REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN
KETHEL EN SPALAND, 1272-1648
door
C. Hoek
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 25 (1970), een uitgave van de
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie
Inleiding
De opzet van dit repertorium is geheel gelijk aan dat van de grafelijke lenen in Maasland
(‘Ons Voorgeslacht’ 1970, blz. 81-136). Het leen no. 3 is afkomstig uit de geconfisqueerde
leenkamer van Arkel.
1. Een huis met 3 morgen land.
10-12-1350: Rembrandt Gherijtsz. zoals zijn vader Gherijt Claisz. het leen hield. (L.H. 42,
fol. 1).
2. 5 morgen land in het Nuweland (1346: bij Schijedam), geheten des Drossatenland, in
het oostambacht in het gerecht van Schie (1346: strekkende met beide einden aan de
dijk, aan weerszijden belend door Willem Callenz. en Clays Scheynart).
4-3-1320: Henric heren Dierixz. uten Ketel na dode van Enghebrecht Lizenz. (L.H. 1, fol. 10;
L.H. 2, fol. 10v; L.H. 49, fol. 24v en L.H. 50, fol. 97).
24-10-1330: Heynric heer Diericxz. tocht Pieternelle, de vrouw van zijn zoon Philips (L.H. 1,
fol. 83 en L.H. 2, fol. 68).
..-.-1346/47: Heinric heren Dierixz. met ledige hand (L.H. 5, fol. 59).
..-.-1...: Philips Heinricxz. bij dode van zijn vader Henric heren Dierixz. (L.H. 2, fol. 10v en
L.H. 50, fol. 97).
17-6-1366: Dirc van Cattendijc bij dode van zijn vader Philips Heinrixz. (L.H. 2, fol. 10v en
L.H. 50, fol. 97).
..-.-1390: Dirc van Cattendijc met ledige hand (L.H. 422, fol. 49v).
3. 6 morgen land tussen de Schije en de Polrevaart. 12 morgen land in Schijepolder,
genaamd de Gemeene Camp, waarvan de helft aan de abdis van Reynsburch
toebehoort.
..-.-1...: Heer Dirc van Hodenpijl (vermeld 14-11-1402, Wassenaar, register B, fol. 22).
..-.-1...: Heer Jan van Hodenpijl (L.H. 281, fol. 309).
31-12-1420: Heer Jan van Hodenpijl (L.H. 62, fol. 18).
29-3-1430: Dirc van Hodenpijl, bij dode van zijn vader heer Jan van Hodenpijl (L.H. 62, fol.
76v).
12-8-1435: Jan van Hoedenpijl na overdracht door zijn broer Dirck van Hoedenpijl (L.H. 114,
fol. 33v).
19-6-1472: Willem van Zwieten, procureur van Holland, na verkoop bij decreet ten laste van
Jan van Hodenpijl (L.H. 118, cap. N.H., fol. 38 en 39).
..-.-1484: Jonkvrouwe Margriet Willem van Swietensdochter (L.H. 226, fol. 269).
Het leen 3 gesplitst in 3A en 3B.
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3A. 6 morgen land tussen de Schie en de Polrevaart.
26-1-1495: Claes Boudinsz. na overdracht door jonkvrouwe Marguerite van Zwieten, gehuwd
met Floris van Wijngaerden (L.H. 121, cap. N.H., fol. 46v).
29-3-1512: Antheunis Claes Boudijnszoonsz. bij dode van zijn vader Claes Boudijnsz. (L.H.
123, cap. N.H., fol. 46v).
29-10-1518: Pieter Claesz., ongehuwd, 30 jaar, wonende in de Ketel, na overdracht door
Antheunis Claes Boudijnszoonsz., 23 jaar, onlangs gehuwd (L.H. 123, cap. N.H., fol. 7v).
Het leen 3A gesplitst in 3C en 3D.
3C. 4 morgen land.
28-11-1530: Adriaen Symonsz. na overdracht door Pieter Claesz. tegen betaling van een
dubbel heergewaad, daar het een recht leen is (L.H. 124, cap. N.H., fol. 30).
15-11-1536: Rochus Dircxz. na overdracht door Adriaen Simonsz. tegen betaling van een
dubbel heergewaad (L.H. 125, cap. N.H., fol. 102).
3D. 2 morgen land (1550: belend ten zuiden: Adriaen Cornelisz. en ten noorden: de
weduwe en de erfgenamen van Claes Kivit).
16-11-1524: Jacob Alewijnsz. na overdracht door Pieter Claesz. wonende in de Ketel, omdat
hij deze een deel van de kooppenningen had voorgeschoten (L.H. 124, cap. N.H., fol. 69v).
15-12-1534: Alewijn Jacobsz. bij dode van zijn vader Jacob Aelewijnsz. (L.H. 125, cap. N.H.,
fol. 82v).
12-12-1550: Rochus Dircxz., oud tussen de 40 en 50 jaar, 6 zonen hebbende, na overdracht
door Aelwijn Jacobsz., oud 28 jaar, zijn vrouw oud 27 jaar, 2 zonen hebbende, oud 2 en 3 jaar
(L.H. 127, cap. Arckel, fol. 22 en 23).
De lenen 3C en 3D verenigd tot 3A.
3A. 6 morgen land.
28-9-1565: Willem Rochusz., onmondig en uitlandig, hulde door Maertijn Pietersz. decker te
Ouderschie volgens procuratie d.d. 14-7-1565 door Betgen Reyersdochter, weduwe van
Rochus Dircxz., bij dode van zijn vader Rochus Dircxz, te Ouderschie in de iurisdictie van
Delft (L.H. 130, cap. N.H., fol. 22).
28-11-1569: Anthonis Bom Jacobsz. omdat Maertijn Pietersz. is overleden (L.H. 130, cap.
N.H., fol. 22).
24-1-1639: Nadat het leen aan de grafelijkheid is vervallenr wordt het als vrij eigen verkocht
aan Pieter Cornelisz., wonende in de polder onder de Ketel (L.H. 130, cap. N.H., fol. 22).
3B. (1549): 6 morgen land in Schijepolder, genaamd de Gemeen Camp.
11-2-1535: Jonkvrouwe Francoise Beuckelaar, weduwe van Joost van Buyren, maarschalk
van het overkwartier van Uytrecht, hulde door haar zusters man Cornelis van Borsselen, bij
appointment van de Rekenkamer en bij dode van haar grootmoeder Margriete Willem van
Swietensdochter, volgens de huwelijkse voorwaarden van heer Florijs van Wijngaerden, heer
van IJsselmonde (L.H. 125, cap. Arckel, fol. 39 en 40).
8-1-1549: Meester Jan van Uytrecht na koop voor 210 lb van 40 groten, nadat het leen bij
dode van jonkvrouwe Francoise Beukelaar aan de grafelijkheid was vervallen (L.H. 127, cap.
N.H., fol. 38v en 39).
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28-7-1554: Meester Jacob von Uytrecht bij dode van zijn vader meester Jan van Uytrecht
(L.H. 128, cap. N.H., fol. 4).
18-9-1576: Pouwels van Uytrecht Jansz. bij dode van zijn broer meester Jacob van Uytrecht
(L.H. 133, cap. N.H., fol. 89).
25-2-1583: Meester Johan van Oldenbarnevelt, pensionnaris van Rotterdam, na overdracht
door meester Frederick Verhorst, advocaat voor het Hof van Hollandt, hiertoe gemachtigd
door Pouwels van Uytrecht Jansz., wonende te Rotterdam, d.d. 9-2-1583 voor notaris J. de la
Rijeve, Cornelis Pietersz. Vroesen, oud burgemeester en raad en Adriaen Willemsz. van der
Chijs, secretaris, allen te Rotterdam (L.H. 135, fol. 318v).
10-6-1638: Vrouwe Maria van Oldenbarnevelt, gehuwd mtet heer Cornelis van der Mijle,
ridder, heer van der Mijle, Dubbeldam en Sint Anthonispolder, volgens het accoord d.d. 14-21628 tussen de erfgenamen van Johan van Oldenbarnevelt, landsadvocaat, nl. Anna van
Brantwijck, vrouwe van Brantwijck, namens haar onmondige zoon jonkheer Jacob van
Oldenbarnevelt, heer van Groenevelt; jonkheer Adriaen van Naeltwijck, heer van den Tempel,
erfmaarschalk van Hollant, gehuwd met jonkvrouwe Francoise van Oldebarnevelt; heer
Cornelis van der Mijle namens zijn vrouw en jonkheer Theophilus van Cats als voogd van
zijn onmondige dochters, gewonnen bij Deliana van Brederode, waarvan grootmoeder was
jonkvrouw Geertruyt van Oldebarnevelt (L.H. 148, cap. N.H., fol. 9-12).
17-11-1649: Heer Adriaen van der Mille, heer van der Mijle en Bleskensgrave, doet hulde na
het overlijden van zijn vader heer Cornelis van der Mijle (L.H. 148, cap. N.H., fol. 9).
4. 6 morgen land.
4-10-1324: Heer Gheret van Raephorst krijgt het recht van opvolging, indien hij zonder zoon
zal komen te overlijden, voor zijn dochter Hazetiaen (L.H. 2, fol. 35).
..-.-1390: Hadewich heer Geretsdochter van Raporst, vrouwe van Bloemensteyn, gehuwd met
Alpher van der Horst, met ledige hand, hulde door haar zoon (L.H. 422, fol. 20).
5. 8 morgen land (1331: belend ten zuiden: de weduwe en de kinderen van Jan heren
Dircxz., ten noorden: Heynric Steyneldez., ten oosten: de Nuwe vaart, ten westen: het
midden van de Harghe).
..-.-1...: Vrederic de Stoute (vermeld 1281, L.H. 5, fol. 47v).
17-9-1331: Heynric heren Dierixzoon krijgt het leen ten vrij eigen tegen betaling van 125 lb
hollands en na overdracht door Vrederic Jansz. (L.H. 1, fol. 89v).
6. Een woning met 8 morgen land (1531: belend ten zuiden: Jan de Heuyter en Jan van
Wena, ten oosten: Jacob Oom en zyn zuster, ten westen: de Slincwatering, ten oosten:
de Poldervaart).
10-4-1393: Gerrit Heerman te Leyden, te versterven op Yeve, de dochter van zijn zoon
Willem Bort, bij gebreke van haar op de nakomelingen van Pieter Heerman, en bij gebreke
van deze op de nakomelingen van Gerijt Heerman, na overdracht door Yde, gehuwd met
Floris Ghijsbrechtsz. (L.H. 52, fol. 85v).
31-12-1420: Yeve Willem Bordsdochter (L.H. 62, fol. 4v).
20-12-1429: Adriaen Jan Vosdochter, gehuwd met Willem Engebrechtsz., bij dode van haar
moeder Yeve Willem Bortsdochter (L.H. 62, fol. 115).
2-3-1436: Adriaan Jan Vosdochter, gehuwd met Willem Engebrechtsz., met ledige hand (L.H.
114, fol. 41).
23-3-1454: Dirck Willemsz. bij dode van zijn moeder Adryaen Jan Vossendochter (L.H. 116,
cap. N.H., fol. 40v).
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6-2-1471: Phillips Willem Engbrechtsz. na overdracht door zijn broer Dirck Willemsz. (L.H.
118, cap. N.H., fol. 26).
11-8-1506: Claes Engebrechtsz. bij dode van zijn grootvader Philips Willemsz. (L.H. 123,
cap. N.H., fol. 2v).
12-12-1531: Cornelis Pietersz. na overdracht door Claes Engebrechtsz. (L.H. 125, cap. N.H.,
fol. 37).
15-11-1561: Cornelis Cornelisz., wegens ziekte hulde door Joris Cornelisz., bij dode van zijn
vader Cornelis Pietersz. (L.H. 129, cap. N.H., fol. 29).
24-11-1562: Cornelis Cornelisz. doet zelf hulde (L.H. 129, cap. N.H., fol. 29) en draagt het
leen over aan zijn moeder Bala Cornelisdochter, hulde door haar broer Joris Cornelisz. (L.H.
130, cap. N.H., fol. 3).
5-4-1578: Trijntge Cornelisdochter, gehuwd met Joris Adriaensz., bij dode van haar moeder
Bala Cornelisdochter (L.H. 134, fol. 61).
8-1-1610: Cornelis Jorisz. na overdracht door Cornelis Cornelisz. op te Harch, namens
Trijntje Cornelisdochter (L.H. 226, fol. 231).
17-3-1643: Henricus Zwaerdecroon, rector te Rotterdam, na overdracht door Cornelis Jorisz.
(L.H. 149, cap. N.H., fol. 44v).
7. 9 morgen land.
..-.-1...: Didderic veren Didewarz. (vermeld 1281, L.H. 5, fol. 47v).
8. 9 morgen land.
..-.-1...: Arnekin van den Damme (vermeld 1281, L.H. 5, fol. 47v).
9. 9 morgen land ten westen van de overslag (1455: bij de oude overslag aan de
Schieweg).
10 morgen land daar ten noorden van Delfwaarts (1455: aan de westzijde van de
oude overslag, ten noorden van de watermolen die op de Schie staat).
4-4-1383: Dirc Sayen Goeswijnsz. na overdracht door zijn broer Jan Goeswijnsz. (L.H. 49,
fol. 17v).
..-.-1390: Dirc Saey te Catwijk met ledige hand (L.H. 422, fol. 8).
17-3-1429: Berthout Saey bij dode van zijn vader Dirc Saey (L.H. 62, fol. 76v).
29-9-1455: Kathrijne, gehuwd met Jan Ysbrantsz. na overdracht door haar vader Bertout Say
(L.H. 110, cap. N.H., fol. 54).
22-10-1458: IJsbrant Jansz. bij dode van zijn moeder Kathrijne Bertout Saysdochter,
behoudens de lijftocht van zijn vader Jan IJsbrantsz. (L.H. 116, cap. N.H., fol. 78v).
..-.-1...: Cornelis van Dorp na koop van de grafelijkheid.
26-5-1468: Touwe Henricsz. na overdracht door Cornelis van Dorp, met de helft van het leen
(L.H. 118, cap. N.H., fol. 1).
3-5-1478: Cornelis van Dorp, raad en Arent Touwe Henricsz. krijgen, elk tegen betaling van
26 lb 10 sc. het leen ten vrij eigen (L.H. 119, cap. N.H., fol. 7v en 8).
10. 11 morgen land in het Spadeland in het ambacht van Ghizebrecht Heynenz. van der
Arege, belend ten zuiden: Dieric Oliviersz., ten noorden: Horens van Jutfaes met
een grafelijk leen, ten oosten: de weg, ten westen: het erf van Ghisebrecht Heynenz.
van der Arege.
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19-1-1317: Ghizebrecht Heynenz. van der Arege krijgt het leen ten vrij eigen (L.H. 22, fol.
1v).
11. 12 morgen land, belend ten zuiden: Philips Heinricxz., ten noorden: vroeger Willem
Aelbrechtsz. (1406: 13 morgen land in het noordoosteinde van Ketelambacht).
..-.-1346/47: Mouwerijn van Stompic (L.H. 5, fol. 59).
..-.-1367: Dirc van Stompic na koop, nadat het leen bij dode van Mouwerijn van Stompic was
afgestorven (L.H. 5, fol. 59 en L.H. 50, fol. 19v).
24-2-1406: Willem Dirxz. van Stompic bij dode van zijn vader Dirc van Stompic (L.H. 54, I,
fol. 19v).
27-3-1410: Hughe Diericsz. na overdracht door zijn broer Willem Diericsz. van Stompich
(L.H. 54, I, fol. 62v).
29-11-1430: Huge Dircsz. van Stompic, gehuwd met Alijt Gerijtsdochter, met ledige hand
(L.H. 62, fol. 126v en 139).
16-4-1439: Huge uyten Weer van Stompick met ledige hand (L.H. 114, fol. 124).
12-1-1452: Jan Hugensz. uyten Weer bij dode van zijn vader Huge uyten Weer (L.H. 116,
cap. N.H., fol. 32v).
19-2-1473: Cornelis Jansz. uyten Weer bij dode van zijn vadet Jan Huygensz. uyten Weer
(L.H. 118, cap. N.H., 28v).
26-9-1499: Pieter Plumeon na overdracht door Cornelis Jansz. uyten Weer (L.H. 122, cap.
N.H., fol. 16).
12-10-1515: Meester Jan Plumeon bij dode van zijn vader Pieter Plumeon (L.H. 123, cap.
N.H., fol. 61v).
4-6-1551: Pieter Plumeon bij dode van zijn vader meester Jan Plumeon (L.H. 127, cap. N.H.,
fol. 76).
12. 20 morgen land (1439: 18 morgen).
..-.-1316: Vorens van Jutfaes (L.H. 1, fol. 4).
25-11-1383: Florijs van Jutphaes met de goederen van zijn vader (L.H. 50, fol. 207 en 210).
..-.-1390: Florijs van Jutfaes, wonende te Jutfaes, met ledige hand (L.H. 422, fol. 26v).
22-3-1437: Florijs van Jutphaes (L.H. 114, fol. 101).
13. 22 morgen land (1347: 21½ morgen land) in Spadelant (1366: aan de Arghe).
..-.-1346/47: Ghisebrecht Heinrixz. van der Harghe (L.H. 5, fol. 59).
..-.-1347: Ysbrand Ghisebrechtsz., (L.H. 5, fol. 60v).
18-11-1366: Ghisebrecht Ysebrantsz. van der Arghe bij dode van zijn vader (L.H. 50, fol. 98).
..-.-1390: Ghisebrecht van der Harghe met ledige hand (L.H. 422, fol. 49).
14-7-1404: Ghisebrecht van der Harghe krijgt recht van opvolging voor zijn dochter Gheyle,
gewonnen bij zijn vrouw Hillegont, en bij gebreke van haar voor zijn bastaardzoon Jan (L.H.
53, fol. 58).
20-6-1408: Ghijsbrecht van der Harge, poorter van Delf, ontvangt het als onversterfelijk erfleen (L.H. 54, fol. 52).
30-4-1413: Gheyle van Hargen, gehuwd met Claes Symonsz., bij dode van haar vader Ghijsbrecht van Hargen (L.H. 54, fol. 93).
6-1-1421: Gheyle van Hargen met ledige hand (L.H. 62, fol. 8).
28-2-1436: Dirck Hubrecht Gerritsz. na overdracht door Geyle van Hargen, gehuwd met
Claes Symonsz. (L.H. 114, fol. 41v).
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21-4-1458: Symon Dirck Hubrechtsz. bij dode van zijn vader Dirck Hubrechtsz. (L.H. 116,
cap. N.H., fol. 103).
4-2-1493: IJsbrant Symon Dirc Hubrechtszoonsz., onmondig, voogd: Balthasar Jacobsz., bij
dode van zijn vader, Symon Dierc Hubrechtsz. (L.H. 121, cap. N.H., fol. 7v).
2-8-1496: IJsbrant Symon Dirc Hubrechtszoonsz. doet zelf hulde (L.H. 121, cap. N.H., fol.
7v).
31-7-1527: Meester Joost Sasbout, raad in den Hage, na overdracht door IJsbrant Symon
Dieric Hubrechtszoonsz. met toestemming d.d. 24-7-1527 van zijn zoon Corneijs Ilsbrantsz.
en van zijn dochter Symeken IJsbrantsdochter, gehuwd met Bouwen Claesz. (L.H. 125, cap.
N.H., fol. 4v en 5).
15-9-1543: Meester Aernt Sasbout na overdracht door zijn vader meester Joost Sasbout, raad
(L.H. 126, cap. N.H., fol. 60v).
16-4-1585: Jonkvrouwe Machtelt Sasbout, weduwe van jonkheer Frederick van Voorst, raad
te Arnhem, richter te Nijmegen en waltgrave van het Wederijxwalt, mede namens haar
zusters, hulde door Willem van Berendrecht volgens procuratie d.d. 13-4-1585, bij dode van
haar vader Arnoult Sasbout, kanselier van Gelre en Zutphen, weduwnaar van jonkvrouwe
Beatrix Heermaele, gehuwd met jonkvrouwe Petronella de Heuyter, volgens diens testament
d.d. 19-7-1574 (L.H. 137, fol. 27v en 28).
10-11-1589: Jonkvrouwe Maria van Voorst, mede namens de zusters van haar moeder, hulde
door haar oom jonkheer Hendrick Heermael, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Machtelt
Sasbout (L.H. 137, fol. 272).
19-5-1612: Jonkheer Anthonis de Gribonal, heer van Berquin, Plessiet, in Middelhernesse en
Rijsselberge, bij dode van jonkvrouwe Josina Sasbout als leenvolgster van haar vader meester
Arent Sasbout, ridder, heer van Spadelant, president van de secrete raad te Brussel, hulde door
Heynrick van Coesvelt in den Hage, volgens procuratie d.d. 2-8-1611 voor schout en
schepenen Belle (L.H. 141, cap. N.H., fol. 3).
12-1-1615: Jacob de Jonge van Baertwijck na overdracht door Heynrick van Coesvelt volgens
procuratie d.d. 16-12-1640 voor notaris Leonard Ketting in den Hage door Jonkheer Anthonis
de Gribonal, heer van Berquin en Plessy, aan zijn rentmeester verleend (L.H. 141, cap. N.H.,
fol. 45).
8-4-1630: Jacob de Jonge, heer van Baertwijck, bij dode van zijn vader meester Jacob de
Jonge van Baertwijck (L.H. 145, cap. N.H., fol. 53).
2-10-1638: Jacob de Jonge, heer van Baertwijck, mede namens zijn broer Joost en zijn zusters
Cornelia, Anna, Margaretha en Maria, volgens het testament verleden in de Haag voor notaris
C. Vosmer d.d.7-11-1628 van zijn vader Jacob de Jonge van Baertwijck, ziek zijnde, en diens
vrouw Jacquelina de Heuyter, met welke belening de vorige d.d. 8-4-1630 vervalt (L.H. 148,
fol. 18-21).
8-10-1638: Jonkvrouwe Cornelia de Jonge van Baertwijck, gehuwd met Willem van Renesse
van Baer, na overdracht door haar broers en zusters nl. Jacob de Jonge, heer van Baertwijck,
Joost de Jonge van Baertwijck, Anna de Jonge van Baertwijck, gehuwd met heer Johan
Christoffel, baron van Gera, op Schelberg en Waxelberg, Maria de Jonge van Baertwijck en
Margaretha de Jonge van Baertwijck (L.H. 148, cap. N.H., fol. 21).
16-10-1653: Notaris Adriaen van Thol doet hulde hiertoe gemachtigd d.d. 10-10-1653, omdat
jonkheer Willem van Renesse van Baer is overleden (L.H. 148, cap. N.H., fol. 21).
14. De helft van de ambachtsheerlijkheid van Spadelant.
..-.-1...: Ghisebrecht Heynenz. van der Arege (vermeld 19-1-1317, L.H. 22, fol. 1v).
..-.-1346/47: Ghisebrecht Heinricxz, van der Harghe met ledige hand (L.H. 5, fol. 59).
..-.-1347: IJsbrant Ghisebrechtsz. (L.H. 5, fol. 60).
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18-11-1366: Ghisebrecht IJsebrantsz. van der Arge bij dode van zijn vader (L.H. 50, fol. 98).
15. De ambachtsheerlijkheid van Kethel (1346: en van de helft van Spadelant; tussen
1366 en 1389: de tijns en de visserij in de Polrevaart; Wassenaar, register AA, fol.
67).
(1316: 4 lb per jaar uit de herfstbede, 1334: uit beide beden, tussen 1366 en 1389: de
helft van het schot).
(1326: een hofstede bij de kerk; Wassenaar, register AA, fol. 14v).
(tussen 1366 en 1389 de helft van de drogendijk).
(tussen 1366 en 1389: de korentiende).
..-.-1...: Heer Diederic, heer van Wassenair, ridder (vermeld 18-3-1272, charter grafelijkheid;
de heer van Wassenare, vermeld 1281, L.H. 5, fol. 45).
6-1-1300: Dijderic van Wassenare bij dode van zijn vader en zijn grootvader (Wassenaar,
charter en register A, fol. 48; heer Dirc van Wassenaar, vermeld 1316, rek. rek. 197).
..-.-1...: Philips van Wassenaer (vermeld 1334, rekenkamer, verklaring van ‘s graven renten).
..-.-1...: Dirc van Wassenaer (vermeld 1343, rek. rek. 198; het kind van Wassenaer, vermeld
1346/1347, L.H. 5, fol. 59 en 60v).
5-5-1392: Heer Philips van Wassenair, burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader (L.H.
52, fol. 36).
12-2-1405: Heer Philips van Wassenair, burggraaf van Leyden, met ledige hand (L.H. 54, fol.
12v).
11-2-1421: Heer Henric van Wassenair na overdracht door zijn vader heer Philips van
Wassenair (L.H. 61, fol. 7v).
Het leen 15 gesplitst in 15A en 15B.
15A. De ambachtsheerlijkheid van Kethel en van de helft van Spadeland (1447: met het
schoutambacht, visserij, tijns, zwaandrift en wind, 1550: en het collatierecht van
de kerk).
30-11-1436: Gerijt heren Gerijtsz. van Egmonde na overdracht door heer Henric, heer van
Wassenair, zoals diens broer Jan van Wassenair dit van hem in leen hield (L.H. 114, fol. 41).
30-1-1447: Jan Gerijtsz. van Egmonde bij dode van zijn vader Gerijt heer Gerijtsz. van
Egmonde en draagt het leen over aan zijn zusters zoon Willem van Nijevelt (L.H. 115, cap.
N.H., fol. 26).
8-7-1482: Anthonis van Nijevelt na overdracht door zijn oom Willem van Nijevelt (L.H. 69,
fol. 2).
2-5-1524: Anthonis van Zuylen van Nyevelt belast het leen met een rente van 10 gouden
Philips gulden per jaar ten behoeve van mseester Vincent Cornelisz. (L.H. 124, cap. N.H., fol.
63v).
19-4-1526: Meester Vincent Cornelisz., raad en rekenmeester, na overdracht voor leenmannen van Holland d.d. 12-8-1524 door Antheunis van Zuylen van Nijevelt (L.H. 124, cap.
N.H., fol. 85).
3-10-1550: Heyman van den Ketel, meester van de rekeningen, bij dode van zijn vader
meester Vincent Cornelisz., raad en tresorier van alle domeinen, behoudens de lijftocht van
diens weduwe Maria Jacobsdochter (L.H. 127, cap. N.H., fol. 60-62).
13-5-1560: Sebastiaen van den Ketel bij dode van zijn vader Heyman van den Ketel (L.H.
129, cap. N.H., fol. 10v).
15-7-1567: Jan Heymansz. van den Ketel, ambachtsheer van ‘s-Gravenambacht, bij dode van
zijn broer Sebastiaen van den Ketel (L.H. 131, cap. N.H., fol. 23).
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28-5-1570: Heer Cornelis van Mijerop, domproost te Utrecht, bij dode van zijn neef Jan
Heymansz. van den Ketel, hulde door meester Witte Wittensz., raad in het Hof van Holland,
hiertoe d.d. 27-5-1570 gemachtigd (L.H. 131, cap. N.H., fol. 58).
3-8-1573: Meester Jacob van Cabau bij dode van zijn broer meester Cornelis van Mijerop,
domproost te Utrecht (L.H. 132, cap. N.H., fol. 7v).
7-12-1592: Jacob, heer van Cabau, tocht zijn vrouw jonkvrouwe Catherina d’Oosterlinor
(L.H. 135, fol. 113v).
10-4-1593: Adriaen van Ylen Rutgertsz. namens de erfgenamen van Jacob van Mierop, heer
van Cabau, zijnde de kinderen en kleinkinderen van diens zuster Margaretha, Eva, Maddelena
en Martha, volgens diens testament d.d. 3-3-1593 en behoudens de lijftocht, volgens octrooi
d.d. 6-12-1581, van diens weduwe en volgens procuratie d.d. 5-4-1593 verleend door meester
Jan Stalpert, Cornelis van Bleyenburch, jonkheer Jan van der Mijle namens zijn vrouw,
Philips van Gindertalen en meester Quirijn Jacob Wittensz. (L.H. 138, fol. 122-130).
1-3-1624: Heer Hugo Muys van Holy, ridder, na overdracht tegen 10.600 karolusgulden door
Adriaen van Ylem voor 15⁄16 deel en Ysbrant van Bleijswijck, als curator van de boedel van
wijlen Cornelis van Mijerop, voor 1⁄16 deel, volgens toestemming van de Staten van Holland en
onder voorwaarde dat de geslachtsnaam van den Ketel gevoerd mag blijven worden door
meester Heyman van den Ketel en diens nakomelingen, bastaardzoon van heer Bastiaen van
den Ketel, in leven ambachtsheer van den Ketel (L.H. 144, cap. N.H., fol. 1-5).
8-7-1626: Jacob Muys van Holy, baliuw van Strien, bij dode van zijn vader heer Huyge Muys
van Holy, ridder (L.H. 144, cap. N.H., fol. 67v).
24-5-1633: Philippote Muys van Holy, gehuwd met heer Jacob de Brauw, ridder, bij dode van
haar broer Jacob Muys van Holy, baljuw van Strien (L.H. 146, cap. N.H., fol. 57v).
15B. (1525: 4 lb per jaar uit het schot in het Nieuwe land. Een hofstad bij de kerk.
De helft van de droge dijk, waarvan de andere helft aan de graaf toebehoort.
3 blokken tienden en een smaltiende).
11-9-1447: Jacob, heer van Wassenaer, bij dode van zijn vader heer Henric, heer van
Wassenaer (L.H. 116, cap. N.H., fol. 2).
13-1-1455: Heer Jan, heer van Wassenair, om de diensten, die hij 2 jaar geleden verleend
heeft in de oorlog tegen Ghent en tegen betaling van 1000 kronen van 48 groten, bij dode van
zijn broer Jacob, heer van Wassenair, met al diens lenen (L.H. 116, cap. N.H., fol. 6 en 6v).
10-6-1497: Johan, heer van Wassenaer, onmondig, hulde door heer Philips van Spaengen,
ridder, bij dode van zijn vader heer Johan, heer van Wassenaer, ridder, raad en camerling
(L.H. 122, cap. N.H., fol. 2v).
12-9-1525: Jonkvrouwe Marie van Wassenaire, hulde door heer Florijs van Egmondt, graaf
van Buyren, heer van IJsselsteyn en Sint Mertensdijck, bij dode van haar vader heer Johan
van Wassenaire (L.H. 124, cap. N.H., fol. 58v).
3-4-1528: Jonkheer Jacob van Lingny, heer van Belloel en Stambrugge, doet als man van
jonkvrouwe Marie, vrouwe van Wassenair en bruggravinne van Leyden, hulde (Wassenaar,
register E, fol. 6v).
7-6-1546: Jonkheer Philips van Ligne, heer van Wassenaar, hulde door meester Cornelis de
Jonge, rentmeester van Wassenaer, machtiging d.d. 22-5-1646 door diens vader heer Jacob,
graaf van Ligne, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Marie van Wassenaer (L.H. 127, cap.
N.H., fol. 14).
17-11-1610: Heer Lamoral, prins van Ligne, markies van Roubaix, heer van Wassenaer,
ridder, bij dode van zijn vader heer Philips, graaf van Ligne, heer van Wassenaer (Wassenaar,
register K, fol. 134v).
Het leen 15B gesplitst in 15C en 15D.
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15C. De helft van de droge dijk.
1-3-1611: Dirck Pansart na overdracht door heer Lamorael, prins van Ligne (L.H. 226, fol.
267).
25-7-1642: Cornelia Pansart, gehuwd met Andries Ramp, bij dode van haar vader Dirck
Pansart (L.H. 149, cap. N.H., fol. 33v).
15D. 4 lb per jaar uit het schot in het Nieuwe land.
De hofstad bij de kerk.
3 blokken tienden en een smaltiende.
20-7-1648. Heer Claude Lamoral, prins van Ligne en Amblize, markies van Ville en Robaix,
ridder van het gulden vlies en generaal van de ruiterij van de koning van Hispaignen in de
Nederlanden, hulde door heer Anthoni Blondel, baljuw van Robaix, volgens procuratie d.d.
20-6-1648, bij dode van zijn broer heer Albert Henrick, prins van Ligne en Amblize en van
zijn grootvader Lamoral, prins van Ligne, markies van Robaix en ridder von het gulden vlies
(L.H. 151, cap. N.H., fol. 51).
16. 31 lb 5 schelling van 40 groten per jaar, verzekerd d.d. 14-9-1520 door heer Johan
van Wassenaer op 3 blokken korentienden en 1 smaltiende.
14-12-1520: Adriaen van der Wiele (L.H. 124, cap. N.H., fol. 27).
10-10-1541: Jan Willem, procureur postulaet voor het hof van Hollant (L.H. 126, cap. N.H.,
fol. 46).
13-11-1546: Anneken Dirix Deymsdochter bij dode van haar man Jan Willem (L.H. 127, cap.
N.H., fol. 18).
17. 4 lb per jaar.
..-.-1...: Jan van Nortike (vermeld 1281, L.H. 5, fol. 53).
18. 6 lb per jaar uit de bede.
..-.-1...: Florens van Duvenvorde (vermeld 1281, L.H. 5, fol. 46v).
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