (inv.nr. 1816).
18-7-1423: Jan Walraven, volgens verklaring door schepenen van Gorinchem, die zegelen, nl.
Heinric die Haen: gedwarsbalkt van 7 stukken, en Segher Dircsz.: gedeeld I: 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken, II: een hoekige dwarsbalk van 2 kepers (inv.nr. 1816).
25-5-1443: Willem die Vissscher, zegel: een sint Andrieskruis, dat gevormd wordt door 4 geren,
die elkaar met de punten raken, medebezegeld door schepenen van Gorinchem, n.l. Gerijt
Dircsz.: 6 bollen 3, 2, 1, waarboven een barensteel met 3 hangers, en Heymeric Heymericsz.: een
schildhoofd beladen met … boven 3 palen van vair (inv.nr. 1816).
20-4-1453: Jan Cnobbout Heynricsz., zegel: een klimmende leeuw, waarover een dwarsbalk en
mede bezegeld door schepenen van Gorinchem n.l. Gerijt Dircsz.: als op 25-5-1443, en Dirc Petersz.: een schildhoofd, in het midden beladen met een 6 puntige ster, boven 3 palen van vair
(inv.nr. 1816).
3-4-1494: Jonkvrouwe Christijn Quekels, weduwe van Mertijn Alphuysse, bezegeld door haar
neef Heynrick van Sevenberghen: een dwarsbalk vergezeld van 3 sint Andrieskruisen 2, 1 en
door schepenen van Gorinchem, n.l. Mertijn Jansz.: 2 dwarsbalken, en Adriaen Huygensz.: een
gaande vos, midden boven vergezeld van een ster, beneden van een burcht met poort en 3 kantelen (inv.nr. 1816).
1-1-1564: Heer Hypolitus Persijn, president in het Hof van Utrecht (2, fol. 391).
8-10-1567: Heer Hypolitus Persijn, gehuwd met Elysabeth die Jonghe, president in het Hof van
Utrecht, mag voortaan de pacht in één termijn op 22 februari voldoen (2 fol. 39v).
20-1-1569: Johan Persijn (3, fol. 26v).
15-7-1609: Johan Persijn mag bij testament over het leen beschikken (3, fol. 26v).
Het leen 43 is gesplitst in 43A, 43B, 43C.
43A. Een derde deel van het leen.
7-7-1625: Jonkheer Jacob van der Wiele van der Werve, mede names de andere erfgenamen van
zijn grootmoeder jonkvrouwe Josina de Jonge, gehuwd met Cornelis van der Wiele, volgens het
testament gepasseerd op 21-2-1622 voor notaris Vosmeer te ’s-Gravenhage door jonkheer Johan
Persijn (3, fol. 264).
5-11-1656: Justus de Nobelaer, heer van Burgst, namens de erfgenamen van jonkrouwe Josina
de Jonge, na jonkheer Jacob van der Wiele van der Werve (4, fol. 202).
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43B. Een derde deel van het leen.
16-9-1625: Jonkheer Arent van der Hooch, mede ten behoeve van de andere erfgenamen van
zijn grootmoeder jonkvrouwe Anna de Jonge, gehuwd met meester Arent van der Hooch (3, fol.
266).
43C. Een derde deel van het leen.
16-9-1625: Meester Dirck de Jonge, advocaat voor het Hof van Hollant, volgens het testament
van jonkheer Johan Persijn (3, fol. 268).
15-11-1627: Meester Dirck de Jonge, advocaat voor het Hof van Hollant, mag bij testament over
het leen beschikken (3, fol. 287).
27-2-1660: Meester Cornelis de Jonge, secretaris van Delfland, bij dode van zijn vader meester
Dirck de Jonge, advocaat voor het Hof van Holland (4, fol. 231v).
N.B. Dit complex wordt eerst sedert 1564 als leen beschouwd, daarvoor als erfpachtland.
HET LAND VAN STEIN
44. Het gerecht van Haestrecht over de IJssel, de visserij in de IJssel tussen de Goude
en de Wiericxsloot, het halve veer c.a.
..-.-1299: Jonkvrouwe Margriete van der Goude bij dode van haar moeder jonkvrouwe
Sophye (L.H. 430, fol. 4v).
..-.-1308: Jonkvrouwe Margriete van der Goude met ledige hand, vermeld op 1-1-1325 als
echtgenote van heer Aernout van Steyn (Graven van Holland, inv. 2102, fol. 50 en Oud
Stadsarchief Gouda, inv. 637).
24-7-1325: Heer Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, krijgt het leen met andere
goederen in erfpacht tegen 30 sc. Utrechts per jaar (Graven van Holland inv.nr. 539).
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