REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE LANGESTEIN,
1647-1795
door
J.C. Kort
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 34 (1979), een uitgave van de
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

Inleiding
De hofstede Langestein te Langerak was tot 1642 in handen van de heren van Langerak, die haar
toen overdroegen aan Willem Ploos van Amstel. Zij was leenroerig aan de hofstede Arkel, maar
bezat zelf ondanks een betreffende kop onder de aan koning Filips II in 1569 verbeurde leenkamers geen achterlenen.1 Waarschijnlijk om de status van Langestein te verhogen en aldus zijn
aanspraken op inschrijving bij de ridderschap van Utrecht kracht bij te zetten, ging Willem Ploos
in 1647 tot de vorming van zijn nieuwe leenkamer over.2 De registratie ervan bevindt zich in het
leenregister van Langestein, waarin overigens ook enige andere akten zijn opgenomen.3
Noten:
1. Leen- en Registerkamer van Holland, nr. 289 in capite.
2. H. Bordewijk, Archieven betreffende Langerak, ‘s-Gravenhage 1970, p. XX.
3. H. Bordewijk, a.w., archief van de ridderhofstad Langestein, inv.nr. 4.

GALEKOP
1. 11 morgen, beter bepaald op 10 morgen 28 roeden, weiland in Galekop in vier kampen, strekkend van de Galekopperdijk oostwaarts tot de dwelftsloot, zuid: erven Willem van Gent, heer van Gent, noord: de regulieren te Utrecht, (1735: gebruikt tot
1740 door Adriaan van Vlooswijk), belast met tijns.
23-7-1647: Anton de With Cornelisz. te Galekop bij opdracht, pp. 1-6.
1612-1654: Gerard Dirksz. Duisterenburg voor Balichje Jansd., weduwe van Anton de With,
bij dode van haar man, pp. 7-8.
19-12-1657: Mr. Cornelis van Rossum, advokaat bij het Hof van Utrecht, bij overdracht door
Bastiaan de With voor Balichje Jansd., diens moeder, pp. 11-13.
20-7-1701: Jacob Verbeek, doctor in de medicijnen te Utrecht, gehuwd met Bernarda Cecilia
van Rossum, bij dode van Cornelis van Rossum, zijn schoonvader, ook voor de mede-erven,
pp. 34-35.
18-10-1735: Cornelis van Rossum, gehuwd met Johanna Maria Tartmans, verkopen aan
Pieter de Malapert, heer van Jutfaas, pp. 72-77.
15-3-1775: Louis de Malapert, heer van Jutfaas enz., bij dode van Pieter, zijn vader, pp. 7779.
18-11-1782: Jan Jacob de Malapert bij dode van Louis, zijn vader, na kaveling, pp. 80-86.
LANGERAK
2. Een huis en diverse akkers bouwland, groot 7 morgen 149 roeden, in Langerak bij
het kasteel, strekkend deels van het kerkpad en deels van een boomgaardje van de
leenman en ten dele van de singels van het huis Langerak tot de halve tiendweg, oost:
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eertijds de heer van Langerak nu Jan Eliasz. te Zevender met het Smalweer, west: de
leenman met een boomgaardje en Matthijs Jansz. de Jong.
27-1-1660: Justus Matthias Kienlin, drost van Langerak, bij opdracht, pp. 22-26.
9-3-1660: Cornelis van Royen, raad in de Vroedschap van Utrecht, bij overdracht door Justus
Kienlin, drost, pp. 28-30.
28-5-1701: Lucas Walkier, schepen van Utrecht, bij dode van Machteld van Royen, zijn
moeder, die aankwam van Cornelis, haar vader, na verzuim, pp. 31-33.
31-4-1709: Huwelijksvoorwaarden tussen mr. Lucas Walkier, raad ordinaris bij het Hof van
Utrecht, en Johanna Wits d.d. 16-9-1691 bevestigd, pp. 40-41.
20-6-1719: Johan Kick bij dode van Lucas Walkier, pp. 42-43.
19-6-1741: Johanna Beens, weduwe van Johan Kick, bij dode van haar man, pp. 53-54.
8-12-1741: Filips Jacob, graaf van Boetselaar, vrijheer van stad en baronie Asperen, heer van
Langerak, ontvanger van de 20e en 40e penning in de provincie Utrecht, bij overdracht door
Pieter van Spal Lambertsz. voor Johanna Beens, gehuwd met Gerard Pijper, raad in de vroedschap en schepen van den Bosch, pp. 55-5.7.
2-11-1773: Benjamin, graaf van Boetselaar, heer van Langerak, raad in de admiraliteit van
Amsterdam, hoogheemraad van de Lekdijk benedendams enz., bij dode van Filips Jacob, zijn
vader, na kaveling, pp. 63-67.
25-9-1795: Benjamin, graaf van Boetselaar, met ledige hand, p. 90.
SOEST
3. 10 morgen land met het Heetveld en uitdrift daarbij in Soest te Overhees met het
huisje daarop, zuid: de Utrechtse weg, noord: Gerard Nuyen te Amersfoort, oost: de
abdij van St. Paulus te Utrecht, west: dr. Pieter van Dam.
25-2-1660: Mr. Johan Strick, advokaat bij het Hof provinciaal te Utrecht, bij opdracht, p. 26.
WILLESKOP
4. 2 morgen (1728: wei- en kennip)land in Willeskop, strekkend uit de halve IJssel tot
de halve tiendkade, oost: Gerard Leendertsz. (1728: kinderen en erven mr. Everard
van Noordwijk), west: Jasper Leendertsz. (1728: kinderen en erven mr. Everard van
Noordwijk).
29-3-1658: Arnout Corssen, schepen van de heerlijkheid Willeskop, 8 hont bij opdracht uit
eigen en 4 hont uit het goed van de leenheer, pp. 10-11, 13-16.
7-1-1668: Cors Arisz. van der Hulst, p. 38.
3-12-1701: Cors Arisz. van der Hulst te Benschop, te komen op zijn erfgenamen tenzij
Arnout, zijn zoon, hen afkoopt met f 600,-, pp. 36-39.
10-7-1728: Johannes Corssen van der Hulst voor Arnout Corssen van der Hulst en Gerard
Corssen van der Hulst te Wateringen en Leendert Pietersz. van Broekhoven, gehuwd met
Annetje Corssen van der Hulst, eerst wonend te Leidschendam en thans te Den Haag, erven
van Cors Arisz. van der Hulst, gehuwd met Marietje Hendriks Brunt, bij dode van hun vader,
waarna overdracht aan Adriaan Gerardsz. van der Beek, pp. 44-52.
8-10-1774: Adriaan van der Beek met ledige hand, p. 52.
4-12-1784: Jacobus Kemp voor Meinsje van der Beek, zijn vrouw, bij dode van Adriaan, haar
vader, pp. 87-88.
18-4-1789: Meinsje van der Beek met ledige hand, p. 88.
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