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Inleiding
Omstreeks 1281 wordt Didderic van de Werve als leenman van de graaf van Holland voor het
huis te Werve te Rijswijk vermeld,1 naderhand gevolgd door Floris van de Werve. Amelis uten
Waerde verkrijgt na hem deze hofstad en draagt haar op 22 november 1309 over aan Gisebrecht
Zweymen.2 Bij die gelegenheid blijkt, dat Beatrijs, dochter van Floris van de Werve een perceel
ten oosten van de hofstad hield van Willem van de Werve haar broer. Op 13 januari 1324 tocht
Ghisebrecht Zweymen zijn echtgenote Clemeynse, dochter van Herbaren van Foreest, aan het
leen.3 Eerst in 1390 treffen we in de grafelijke leenregisters de belening met ledige hand aan van
Spronc van den Werve.4 Als laatste heer van het huis te Werve zien we optreden Jacob Hendrik
baron van Wassenaar etc. Zijn verleibrief dateert van 14 februari 1771.5 De huidige eigenares, de
Koninklijke Shell Mij., verkrijgt het bezit in 1922 na koop van de heer A. Labouchère.
In de hierboven vermelde leenakte van 1309 wordt de grootte van het land dat het huis omringde
omschreven als ‘veertien morghen luttel mijn of meer’. In 1454 vermeerdert Jan Ruychrok van
den Werve dit perceel met 146 morgen, zodat het geheel 160 morgen groot is.6 Acht jaar later
krijgt hij toestemming om hiervan 60 morgen aan zijn jongere kinderen te vermaken, die het in
leen zullen houden van te Werve.7
Wanneer hij de hofstad in 1470 overdraagt aan zoon Claes, bepaalt hij, dat deze zijn jongere
broer Vranck met 24 morgen zal belenen.8 Op 9 februari 1445 koop Jan Ruychrok van Huge Jan
Beynse 28 morgen land met een woning liggend in het ambacht Rijswijk (zie leen 7).9
De registratie wordt gevormd door drie registers, aanwezig op het Algemeen Rijksarchief te ’sGravenhage. Het eerste daarvan is ongefolieerd maar genummerd van 1 tot 10 en daarna ongenummerd. Van de gegevens over de periode 1725 tot 1811 is geen gebruik gemaakt.
Noten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A.R.A. LRK nr. 5 fol. 49.
A.R.A. LRK nr. 5 fol. 93v, LRK nr. 49 fol. 6v.
A.R.A. LRK nr. 2 fol. 32.
A.R.A. LRK nr. 422 fol. 4.
F.A. Hoefer: Het huis te Werve te Rijswijk, in: De Navorscher 1893 blz. 275-292.
A.R.A. LRK nr. 116 c. Nd.-Holland fol. 44-47.
A.R.A. LRK nr. 117 c. Nd.-Holland fol. 12v-13.
A.R.A. LRK nr. 118 c. Nd.-Holland fol. 19v.
R.A. Zeeland, cartularium Jan Ruychrok fol. 62, gedrukt in Verslagen ’s Rijks Oude Archieven
XIX (1907) blz. 268.

SCHIPLUIDEN
1. 14 morgen land op ’t Wout (1618: op de Harnas), noord (1515: de watering genaamd de
Zwet), zuid (1515: de kerk van ’t Wout en de Heilige Geest van Delft), west (1515: Jan
Jansz. c.s. en Katharina, weduwe Hendrick Aemsz.; 1582: Hendrik Aemsz. en Jan
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Corssz.; 1623: de leenman), oost (1515: Mr. Huge van Egmont; 1582: de weduwe erven
Huch ten Brouck), met uiterdijcken (1515: west: Nicolaes Aernt Touwens., oost: het
oude gasthuis van Delft), (1521: jaarlijks 48 pond waardig), (1623: zijnde een weer
groot 14 morgen, zuid: de Molensloot, west: de koper).
3-3-1468: Jan Ruychrok vermaakt aan Vranck, zijn jongere zoon, die zal houden van te Werve,
vermeld 1472 onder Rijswijk, (inv.nr. 1 blad bij nr. 3, inv.nr. 2 fol. 36v, LRK 283 fol. 89).
..-.-1500: Mr. Jan van Noortwijck, kanunnik van Den Haag, bij overdracht door Philips van de
Werve, die het was aangekomen van Vranck zijn vader (inv.nr. 1 blad bij nr. 3).
10-5-1500: Mr. Philips Ruychrock van der Werve Vranckensz., neef van de leenheer, belast met
5 lb. groot Vlaams, t.l.v. Cornelis Jansz., alias Cannemaker lakenkoper in den Haghe, te lossen 1
op 14, de lenen 1 en 2 (LRK 122, cap. N.H. fol. 19-20).
22-12-1500: Cornelis Jansz. Cannemaker, draagt de rente over aan Tielman van Dullecum, bevestigd door de graaf (LRK 122, cap. N.H. fol. 19-20).
19-2-1501: Mr. Jan Hugenz. van Noortwijck, bij overdracht door mr. Philips Ruychrock van de
Werve (LRK 123, cap. Z.H. fol. 28v).
..-.-1519: Geerit Corffsdr., bij dode van Mr. Jacob Pijnsz., haar man, die kocht van wijlen heer
Jan van Noortwijck pastoor van Overschie, die beleend was door Lodewijk van de Werve maar
aanvankelijk niet door Maria van Domburg, hulde door haar zwager Jan de Jonge, (inv.nr. 1 nr.
3).
4-10-1537: Hadewij Pijsz., bij dode van haar moeder Geerit Claes Corffzdtr., hulde door haar
man Adam van der Duyn, (inv.nr. 1 nr. 4).
20-3-1582: Joncheer Willem van der Duyn, bij dode van zijn moeder joncvrouwe Hadewij
Pijnssz., (inv.nr. 1 nr. 10).
9-7-1618: Joncheer Adam van der Duyn, heer van ’s-Gravenmoer, bij dode van joncheer Willem
van der Duyn, zijn oom, hulde door Goosen de Bije, secretaris te Rijswijk, (inv.nr. 1 ongefol.).
8-3-1619: Harman van Middelcoop wonende in Den Haag, bij overdracht door joncheer Adam
van der Duyn, heer van ’s-Gravenmoer en het ambacht van Rijswijk, voor de somma van 7350
gld. tot 40 groten ’t stuk, hulde door Goosen de Bije, secretaris te Rijswijk, (inv.nr. 1 ongefol.).
13-6-1623: Blasius Pietersz. wonende te Delft, bij overdracht door Herman van Middelcoop wonende te ’s-Gravenhage, voor de somme van 9100 gld. (inv.nr. 1 ongefol., inv.nr. 2 fol. 38).
29-3-1647: Pieter Blasius den oude, bij dode van Blasius Pietersz., t.b.v. hemzelf en zijn medeerfgenamen (inv.nr. 2 fol. 38).
Het leen 1 is gesplitst in 1A en 1B.
1A. De helft van 14 morgen land in ’t Wout: 1652: vermeerderd met ¼ van voorn. 14 morgen. 1656: 13 morgen 2 hond land, belend ten westen: Elisabeth Adriaense de Zeeuw
en Pieter Blasius Dijcxhoorn den ouden, ten oosten: het ampt van Vrijenban en Pieter
Blasiussen Dijcxhoorn den jongen.
29-3-1647: Arent Blasius, bij dode van zijn vader Blasius Pietersz. (inv.nr. 2 fol. 38).
6-3-1656: Elisabeth Adriaens de Zeeuw, bij dode van haar man Arent Blasius Dijcxhoorn,
bouwman, wonend op ’t Wout buiten Delft, bij brieven van octroy van 14 sept. 1650 op grond
van het testament van haar man van 24 dec. 1648 opgemaakt door notaris Johan van Steelander
te Delft, bij erfdeling van 28 febr. 1652 van Pleuntgen Blasius Dijcxhoorn (inv.nr. 2 fol. 40v43v).
4-8-1664: Pieter Arendtsz. Dijcxhoorn, oud 25 jaar, wonend op ’t Wout, bij overdracht door zijn
moeder Elisabeth Adriaense de Zeeuw (inv.nr. 2 fol. 45v-46v).
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1B. De helft van 14 morgen land in ’t Wout: 1648 de helft van 13 morgen 2 hond of volgens leenregister 14 morgen land, gelegen in Wout Harnesse strekkende uit de wateringe, genaamd de Meer, noordwaarts tot in de Sweth, belend ten westen: Arent Blasius en de erfgenamen van Pleuntge en de voorn. Pieter Blasius. 1659: Elisabeth Adriaens de Zeeuw en Pieter Blasius Dijcxhoorn. 1686: Pieter Arentsz. Dijcxhoorn, ten
oosten: het ambacht van Vrijenban en de voorn. comparant en zijn broer 1686: het
ambacht van de Vrijenban en Pieter Blasius Dijcxhoorn, ten zuiden 1659: de Molensloot, genaamd de Meer, ten noorden 1659: de Weth. Op 28 febr. 1652 verminderd
met ¼ part in 14 morgen. 1686: ¼ part in 14 morgen land op de Harnesse in de parochie van ’t Wout.
29-3-1647: Pleuntgen Blasius, bij dode van haar vader Blasius Pietersz. (inv.nr. 2 fol. 28).
18-11-1648: Pieter Blasius, innocent, bij dode van Pleuntge Blasius, als oudste broeder, hulde
door notaris Gerridt van den Wel te Delft bij procuratie gemaakt voor notaris Cornelis Coeckebacker te Delft van 13 aug. 1648 door Pieter Blasius Dijcxhoorn wonende in de ambacht van de
Vlaerdinge en Philips Blasius Dijcxhoorn voogden over Pieter Blasius den ouden hun innocenten
broeder (inv.nr. 2 fol. 38-39v).
27-5-1659: Pieter Blasius Dijcxhoorn den ouden, wonend op ’t Wout, bij brieven van investituur
van 28 nov. 1648 en verkregen bij deling van 28 febr. 1652 van wijlen Pleuntgen Blasius Dijcxhoorn, zijn zuster , hulde door Mr. Hugo de Rijck bij procuratie van 19 mei 1659 voor notaris T.
van Hasselt te Delft opgemaakt (inv.nr. 2 fol. 44-54v).
16-6-1666: Willem Pietersz. Dijcxhoorn wonende Vlaerdingen-ambacht, bij dode van Pieter
Blasius Dijcxhoorn den ouden zijn neef (inv.nr. 2 fol. 46v-47).
7-3-1686: Pieter Willemsz. Dijcxhoorn, oud omtrent 26 jaar, wonende Vlaardingen-ambacht, bij
dode van Pieter Willemsz. Dijcxhoorn zijn vader, hulde door Laurens van Dijcxsloot, baljuw en
schout van de heerlijkheid Warmont, bij procuratie van 1 mrt. 1686 opgemaakt voor Jan van
Leeuwen en Goris Baers schepenen van Warmond (inv.nr. 2 fol. 49v-50v).
(23)-11-1695: Pieter Arentsz. Dijcxhoorn, oud 56 jaar, wonende op ’t Wout, bij overdracht van
Pieter Willemsz. Dijcxhoorn wonende Vlaardingenambacht, voor de som van 1000 gld. (inv.nr.
2 fol. 51-53).
RIJSWIJK
2. 9½ morgen in Rijswijk (1577: gemeen met 17½ morgen 1 hont), (1515: strekkende van
de Bredenwech), (1603: zuid: tot de Vlietwech; 1603: noord: de Watervliet), oost: (1515:
het kapittel van Den Haag, 1603: met 4½ morgen pachtland; 1605: de leenman), west:
(1515: Mr. Jan van Noortwijck), (1515: gebruikt door Dirck van der Speck, 1605: Sijmon Geeritsz. Storm).
3-3-1468: Jan Ruychrok vermaakt aan Vranck, zijn jongere zoon, die zal houden van te Werve,
vermeld 1472 (inv.nr. 1 blad bij nr. 3, LRK 283 fol. 89).
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 1 tot:
10-12-1515: Mr. Pieter van St. Pieters, secretaris ordinaris, voor Jan Florisz. priester van St. Katharina en Barbara te Noordwijk, voor Dirkje Klaasdochter, geprofeste zuster aldaar, bij dode
van mr. Jan van Noortwijck, waarna overdracht aan mr. Vincent Cornelisz., raad en meester van
de rekeninge in Den Haag, beleend door de graaf van Holland na weigering door de leenheer.
(LRK 123, cap. Z.H. fol. 28-29).
31-12-1515: Vincent Cornelisz., meester van de rekeningen in Den Haag, niet te verzuimen, bij
overdracht door Jacob Adriaensz. van de Wiele alias Stalpart, die samen met 12 morgen 3½ hont
eigen, waarop het kapittel van Den Haag 8 st. heeft op 4 hont geestland in de woning van Vranck
Ruychrok, de kerk van Rijswijk 2 pond, de regulieren buiten Haarlem 3 pond en de pater van
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Noordwijk f 15,- rijns, kocht van de executeurstestamentair van Mr. Jan Florisz. priester, pater
van Noordwijk, die verkreeg van Mr. Philips Ruychrok, neef van de leenheer voor 1880 pond ..
st. 4 d., (inv.nr. 1 nrs. 1-2).
2-1-1518: Mr. Vincent Cornelisz., meester van de rekeningen in Den Haag, (inv.nr. 1 nr. 2).
18-10-1550: Mr. Cornelis van Mierop, domproost te Utrecht, bij dode van zijn vader Vincent
Cornelisz., tresorier generaal, hulde door Mr. Jacob van Cabau, bij procuratie van 5 okt. 1550
aan Mr. Hermen van de Ketel, meester van de rekenkamer van Holland en Mr. Jacob van Cabau,
ontvanger, zijn broers, (inv.nr. 1 nrs. 5-7).
4-1-1567: Mr. Witte Wittensz. bij giftebrief van Mr. Cornelis van Myerop, domproost en aartsdiaken van Utrecht, tevens vermeld 31 juli 1571 bij testament van Mr. Cornelis van Myerop,
(inv. 1 nr. 8).
22-5-1577: Jacob Wittensz., minderjarig, bij dode van zijn vader mr. Witte Wittensz., hulde door
Jan Boot zijn oom en voogd, (inv.nr. 1 nr. 8).
9-9-1577: Jacob heer van Cabauw, zoon wijlen Mr. Vincent Cornelisz., bij do- de van Mr. Cornelis van Mierop, domproost van Utrecht zijn broeder, (= doorgehaalde akte) (inv.nr. 1 nr. 9).
18-2-1603: Barthout van Vloyswijck, bij overdracht van Jacob Wittensz. (inv.nr. 1 nr. 8).
20-7-1605: Barthout van Vloyswijck, wonend op het huis Nijenburch te Rijswijk, draagt over
aan de leenheer, eventueel te lossen met 2900 pond, (inv.nr. 1 nr. 9).
..-.-1644: De kinderen van wijlen Barthout van Vlooswijck na procesvoering voor de Heeren van
Holland en appel voor de Hooge Raad, tesamen met noch de helft van 11 morgen in Overvest en
de helft van 3 morgen in Plaspoel, te betalen alsnog met 7000 gld, (inv.nr. 2 fol. 37v).
3. 10 morgen weide- en zaailand te Rijswijck, belend ten oosten: het huis te Werve te Rijswijck, ten westen: de weduwe van Maerten Douw, ten oosten: de heer Prince van Orangien, ten noorden: de Heerewech, ten zuiden: de Nieuwenwech.
22-8-1666: Jacob van der Meer voor hemzelf en zijn minderjarige broer Huijbert van der Meer
en zijn minderjarige zuster joncvrouw Maria Teresia van der Meer, waarvan de moeder was
vrouwe Johanna van de Wijele van de Werve, bij dode en vermaking van vrouwe Adriana Hanneman laatste weduwe van Jacques van der Wijele van de Werve in zijn leven heer en bezitter
van het huis te Werve, ingevolge testamentaire dispositie van vrouwe Adriana Hanneman hun
grootmoeder maternelle van 13 mrt. 1661 en de akte van verdeling van 12 mei 1665, (inv.nr. 2
fol. 54/54v, fol. 56, fol. 57v).
..-3-1692: Heer Huybert van der Meer, heer van Heijthuysen door het overlijden van zijn broer
Jacob van der Meer, heer van Alphen, voor hemzelf en de kinderen van zijn broer alsmede de
nagelaten zoon van vrouwe Maria Theresia van der Meer verwekt bij de heer van Baenregart.
(inv.nr. 2 fol. 84/85).
4. 2 stukken land te Rijswijck, groot te samen 8 hond en 60 roeden met de woning waarin
woont Adriaentje Jans weduwe van Paulus Leendersen van der Speck. Het westwaartse
stuk naast en aan de zijde van de Elst met een uitweg, belend ten oosten: Thomas de
Ruydt, ten zuiden: de Heerenwech, ten westen: Cornelis Paulissen van der Speck, ten
noorden: het land en de woning van het huis te Werve. Het oostwaartse stuk belend ten
zuiden: de Heerenwech, ten westen: Thomas de Ruijt, ten noorden en ten oosten: de andere landen van het huis te Werve.
11-2-1653: Thomas de Ruijdt, met ledige hand, (inv.nr. 2 fol. 58/59v).
15-6-1696: Vrouwe Cornelia de Ruijdt, vroeger wonende te ’s-Gravenhage tegenwoordig te
Amsterdam, weduwe van mr. George Timmermans advocaat bij de Hove van Holland, als oudste dochter, bij dode van Thomas de Ruijdt, hulde door Gerard Black wonende te Amsterdam, bij
procuratie van 9 juni 1696 opgemaakt door notaris Dirck van der Groe te Amsterdam.
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15-6-1696: Mr. Johan van den Bosch, bij overdracht van Cornelia de Ruydt.
15-1-1698: Mr. Johan van den Bosch te Amsterdam, hulde door Gerard Blocq, bij procuratie
voor notaris Gerrit van der Groe te Amsterdam, (inv.nr. 2 fol. 59v/61v).
1-5-1725: Mr. Anthony Johan de Vries, wonende te Den Haag oud omtrent 27 jaar, na koop van
Jan van den Bosch, Resident te Hamburg, (inv.nr. 2 fol. 62/63v).
5. 14 morgen land gelegen in Plaspoel tussen de Vlietwech en de Delftsevaart naast de
steenplaats te Rijswijk.
24-11-1654: Jacoba van der Wijele van de Werve, onmondig, bij dode van Willem van der
Wijele van de Werve haar vader, volgens testament van 9 jan. 1647, gepasserd voor de notaris 11
jan. 1647 en akte van verdeling van 24 nov. 1654. Voogden Johan Poppe zwager van Willem
van der Wijele van de Werve, Ysbrandt van Ravensway, heer van Heggen, oom, en Mr. Nikolaas Geltsack advocaat voor de Hove van Holland, (inv.nr. 2 fol. 69/78).
6-7-1664: Jkv. Jacoba van der Wijele van de Werve, hulde door haar man Bartholomeus Cromhoudt op grond van het testament van haar vader Willem van der Wijele van de Werve, (inv.nr. 2
fol. 65/66).
23-10-1691: Bartholomeus Cromhout, bij dode van Jacoba van der Wiele zijn huisvrouw, hulde
door Gerard Blocq volgens procuratie van 9 okt. 1691 voor notaris Dirck van der Groe te Amsterdam, (inv.nr. 2 fol. 67/68).
28-9-1696: Heyndrick Cromhout, heer van Nieuwerkerck als oudste zoon, bij dode van zijn vader Bartholomeus Cromhout, (inv.nr. 2 fol. 83/83v).
18-6-1708: Jacob Cromhout beleend met 6 morgen van bovengenoemd leen, reg. B fol. 89,
(inv.nr. 2 fol. 83 in marge).
6. 2 morgen en 200 roeden gelegen in Ockenburch onder Rijswijck, strekkende van de
oude waterloos tussen de landen bij Joris Maertensz.
24-11-1654: Jacoba van der Wijele van de Werve, onmondig, bij dode van Willem van der
Wijele van de Werve haar vader, volgens testament van 9 jan. 1647, gepasserd voor de notaris 11
jan. 1647 en akte van verdeling van 24 nov. 1654. Voogden Johan Poppe zwager van Willem
van der Wijele van de Werve, Ysbrandt van Ravensway, heer van Heggen, oom, en Mr. Nikolaas Geltsack advocaat voor de Hove van Holland, (inv.nr. 2 fol. 69/78).
6-7-1664: Jkv. Jacoba van der Wijele van de Werve, hulde door haar man Bartholomeus Cromhoudt op grond van het testament van haar vader Willem van der Wijele van de Werve, (inv.nr. 2
fol. 65/66).
23-10-1691: Bartholomeus Cromhout, bij dode van Jacoba van der Wiele zijn huisvrouw, hulde
door Gerard Blocq volgens procuratie van 9 okt. 1691 voor notaris Dirck van der Groe te Amsterdam, (inv.nr. 2 fol. 67/68).
7. 30 morgen genaamd ‘Beynse woning’ bestaande in drie partijen onder Rijswijck, de
eerste strekkende van de Hooftcade van de Noortpolder tot de lake, de tweede van de
lake tot de broucksloot van dezelfde Noortpolder, de derde van de broucksloot tot de
Heerewech.
24-11-1654: Elisabeth Theresia van der Wijele van de Werve, onmondig, bij dode van Willem
van der Wijele van de Werve haar vader, volgens testament van 9 jan. 1647 gepasserd voor de
notaris 11 jan. 1647 en akte van verdeling van 24 nov. 1654. Voogden Johan Poppe, zwager van
Willem van der Wijele van de Werve, Ysbrandt van Ravensway, heer van Heggen, oom, en Mr.
Nikolaas Geltsack advocaat voor de Hove van Holland.
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21-9-1658: Jan Pieters Helman, onmondig, en Maria Elisabeth Theresia Helman zijn zuster, bij
dode van Elisabeth Theresia van der Wijele van de Werve, vrouwe van Muylkercke bij testament
van 12 apr. 1656, hulde voor Jan Pieters Helman door heer Johan Helman, ridder, heer van
Muijlkercke zijn vader, die zijn lijftocht behoudt uit de helft van het leen tot de mondigheid van
zijn zoon.
30-10-1683: Jhr. Jan Pieter Helman, heer van Ruijsbroeck met de helft van het leen, bij dode van
Maria Elisabeth Theresia Helman zijn zuster.
24-9-1692: Maria Claris, bij dode van heer Johan Pieter Helman, heer van Ruijsbroeck, haar
man, hulde door Gerard Blocq, (inv.nr. 2 fol. 69/78, 82/82v).
8. 4 morgen en 320 roeden in Ockenburgh onder Rijswijck zijnde een gedeelte van 7½
morgen belend de voors. 4 morgen en 320 roeden, ten zuiden: de Vlietwech ten noorden: de Waterloosen.
24-11-1654: Elisabeth Theresia van der Wijele van de Werve, onmondig, bij dode van Willem
van der Wijele van de Werve haar vader, volgens testament van 9 jan. 1647 gepasserd voor de
notaris 11 jan. 1647 en akte van verdeling van 24 nov. 1654. Voogden Johan Poppe, zwager van
Willem van der Wijele van de Werve, Ysbrandt van Ravensway, heer van Heggen, oom, en Mr.
Nikolaas Geltsack advocaat voor de Hove van Holland.
21-9-1658: Jan Pieters Helman, onmondig, en Maria Elisabeth Theresia Helman zijn zuster, bij
dode van Elisabeth Theresia van der Wijele van de Werve, vrouwe van Muylkercke bij testament
van 12 apr. 1656, hulde voor Jan Pieters Helman door heer Johan Helman, ridder, heer van
Muijlkercke zijn vader, die zijn lijftocht behoudt uit de helft van het leen tot de mondigheid van
zijn zoon.
30-10-1683: Jhr. Jan Pieter Helman, heer van Ruijsbroeck met de helft van het leen, bij dode van
Maria Elisabeth Theresia Helman zijn zuster.
24-9-1692: Maria Claris, bij dode van heer Johan Pieter Helman, heer van Ruijsbroeck, haar
man, hulde door Gerard Blocq, (inv.nr. 2 fol. 69/78, 82/82v).
WATERINGEN
9. 18 morgen in Wateringhe strekkende ten noorden zuidwaarts tot de Sweth.
24-11-1654: Jacoba van der Wijele van de Werve, onmondig, bij dode van Willem van der
Wijele van de Werve haar vader, volgens testament van 9 jan. 1647, gepasserd voor de notaris 11
jan. 1647 en akte van verdeling van 24 nov. 1654. Voogden Johan Poppe zwager van Willem
van der Wijele van de Werve, Ysbrandt van Ravensway, heer van Heggen, oom, en Mr. Nikolaas Geltsack advocaat voor de Hove van Holland, (inv.nr. 2 fol. 69/78).
6-7-1664: Jkv. Jacoba van der Wijele van de Werve, hulde door haar man Bartholomeus Cromhoudt op grond van het testament van haar vader Willem van der Wijele van de Werve, (inv.nr. 2
fol. 65/66).
23-10-1691: Bartholomeus Cromhout, bij dode van Jacoba van der Wiele zijn huisvrouw, hulde
door Gerard Blocq volgens procuratie van 9 okt. 1691 voor notaris Dirck van der Groe te Amsterdam, (inv.nr. 2 fol. 67/68).
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