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Inleiding
Deze leenkamer is ontstaan uit lenen, die gehouden zijn van Philips van Duvenvoerde (van wie
geen leenacten zijn overgeleverd), diens beide zoons Jan van Polanen en Dirk van den Wale (de
laatste stierf zonder wettige nakomelingen) en diens beide kleinzoons Jan van Polanen en Willem van Duvenvoorde. Ook deze laatste, die een gelegitimeerde bastaard was, liet geen wettige
kinderen na, waardoor diens leenkamer verstierf op de oudste zoon van zijn broer. Door de aankoop door Jan van Polanen van een deel van de goederen afkomstig van het geslacht van de Lek
in 1342, werd de leenkamer uitgebreid met die van de reeds bestaande leenkamer van de Lek.
Het is hier niet de plaats om in details te treden, wat betreft de herkomst van de afzonderlijke lenen. Dit is niet goed mogelijk, omdat een groot aantal leenregisters, waaronder de oudsten, uit
het archief van de Nassause Domeinen is afgedwaald en mogelijk verloren zijn gegaan. Aanwezig zijn nog de delen over de jaren 1469-1484, 1505-1531, 1568-1576, 1601-1627. In dit laatste
jaar is een deel van de leenkamer afgesplitst ten behoeve van een bastaardzoon van prins Maurits, maar het oudste register (1627-1660) van deze nieuwe leenkamer is ook spoorloos, wel beschikken wij vanaf dit jaar over registers van het resterende deel.
Voorafgaande aan het oudste deel is een register bewaard, dat afschriften en aantekeningen uit de
oudere registers bevat tot 1469. De oudste gedateerde acte is van 1309, maar lenen die vóór 1469
ten eigen zijn gegeven, zijn meestal niet opgenomen.
In de periode 1351-1355 was het bezit van de Polanens en van hun oom Duvenvoorde door de
graaf geconfisceerd en is een aantal akten in de grafelijke registers ingeschreven, waaronder ook
oudere leenbrieven. Dit geschiedde eveneens van 1569 tot 1571, toen de goederen van de prins
van Oranje verbeurd waren.
Hierbij komt een vrijwel volledige lijst van alle leenmannen en van hun goederen voor. De registers worden hier aangehaald met de inventarisnummers, waaronder deze zijn beschreven in de
inventaris Hingman.
Opgenomen zijn ook akten die elders zijn aangetroffen uitgaande van Dirk van den Wale, waarbij deze lenen ten eigen geeft, die dus strikt genomen geen deel hebben gemaakt van de latere
leenkamer van Jan van Polanen, heer van de Lek.
BARENDRECHT
1. 10 gaarden land, belend ten westen: heer Jan van Rosendale, ten oosten: Pieter Meyster
Claes Crudenaersz.
7-9-1370: Heer Jan van Rosendale na opdracht uit eigen (6461, fol. 133).
2. De visserij die vroeger van Jan van Berendrecht was in Riederwaert (1429: aan de
noordzijde van de Merwede voor Carnisse, gemeen met de heer van der Merwede nl. de
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helft de overdrift van de vroon en de helft van de staelgrond, de weelgrond en de vuycke
grond).
..-.-1350: Dierrijck, na overdracht door zijn vader de leenheer Willaem van Duvenvoorde (Archief Nassau la Lecq, inv.nr. 348).
21-1-1371: Heer Willem, heer van Oesterhout, na overdracht door zijn broer Diederic van Oesterhout (tevens met al diens bezit in Holland tegen 2750 schilden, Nassau Domein I, inv.nr.
1286).
17-12-1389: Pouwels van Haestrecht na overdracht door de heer van Oesterhout, die ziek is, en
zijn ambacht Riederkerke niet kan herdijken (L.H. 50 fol. 306v).
16-3-1401: Willem heer Dircxzoon van Oesterhout, bij dode van zijn oom heer Willem van
Oesterhout (6461, fol. 136).
23-5-1405: Jacob Jansz. van Overhesselich, zwager van en na overdracht door heer Willem heer
Dircxzoon van Oesterhout, ridder (6461, fol. 136).
13-6-1407: Jacob Jansz. van Overhesselich wordt in zijn leen bevestigd (6461, fol. 136v).
3-6-1429: Heer Roelant van Uijtkercke, heer van Heestert en Heemsrode, kamerling van de
graaf, na dode van Jacob van Overhesselt, wiens erfgenamen het leen niet hebben aanvaard,
waardoor het aan de graaf verviel (6464, fol. 100).
20-4-1430: Heer Roelant van Uijtkercke wordt in zijn leen bevestigd (6461, fol. 102v).
4-9-1440: Heer Roelant van Uijtkercke (6464, fol. 101 en 106v).
16-11-1441: Vrouwe Margriete van Commene na overdracht door haar man heer Roelandt van
Uijtkercke, heer van Heestert en Heemsrode (Archief Huis ten Donck, inv.nr. 435).
12-11-1442: Vrouwe Margriete van Commene, hulde door Lodewijck Witton, met ledige hand
(Donck, inv.nr. 428).
12-12-1446: Johanne, vrouwe van der Vere, gehuwd met Hendricks, heer van der Vere en Sandenborch, na overdracht door haar moeder Margriete van Commene, vrouwe van Heestert, weduwe van heer Roelant van Uutkercke (6461, fol. 136v en Donck, inv.nr. 409).
29-11-1470: Heer Wolffairt van Borsselen, heer van Bochain, heer van Hemsrode, bij dode van
zijn moeder Janne van Haelwijne, vrouwe van der Vere (6462, fol. 12).
9-11-1489: Anna van Borsselen, vrouwe van Beveren en van der Veere, bij dode van haar vader
heer Wolffaert van Borsselen (Donck, inv.nr. 411).
15-11-1494: Margriete van Borsselen, gehuwd met heer Walraven tot Brederode, na overdracht
door haar zuster Anna van Borsselen, gehuwd met Philips van Bourgondiën, heer van Beveren
(Donck, inv.nr. 629).
12-1-1508: Franchoyse van Brederode, hulde door Anthonis bastaard van Brederode, jongere
dochter- en bij dode van haar moeder vrouwe Margriete van Borsselen, vrouwe van Brederode
en Vyanen, volgens octrooi d.d. 19-9-1505 (6463, fol. 40v en 42).
6-12-1523: Franchoyse van Brederode, hulde door Jan van Gronsvelt, na overlijden van Anthonis bastaard van Brederode (Donck, inv.nr. 412).
23-9-1525: Franchoise van Brederode, gehuwd met jonkheer Heynrick van Merode, hulde door
meester Cornelis Barthous (Donck, inv.nr. 412).
28-3-1554: Johan van Merode, oudste zoon van Merode, Perweijs en Pieterssem, hulde door
meester Cornelis Barthoudsz, griffier van de lenen in Hollandt, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Franchoise van Brederode (Donck, inv.nr. 413).
15-10-1569: Johan, baanderheer van Merode, Pietershem en Perweijs, hulde door zijn rentmeester Frederic Ottensz. volgens procuratie d.d. 27-2-1569, met ledige hand (6464, fol. 109 en
Donck, inv.nr. 414).
10-1-1570: Johan, baanderheer van Merode, Pietershem en Perweijs, hulde door zijn rentmeester
Frederic Ottensz. (6464, fol. 109).

2

13-6-1582: Johan, vrijbannerheer van Merode, Pietershem, ambachtsheer van Ridderkerck en
IJsselmonde, met ledige hand (Donck, inv.nr. 415).
15-11-1601: Philips, vrijbannerheer van Merode en Pietershem, graaf van Oolen, ambachtsheer
van Ridderkerck en IJsselmonde, hulde door Arnoult van Wijnterbeke volgens procuratie verleden op het slot te Petershem op 16-9-1601, bij dode van zijn vader Johan, vrijbannerheer van
Merode en Pietershem (6465, fol. 15v).
7-1-1628: Heer Florents van Merode, vrijbannerheer van Petershem, heer van Diepenbeeck, hulde door Pieter Pietersz. van Golen, dijkgraaf van IJsselmonde, bij dode van zijn vader heer Philips, vrijbannerheer van Merode en Pietershem, graaf van Olen (Donck, inv.nr. 417).
19-7-1639: Heer Ferdinant, vrijbannerheer van Merode, markies van Westerloo, graaf van Oelen, burggraaf van Montfoort, baron van Peterschem, Diepenbeeck en Quabeeck, onmondig, hulde door Jacob Mangelschot, hofmeester voor zijn moeder vrouwe Anna Maria Sidonia, volgens
haar procuratie d.d. 15-3-1639, bij dode van zijn vader heer Florens, vrijbannerheer van Merode,
markies van Westerloo, graaf van Oelen, burggraaf van Montfort, baron van Peterschem, Diepenbeeck en Quabeeck, volgens testament d.d. 18-9-1638 en octrooi d.d. 28-9-1638, behouden
de lijftocht van - en het vruchtgebruik door zijn moeder (Donck, inv.nr. 418).
BERKEL
3. Het goed (1351: met het schoutambacht) te Berkel, dat heer Willem van Duvenvoirde
kocht van heer Ghijsbrecht van Sterkenborch.
..-.-1350: Gheraert van Pollanen, neef van de leenheer Willaem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout (Nassau Domein archief I, inv.nr. 736).
..-.-135.: Philips Persoenresz. nadat Gheride van Pollanen het leen tegenover de graaf heeft verbeurd (L.H. 23 fol. 4v).
29-9-1351: Heer Gherijt van Herlaer, ridder, na overdracht door Philips Persoenresz. (L.H. 23,
fol. 4v).
22-9-1355: Gheride van Pollanen verzoent zich met de graaf maar ontvangt het leen niet meer
terug, dat nu in het bezit is van heer Janne van Herlaer (L.H. 23, fol. 73v).
BLOMMERSDIJK
4. Een woning in Bloemertsdike, belend ten oosten: een woning die Alijt Vranckendochter
van Ghistel in leen hield van de heer van Voerne, ten westen: een onbetimmerde hofstad
van Alide Claysdochter van Hoyliede, omvattende de boomgaard, de grachten, de werf
met opstallen van hout en steen en de waal, strekkende noordwaarts tot de polderwatering en zuidwaarts tot de weg, en ten zuiden van de weg een kamp land, groot 2½ morgen.
13-4-1351: Alide Claysdochter van Hoyliede bij dode van haar vader Clays van Hoyliede (L.H.
23, fol. 2v).
DELFT
5. Het land en de woning van de moeder van Geraert van Delff bij Delff.
..-.-13..: Geraert van Delff bij dode van zijn moeder (6461, fol. 280).
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6. De korentiende in Crayenborch aan het oosteinde van Delff, die graaf Jan van Nassau
van de grafelijkheid in leen houdt (1601: 2⁄3 deel van de korentiende buiten de Oostpoort, waarvan de leenheer 1⁄3 heeft).
31-3-1460: Adam van Cleve, stadhouder van de lenen in Holland van de leenheer graaf Jan van
Nassau, na overdracht door deze, te versterven voor de helft op zijn vaders zijde en voor de andere helft op zijn moeders zijde (6461, fol. 308).
16-11-1524: Jan van der Mye gehuwd met Clara van Sparwoude (6463, fol. 155).
10-3-1525: Jan van der Mye gehuwd met Clara van Sparwoude (6463, fol. 155v).
..-.-15..: Florys van der Mye en jonkvrouwe Zyburch van der Mye, elk met een helft, bij dode
van haar vader Jan van der Mye (L.H. 340, fol. 8v).
..-.-1569: Florys van der Mye en jonkvrouwe Zyburch van der Mye met ledige iand (L.H. 340,
fol. 8v).
13-11-1601: Clara van der Mye, gehuwd met jonkheer Adam van der Duyn, ambachtsheer van
Saenen, na verzuim, hulde door zijn neef Willem van der Duyn Joostensz. volgens procuratie
verleden op 6-11-1601 voor notaris Cornelis van Swanenburch te Leyden en Dirck Cornelis Kistemaker en Mathijs Roelofsz. van Bodegraven, bij dode van haar oom Florijs van der Mye en
van haar tante Zyburch van der Mye (6465, fol. 64).
30-8-1611: Michel de la Biche, heer van Cerfontaine, die er eerst nu na de dood van zijn vader
heer Philips de la Biche, ridder, heer van Cerfontaine, mee wordt beleend, daar dit door de oorlog niet mogelijk was, de laatste aangekomen half bij dode van zijn moeder jonkvrouw Syburch
van der Mye en half bij dode van zijn oom jonkheer Floris van der Mye, en voor wie hulde doet
zijn neef heer Reynout van Brederode, heer van Veenhuysen en Spanbrouck, president van de
Hoge raad van Hollandt, volgens procuratie verleden te Commenes in Vlaenderen, en draagt het
leen over aan zijn nicht Jonkvrouwe Clara van der Mye, weduwe van jonkheer Adam van der
Duyn, heer van Saenden, schoonzoon: jonkheer Anthonis van Duvenvoorden, heer van den
Bosch (6466, fol. 83v).
31-12-1624: Jonkvrouwe Thimanna van Wassenaer met haar zusters Clara en Anna Maria, vader: jonkheer Anthonis van Wassenaer, heer van Duvenvoirde en van den Bosch, bij dode van
haar grootmoeder maternel jonkvrouwe Clara van der Mye, weduwe van jonkheer Adam van der
Duyn, volgens octrooi d.d. 14-5-1608 en testament d.d. 14-5-1621 (6466, fol. 290v).
2-10-1628: Jonkvrouwe Anna Maria van Wassenaer en Duvenvoorde, ongehuwd, hulde door
haar oom heer Reynout van Brederode, vrijheer van Wesenberg, ridder, heer van Veenhuysen,
Spanbrouck en Oosthuysen, president van de Hoge raad van Hollandt, Zeeland en Westvrieslandt, na kaveling op 12-9-1628 van de goederen van haar grootmoeder jonkvrouwe Clara van
der Mye, ambachtsvrouwe van Zanen (6468, fol. 58v).
31-1-1633: Jonkvrouwe Clara van Wassenaer en Duvenvoorde, vrouwe van Cranenbroeck, hulde door haar rentmeester Anthonis Gouteris volgens procuratie op 27-1-1624 verleden door haar
vader Anthonis van Wassenaer, heer van den Bosch, na dode van haar zuster jonkvrouwe Anna
Maria van Wassenaer en Duvenvoorde en na kaveling met haar broer jonkheer Arent Adam van
Wassenaer en Duvenvoorde, heer van den Bosch en van Zanen (6469, fol. 31).
19-9-1646: Jonkheer Arent Adam van Wassenaer en Duvenvoorde, heer van den Bosch en Sanen, hulde door zijn rentmeester Anthonis Goeteris volgens procuratie d.d. 14-9-1646, bij dode
van zijn zuster, jonkvrouwe Clara van Wassenaer en Duvenvoorde (6470, fol. 88).
’s-GRAVENHAGE
7. De woning, waarin Bartelmeeus Nellenz. woont (1633: met huis genaamd Westercamp,
1649: -West Eskamp) met 2 morgen 2 hond land, belend ten zuiden: de graaf van Hollandt (1569: een banwatering, genaamd de Nyeuwe sloot en hierover de schuttery van
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Sint Joris in den Haege, 1601: - en Adriaen Duyck, secretaris van de Staten van Hollandt met het landt, afkomstig van de schutterij, 1633: de erfgenamen van jonkvrouwe
Barbara Duyck, gehuwd met Ludley Carleton, ridder), ten oosten: Jan Ommeloop
(1569: de grafelijkheid, 1601: Cornelis Aemsz., 1613: Adriaen Duyck, secretaris van de
Staten van Hollandt), ten noorden (1569: de Houtweg en de vrouwe van Loosduynen,
1619: heer Johan van Oldenbarnevelt, 1633: de vrouwe van Brandtwijck) en ten westen
(1569: het Sint Agnieten-zusterhuis te Delft, 1601: Jan Jacobsz. Coster in den Haeghe,
1613: Noel de Caron, heer van Schoonewal, ambassadeur in Engelandt, 1619: heer Johan van Oldebarnevelt, 1633: de vrouwe van Brandwijck).
1619: Het leen is uitgebreid met 2 morgen 3 hond land ten westen ervan gelegen plus 4
hond land ten noorden van de Houtweg aan de noordzijde van het leen gelegen.
11-12-1331: Bartelmeeus Nellenz. (6461, fol. 277v).
..-.-1...: Bertelmeeus Dircxz. van den Vene (6461, fol. 277v).
1-2-1422: Gerijt Bertelmeeusz. bij dode van zijn vader Bertelmeeus Dircxz. van den Vene
(6461, fol. 277v).
16-4-1448: Bertelmeeus Gerijtz. bij dode van zijn vader Gerijt Bertelmeeusz. (6461, fol. 277v).
..-.-14..: Hillegont, weduwe van Symon Doede, vermeld 1472 (L.H. 283, fol. 59).
6-5-1476: Gerijt Symon Doedenz. na overdracht door zijn broer Bertelmeeus Gerijtz. van den
Vene en diens zoon Cornelis Meesz. (6462, fol. 68).
..-.-1...: Claes Willemsz., gehuwd met Cornelye Pietersdochter, na koop (6463, fol. 63).
13-11-1510: Pauwels Claesz. onmondig, ooms: Jan Willemsz. en Arent Willemsz., bij dode van
zijn vader Claes Willemsz. en draagt het leen over aan Cornelye Pietersdochter, weduwe van
Claes Willemsz., gehuwd met Symon Sybrantsz. (6463, fol. 63).
15-3-1518: Cornelye Pietersdochter, gehuwd met Ariaen Ysbrantsz. (6463, fol. 63).
29-3-1569: Gerit Jansz. te Eyckenduynen na overdracht door Pieter Pietersz. aldaar (6464, fol.
22 en L.H. 340, fol. 49).
16-11-1584: Cornelis Aemsz. na overdracht door Willem Anthonisz. Buys (6465, fol. 115).
6-3-1593: Cornelis Bouwensz. na overdracht door Cornelis Aemsz. (6465, fol. 115).
3-5-1597: Jonkheer Johan van Beveringh na overdracht door Cornelis Bouwensz. (6465, fol.
115).
30-12-1601: Jonkheer Johan van Beveringh met ledige hand, bij monde van Jan van Soutelande
volgens procuratie op 27-12-1601 gepasseerd voor notaris D. Bout te ’s-Gravenhage (6465, fol.
115); 18-9-1604: Jonkheer Hans van Beveringh, wonende op het huis Beveringh te Loosduynen,
bekent ten overstaan van Antonis van Cats en Ysbraat Dircxz. Groenesteyn, schepenen te ’sGravenhage, schuldig te zijn aan Jan Jansz. Cocq, lakenkoper aldaar, 966 karolus gulden wegens
levering van zijden- en wollen lakens, en stelt, omdat deze op 10-9-1604 zich garant voor hem
had gesteld voor 1200 karolus gulden en samen met Maerten Verbrugge voor 4000 karolus gulden ten behoeve van Claes Dircxz., zekerheid op zijn huis en erf, groot 14 hond te Loosduynen
zijnde het leen, met alle bijbehorende landen en op de woning, die hij heeft gekocht van Adriaen
Cornelisz. Pancras. De leenheer bevestigt op 8-3-1605 deze acte (6466, fol. 30).
6-8-1613: Lambrecht van Tweenhuysen, na overdracht door Jacob Willemsz. van Voorburch als
curator van de boedel van Hans van Beverinck en draagt het leen over aan heer Noel de Caron,
ridder, heer van Schoonewal, ambassadeur van de Staten Generaal bij de koning van Engelandt,
hulde door Egbert Cool, griffier van de lenen en secretaris van het Hof van Hollandt, volgens
procuratie verleden op 26-6-1613 voor notaris Pouwels Cypoots te Londen, (6466, fol. 126v).
1-6-1619: Heer Johan van Oldebarnevelt, ridder, heer van Berckel, Roderijs en Bachum, raad en
advocaat van het gemene land van Hollandt, na overdracht door heer Noel de Caron, heer van
Schoonewal, ridder, ambassadeur van de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden, en
breidt het leen uit met 3 morgen 1 hond land. Hij draagt het over aan jonkheer Johan van Olde-
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barnevelt, zoon van heer Reynier van Oldebarnevelt, ridder, heer van de Tempel en Groenevelt,
luitenant houtvester van Hollandt, met behoud van het vruchtgebruik voor hem en zijn vrouw tot
de onmondige jonkheer 28 jaar zal zijn, volgens contract d.d. 24-5-1618, hulde door meester
Henrick van Persijn, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden d.d. 30-51619 door zijn vader, die er op gelijke wijze zijn lijftocht aan het leen zal hebben, voor notaris
Cornelis Vosmer te ’s-Gravenhage (6466, fol. 218v).
14-5-1633: Jonkvrouwe Anna van Brandtwijck, vrouwe van Brandtwijck en Gybelandt, gehuwd
met heer Jacob Westerbaen, ridder, heer vn Brandtwijck en Gybelandt, bij dode van haar zoon
jonkheer Johan van Oldenbarnevelt, heer van Berckel en Groenevelt, volgens diens testament
d.d. 23-2-1632 en octrooi 18-2-1632 (6489, fol. 35v).
..-7-1649: Jonkvrouwe Anna van Brandtwijck, gehuwd met heer Jacob Westerbaen, met ledige
hand (6484, fol. 127).
16-11-1649: Johan van Naeldwijck, ambachtsheer van Berckel en Rooderijs, mede namens zijn
broer jonkheer Reynier en zijn zusters jonkvrouwe Anna Maria en Jonkvrouwe Adriana Catherina, bij dode van hun grootmoeder maternel vrouwe Anna Weytsen, vrouwe van Brandtwijck en
Gybelandt, volgens haar testament gemaakt op 28-6-1644 op haar huis te West Escamp omtrent
Loosduynen en octrooi d.d. 26-11-1605, waarbij zij de kinderen van wijlen haar dochter Françoise van Oldebarnevelt en jonkheer Adriaan van Naeltwijck tot leenvolger benoemd, voor wie hun
stiefgrootvader heer Jacob Westerbaen, ridder, heer van Brandtwijck en Gyblandt, hulde doet
(6470, fol. 135).
8. 5 morgen 2 hond land in de Werffcamp in de landmade die van heer Jan van Duvenvoirde was, van de oostzijde in, (1637: in een kamp van 12 morgen 3 hond 99 roede 12
voet); belend ten oosten (1530: de Nyeuwe sloot), ten westen (1530: Dirck Symonsz. uit
Wateringe, 1606: de Loesterlaan, 1637: de Loozerlaan), ten noorden (1530: meester
Cornelis Claesz. in den Haeghe, 1606: Jan Cornelisz. en Joris Meesz, 1637: Symon
Adriaensz. en Dirk Cornelisz.) en ten zuiden (1530: de kerk te Wateringe, 1606: meester
Cornelis van der Hooch, 1637: jonkheer Arent van der Hooch).
1-7-1330: Jan Ommeloop na opdracht uit eigen met recht van opvolging door een bastaard
(6461, fol. 278).
19-7-1408: Aernt van Damme Philipsz. (6461, fol. 278v).
..-.-14..: Aernt van Damme Philipsz. tocht zijn vrouw Ermgaert (6461, fol. 278v).
30-3-1438: Philips van der Damme bij dode van zijn vader Aernt van Damme (6461, fol. 278v).
5-6-1478: Aernt van den Damme bij dode van zijn vader Philips van den Damme (6462, fol. 55).
5-2-1511: Aernt Dircxz. van der Hoech na overdracht door Ermgaert Jansdochter van den Damme, gehuwd met Jan de Houwer Jansz. (6463, fol. 64v).
20-4-1520: Jan Aertsz. van der Hooch bij dode van zijn vader Aernt Dirxz. van der Hoge (6463,
fol. 131).
16-4-1530: Quirijn Aertsz. van der Hooch na overdracht door zijn broer Jan Aertsz. van der
Hooghe (6463, fol. 203 bis).
..-.-15..: Elysabeth Jansdochter bij dode van haar broer Cornelis Jansz. (L.H. 340 fol. 31).
..-.-1569: Elysabeth Jansdochter, gehuwd met Lambrecht Michielsz. te Delft, met ledige hand
(L.H. 340, fol. 31).
..-.-1581: Elysabeth Jansdochter, weduwe van Lambrecht Michielsz., hulde door Sasbout
Jansz. volgens procuratie d.d. 3-1-1581 (L.H. 135, fol. 174v).
6-11-1601: Michiel Lambrechtsz. bij dode van zijn moeder Elysabeth Jansdochter (6466, fol.
44v).
18-7-1637: Meester Lambrecht d’Overschie bij dode van zijn oom Michiel Lambrechtsz. Crieckenbeeck (6469, fol. 106v).

6

16-9-1647: Meester Lambrecht d’Overschie met ledige hand (6484, fol. 127v).
9. 14 morgen land binnen den Hage in Haetscamp (1561: in Escamp, genaamd Loevenairs
Werf), belend ten oosten (1561: de Moerweg), ten westen (1561: de Leyweg), ten zuiden:
de kinderen van Dirck Woutersz. bij Kerstantsdochter van der Strene, Willem Dever en
Loeff en Jacob van Bakenesse, ten noorden: heer Jan de Ridder met ten noorden van
hem de abdis van Reynsburch, gelegen tussen een banweg en een banwatering.
8-4-1344: Heer Florijs van den Boechorst na opdracht uit eigen door Heer Jan Florijs van den
Boechhorst, neef van de leenheer Jan van Pollanen, heer van der Leck (6461, fol. 279v).
22-4-1429: Florijs Florijsz. van der Boechhorst (6461, fol. 279v).
29-11-1463: Jan van der Boechhorst bij dode van zijn vader Florijs van der Boechhorst (6461,
fol. 279v).
24-1-1471: Florijs van der Boechhorst, onmondig oom: Willem van Noirtwijck van der Boechorst, bij dode van zijn vader Jan van der Boechorst (6462, fol. 13v en L.H. 283, fol. 127).
..-.-14..: Gerijt van den Vliet, onmondig (6463, fol. 28).
..-.-1493: Meester Jan van Noortich, priester, na overdracht door Jan van den Vliet namens zijn
zoon Geryt van Vliet, met diens voogden van moederszijde heer Jan van Noortich, ridder, en
Willem van Noortich van der Boechorst, met het recht de lenen 9 en 162 te lossen met een jaarrente van 34½ rijns gulden (6463, fol. 35).
19-4-1508: Brechte Jacobsdochter, gehuwd met Jasper de Beauvoer, na overdracht door Gerijt
van den Vliet, met het recht der lenen 9 en 162 te lossen met een jaarrente van 34½ rijnsgulden
(6463, fol. 35).
21-6-1512: Jacob Coppier Jacobsz. na lossing, waartoe het recht hem door Gerijt van Vliet op 96-1512 is overgedragen en belast op 22-6-1512 het leen met een jaarrente van 3 pond groot
Vlaams, te lossen met de penning 16, ten behoeve van Brechte Jacobsdochter, gehuwd met Jasper de Beauvoer (6463, fol. 72, de rente is later door Jacob Coppier afgelost).
..-.-15..: Jacob Coppier bij dode van zijn vader Jacob Coppier (Archief van Dorp, inv.nr. 249, fol.
40).
9-10-1561: Aernt van Dorp na overdracht door Jacob Coppier Jacobsz., heer van Calslagen en
van Sgrevelsdrecht (van Dorp, inv.nr. 249, fol. 40v).
23-11-1579: Jonkheer Arent van Dorp krijgt het leen ten vrij eigen (van Dorp, inv.nr. 249, fol.
42).
10. Een jaarrente van 4 rijnsgulden, verzekerd op het leen 9.
24-8-1491: Pieter Barntsz. in den Hage na overdracht door Jan van den Vliet namens zijn zoon
Gerijt van Vliet en diens voogden van moeders zijde heer Jan van Noortich, ridder, en Willem
van Noortich van der Boechorst (6463, fol. 28).
20-7-1507: Pieter Pieter Barntszoonsz. bij dode van zijn vader Pieter Barentsz. (6463, fol. 29).
..-.-15..: Jacob Coppier lost de rente af (6463, fol. 28).
HARNAS
11. Het goed op de Hernisse bij Delft (1345: dat circa 40 pond per jaar opbrengst, 1395: 44
morgen land met ambachtsheerlijke rechten, belend door heer Willem van der Couster, domproost van Utrecht en de Hof van Delft).
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30-8-134.: Heer Willem van Naeltwijck Heynricksz., neef van de leenheer heer Jan van Polanen,
heer van der Leck, na opdracht uit eigen (hij sneuvelt op 26-9-1345 bij Staveren) (6461, fol.
280v en Koninklijke Bibliotheek, m.s. nr. 73E38, fol. 94).
..-.-1346: De kinderen van heer Willem van Naeltwijck (6461, fol. 280v).
..-.-13..: Willem van Naeltwijck, zoon van Heynrick van Naeltwijck, vermeld op 14-1-1369
(L.H. 50, fol. 137 en m.s. nr. 73E38, fol. 94).
1-11-1381: Ghysbrecht Florensz. na overdracht door Willem van Naeltwijck (6461, fol. 281).
..-.-13..: Florens Ghysbrechtz. bij dode van Ghysbrecht Florensz. (6461, fol. 281).
23-4-1395: Brustijn van Herwinen na koop van de graaf tegenover wien Florens Ghijsbrechtsz.
en diens leensheer Jan, heer van der Lecke en van Breda, het leen hebben verbeurd (L.H. 52, fol.
165).
1-5-1397: Florijs Ghijsbrechtsz. ontvangt het leen terug als grafelijk leen (L.H. 52, fol. 345).
De latere gegevens omtrent dit leen zijn gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’ 1973, blz. 78-85
[Repertorium op de grafelijke lenen in De Lier, Schipluiden en Vlaardingen, leen 16B-16R].
HENDRIK-IDO-AMBACHT EN SCHILDMANSKINDEREN AMBACHT
12. 3 morgen 4½ hond land in het ambacht van Monne Dircxz. van Waelnesse (1397: in
Waelnesse in Sciltmanskinderen ambacht) vroeger gelegen tussen Bertelmees Wittensz. en Heynrick Gerytsz. Belend ten oosten (1397: Bertelmees Claesz., vroeger Roelof Colijn Sciltmanszoonsz., 1569: de erfgenamen van Jan van Almonde), ten westen
(1397: Jan de Vos, 1569: de Waelweg), ten noorden (1569: Tielman Oom Jacobsz. en
Herman van der Bies), ten zuidwesten (1569: Heyman van de Ketel).
..-.-13..: Elant Huge Pieter des Onvervaerdenz. (6461, fol. 131).
3-2-1372: Colijn Sciltmans na overdracht door Elant Huge Pieter des Onvervaerdenz. (6461, fol.
131).
..-.-13..: Jan de Vos na Roelof Colijn Sciltmansz. (6461, fol. 132).
8-10-1397: Jonkvrouwe Hadewych, weduwe van Colyn Sciltman, te versterven op Bertelmeeus,
bastaardzoon van Roelof Colijnsz., indien deze kinderloos overlijdt op haar erfgenamen, na overdracht door Jan de Vos (6461, fol. 132).
21-5-1406: Bertelmeeus Roeloff Colijnzootisbastaardz., (6461, fol. 132v).
..-.-14..: Ghysbrecht van Loon, te versterven op zijn jongste zoon, na overdracht door Bertelmeeus Roelof Colyn Schildmansbastaardzoon (6461, fol. 132 en 6462, fol. 52v).
11-10-1439: Aernt van Loon bij dode van zijn vader Ghijsbrecht van Loon als leenman vermeld
in 1472 (6461, fol. 52v en L.H. 283, fol. 60).
7-7-1477: Lysbet van Loon, weduwe van Vranck, heer van Moerkerken, te versterven op haar
jongste zoon Vranck van Loon respectievelijk op haar middelste zoon Lodewijck van Moerkercken, hulde door Lodewijc die bastaert van Moerkercken, bij dode van haar broer Abel van Loon,
die kort na zijn vader Aernt van Loon is overleden en daardoor geen hulde heeft gedaan (6462,
fol. 52v).
29-5-1514: Gerijt van Vliet na koop op 15-7-1513 van Elisabeth van Loen, vrouwe van Moerkercken (6463, fol. 83).
18-12-1525: Jan Oem Jacobsz. na overdracht door Gerijt van Vliet (6463, fol. 164v).
..-.-15..: Meester Adriaen van Bleyenburch na overdracht door Tielman Oem yacobsz. (L.H.
340, fol. 13v).
..-.-1569: Meester Adriaen van Bleyenburch te Dordrecht met ledige hand (L.H. 340, fol. 13v).
13. 6½ morgen land ten noorden van de Lange weg in het ambacht van Pieter en zijn
broer Witte (1601: in Heynrick Yden ambacht) tussen de dijk en Heynric Jansz.
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..-.-13..: Pieter den Onvervaerdenz. (6461, fol. 130).
Het leen 13 is gesplitst in 13A en 13B.
13A. 3 morgen land in 6½ morgen, belend ten oosten (1569: de zeedijk), ten westen (1569:
Matte in de Coppe, 1587: Cornelis Aertsz.), ten zuiden (1569: Huich Coel, 1587:
Adriaen Joppen), ten zuiden: (1569: de Langhe weg, 1587: de gemene lands watering).
..-.-15..: Aert Jansz., (L.H. 340, fol. 14v).
..-.-15..: Maritge Egberts dochter bij dode van haar tante Adriaenke Jansdochter (L.H. 340, fol.
20).
..-.-1569: Maritge Egberts dochter, gehuwd met Willem Willemsz. te Dordrecht (L.H. 340, fol.
20).
10-7-1587: Jannetje Willems dochter, gehuwd met Jan Maertensz. schipper, bij dode van haar
moeder Maritge Egbertsdochter en draagt het leen bij hande van Heyndrick Andries Buyser, volgens procuratie op 8-7-1587 verleden voor het gerecht van Dordrecht, over aan Jan Boudewijnsz.
Schoonhout, poorter aldaar (6465, fol. 52v).
17-10-1601: Jan Boudewijnsz. Schoonhout met ledige hand (6465, fol. 52v).
6-11-1602: Maritge Boudewijnsdochter Schoonhout te Dordrecht, haar neef Andries van Voort
doet hulde volgens procuratie verleden op 6-11-1602 voor notaris A. van den Corput aldaar, bij
dode van haar broer Jan Boudewijnsz. Schoonhout (6465, fol. 211v).
13B. 2½ morgen land (1601: belend ten oosten: de zeedijk, ten noorden en westen: het sacramentsgasthuis te Dordrecht, ten zuiden: Jan Boudewijnsz. van Schoonhout).
..-.-15..: Huge Adriaensz. Coel bij dode van zijn vader Adriaen Coel (L.H. 340, fol. 14v).
..-.-1569: Huge Adriaenz. Coel te Dordrecht met ledige hand (L.H. 340, fol. 14v).
..-.-15..: Adriaen Coel bij dode van zijn broer Huych Coel (6465, fol. 60).
14-1-1593: Adriaen Jobsz., kolonel van de stad Dordrecht, na overdracht op 10-11-1591 door
Adriaen Cools (6465, fol. 60).
29-10-1601: Adriaen Joppen, burgemeester van Dordrecht, met ledige hand (6465, fol. 60).
HILLEGERSBERG
14. 3 morgen land in Bergambacht, belend ten oosten: Huge Huge Dircxz., ten westen:
Jan Vranckenz.
12-10-1397: Jan die Cock Wolfaertsz. na opdracht uit eigen (6461, fol. 253).
..-.-140.: Jan die Cock Wolfaertsz. met ledige hand (6461, fol. 253).
..-.-14..: Adriaen Jan de Cocxdochter bij dode van haar vader Jan die Coc (6461, fol. 253v).
30-4-1465: Meester Wolfaert Jansz., doctor in de medicijnen, bij dode van zijn nicht Adriaen Jan
de Cocxdochter (6461, fol. 253).
26-8-1478: Meester Jan Wolfaertsz. bij dode van zijn vader meester Wolfaert Jansz. (6462, fol.
57v).
8-10-1482: Jan Jansz. van Vorenbroeck na overdracht door Claes Florijsz. van Cranenborch, namens meester Jan Wolfaertsz., priester (6462. fol. 80v).
10-9-1505: Doe Jansz. van Vorenbroeck bij dode van zijn vader Jan Jansz. van Vorenbroeck
(6463, fol. 1).
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15. 4½ morgenland en de helft van de woning van Claes Kerstijnenz. (1385: naast de zate
in Broeckhoele) in het ambacht van Rotte.
..-.-13..: Claes Kerstijnenz. (6461, fol. 259v).
24-8-1338: Claes Kerstijnenz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 123 (6461, fol.
265v).
16. 6 morgen land in het ambacht van Rotte ten oosten (13..: ten noorden) van de Ommeerseweg.
..-.-13..: Boudijn van der Velde na opdracht uit eigen (6461, fol. 259v).
..-.-13..: Jan van Groenevelde na zijn vader Boudijn (6461, fol. 259v).
14-11-1369: Aernt Hont van der Laen na overdracht door Jan van Groenevelde (6461, fol.
259v).
..-.-13..: Symon Willem Heyenz. na overdracht door Aernt die Hont van der Laen (6461, fol.
259v).
..-.-1...: Symon Willem Heyenz. krijgt het leen ten vrij eigen (6461, fol. 259v).
17. De helft van de hofstad en van 55 morgen land tussen de Rotte en de Broecker watering (1569: belast met een jaarrente van 26 pond ten behoeve van de heilige geest te
Gouda).
12-11-1431: Adriaen van Matenesse na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 78, te versterven
op zijn jongere zoon Gijsbert, gewonnen bij Alijt van der Spangen (6461, fol. 267).
6-4-1436: Ghijsbrecht Adriaensz. van Matenesse bij dode yan zijn vader Adriaen van Matenesse
(6462, fol. 17).
16-9-1471: Lijsbet van Cralingen, gehuwd met Wouter van Matenesse, na overdracht door diens
broer Ghijsbrecht van Matenesse (6462, fol. 17).
16-4-1518: Ysbrant van Scoten bij dode van zijn moeder Angniese van Matenesse Woutersdochter van Matenesse (6463, fol. 117).
25-10-1530: Jan van Schooten Ysbrandz. bij dode van zijn vader Ysbrant van Schooten (6463,
fol. 202v).
28-3-1557: Jonkheer Jan van Mathenes bij dode van zijn vader heer Adriaen van Mathenes, ridder (Gemeente archief Schiedam, familie archief van Mathenesse, inventaris van Doorninck,
inv.nr. 66).
12-2-1569: Jonckheer Jan van Mathenes met ledige hand (van Doorninck, inv.nr. 66).
31-12-1601: Jonkheer Jan van Mathenes met ledige hand (van Doorninck, inv.nr. 66).
24-1-1604: Jonkheer Adriaen van Mathenesse bij dode van zijn vader Jonkheer Johan van Mathenesse (6466, fol. 17).
25-7-1622: Jonkheer Johan van Mathenesse bij dode van zijn vader jonkheer Adriaen van Mathenesse (6466, fol. 267).
18. Een jaarrente van 33 rijnsgulden 2½ stuiver, te lossen de penning 16, verzekerd op het
leen 17.
26-9-1525: Aechte van Schagen Willemsdochter na overdracht op 28-7-1525 door Ysbrant van
Scoten (6463, fol. 158v).
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11-5-1541: Aechte van Schagen en haar zuster Janne van Schagen, weduwe van Ghijsbrecht van
Schaghen, verklaren dat de rente is afgelost, welke verklaring door Claes van Matenesse is overgelegd (6463, fol. 159v).
HODENPIJL
19. 11 morgen land, belend ten oosten: de Gaech, ten noorden: de kinderen van Willem
van Hodenpijl met diens woning, ten westen: het Lage land, ten zuiden: de woning die
vroeger van Ghijsbrecht Hane was.
21-1-1330: Florens van Hodenpijl, te versterven voor de helft op zijn oudste zoon en voor de andere helft op zijn dochter Lysbet, gewonnen bij Genefyen Arntsdochter (6461, fol. 282).
HOOGEVEEN
20. De ambachts heerlijkheid (14..: zonder de korentiende, de smaltiende, de turftiende en
de vrijdelff, 1469: met de erfhuren van de venen, vergangen wegen en wateringen,
1472: groot 200 morgen).
..-.-1379: Heynrick van der Lecke volgens uitspraak op 8-2-1379 gedaan tussen heer Johan van
Polanen en van der Lecke en Breda, de leenheer, Philips van der Lecke, Henrick van der Lecke,
Willem van der Lecke en Dirck van der Lecke, zijn broers en hemzelf door Reynout, heer van
Bredenroode en Gennip, en Dirck van Polanen, heer van Asperen, over de nalatenschap van hun
vader heer Jan van Polanen, heer van de Lecke en Breda, waarbij hem goederen ter waarde van
1000 brabantse moutoen per jaar, 8 moutoen gerekend voor 5 oude schilden, die door de leenheer voor 25-7-1379 moeten worden vastgelegd in goederen zijn toegewezen (Rijksarchief
Utrecht, m.s. 357, fol. 90).
..-.-14..: Heynrick van der Lecke verkoop an Pelgrim Wiersz. de koren-, smalen turftiende en de
vrijdelff (6461, fol. 340v).
22-10-1439: Henrick van Zuelen van Nyevelt, baljuw van Delflant, na overdracht door Johanna,
vrouwe van Heeswijck, nicht van de leenheer Johan, graaf van Nassauwe (6462, fol. 2 en Geestelijk Kantoor Delft, charters Rynland).
13-10-1469: Aernt Touw Heynricksz. na overdracht door Heynric van Nyevelt, te versterven op
zijn zoon Dirck Heyn (6462, fol. 2 en L.H. 283, fol. 58).
31-12-1505: Heynrick Thou bij dode van zijn vader Aernt Thou Heynricsz. (6463, fol. 4).
22-1-1506: Dirck Thou bij dode van zijn vader Aernt Thou Heynrickxz. en na overdracht door
Heynrick Thou (6463, fol. 5v).
6-10-1532: Gerijt Dierijcxz. na overdracht door Dieric Heyn Touw (Archief van Hoogeveen,
inv.nr. 23).
23-8-1558: Weyntje Gerritsdochter bij dode van haar vader Gerrit Dircxz. de Harst (Hoogeveen,
inv.nr. 23).
16-7-1566: Meestef Gerrit Melisz. na overdracht door Weyntge Gerritsdochter den Haerst bij
monde van haar zwager Pieter Barthoutsz. (Hoogeveen, inv.nr. 3).
26-2-1569: Meester Gerijt Melisz., pensionaris te Leyden, met ledige hand (L.H. 340, fol. 12v en
Hoogeveen, inv.nr. 3).
11-10-1581: Aelbrecht van Hoogeveen Gerritsz. bij dode van zijn vader Gerrit van Hogeveen
Melisz. (Hoogeveen, inv.nr. 23).
6-2-1595: Gerrit van Hoogeveen Aelbrechtsz. onmondig, oom: Adriaen van Hoogeveen, bij
dode van zijn vader Aelbrecht van Hoogeveen Gerritsz. (Hoogeveen, inv.nr. 4).
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28-12-1601: Gerrit van Hogeveen Aelbrechtsz., onmondig, oom: Melis van Hogeveen Gerritsz.,
met ledige hand (6465, fol. 103).
26-9-1643: Cornelia van Hogeveen te Leyden, na naasting ten laste van Benjamin van Halewijn,
heer van Nieuweveen en bewindhebber van de West Indische Compagnie ter kamer Amsterdam,
wonend te Leyden die het leen op 4-2-1643 van haar broer meester Gerrit van Hogeveen, doctor
in de medicijnen te Leyden had gekocht en na overdracht door deze laatste (6470, fol. 51v).
12-6-1645: Meester Gerard van Hogeveen, doctor in de medicijnen te Leyden, bij dode van zijn
zuster Cornelia van Hogeveen (6470, fol. 76).
30-8-1647: Meester Gerard van Hogeveen met ledige hand (6484, fol. 84).
CAPELLE AAN DE IJSSEL
21. Een woning
..-.-13..: Jacob Symonsz. (6461, fol. 257v).
22. 3 morgen land, genaamd d’Waylant, tussen ’s-Gravenweg en half de Ysel belend ten
oosten: Katrijne Campaertsdochter, ten westen: Jan die Witte.
23-8-1452: Jan de Witte na opdracht uit eigen, te versterven op zijn bastaardzoon als rechtleen
(6461, fol. 258).
29-1-1481: Jan Bollens Jansz. nadat het leen na dode van Jan de Witte aan de leenheer was vervallen (6462, fol. 67).
12-7-1482: Jacob Gerijtsz. van Quakernaeth na overdracht door Jan Bollens Jansz. (6462, fol.
76v).
CAPELLE AAN DE IJSSEL, MOORDRECHT EN NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
23. Het goed te Capellen, dat de graaf van Heynegouwen en Holland kocht van heer Pieter, heer van de Leck en Jan van Pollanen van de graaf (6-5 1331: Aernoud, voogd van
Stralen, verkoopt aan Willaem, graaf van Heynegouwen en Holland het ambacht en
gerecht van Capelle, dat hij van deze in leen hield, Nassau Domein I, inv.nr. 730; 6-51331: Pieter, heer van de Leck, verkoopt op gelijke wijze de tienden van Goechdorp in
Cappelle, Nassau Domein I, inv.nr. 732; 19-11-1335: Willem, graaf etc. beleent heer
Jan van Pollanen met het goed te Capelle, dat heer Willem van Duvenvoerde kocht
van heer Pieter, heer van de Leck), nl. het huis, de hofstad en boomgaard, die van heer
Terveys van Moerdrecht waren, 24 viertel land en tienden, groot en klein (1350 uit te
breiden tot: het huis te Capelle, de gerechten van Capelle en van der Nieuwekercke, 24
viertel te Capelle en het veer aldaar, een grote tiende te Moordrecht, leenroerig aan
heer Jan van Henegouwen, een kleine tiende leenroerig aan de graaf van Hollant, het
goed door Willem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, gekocht van heer Terveys
van der Mie, deels leenroerig aan heer Jan van Henegouwen, deels aan de proost van
Oude Monster te Utrecht, 1355: de hofstad van Cappelle op de Yssel, waarop vroeger
het huis stond, 24 viertel land, een grote tiende in het ambacht Moerdrecht, afkomstig
van heer Jacob van Moerdrecht, het veer van Cappelle, de halve korentiende van het
Cortenland, die van heer Traveys was, en de halve smaltiende van het Cortenland;
1375: het huis met de hofstad en de boomgaard, afkomstig van heer Traveis van
Moerdrecht, 24 viertel land, de tienden groot en klein met het ambacht, zoals heer Jan
van Pollanen in leen houdt van heer Jan van Henegouwen, 1405: de heerlijkheid van
Cappelle, 1610: hoog-, middel en laag te Cappelle en Nieuwerkerck op de Yssele).
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17-11-1330: Heer Willem van Duvenvoorde, heer van Oesterhout, broer van de leenheer Jan van
Pollanen (6461, fol. 256); 29-5-1350: hij wijst als zijn leenvolger aan zijn neef Philips van Pollanen, aan wie hij in achterleen geeft het gerecht te Capelle en Nieuwerkercke en de tiende te Mordrecht, die hij van heer Jacob van Mordrecht had gekocht en bepaalt dat het leen na zijn dood
wordt uitgebreid (L.H. 77, 4e blad achter fol. 20 en Nassau Domein I, inv.nr. 734).
26-8-1355: Heer Philips van Pollanen ontvangt zijn goederen die tegenover de graaf verbeurd
waren, terug (L.H. 23, fol. 75 en 6461, fol. 257).
27-12-1375: Heer Philips van Pollanen bij dode van zijn vader heer Philips van Pollanen (6461,
fol. 257 en 356v).
..-.-1402: Lysbeth, vrouwe van Heenvliet en van der Made, gehuwd met heer Huge van Heenvliet, bij dode van haar broer heer Philips van Pollanen, vermeld op 6-11-1402 (L.H. 53, fol. 11
en Gemeente archief Capelle aan den Yssel, leenregister Capelle, nr. 50).
10-6-1404: Lysbeth, gehuwd met heer Hugo van Heenvliet, met ledige hand (6461 fol. 257v).
..-.-1405: Heer Jan van Heenvliet bij dode van zijn moeder Lysbeth, gehuwd met heer Huge van
Heenvliet, vermeld op 4-9-1406 (Lh. 54, fol. 4v en leenregister Capelle, nr. 77).
..-.-142.: Willem van Naeldwijck, vermeld op 11-8-1429 (6461, fol. 366 en 6525, fol. 224).
19-4-1460: Heer Heynrick van Naeldwijck, gehuwd met Mechtelt Bertelmeeus dochter van
Raephorst, bij dode van zijn vader Willem van Naeldwijck (6461, fol. 257v en 366v).
..-.-149.: Wilhelmina van Naeldwijck bij dode van heer Heynrick, heer van Naeldwijck (6463;
fol. 12v).
5-1-1507: Machteld van Arenborch, dochter tot Montforde, gehuwd met jonkheer Robbrecht van
Arenborch, bij dode van haar moeder Willem van Naeldwijck, vrouwe van Montfoerde (6463,
fol. 24v).
..-.-1550: Margrita van der Marck en Aremberghe, gehuwd met Jan van Ligne, graaf van Arenberghe, vrijheer van Brabançon, heer van Burssie, Agremont, Leenhoeve, Empel, etc., na overdracht door Nicasius Hanneman, advocaat voor het Hof van Hollandt, en Willem van Hoeff,
rentmeester van - en als gemachtigde van haar grootmoeder vrouwe Meghtelt van Montfoort,
gravin douarière van der Marcke en Arenberch, vrouwe van Naeltwijck, Hontsholredijck en te
Capelle, weduwe van Robbrecht van der Marcke, volgens contract met wijlen haar zoonszoon
jonkheer Robbregt, heer van Aggremont, op 13-3-1542 gesloten en appointment door de Hoge
Raad d.d. 14-3-1542 en nader contract d.d. 6-3-1549, waarbij zij, behoudens haar lijftocht, haar
leengoederen zal overdragen aan haar kleinzoon Robbrecht van der Marcke (L.H. 127, cap.
N.H., fol. 58v).
..-.-1569: Vrouwe Margriet, gravin van der Marck en Arembergh, vrouwe van karbarcon en van
Naeldwijck, hulde door haar rentmeester Willem van Hooff, met ledige hand (L.H. 340, fol.
70v).
25-2-1610: Carel, graaf van Arenberge, prins van Rebecque, vrijheer van Sevenberghen, Odingen, heer van Mirwart, Neufchastel, ridder van het gulden vlies, admiraal en kapitein generaal
van de Staten, hulde door Franhois de Witte volgens procuratie verleden op 23-9-1609 op het
kasteel Edijngen, bij dode van zijn moeder vrouwe Margriete, gravin van Arenberge (6461, fol.
70v).
4-10-1610: Johan van der Veecken, koopman te Rotterdam, hulde door Johan van Aerssen volgens procuratie op 24-5-1610 verleden voor notaris François de Jonge te s-Gravenhage, na overdracht door meester Jacob Boon, licentiaat in de rechten en raad van heer Charles, graaf van
Arenberch, prins van Rebecque, vrijheer van Sevenbergen, Naeltwijck, Edinghen, heer van Mirwaert, Nieuwenburch, Wedde, erfmaarschalk van Hollandt, ridder van het gulden vlies, admiraal
generaal van de Staten, volgens procuratie op 30-5-1609 door deze verleend (6466, fol. 79v).
10-11-1616: Jonkvrouwe Barbara van der Veecken, gehuwd met Johan Baptista ’t Kint, heer van
Capelle en Nieuwerkerck, hulde door meester Jan van der Veecken, advocaat voor het Hof van
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Hollandt, volgens procuratie verleden op 26-10-1616 voor notaris Pieter Pietersz. van Groenewegen te ’s-Gravenhage, bij de dode van haar vader Johan van der Veecke, heer van Capelle en
Nieuwerkerck, volgens diens testament verleden in zijn huis op de Hoogstraat te Rotterdam op
18-9-1615 ten overstaan van notaris Jacob Symonsz. aldaar, Robert Oudert, predikant van Capelle en Willem Hoven, schrijnwerker en poorter te Rotterdam (6466, fol. 187v).
4-12-1625: Pieter ’t Kindt van Rodenbeeck hulde door zijn oom meester Jacob Aertsen, raad in
’t Hof van Brabant, bij dode van zijn moeder Barbara van der Veecke (6468, fol. 56).
30-8-1628: Pieter Kindt van Roodenbeeck met ledige hand (6468, fol. 56).
2-10-1642: Vrouwe Catharina Kindt van Rodenbeeck, gehuwd met François Sangenois, baron
de Fremes, heer van Grande Brouck, hulde door haar rentmeester Willem Canter in den Hage
volgens procuratie d.d. 16-8-1642, bij dode van haar broer Pieter Kind van Rodenbeeck (6470,
fol. 41).
3-9-1647: Vrouwe Catharina Kindt van Rodenbeeck, hulde door haar rentmeester Willem Canter, met ledige hand (6484, fol. 64).
24. Een jaarrente van 200 pond Vlaams, te lossen met de penning 18, uit het leen 23, gevestigd op 1-10-1526 door Robrecht, graaf van der Marck en Arenberch, heer van
Reingom, Bouchout, Loenhout en Naeldwijck, burggraaf van Brussel, erfmaarschalk
van Hollandt, gehuwd met Machtelt van Montfoort.
22-3-1527: Alijd van Kijfthouck, douairière van Assendelft, hulde door haar zoon heer Gerrit
van Assendelft, ridder (6463, fol. 102v).
10-12-1531: Heer Gerrit van Assendelft met de helft van het leen bij dode van zijn moeder
(6484, fol. 64v).
21-6-1532: Dirck van Assendelft met de andere helft van het leen bij dode van zijn moeder
(6484, fol. 64v).
25. Een jaarrente van 250 pond, te lossen met de penning 16, uit het leen 23.
4-9-1573: Willem van Bronchorst, onmondig, vader: Pieter van Bronchorst, bij dode van zijn
moeder Marie van Heerjansdam Aerntsdochter (6464, fol. 125v).
KATENDRECHT
26. 11 morgen land in Riederweert langs het ’s-Gravenambacht, belend ten noorden: de
Merwede, ten westen: de kinderen van heer Jacob van Scobben, ten zuiden: de Roedenre landscheiding, ten oosten: Jan Screvelsz.
..-.-13..: Claes Crigge (6461, fol. 134).
27. 10½ gaarde land.
..-.-13..: De kinderen van Claes van Abbenbroeck (6461, fol. 137v).
KETHEL EN SPALAND
28. 4 (1389: 1) morgen land, waarop de woning staat van Aernout Copper Valckenaersz. in Ketelambacht tussen de Herdrechwatering en de Schie, belend ten noorden: Huge ver Trudenz. (1461: Jacob Jacobsz. van Schiedamme), ten westen (1461:
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de heerweg), ten zuiden: Aernout Copper Valckenaersz. met 8 morgen land (1461:
Jacob Jacobsz. van Schiedamme) ten ten oosten (1461: de Schie).
1-8-1330: Aernout Copper Valckenaersz., bij kinderloos overlijden te versterven de ene helft
op zijn broer Willem Coppertsz. en de andere helft op Willem die Groene, zoon van zijn zuster (Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 44, fol. 284).
..-.-13..: Coppaert die Valckenair (leenregister Wassenaer AA, fol. 80v).
..-.-1389: 3 morgen land van de oostzijde in wordt ten vrij eigen gegeven (Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 44, fol. 284).
..-.-1...: Dirck Coppensz. (a.v.).
17-10-1461: Adriaen Heynrick Dirck Coppairtsz. bij dode van zijn vader Heynrick Dirck
Coppairtsz. (a.v.).
14-8-1495: Allert Steffensz. wordt wegens wanverzoek van het leen vervallen verklaard
(Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 1242).
29. Een woning met 4½ morgen land (1636: en een kennipwerf) in Ketelambacht belend
ten westen (1448: de Harge, 1636: de oude Harchwatering) ten oosten (1448: het papenland, 1471: de papelijke proven in de Ketel, 1601: Fytgen Francken, weduwe
van Elandt Adriaensz., 1636: 1 morgen land die vroeger van de pastorie van de Ketel was en die op 8-5-1636 door de leenman is overgedragen aan Dirck Jansz. Opmeer), ten noorden (1448: Dirck Oliviersz., 1471: het Sint Barbaraklooster te Delff,
1601: de Jonge Dans, 1636: Jacob Jansz. Hoeycaes) en ten zuiden (1448: Heynemans
kynderland, 1471: het klooster Herusalem buiten Utrecht, 1601: Fijtge Francken,
weduwe van Elandt Adriaensz., 1636: Ariaen Jorisz. Beys, brouwer te Schiedam,
1647: Catharina Yemants) (1636: strekkend ten zuiden van de Ketelweg tot in de
Poldervaert).
..-.-13..: Dirck van Cattendyck (Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 44, fol. 285).
..-.-140.: Jonkvrouwe Alijt, weduwe van Florijs Lambrechtsz., bij dode van haar vader Dirck
van Cattendijck (a.v.).
4-2-1430: Philips Costensz. bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Alijt (a.v.).
12-4-1448: Adriaen Phillips Costijnszoonsdochter bij dode van haar vader Phillips Costijnsz.,
hulde door Jan die Witte Lauwerisz. (a.v.).
20-8-1468: Dammas Jansz. bij dode van zijn moeder Adriaen Philips Costijnszoonsdochter
(a.v.).
23-12-1471: Sijsman Dammasz., uitlandig, natuurlijke zoon van - en na overdracht door
Dammas Jansz., bij kinderloos overlijden te versterven op de nakomelingen van zijn vader
(Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 45, fol. 20).
26-4-1513: Symon Aelwijnsz. na overdracht door Heynrick Jan (Nassause Domeinraad, I,
inv.nr. 46, fol. 78).
20-3-1526: Aelwyn Symonsz. bij dode van zijn vader Symon Aelwijnsz. (Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 46, fol. 169).
12-3-1530: Job Symonsz. en Cornelis Willemsz. elk met een helft na overdracht door Aelwijn
Symonsz. (Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 46, fol. 204v en 205).
..-.-15..: Het oudste weeskind van Heynrijck Cornelisz., vermeld in 1561 (archief Staten van
Holland vóór 1572, inv.nr. 1315).
..-.-15..: Margrieta Heynricxdochter na overdracht door Cornelis Heynricxz. (L.H. inv.nr.
340, fol. 43).
..-.-1569: Margrieta Heynricxdochter, gehuwd met Cornelis Heynricxz., met ledige hand
(a.v.).
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6-4-1596: Adriaen Jacobsz. Croondersteyn bij dode van zijn vader Jacob Heyndricxz. Croondersteyn (Nassause Domeinraad, III, inv.nr. 6465, fol. 48).
15-10-1601: Cornelis van Santen Adriaensz. na overdracht door Adriaen Jacobsz. Croondersteyn en draagt het leen over aan de man van zijn zuster Huych Lucasz. van der Dussen, burgemeester van Schiedam (a.v.).
28-2-1634: Lucas Huygensz. van der Dussen bij dode van zijn vader Huych Lucasz. van der
Dussen (Nassause Domeinraad, III, inv.nr. 6469, fol. 43).
18-8-1636: Dirck Jansz. Opmeer na overdracht door Adriaen Hogenhouck, oom van Huych
Lucasz. van der Dussen (Nassause Domeinraad, III, inv.nr. 6469, fol. 87).
27-5-1647: Arent Dircksz. te Schiedam bij dode van zijn vader Dirck Jansz. Opmeer en
draagt het leen over aan zijn zwager Pleun Dircsz. Jongste (Nassause Domeinraad, III, inv.nr.
6470, fol. 105v).
30. Een woning in de Ketel met heemwerf en 6 morgen land naast de woning.
..-.-13..: Heynric heren Dircxz., als leenman vermeld op 17-11-1330 (Nassause Domeinraad,
I, inv.nr. 44, fol. 256 en 283).
31. 6 morgen land in Spaland, belend ten noorden: de Woudwatering, ten zuiden: het
oude Vlaerdingen, ten oosten: het klooster van Sint Agnieten te Delff en ten westen:
Bertelmeeus Symonsz.
12-10-1469: Heynric van Nyevelt na overdracht uit eigen, met aantekening dat dit land door
hem waarschijnlijk in 1443 aan het klooster van Sint Agnes te Delft is verkocht, gezien de
brief die dit klooster bezit (Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 45, fol. 2v).
32. 12½ morgen land in de Ketel, belend ten zuiden: de kercklaan, waarlangs men uit
de Polre naar de kerk gaat, ten noorden: IJsebout en zijn kinderen.
..-.-13..: Ogier Kalvaertszoonsdochter, gehuwd met Aernt van Grinenvelde (Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 44, fol. 283).
..-.-13..: Gherijt van Zwindrecht (leenregister Wassenaer AA, fol. 80v).
28-11-1430: Willem van Zwijndrecht (Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 44, fol. 283).
..-.-14..: Jan Herpersz. van Foreest na overdracht door meester Willem van Zwijndrecht (a.v.).
17-6-1461: Jan Harperensz. van Foreest krijgt de helft van het leen ten vrij eigen (a.v.).
31-3-1471: Jan Harperensz. van Foreest krijgt de andere helft ten vrij eigen in ruil voor de opdracht in leen van 3 morgen land bij Haerlem (Nassause Domeinraad, I, inv.nr. 45, fol. 14v).
KRALINGEN
33. Een woning op de oude dijk (1348: met huis en heemwerf), met een boomgaard vóór
en een waal naast het huis met bijbehorende visserij en 2 morgen land ernaast gelegen
(1348: in het Oude land), belend ten westen: Andries, broer van Costen Geerlofsz.,
(1521: Florijs Biscop, 1632: Jan van Buytenwech en Witte Cornelisz.), ten oosten:
Costen Geerlofsz. (1521: Margrete d’orgelisten, 1632: jonkvrouwe Liduwina van Melissant), genaamd (1599: de hof van Prendwijck), gelegen (1632: tussen de Oude dijk
en de Boschkade).
26-9-1347: Costen Geerlofsz. (6461, fol. 254v).
4-7-1348: Costen Geerlofsz. vermeerdert het leen met het huis en de heemwerf (6461, fol. 254v).
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12-8-1352: Costijn Gherolfsz. en zijn broer Willem die Coster te Rotterdam mogen hun verbeurde goederen gebruiken totdat de graaf met zijn raad en de steden vonnis hebben geveld over het
door hen gedane misdrijf tijdens de oorlog (L.H. 23, fol. 14).
21-8-1395: Costijn Gillisz. (6461, fol. 255).
23-4-1439: Dirck Ogeersz. bij dode van zijn oom Costijn Gillesz. en draagt het leen over aan
Gerijt Gijsbrechtsz. (6461, fol. 255).
27-3-1452: Gerijt Ghijsbrechtsz. met ledige hand (6461, fol. 255).
24-10-1461: Jacob Gerijtsz. (1472: van Quakernaeck) bij dode van zijn vader Gerijt Ghijsbrechtsz., vermeld op 1-3-1503 (6461, fol. 255v; L.H. 274, fol. 118 en L.H. 283, fol. 59v).
..-.-150.: Gerijt Jacobsz., vermeld op 1-3-1504 (L.H. 274, fol. 118).
8-1-1506: Jan Pietersz. na overdracht door Jan Jansz. namens meester Gerijt Jacobsz., priester,
vermeld op 26-10-1521 (6463, fol. 5 en L.H. 286, fol. 132v).
7-6-1531: Pieter Jansz. na overdracht door zijn vader Jan Pietersz. (6463, fol. 204 bis).
13-9-1601: Jonkheer Henrick van Raephorst, onmondig, hulde door meester Gerijt Hamel, advocaat voor het Hof van Holland, volgens procuratie d.d. 10-9-1601 door zijn moeder Agathe van
Culenburch, weduwe van jonkheer Aelbrecht, heer van Raephorst, bij dode van Henderick Pietersz. van Hasseldonck te Dordrecht, volgens diens testament verleden op 19-1-1599 voor notaris
Marten van Wijck en octrooi d.d. 17-10-1598 (6465, fol. 39).
..-.-163.: Franck Cornelisz. van Dijck bij dode van zijn vader Cornelis Pietersz. van Dijck, weduwnaar van Maertgen Cornelis volgens beider testament gepasseerd op 23-7-1627 voor notaris
Jacob Duyfhuysen te Rotterdam en dat van zijn vader op 12-3-1632 voor notaris Arnold Wagenvelt aldaar, op grond waarvan zijn broers Pieter van Dijck, Joris van Dijck en Jacob van Dijck,
tevens als voogden van de weeskinderen van hun overleden broers Cornelis van Dijck de Oude
en Cornelis van Dijck de Jonge op 24-6-1633 voor het gerecht van Cralingen aan hem overgedragen de boerderij waarop hun ouders woonden met 2 stukken leenland. Hij belast op 18-81663 het leen met een rente van 34 karolus gulden 2½ stuiver per jaar ten behoeve van de weeskinderen van Leendert Willemsz. Ridder (Archief van de gemeente Kralingen, inv.nr. 32, fol. 2
en nr. 35, fol. 329).
34. 12 gaarden land (1355: in de hoeve, belend ten westen: Jacob Coels of Cruls, 1392: in
Odziers ambacht van Cralingen).
..-.-13..: Philips van der Lecke, vóór 1342, daar het leen werd gehouden van de in dit jaar overleden heer Hendrick van der Leck (Rijksarchief Utrecht, m.s. inv.nr. 3431, fol. 64v).
..-.-13..: Vranke die Visker bij dode van zijn broer Philips van der Lecke (L.H. 23, fol. 74v).
9-10-1355: Vranke die Visker tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Katerine heer Aelbrechts dochter van Voorne ( L.H. 23, fol. 74v).
..-.-13..: Willem Vranckenz., na diens overlijden wordt door de graaf op 2-11-1392 Jan Aerntsz.
als voogd over zijn kinderen aangesteld (L.H. 477, fol. 37).
DE LEK
35. De visserij van Lecmonde, vanaf Leckerkerck stroomafwaarts tot Bolnessersloot en
stroomopwaarts in de Merwede in de richting van Dordrecht tot aan Waelsmonde, die
de graaf als vrij eigen goed op 14-7-1318 verkocht heeft aan Willem Duyckinc Ghyse
Duckincsz. en Jan Malechijs Jan Meystersz.
15-12-1325: Jan heer Gillesz., poorter te Dordrecht te versterven op zijn zoon Jan, gewonnen bij
zijn vrouw Lysbette, de leenheer Pieter, heer van der Lecke, mag het leen lossen tegen een rente
van 30 pond hollands per jaar of 300 pond ineens (L.H. 22, fol. 40 en 68).
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21-4-1330: De graaf mag het leen lossen, indien de leenheer Pieter, heer van der Lecke, dit niet
aan de leenman Jan heer Gillisz., poorter te Dordrecht doet (L.H. 22, fol. 56).
Het leen 35 is later opgegaan in het leen 38.
36. De visserij in de Mond van de Leck, die eigendom is van de heren van Dom (1478:
westwaarts van de Leckerkercker kerk tot aan het begin van de heerlijkheid van
Crimpen, 1527: tot in de mond van de Leck, en in de Merwede tot Bolnessersloot).
23-4-1429: Alebrecht van Naeldwijck, die zal trachten de brieven, die de heer van de Lecke aan
de heren van de Dom heeft gegeven, terug te krijgen (6461, fol. 204).
7-12-1461: Heynrick van Naeldwijck na overdracht door zijn vader Aelbrecht van Naeldwijck
(6461, fol. 205v).
5-9-1465: Adriaen van Naeldwijck bij dode van zijn broer Heynrick van Naeldwijck (6461, fol.
206).
7-5-1474: Jacob van Naeldwijck bij dode van zijn vader Adriaen van Naeldwijck en draagt het
leen over aan zijn broer Jan van Naeldwijck (6462, fol. 36).
11-6-1478: Adriaen van Naeldwijck, gehuwd met Willem van Nyevelt, na overdracht door haar
broer Jan van Naeldwijck Adriaensz., neef van de leenheer Engelbrecht, graaf van Nassauwe en
Vyanden (6462, fol. 55v).
17-3-1505: Frederick van Nyevelt bij dode van zijn moeder Adriaene van Naeldwijck, gehuwd
met Willem van Nyevelt (Gemeente Bibliotheek Rotterdam, handschrift: Cartularium van Berkenwoude. Hij wordt op 28-8-1510 door de leenheer rechten op een deel van het leen ontzegd en
er op 8-6-1527 door de Grote Raad van Mechelen weer in bevestigd, Donck, inv.nr. 561).
37. Een deel van de visserij in de Leck, die de heer van de Leck in erfpacht houdt van Oud
Munster en dat belast is met een rente van 20 pond hollands per jaar ten behoeve van
de erfgenamen van Ghise Duckinc.
6-12-1343: Heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, na overdracht door Pouwels
die Tolnare, zoon van Pouwels Tolnaer. Op 1-11-1358 ontvangt Herman Vincke jonge Heer
Herman Vinckenz. ten behoeve van de kinderen van Willem Dukinc 4 termijnen van 20 pond,
waarvan de laatste termijn op Pinksteren 1357 was vervallen, van de heer van de Leck, zodat het
na de dood van heer Willem van Duvenvoerde op 12-8-1353 aan de leenheer is teruggevallen
(Nassau la Lecq, inv.nr. 438 en 439).
38. De visserij op de Leck, bestaande uit een deel van het leen 35, uit de visserij die de
voorouders van Pieters Schaert in leen hielden van de graaf van Holland en van de heren van de Leck, die deze van de heren van de Dom en van Oudmunster in pacht hebben, met de verplichting deze pachtsommen te betalen (1517: de visserij in de stroom
van de Leck en in de Merwede vanaf het begin van de heerlijkheid van de Leck met
inbegrip van de Oude Noort en de Corte Nes, stroomafwaarts tot in de Merwede en
vandaar nederwaarts tot Bolnessersloot en stroomopwaarts in de Merwede in de richting van Dordrecht tot Waelsmonde, het deel van Oud Munster wordt in 1395 omschreven als strekkende vanaf Boelnessersloot stroomopwaarts tot de hofstad van
Fobbe Hugenz. en aan de andere zijde tot Crympenoert, archief Oud Munster, inv.nr.
1846, ongefolieerd katern, en ook als: de visserij in de Merweyde vanaf ver Melenwijffsloot tot Crimpenreoert).
28-5-1510: Pieter Schaert, heer van Wieldrecht, baljuw van Schielant, na opdracht uit eigen met
het deel dat hij reeds bezat, en met het aandeel van de leenheer, waarop Frederick van Nyevelt
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als houder van het leen 35 aanspraken doet gelden, doch die hem ontzegd zijn, omdat deze buiten zijn leen vallen, volgens verdrag d.d. 3-6-1510. Over het eerste deel van dit leen de volgende
retroacta: 15-5-1450: Snellaert Duyck en zijn zoon heer Jan Duyck Snellairtsz., priester, verhuren samen met Willem Duyck de helft van de vroonvisserij in de mond van de Leck voor 10 jaar
aan Aelbrecht van Naeldwijck en zijn zoon Adriaen; 1-7-1451: Heer Jan Duyck, priester, en
Snellaert Duyck heer Ghijsbrechtsz. samen met Willem Duyck Aertsz., verklaren dat Aelbrecht
van Naeldwijck en zijn zoon Adriaen de pacht voor dit jaar hebben voldaan van de visserij in de
Mond van de Leck; 17-10-1453: Heer Jan Duyck Snellaertsz. priester, verklaart dat zijn vader
Snellaert Duyck en zijn neef Willem Duyck Aertsz. zijn aandeel in de vroonvisserij in de Mond
van de Leck voor de twee eerst komende jaren hebben betaald; 17-3-1463, 17-3-1464, 10-31465, 9-4-1466, 10-3-1467: Willem Duyck Aertsz. en Heylwey, weduwe van Snellaert Duuc,
verklaren door de pachters van Aelbrecht van Naeldwijck te zijn voldaan; 11-3-1475: Willem
Duyck Snellartsz. verkoopt aan meester Pieter Keyser Govertsz., doctor in de medicijnen, gehuwd met Alffveraert Otto Govertsdochter, 1⁄8 deel van de helft in de vroonvisserij voor Lexmonde; 8-4-1475: Willem Duyck Snellaertsz. verkoopt aan Jan Duyck heer Willemsz. ¼ deel van ¼
deel in de visserij van Lexmonde dat hij samen met zijn zusters jonkvrouw Machtelt, non te
Boemel, en jonkvrouwe Lijsbeth, non in het Sint Barbara convent te Delft, heeft geërfd van zijn
broer heer Jan Duyck en dat door zijn zusters voor hun aandeel aan hem is overgedragen; 16-71475: Willem Duyck Snellaertsz. verkoopt aan meester Pieter Keyser Govertsz. 1⁄12 deel van ¼
deel min 1⁄8 van een 1⁄12 deel van de visserij in de Mont van de Leck, dat hij gekocht heeft van zijn
broer Jan Duyck, die dit van hun broer heer Jan Duyck Snellaertsz., priester, erfde: 5-10-1484:
Gerrit Jansz. van Beaumont verkoopt aan meester Pieter Keyser Govertsz., doctor in de medicijnen ¼ deel van ¼ plus ¼ deel van een klein deel in de visserij in de Leck; 11-1-1485: Jan Duyck
Willemsz. en meester Pieter Keyser Govertsz. verhuren de helft van de vroonvisserij in de Leck
voor 8 jaar aan Pieter Damasz., voor wie zijn broer Cornelis Damasz. borg is; 26-2-1485: Zebrecht Heynricsz. van Dalem verkoopt aan meester Pieter Keyser Govertsz. 1⁄8 deel van ¼ deel
plus 1⁄8 deel van een klein deel in de visserij in de Leck, gemeen met de koper en met meester Jan
Duyck Willemsz.;
11-3-1502: Jacob Quekell ontvangt de helft van de visrechten in de Leck, na scheiding met Pieter
Schairt Korstiaenz., zoals zij deze hebben geërfd van hun oom Jan Duyck heer Willemz.; 3-61503: Jan van Steenbergen Tielmansz. verkoopt aan Pieter Damasz., 1⁄8 deel van ¼ deel plus 1⁄8
van een klein deel in de visserij in de Leck; 14-7-1504: Jacop van Steenberghen Jacopsz. verkoopt aan Pieter Damaesz. 1⁄8 deel van ¼ deel plus 1⁄8 van een klein deel in de visserij in de Leck;
30-10-1504: Andries Cornelisz., Pieter Cornelisdochter, Cornelis Claesz., Cornelis Adriaensz.,
Aert Cleisz., Cleis Cornelisz., Thonis Cornelisz., Matgen Cornelisdochter, Emmege Cornelisz.,
Pieter Andriesz., Machtelt Andriesdochter, Heynrick Koenenz., Adriaen Cornelisz., Cornelie
Adriaensdochter, Adriaen Boyenz., Pieter Jansz., Adriaen Jansz. en zijn moeder Vrouwelijn
Beyersdochter, Pieter Michielsz., Jacob Gielisz., Gielis Reyersdochter, Willem Reyersdochter,
Adriaen Reyersz., Conelie Reyersdochter, Pieter Cornelisz., Willem Gielisz. te Cranenborch en
Cornelis van Donghen, allen erfgenamen van meester Pieter Keyser Govaertsz. verkopen aan
Pieter Damaesz. de helft van ¼ deel in de visserij in de Leck tussen Leckerkerck en Bolnessersloot: 9-3-1507: Jacob Quequell verkoopt aan zijn oom Pieter Schaert Korstiaenz. de helft van de
visserij in de Leck; 20-3-1507: Beatrijs van Koulster, weduwe van Jan Duyc, verkoopt na kaveling met diens erfgenamen de helft van de visrechten in de Leck aan Pieter Schaert Korstiaenz.;
13-1-1509: Otto van Slinglant Ottenz., zijn zuster Zoete, gehuwd met Floris van Koulster Ysbrantsz., zijn broer Reyer en zijn zuster Agnees, allen als erfgenamen van hun grootmoeder jonkvrouwe Alvaert, verkopen hun aandeel in de visserij in de Leck aan Pieter Schairt Korstiaenz.; 48-1510: Pieter Schaert ontvangt van de rentmeester van de leenheer, de graaf van Nassouwen 2
charters, nl. een d.d. 4-7-1318, zie het leen nr. 35, en een d.d. 25-7-1436, waarbij het kapittel van
de Dom aan Korstiaen Pietersz., poorter te Dordrecht de visserij in de Leck in erfpacht geeft; 5-
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4-1512: Pieter Damasz., burgemeester van Dordrecht, heeft zijn gehele aandeel in de visserij in
de Leckstroom overgedragen aan Pieter Schaert Kerstiaensz. (6463, fol. 57v en 59, Donk inv.nr.
561).
Het leen 38 is gesplitst in 38A, 38B, 38C en 38D.
38A. De helft van de visserij (1521: in de Lecke, nl. van de mond van de Leck stroomopwaarts in de richting van Dordrecht tot Waelsmond en stroomafwaarts tot Bolnessersloot).
..-.-15..: Aechte van Zwieten bij dode van haar man Pieter Schaert, na verzuim als lijftocht, vermeld op 15-10-1521. wanneer het leen haar wordt betwist (L.H. 286, fol. 238).
38B. De helft van de visserij in de Leck.
8-4-1518: Jacob Queckel bij dode van zijn oom Pieter Schaert (6463, fol. 115v).
38C. Een vierde deel van de visserij in de Leck.
5-11-1517: Aechte Dirck van Zwietensdochter bij dode van haar man Pieter Scaert, volgens
diens testament d.d. 5-8-1509 en octrooi d.d. 1-2-1508 en na verzuim (6463, fol. 111v).
11-7-1520: Meester Floris Oem van Wijngaarden na overdracht door Aechte Dirck van Zwietensdochter (6463, fol. 131).
38D. Een vierde deel van de visserij in de Leck.
5-11-1517: Florijs Oem van Wijngaarden neef van - en bij dode van zijn oom Pieter Scaert
(6463, fol. 111 en 112v).
De lenen 38A, 38B, 38C en 38D zijn verenigd tot 38.
38. De visserij in de stroom van de Lecke, o.a. vanaf de zijdwinde bij Schonenberch
stroomopwaarts tot waar de heerlijkheid van de Lecke begint en tot het einde van de
vluwerp, genaamd de Oude Leck voor het Oude Hof van Liesvelt, eigendom van Oud
Munster, waarvoor als pencie 50 gouden Rijnsgulden op Pasen en 50 op Sint Remigius
wordt betaald.
22-7-1538: Jonkvrouwe Adriane van Wijngaerden, gehuwd met Adriaen van Borsselen, Aerndt
van Duvenvoorde, jonkvrouwe van Leeuwensteyn, weduwe van meester Florys Oem van Wijngaerden, mede namens haar kinderen en bij hande van meester Balthasar van Hoghelande, advocaat voor het Hof van Hollandt, Jan Oem van Wijngaerden en jonkvrouwe Aechte van Zwieten,
weduwe van Pieter Schairdt, dragen hun rechten over aan de leenheer heer René, prins van
Oraengiën, etc. (Archief van Oud Munster, inv.nr. 1605).
DE LIER
39. De woning, waarin Aernoud die Jonghe woonde, en 3 morgen land, waarbinnen deze
ligt, in Honterlant.
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15-8-1327: Aernoud die Jonghe, gehuwd met ver Agniese, krijgt het leen ten eigen en draagt het
over aan Wouter uten Poeldijc ten behoeve van het convent en de abdis van Liewenhurst (Cartularium van de abdij Leeuwenhorst, fol. 120).
40. Een vierde deel van het land ter Yemont, dat de graaf aan heer Geraerts kinderen bewees, geheten de Hoeve (139.: 3 morgen in de hoeve te Duvenee), belend ten oosten
(1569: de Lierweg), ten westen (1569: de dijk, 1601: de Oude dijk), ten noorden (1569:
de weduwe van meester Florijs Oom, 1601: Jannitge Jorisdochter met 3 morgen
bruikwaar) en ten zuiden: (1569: de weduwe van Gerrit Victoirs, 1601: Heyndrick
Bugge Dircxz., brouwer te Delft, 1618: de weduwe van Heyndrick Bugge Dircxz.).
..-.-13..: Florijs heer Gerairtsz. (6461, fol. 266v).
..-.-139.: Symon Florensz. (6461, fol. 79v).
14-4-1437: Arnt Symonsz. bij dode van zijn oom Symon Florensz. (6461, fol. 79v).
10-5-1440: Adam Heynricxz. na zijn vader, als leenman vermeld in 1472 (6461, fol. 79v en L.H.
283, fol. 68).
9-3-1506: Heynrick Aemsz. bij dode van zijn vader Aem Heynricxz. (6463, fol. 10).
17-12-1564: Joost Jacobsz. na overdracht door Pieter Claes Pietersz. op ’t Wout (6465, fol. 61v).
..-.-1569: Joost Jacobsz. te Leyden met ledige hand (L.H. 340, fol. 3v).
..-7-1586: Heyltgen Joostendochter, weduwe van Jan Jacobsz. van der Graft, hulde door haar
zoon Thyeman Jan Jacobsz. van der Graft volgens procuratie d.d. 21-4-1581, verleden voor notaris Ysbrant Jacobsz. van der Bouchorst te Leyden en Gerrit Dircxz. van Weesp en Jan Jansz.
van der Graft als getuigen, bij dode van haar vader Joost Jacobsz. (6465, fol. 61v).
6-11-1601: Heyltgen Joostendochter, hulde door zoon Thyeman Jan Jacobsz. van der Graft, met
ledige hand (6465, fol. 61 v).
20-9-1618: Thyman van der Graft bij dode van zijn moeder Heyltge Joostendochter (6466, fol.
211).
Het leen 40 is gesplitst in 40A en 40B.
40A. De helft van 3 morgen land.
20-9-1618: Jan van der Graft Jansz. na overdracht door zijn broer Thyman van der Graft (6466,
fol. 211).
21-6-1627: Jacob van der Graft te Leyden bij dode van zijn vader Jan van der Graft Jansz. (6468,
fol. 28v).
13-3-1641: Beatrix van der Graft, behouden oom: Cornelis Huygensz. van Swanenburch, bij
dode van haar vader Jacob van der Graft (6470, fol. 18v).
7-9-1647: Beatris van der Graft, gehuwd met N. Sprong (6468, fol. 157v).
40B. De helft van 3 morgen land.
23-10-1624: Jan van der Graft te Leyden bij dode van zijn vader Tyman van der Graft, hulde
door Jan van Heussen, notaris te Leiden, volgens procuratie d.d. 22-10-1624 verleden voor notaris Cornelis Dircxz. van Grotelande aldaar (6466, fol. 289).
10-9-1647: Jan van der Graft met ledige hand (6484, fol. 157).
41. 3½ morgen land in Jan Persijns ambacht, geheten de Hoeve, belend ten oosten: de
banweg in de Lyere, die langs de Hoeve loopt (1377: de Hoeveweg), ten zuiden: de
banweg van Maeslant, ten westen: de kinderen van Aernt uyt Burgerdijcke (1377:
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Aernt Jansz.), ten noorden: het land genaamd Elyaes hoeve uyter Lyere (1377: het
godshuis uyter Lyere).
9-4-1319: Willem van den Zijl (6461, fol. 376v).
1-11-1377: Ghysken uuyter Lier, als leenman vermeld op 20-4-1382, na overdracht (6461, fol.
376v en 377v).
..-.-14..: Ghijsken uyter Lier, vermeld op 23-6-1419 (Delftse Statenkloosters, Sint Agatha, inv.nr.
50).
42. 9 morgen land in Jan Persijnsambacht, geheten de Hoeve, belend ten oosten: het leen
41, ten zuiden: 8 morgen eigen land van de kinderen van Aerst uyt Burgerdijck (13..:
Willem van den Dorpe, 1382: het land dat vroeger van Willem van den Dorpe, Aernt
Jansz. en Willem van Zijl was), ten westen: de Oude Dijck, ten noorden: Elyaes Hoeve
uyter Lier.
9-4-1319: Aernt Aerntenz. van Burgerdijck (6461, fol. 377).
..-.-13..: Aernt Jansz., vermeld op 1-11-1377 (6461, fol. 376v).
..-.-14..: Gerijt Doede Arstz., gehuwd met Margriete (6461, fol. 377v).
Het leen 42 is gesplitst in 42A en 42B.
42A. 4½ morgen land, belend ten zuiden (1569: Adriaen Pouwelsz., 1601: Adriaen Corssen), ten oosten: het leen 42B, ten noorden (1569: Jan de Huyter en Vries Vriesenz.,
1601: de erfgenamen van Jan de Heuyter en Vries Vriesenz.), ten westen: de Oude
Dijck.
20-4-1382: Philips Hugenz. na overdracht door Gerijt Doede Artsz. (6461, fol. 377v).
19-4-1388: Reyner Claesz. van Alkmair na overdracht door Philips Hugenz. (6461, fol. 378).
3-9-1395: Aechte Reyner Claeszoonsdochter (6461, fol. 378).
28-10-1404: Aechte meester Reyniersdochter van Alcmair, gehuwd met Thomas (6461, fol.
378).
17-3-1419: Gheertruyt Berthout Louwendochter, gehuwd met Andries Bot Andriesz., bij dode
van haar moeder Aechte meester Henricsdochter van Alcmade (archief van de beide Katwijken,
’t Zand en Valkenburch, inv.nr. 705).
10-5-1444: Machteld Aernt Butzdochter, gehuwd met Walich Pietersz., bij dode van haar moeder Geertruyt, dochter van jonkvrouwe Aechte Reynier Claeszoonsdochter (6461, fol. 378).
..-.-1448: Machtelt Aernt Butzdochter (6461, fol. 378v).
..-.-14..: Pieter Walichsz. (1472: te Dordrecht, vermeld op 12-5-1476 met zijn broer heer Andries, L.H. 283, fol. 58 en het register van de heilige geest in de Lier, blz. 112).
23-12-1515: Meester Jan van Hoquesloot, uitlandig; hulde door Pieter Jacobsz. Bol, bij dode van
zijn vader meester Joost van Hoquesloot (6463, fol. 99v).
7-6-1531: Franchois van Hueckesloot na overdracht door zijn broer Jan van Hueckesloot (6463,
fol. 203 bisv).
25-10-1558: Meester Christiaen van der Goes bij dode van zijn grootvader Louwerens Pietersz.
(Delft, charter in archief van der Goes).
28-2-1569: Meester Christiaen van der Goes met ledige hand (Delft, charter in het archief van
der Goes).
19-1-1601: Meester Adriaen van der Goes bij dode van zijn vader meester Christiaen van der
Goes (6465, fol. 43).
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2-11-1632: Jonkheer Christiaen van der Goes bij dode van zijn vader meester Adriaen van der
Goes, raad van de leenheer en advocaat voor het Hof van Holland, volgens octrooi d.d. 23-121631 en testament verleden op 5-1-1632 voor notaris Cornelis Vosmer te ’s-Gravenhage, waarin
het leen, een tiende te Burgersdijck en 2 morgen te Vlaerdingen aan zijn oudste zoon worden
toegewezen (6469, fol. 23).
6-9-1647: Jonkheer Christiaen van der Goes met ledige hand (6484, fol. 156v).
42B. 4½ morgen land, belend ten oosten (1569: Jacob Pijnsz., heer van Offem, 1601: Jan
Vrijes, 1627: Doen Willemsz. Storm), ten zuiden: (1569: het Sint Aechtenconvent te
Delft, 1627: de heerweg), ten westen: het leen 42A, ten noorden (1569: Vrijes Vrijesz.
en Jan Heuyter).
20-4-1392: Jacob Pijn Pieter Walichsz. na overdracht door Claes van Hoffdijck (6461, fol.
378v).
..-.-1...: Gerijt Maertijn, als leenman vermeld op 23-6-1419 (Delftse Statenklooster, Sint Agatha,
inv.nr. 50).
1-10-1445: Pijn Gerijtsz. en draagt het leen over aan zijn broer Ghijsbrecht Gerijtsz. (6461, fol.
378v).
..-7-1458: Yeve, zuster van Pijn (1473: gehuwd met meester Berthelmeuws van Ethen), bij dode
van haar broer Ghijsbrecht Gerijtsz. (6461, fol. 378v en L.H. 283, fol. 58).
17-2-1477: Martijn van Ethen bij dode van zijn moeder Yeve Geryt Pijnsz. (6462, fol. 55).
5-1-1507: Philips van Almonde bij dode van zijn vader Jacob van Almonde volgens diens testament d.d. 19-11-1504, waarin Philips als jongste zoon als leenvolger van alle lenen van Polanen
en de Leck wordt aangewezen, en octrooi d.d. 20-12-1502 (6463, fol. 23v).
14-6-1514: Jan van Almonde bij dode van zijn broer Philips van Almonde (6463, fol. 83v).
..-.-15..: Abraham van Almonde bij dode van zijn vader Jan van Almonde (L.H. 340, fol. 9).
..-.-1569: Abraham van Almonde met ledige hand (L.H. 340, fol. 9).
6-10-1601: Jonkvrouwe Maria van Almonde, gehuwd met Joris de Bije, heer van Aldebrantswaert, tresorier generaal, bij dode van haar broer jonkheer Jacob van Almonde volgens octrooi
d.d. 29-9-1600 en testament verleden op 28-10-1600 voor notaris Vranck Uytenbroeck te Delft
(6565, fol. 49).
1-4-1627: Jonkheer Jacob de Bie bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Maria van Almonde volgens octrooi d.d. 30-7-1602 en testament op 20-10-1613 met haar man Joris de Bie, heer van Albrantswaert, tresorier generaal van de Verenigde Nederlanden en meester van de rekeningen,
verleden voor notaris Jacob d’Assigny te Delft (6468, fol. 12v).
8-2-1648: Jonkheer Jacob de Bie met ledige hand (6484, fol. 156).
43. Een woning met 20 (13..: 19) morgen land.
..-.-1...: Florens heer Dircxz. (6461, fol. 379).
..-.-13..: Dirck Florensz. (6461, fol. 379).
44. Het huis (1399: de hofstad) in de Liere met 62 morgen land, die vroeger van Hughe
uter Liere waren, en de tiende die Diederic van den Wale kocht van heer Vranke van
Hogelede, ridder.
..-.-1356: Heer Philips van Polanen, broer van de leenheer heer Jan van Pollanen, heer van de
Leck en Breda, zoals door hun oom heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oosterhout op 122-1342 was bepaald, en op 2-4-1350 was bevestigd (6461, fol. 257, charterinventaris, fol. 1177v,
nr. 10 en L.H. 77, B3, fol. 4).
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27-12-1375: Philips van Pollanen na zijn vader heer Philips van Pollanen (6461, fol. 257 en
366).
23-11-1399: Heer Fiiips van Pollanen, ridder, tocht zijn echtgenote vrouwe Marie van Diest,
vrouwe van Pollanen (L.H. 52, fol. 356v).
10-6-1404: Lysbeth, gehuwd met heer Huge van Heenvliet bij dode van haar broer heer Philips
van Pollanen (6461, fol. 257v).
..-.-140.: Heer Jan van Heenvliet bij dode van zijn moeder Lysbeth, gehuwd met Huge van
Heenvliet, vermeld op 4-9-1406 (L.H. 54, fol. 4v en leenregister Capelle, nr. 77).
2-11-1409: Heer Jan van Heenvliet mag het leen verkopen om de schulden van wijlen zijn vader
heer Hughe van Heenvliet te betalen (charterinventaris, fol. 1177v, nr. 10).
DE LINDE
45. 2 morgen land in het ambacht van Lynde aan de Hoecstege aan het oosteinde strekkende langs de dijk tot Adriaen Wouterszoons geer.
8-8-1457: Jan van der Lynden na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 46A (6461, fol. 129).
26-7-1462: Aernt van der Lynden bij dode van zijn vader Jan van der Lynden; als leenman vermeld in 1473 (6461, fol. 129v en L.H. 283, fol. 61).
1-2-1509: Christiaene Ariensdochter van der Lynde, hulde door Cornelis van Almonde, bij dode
van haar nicht Alijt van der Lynde (6463, fol. 44).
28-2-1529: Aernt Meeusz. na overdracht door Christina Adriaensdochter van der Lynde, gehuwd
met Adriaen Jansz. (6463, fol. 154).
..-.-15.: Damas Adriaensz. tocht zijn vrouw Neeltgen Adriaensdochter (6464 fol. 31v).
..-.-15..: Jacob Damasz. bij dode van zijn vader Damas Adriaensz. (6464, fol. 31v).
15-4-1569: Cornelis van Scaerlaecken Pietersz., poorter te Dordrecht, hulde door meester Joost
van Alblas en Jan van ’t Schaerlaecken Ghijsbrechtsz. volgens procuratie verleden op 15-3-1569
voor notaris G. Judoci aldaar, na overdracht door Jacob Damasz. en zijn moeder Neeltgen Adriaensdochter (6464, fol. 31v).
46. 21 morgen 4 hond 8 roede 6 voet tijnsvrij land in Zwijndrecht in het ambacht van heer
Willem Aerntsz. uyter Lynde, nl. 13 morgen, belend ten oosten: de Devel, ten westen:
Engel uter Mersche, strekkende van de weg die door de Lynde gaat tot de Devel; 5
morgen 3 hond 8 roede 6 voet, belend ten oosten: Clays Moeyenz., ten westen: Payn; 3
morgen 1 hond, belend ten oosten: Payn, ten westen: Jacob van der Hayen en Lauweijs Elantsz., strekkende van de dijk tot de Devel.
..-.-13..: Lauwerijs Elantsz., vermeld op 7-1-1340 (6461, fol. 125 en L.H. 42, fol. 19v).
..-.-13..: Jan die Vriese Lauwerijs Elantsz., vermeld op 23-10-1367 (6461, fol. 125 en 135).
Het leen 46 is gesplitst in 46A en 46B.
46A. 13 morgen land.
..-.-13..: Aernt uyter Lijnden na overdracht door Jan die Vriese Lauwerijs Elantsz. (6461, fol.
125).
..-.-14..: Jan van der Lynden (6461, fol. 125).
8-8-1457: Jan van der Lynden krijgt het leen ten vrij eigen wegens de schade die zijn huis en
goederen te Dordrecht in 1457 door brand hebben geleden en draagt in in ruil hiervoor het leen
45 op (6461, fol. 129).
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46B. 8 morgen 4 hond 8 roede 6 voet land tussen de dijk en de Devel in heer Willem
Aerntszoonsambacht, (1521: belend ten westen: Griete, weduwe van Wouter Heymansz.), ten oosten: Pieter Dammasz., burgemeester van Dordrecht), nl. 5 morgen 3
hond 8 roede 6 voet, belend ten oosten (1569: de kerk van Heer Jansdam, 1597: de
weduwe van Pieter Jansz. van Broe en Cornelis Ottensz. in de Linde), ten westen
(1569: Wouter Vranckenz., 1597: Adriaen Adriaensz. Vinck, schout van de Linde, en
Symon Waelen te Dordrecht; 3 morgen 1 hond, belend ten westen (1597: vroeger
Wouter Vranckenz. en nu Matheus van Nederhoven te Dordrecht en Lenaert Willemsz., kasteleyn te Heer Jansdam), ten oosten (1597: vroeger Jacob Heynricxz. en
nu Kerckhoven en Jan Claesz. de Lange).
2-3-1371: Jan die Vriese Lauris Elantsz. (6461, fol. 125).
29-3-1371: Jan van der Werve, gehuwd met jonkvrouw Adriane Laureys Elantszoonsdochter, na
overdracht door zijn zwager Jan de Vriese Laureys Elandsz. (6461, fol. 126).
4-12-1395: Jan van der Werve Jansz., gehuwd met jonkvrouwe Katelyne Pietersdochter van
Driemelen, na overdracht door zijn jongere broer Jan de Vriese Jansz. van den Werve (6461, fol.
127).
22-10-1410: Dirck van den Werve bij dode van zijn vader Jan van den Werve (6461, fol. 127v).
..-.-14..: Alveraert Jansdochter van den Werve (6461, fol. 128).
5-8-1459: Godelt Danelsdochter, hulde door Jacob Woutersz., bij dode van haar tante Alveraet
Jansdochter van den Werve (6461, fol. 128).
2-12-1465: Godelt Danelsdochter, gehuwd met Willem van Hemert, 1472: te Asperen (6461, fol.
128).
6-7-1478: Jan de Juede Jansz. bij dode van zijn tante Alveraet Jansdochter van den werve (6462,
fol. 106).
..-.-15..: Jan Pietersz., vermeld op 24-10-1521 (L.H. 286, fol. 242).
..-.-15..: Neelken Pietersdochter na overdracht door Pieter Cornelisz. (L.H. wo, fol. 14).
..-.-1569: Neelken Pietersdochter, gehuwd met Jacob Coel te Dordrecht, met ledige hand (L.H.
340, fol. 14).
11-10-1597: Pieter Cool Jacobsz. bij dode van zijn moeder Nelleken Pietersdochter (6465, fol.
158).
19-4-1602: Meester Adriaen Cool na overdracht door Dammas Goudt in den Haghe volgens
procutitie verleden op 19-3-1602 voor notaris Heyndrick van Naerden te Dordrecht door zijn
broer Pieter Cool Jacobsz., burgemeester aldaar (6465, fol. 158).
MAASLAND
47. Niet nader omschreven land.
..-.-13..: Boudewijn van den Velde (6461, fol. 294v).
48. Een kamp en erf, genaamd de Oestcamp, en een kamp, genaamd Clemevelde oever.
..-.-1...: Dirck van der Hoeve, zoon van Willem de Clerc (6461, fol. 296v).
49. Het huis, waarin vroeger Ansewijn woonde en de hofstad met heemwerf en 2 kampen
land, strekkende westwaarts van de woning aan het land van Willem de Grove.
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..-.-13..: Heer Ghijsbrecht van den Poel na zijn broer Jan, die het leen van zijn vader Ansewijn
had verkregen (6461, fol. 306v).
5-4-1377: Willem Ogiërsz., gehuwd met Balle, na overdracht door heer Ghijsbrecht van den
poel, priester (6461, fol. 306v).
..-.-1...: Huge Ansemsz. (6461, fol. 306v).
..-.-1...: Symon Hugenz. na zijn vader Huge Ansemz. (6461, fol. 306v).
25-3-1438: Willem Claesz. na overdracht door Symon, Hugenz. (6461, fol. 306v).
49bis. 2 morgen land belend ten westen: de Kerckweg ten oosten: Boemer, ten noorden:
Heynrick van der Voert, ten zuiden: de Duytsche heren.
24-2-1358: Florijs Hermansz. na opdracht uit eigen (6461, fol. 300).
..-.-13..: Gerijt Florijs Hermansz. bij dode van zijn vader Florijs Hermansz. (6461, fol. 300v).
30-4-1375: Jacob Colijnsz. (6461, fol. 300v).
6-6-1377: Jacob Colijnsz. krijgt het leen ter vrij eigen in ruil voor het leen 50 (6461, fol. 302v).
50. 2 morgen land in Kerstken Hanenwoning aan de Oest Gaewegh, belend ten westen:
Jan Vranckensz. en ten oosten: Jan Gerijtsz.
6-6-1377: Jacob Colijnsz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 49bis (6461, fol. 302v).
50bis. 2 morgen land met huis en hofstede (1315: in Maeslanderambacht aan de Lierweg).
..-.-1...: Claes Domaesz. uter Liere (Gemeente archief Haarlem, cartularium van de Sint Jansheren, fol. 16v).
13-3-1315: Florens Ghisebrechts Bokelz., gehuwd met de weduwe van Claes Domaesz. uter Liere, heeft de leenheer Dirc van Wale betaald, omdat hij het leen ten eigen kreeg en het met ander
land, in totaal 14 morgen 17 gaarde, verkocht in den Haghe aan Symon van Tetrode ten behoeve
van heer Arnt, commandeur van het Sint Janshuis te Haerlem, waarvoor zijn broer Diric Bokel,
ridder, zich op 12-3-1315 heeft borg gesteld (Cartularium van de Sint Jansheren, fol. 16v, 25,
33v en 34).
51. De woning, waarop Claes de Bruynen uit Burdijck woont (1452: een woning met 3
morgen land in de Lier in Burdijck, 1618: van het westeinde in), belend ten westen:
Dirck uyter Liere (1569: Claes Aertsz. te Naeltwijck) ten oosten: Claes de Bruynen
(1569: de zusters van Sint Aechten), ten zuiden: de Scheyde, ten noorden: de weg naar
Burdijck (1569: - van Burgersdijck).
3-6-1331: Claes de Bruynen (6461, fol. 379v).
12-10-1408: Boudijn de Hert (6461, fol. 380).
..-.-14..: Boudijn de Hert Boudijnsz. (6461, fol. 380).
16-4-1429: Boudijn de Hert Boudijnsz. (6461, fol. 380).
7-8-1452: Boudijn de Hert Boudijnsz. (6461, fol. 380).
13-5-1476: Gerrit van Abbenbroeck bij dode van zijn vader Boudewijn de Hart en draagt het
leen over aan zijn broer Boudewijn de Hert (6462, fol. 48).
21-6-1510: Meester Dirck van Beest na overdracht door Bouwen de Hert van Abbenbroeck
Boudijnsz., als leenman vermeld op 2-6-1516 (6463, fol. 59v en 106).
..-.-15..: Jonkheer Pieter van Bronchorst na overdracht door Cornelis Dircxz. (L.H. 340, fol. 19).
..-.-1569: Jonkheer Pieter van Bronchorst in den Hage met ledige hand (L.H. 340, fol. 19).
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19-10-1574: Jonkheer Andries van Bronchorst bij dode van zijn vader jonkheer Pieter van
Bronchorst (6464, fol. 129).
26-10-1621: Jonkheer Willem van Bronchorst, ridder, hulde door zijn rentmeester Jan Stoop
volgens procuratie verleden op 14-9-1621 te ’s-Gravenhage, bij dode van zijn broer jonkheer
Andries van Bronchorst (6466, fol. 264).
22-2-1636: Vrouwe Maria van Warluzel, hulde door haar rentmeester Johan Stoop volgens procuratie d.d. 15-10-1635, bij dode van haar man heer Willem van Bronchorst, ridder, heer van
Vliet, de Vrije Bouchorst en Voorhout, volgens testament verleden op het huis te Bouckhorst te
Noortwijckerhout en octrooi d.d. 22-8-1625, met het vruchtgebruik van het leen (6469, fol. 78).
17-12-1636: Jonkvrouwe Adriana Françoise van Bronckhorst, hulde door haar rentmeester Johan
Stoop volgens procuratie verleden op 28-8-1636 op het huis Bouckhorst mede tot het verheffen
van 15½ morgen te Wateringen en 1½ morgen aldaar, lenen van Wateringen, en na scheiding
met haar zuster Maria Anna van Bronckhorst, douarière gravin van Wacquen, van Assenede, van
Vliet, op 29-8-1636, bij dode van haar ouders jonkheer Willem van Bronckhorst, heer van Vliet,
de Vrije Bouckhorst en Voorhout, en Maria van Warluzel (6469, fol. 91).
30-12-1647: Jonkvrouwe Adriana Françoise van Bronckhorst met ledige hand (6484, fol. 158).
52. 3 morgen 4½ hond land te Maesland in de parochie van Schipluyden, dat Aernt van
den Dorpe aan zijn dochter ten huwelijk gaf.
..-.-13..: Heer Willem van Duvenvoorde (6461, fol. 308).
4-4-1357: Marie van Polanen, vrouwe van Heemstede, bij dode van haar oom heer Willem van
Duvenvoorde (6461, fol. 310).
53. 4 morgen land, belend ten zuiden: de Gaweg (1521: de Westgaeweg), ten noorden: de
Schie (1521: de Schee), ten oosten: Jacob Wiggersz. (1521: de abt van Egmont, 1588:
Pieter Ysbrantsz., 1627: Willem Adriaensz. Dijcxhooren met een leen), ten westen: Ansem en Court, de zoons van Coert Heynez. (1453: de zusters te Haerlem, 1473: de nonnen te Zijl te Haerlem, 1627: meester Anthonis Duyck, raadpensionaris van de Staten
Holland en Westvrieslandt), gemeen met (1453: Jan van Hodenpijl, 1473: Cornelis
Boudewijnsz., 1627: met Cornelis Jansz. Thoen met 13 en 8 hond land leenroerig aan
Naeldwijck en met Adriaen Cornelisz. van Velde in een kamp van 11 morgen).
15-10-1343: Gerijt Scouten, gehuwd met Aechte Claes Sienszoonsdochter, bij kinderloos overlijden in twee helften te versterven op Willem van den Dorpe Arnst de Jongenz. respectievelijk op
Allart Dircxz. (6461, fol. 250).
19-12-1351: Gherijt Stoute uit Maesland met ledige hand (L.H. 42, fol. 1v).
Het leen 53 is gesplitst in 53A en 53B.
53A. 2 morgen land, belend ten oosten (1588: Pieter Ysbrantsz., 1620: meester Jacob Lassen) ten westen (1569: Trijntje de weduwe van Jacob Cornelisz., 1588: de erfgenamen van dezelfde, 1620 Jan Jansz. Thoen), ten noorden (1620: Jan Jansz. Thoen).
14-5-1390: Vranck Vranckenz. na overdracht door Dirck Allartsz. (6461, fol. 250).
12-3-1401: Boudijn Vranckenz. (6461, fol. 250).
26-3-1452: Vranck Boudijnsz., als leenman vermeld in 1472 (6484, fol. 110v en L.H. 283, fol.
59).
8-7-1473: Boudwijn Vranckenz. bij dode van zijn vader Vrancke Boudwijnsz. (6462, fol. 304).
11-7-1474: Boudwijn Vranckenz. tocht zijn vrouw Aechte Danelsdochter.

27

19-11-1568: Jan Aelwijnsz. bij dode van zijn vader Aelwijn Jan Harmansz. en draagt het leen
over aan zijn stiefvader Dirrick Thoenisz. (6464, fol. 3).
..-.-1569: Dirrick Thoenisz. in de Lier met ledige hand (L.H. 340, fol. 19v).
5-3-1588: Anhonis Dircksz. van Dijck bij dode van zijn vader Dirck Anthonisz. en draagt het
leen over aan zijn stiefmoeder Maritge Jansdochter (6465, fol. 150).
..-.-1597: Elias Claesz. na verzuim bij dode van zijn grootmoeder Maritge Jansdochter (6465,
fol. 140).
12-2-1602: Dirck Cornelisz. van der Houve na overdracht door Cornelis Claesz. (6465, fol. 140).
26-2-1620: Cornelis Dircksz. van der Hoeve bij dode van zijn vader Dirck Cornelisz. van der
Houve en draagt het leen over aan zijn zwager Willem Adriaensz. Dycxhooren (6466, fol. 237).
8-3-1630: Cornelis Adriaensz. Overgauew na overdracht door Willem Adriaensz. Dijcxhooren
(6468, fol. 87).
7-8-1647: Cornelis Adriaensz. van Overgauew met ledige hand (6484, fol. 110v).
53B. 2 morgen land, belend ten westen (1521: Jacob Cornelisz., 1590: Jan Aelewijnsz.) ten
oosten (1590: Dirck Cornelisz. en Pieter Ysbrantsz. Bos).
..-.-13..: Willem van den Dorpe, vermeld op 15-54-1369 (Staten van Holland na 1572, inv.nr.
2636 D).
..-.-1373: Jan Willemsz. van den Dorpe na Willem van den Dorpe (6461, fol. 288).
24-3-1453: Cornelis Ywaen Heyenz., op verzoek van zijn maag Symon Aerntsz., nadat Jan Willemsz. van den Dorpe het leen had verbeurd door het als eigen goed te verkopen (6461, fol. 288).
5-4-1464: Claes Yewijn Heyenz. bij dode van zijn broer Cornelis Yewijn Heyenz. (6461, fol.
288).
23-6-1467: Jan Jansz. na overdracht door Claes Yewijn Heyenz. te versterven voor de helft op
zijn zoon Willem bij zijn eerste vrouw Agniese Stapelsdochter en voor de andere helft op zijn
zoon Jan bij zijn tegenwoordige vrouw Katrijn Claes Willemszoonsdochter (6461, fol. 288v).
29-10-1513: Jacob Cornelisz. (1521: te Wateringen) na overdracht door Pieter Jansz. Brasser
(6463, fol. 80 en L.H. 286, fol. 58v).
..-.-15..: Cornelis Jacobsz. bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz. (L.H. 340, fol. 12).
..-.-1569: Cornelis Jacobsz. te Zuyt Maeslant met ledige hand (L.H. 340, fol. 12).
25-9-1590: Jan Jansz. Thoen na overdracht door Jacob Cornelisz. van de Velde (6465, fol. 99v).
26-12-1601: Jan Jansz. Thoen te Maeslandt met ledige hand (6465, fol. 99v).
9-6-1627: Jan Vranckenz. van Velde na overdracht door Jan Jansz. Thoen (6468, fol. 27v).
54. 4 morgen land (1473: op de Zoutenveen), belend ten noorden: de Veenweg (1569: de
heilige geest te Delft, 1589: Claes Cornelisz. en Jan Willemsz., 1637: Cornelis
Arentsz.), ten zuiden: de Grote Vaert (1569: Dirck Hoofken, priester, 1589: Jacob
Adriaensz. 1620: Claes Lenaertsz., 1640: Claes Willemsz.), ten oosten: de heilige geest
te Delft. (1569: de Veenweg), ten westen: Joseph Dirc Adamsz. (1569: de Grote Vaert,
1589: de Grote Vlaerdingse Vaert).
31-5-1461: Dammas Sysman Pietersz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 63A (6461, fol.
291).
20-2-1467: Jan Philipsz. (in 1473 als leenman vermeld), gehuwd met Lysbeth Willemsdochter,
na overdracht door Dammas Sysman Pietersz. (6461, fol. 292 en L.H. 281, fol. 59).
19-12-1513: Aernt Claesz. zoals het leen vroeger door Pieter Jansz. in twee gelijke delen was
gesplitst en nu als één geheel, na overdracht door Heynrick Aemsz. (6463, fol. 80). Hij belast het
leen op 30-3-1518 ten behoeve van Kerstant Dammasz. met een rente van 1 pont groot Vlaams
per jaar (6463, fol. 114v).
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3-2-1520: Claes Aerntsz. na overdracht door Aernt Claesz. (6463, fol. 129).
21-3-1569: Cornelis Cornelisz. Verzijde te Poeldijck bij dode van zijn vader Cornelis Cornelisz.
en draagt het leen over aan Adriaen Corstensz. te Poeldijck (6464, fol. 20).
22-5-1589: Cors Thonisz. van Dijck na overdracht door zijn kleinzoon Pouwels Adriaensz. van
Dijck (6465, fol. 146v).
1-6-1591: Neeltge Corssendochter, gehuwd met Floris Adriaensz. Bruse, met haar 3 zusters
Machteld - en Bettgen Corssen, met hun voogden Maerten Ariensz. te Schipluy en Joris Cornelisz., en Maritge Corssen bij dode van hun vader Cors Thonisz. van Dijck, en dragen het leen
over aan Gillis Gerritsz. van der Houve, volgens procuratie verleden op 2-5-1591 voor notaris
Hugo van Heusden te Delft en Andries Jeroensz. en Gerrit Jansz. Schoenmaker, zoals deze het
reeds van hun vader had gekocht (6465, fol. 144v).
23-9-1591: Martigen Corssendochter, gehuwd met Wigger Jacobsz., na naasting voor schepenen
van Schipluyden, volgens vordering op 21-8-1591 tegen Gillis Gerritsz. van der Hoeff aldaar en
draagt het leen over aan Vranck Reyersz. te Maeslandt (6465, fol. 116v).
19-6-1593: Neeltge Corssendochter, gehuwd met Floris Adriaensz. Bruse op de Horen na naasting bij vonnis voor schepenen van Schipluyden d.d. 29-11-1590, waarbij zij dubbele wynkoop
en 1200 gulden moet betalen, na verzuim en draagt het leen over aan haar mans zuster Maritge
Adriaensdochter (6465, fol. 116v).
25-2-1602: Maritgen Adriaensdochter, hulde door Jan Wolff Jansz. apotheker in den Engel in
den Haege, met ledige hand (6465, fol. 146v).
5-5-1620: Adriaen Florisz. Bruser bij dode van zijn tante Maritge Adriaensdochter en draagt het
leen over aan Joris Claesz. (6466, fol. 238).
28-9-1637: Joris Claesz. Hogervorst vrijwaart op het leen de overdracht aan Abraham van
Groenwegen, schepen van Delft, van 5 morgen 3 hond patrimonaal land te Zouteveen in het ambacht Dorp, belend ten zuiden: Claes Gerritsz., ten noorden: Pieter Rocusz., strekkende van de
Keen tot de uiterdijk van Tanthoff, belast met tijns, (6469, fol. 107).
9-5-1640: Claes Jorisz. Hoogervorst bij dode van zijn vader Joris Claesz. (6470, fol. 5).
Het leen 54 wordt in de lenen 54A en 54B gesplitst.
54A. 3 morgen 4 hond land.
9-5-1640: Meester Arlewijn van Groenewegen, burgemeester van Delft na overdracht door
Claes Jorisz. Hoogervorst (6470, fol. 5).
27-9-1647: Meester Arlewijn van Groenewegen met ledige hand (6484, fol. 111v).
6-9-1648: Adriaen van Groenewegen bij dode van zijn broer meester Arlewijn van Groenewegen (6470, fol. 121).
54B. 2 hond land met een huis er op.
4-5-1463: Gerrit Jacobsz. van der Burch na overdracht door Claes Jorisz. Hoogervorst (6470, fol.
51).
15-8-1647: Dirck Garbrielsz. van der Heul na overdracht door Gerrit Jacobsz. van der Burch
(6470, fol. 107).
55. Een rente van 7½ pond per jaar, verzekerd op het leen 54.
5-5-1620: Cornelis Corstiaenz. van der Burch, zijdecramer in de Hypolitusbuurt te Delft, na opdracht door Joris Claesz. (6466, fol. 240).
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13-12-1636: Cornelis Cornelisz. van der Burch bij dode van zijn vader Cornelis Corstiaensz. van
der Burch (6469, fol. 94).
9-5-1640: Meester Arlewijn van Groenewegen vertoont de kwitantie van Cornelis Cornelisz. van
der Burch dat de rente is afgelost (6484, fol. 112).
56. 4 morgen land met woning, belend ten westen: de Gaweg (1358: de kerckweg), ten
oosten: Boemer, ten zuiden: Willem Coppenz. (1358: de Duytsche heren), ten noorden
(1358: Heynrick van der Voert) tussen (1375: Jan van der Hoeve en de graaf van Holland).
3-5-1309: Aernt den Hont Ghijsbrechtsz., te versterven op 2 oudste zoons, die hij heeft bij zijn
eerste vrouw Margriete (6461, fol. 299v).
24-2-1358: Florijs Hermansz. na overdracht door Aernt die Hont, te versterven op zijn 2 jongste
zonen (6461, fol. 300).
..-.-13..: Herman en Gerijt Florens Hermanszoonszonen bij dode van hun vaier Florens Hermansz. (6461, fol. 300 en 300v).
30-4-1375: Jacob Colijnsz., kleinzoon van Aernt den Hont Ghijsbrechtsz. (6461, fol. 300v).
6-6-1377: Jacob Colijnsz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 57.
57. 4 morgen land met woning (1572: in de Dijckpolder in een weer van 12 morgen gemeen met Dirck Anthonisz. van Dijck, 1639: waarin 2 morgen met huis, berg en geboomte leenroerig zijn aan de hofstad te Naeldwijck), belend ten noorden: Vrancke
Claesz. (1572: de vrouwe van Reynsburch), ten oosten (1572: de Kerckweg), ten zuiden: Jan van der Hoeve Aerntsz. (1572: de getijden van de Oude Kerck te Delft en
Dirck Anthonisz. van Dijck, 1588: Joris Dircksz. van Dijck), ten westen (1608: de
Seynwatering).
6-6-1377: Vrancke Claesz. na overdracht door Jacob Colijnsz. (6461, fol. 300v).
..-.-1...: Claes Vranckenz. bij dode van zijn vader Vrancke Claesz. (6461, fol. 300v).
..-.-1431: Vrancke Claesz. bij dode van zijn vader Claes Vranckenz. (6461, fol. 300v).
23-2-1461: Claes Vranckenz. bij dode van zijn vader Vrancke Claesz. (6461, fol. 300v).
9-3-1468: Machteld van Raephorst, gehuwd met heer Heynrick van Naeldwijck, te versterven op
haar jongste kind, na overdracht door Claes Vranckenz., gehuwd met Mergriete Jan Casijnsdochter (6461, fol. 301v).
5-1-1507: Machteld van Arenborch, dochter tot Montforde, gehuwd met jonkheer Robbrecht van
Arenborch, bij dode van haar moeder Willem van Naeldwijck, vrouwe van Montfoerde (6463,
fol. 24v).
..-.-1569: Vrouwe Margriet, gravin van der Marck en Arensbergh, vrouwe van iarbarcon en
Naeldwijck, hulde door haar rentmeester Willem van Hoeff, met ledige hand (L.H. 340, fol.
70v).
28-4-1572: Dirck Anthonisz. van Dijck na overdracht door Margriete, gravin van der Marck en
Arenberghe, vrouwe van Barbarson, Zevenbergen en Naeldwijck, erfmaarschalkin van Hollandt,
bij hande van meester Anthonis Hofslach, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie d.d. 15-6-1571 (6464, fol. 138v).
5-2-1588: Joris - en Anthonis Dirckszonen van Dijck, waarna Anthonis zijn aandeel aan zijn
broer Joris overdraagt (6465, fol. 92v).
22-12-1601: Joris Dircksz. van Dijck met ledige hand (6465, fol. 91).
28-7-1622: Leentge Cornelisdochter bij dode van haar man Joris Dircksz. van Dijck, mits uitbetalende aan elk van diens kinderen, ook bij zijn eerste vrouw Trijntje Ariensdochter, 200 gulden,
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volgens octrooi d.d. 11-2-1613 en testament door hem, wonende aan de Westgaech te Maeslandt,
verleden op 27-3-1614 voor notaris Ghijsbrecht Heussen te Delft (6466, fol. 248).
13-5-1639: Willem Jorisz. van Adrichem bij dode van zijn moeder Leentge Cornelisdochter
(6469, fol. 125 v).
1-5-1640: Thonis Thonisz. Berckel na overdracht door Willem Jorisz. van Adrichem (6470, fol.
7).
25-1-1648: Thonis Thonisz. Berckel met ledige hand (6484, fol. 118).
58. 4½ morgen land in de zate, die vroeger van Pieter Grietenz. was, belend ten noorden:
de woning van Claes Hoeve, ten zuiden: de woning van Jonijs Jansz., ten oosten: het
land van de parochianen van Maeslant en ten westen: de dijk.
5-5-1396: Airnt Pietersz. te versterven in gelijk delen op zijn 3 zoons Aernt, Jacob en Pieter
(6461, fol. 299).
59. 5 morgen land in Burdijck tussen de weg en de Scheede, belend ten oosten: Jan van
den Hofdijck en ten westen: Jacob Hannen.
6-3-1343: Jacob Hannenz. (6461, fol. 298).
31-3-1383: Dirck van der Heyde Jan Feyenz. na overdracht door Steffenye Dirck Caluaertsdochter, gehuwd met Dirck van der Lane (6461, fol. 298).
1-12-1395: Jan van der Heide, onmondig, oom paternel: Willem Jansz., bij dode van zijn vader
Dirck van der Heyde (6461, fol. 299).
..-.-1...: Heynrick van der Heyde Dircxsz., bij dode van zijn broer Jan van der Heide (6461, fol.
299).
..-.-14..: Jan Zoete Vranckenz. na overdracht door Heynric Dircsz. van der Heede en krijgt het
leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 90 (6461, fol. 364, zie ‘Ons Voorgeslacht’ 1969, blz. 141143, acten d.d. 7-7-1434, 25-11-1436, 21-12-1436, 3-9-1451, 17-2-1459, 3-1-1450, 4-12-1478,
6-7-1485 en 27-1-1486).
60. 5 morgen land tussen Aechte Pieter Massenwijf en Pieter Humoutsneve, belend ten
oosten: de Gaech, ten westen: de zeedijk, ten noorden (1463: de heilige geest, van Delft,
1601: - en Pieter Aertsz. Aelman c.s.) en ten zuiden (1463: de heilige geest van Maeslant en Boudijn Aertsz. van den Velde, 1601: de heilige geest van Maeslandt en Cornelis Jansz. Dorp, secretaris aldaar).
..-.-1...: Gijbe Gijbe Jan (vóór 5-1-1317, gemeentearchief Haarlem, cartularium van Sint Jan, acte
298).
..-.-1...: Philips Gerijtsz. van Overwale (6461, fol. 307v).
..-.-1...: Huyge Philipsz. bij dode van zijn vader (6461, fol. 307v).
20-12-1440: Jan Hugenz. bij dode van zijn vader Huge Philipsz. (6461, fol. 307v).
..-.-14..: Aem Hugenz. bij dode van zijn broer Jan Hugenz. (6461, fol. 307v).
6-7-1463: Johanna Aem Huygendochter, oom: Gerijt Hugenz. bij dode van haar vader Aem
Huygenz., in 1473 vermeld als Griete Aemsdochter, bagijn te Delft (6461, fol. 307v en L.H. 283,
fol. 59).
22-10-1478: Huge Gerijtsz. van Overwail, neef van - en na overdracht door Margriet Aemsdochter voor haar vorming genaamd Janna Aemsdochter (6462, fol. 57v).
12-1-1511: Dirck Hugenz. bij dode van zijn vader Huge Gerijtsz. van Overwael en draagt het
leen bij hande van Henrick Vonck over aan Gerijt Jansz. als leenman vermeld op 25-9-1517
(6463, fol. 64v en L.H. 286, fol. 77).
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..-.-15.: Aernt Pietersz. Pols bij dode van zijn moeder Neelken Jan Brantsdochter (L.H. 340, fol.
47v).
..-.-1569: Aernt Pietersz. Pols te Vlaerdingen met ledige hand (L.H. 340, fol. 47v).
27-8-1592: Henrick Aertsz. Pols, onmondig, oom: Maerten Govertsz., bij dode van zijn vader
Arent Pietersz. Pols (6465, fol. 80v).
17-12-1601: Henrick Aertsz. Pols doet zelf hulde (6465, fol. 80v).
8-12-1614: Heynrick Maertensz., stiefvader van - en na overdracht door Henriek Aertsz. Pols
(6466, fol. 143).
22-5-1618: Adriaen Maertensz. bij dode van zijn broer Henrick Maertensz. en draagt het leen
over aan Claes Meesz. te Maeslantssluys (6466, fol. 208).
3-6-1631: Adriaen Claesz. scheepmaker te Maeslantssluys, bij dode van zijn vader Claes Meesz.
en doet belofte van trouw en vromigheid in plaats van hulde (6469, fol. 10v).
12-9-1647: Adriaen Claesz. met ledige hand (6484, fol. 128v).
Van het leen 60 is afgesplitst het leen 60A.
60A. De aanwas van het leen 60, dat gemeen in 11 morgen ligt.
7-11-1581: Pieter Willemsz. (6465, fol. 58).
10-8-1595: Willem Huybregtsz., onmondig, vader Huybrecht Willemsz., na overdracht door Pieter Willemsz. Hoffland (6465, fol. 58).
29-10-1601: Pieter Willemsz. van Voorstadt na overdracht door Willem Cornelisz. van Voorstadt te Delft volgens procuratie verleden op 10-8-1601 voor notaris W. Kick, Arien Gerritsz. in
den Kolff en Ariën Aelbrechtsz. door Hubrecht Willemsz. van Roodenburch als voogd van zijn
zoon Willem (6465, fol. 58).
9-6-1610: Adriaen Adriaensz. de Jongen, onmondig, vader: Adriaen Adriaensz. de Oude, na
overdracht door Pieter Willemsz. van Voorstadt (6466, fol. 76).
22-8-1624: Lysbeth Adriaensdochter te Maeslantsluys, hulde door Jan van Domburch volgens
procuratie verleden op 30-6-1624 voor notaris Jan Lambrechtsz. Naeltwijck te Maessluys en Johannes Fenacolius, predikant aldaar en Pieter Molijn, notarisklerk, door haar vader Adriaen
Adriaansz. Breur de Oude, bij dode van haar broer Adriaen Adriaensz. (6466, fol. 287).
6-9-1647: Lijsbeth Adriaensdochter met ledige hand (6484, fol. 120).
61. 5 morgen (13..: 4 morgen land met huis) in Burgerdijck, belend ten noorden: de (13..
Burgersdijckse) weg, ten zuiden: de Scheede, ten westen: jonkvrouwe Katrijn Ghijsbrecht Janszoons wijf (13..: Clays de Bruyn, 1470: Willem Bruyn met een leen van
Spangen), ten oosten: Geraert Hannen (13..: de woning van Mourijn Dircxz.).
14-12-1335: Geraert Hannenz. (6461, fol. 298).
..-.-13..: Claes die Bruyn (6461, fol. 297v).
..-.-14..: Gerijt die Bruyn bij dode van Claes die Bruyn (6461, fol. 297v).
..-.-14..: Willem die Bruyn na overdracht door zijn broer Gerijt die Bruyn (6461, fol. 297v).
19-11-1443: Claes Willemsz. bij dode van zijn vader Willem die Bruyn (6461, fol. 297v).
25-5-1470: Willem Bruyn Claysz. bij dode van zijn vader Clays Bruyn en draagt het leen over
aan Philips van der Spangen, gehuwd met Johanna heer Dircxdochter van der Merwede, dit met
toestemming van zijn vroegere voogd Joest Dever van Mynnen, die zijn leenvolger is, en op advies van zijn grootvader Jan Hugenz. (6461, fol. 297v en 6462, fol. 6v).
10-6-1483: Philips van der Spangen krijgt het leen ten vrij eigen (6462, fol. 85).
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62. 5 morgen 1½ hond land in Burgerdijck, belend ten noorden: de Lierdijk, ten westen:
Ghiisken Jansz. (1616; Pieter Willemsz. Buys met de bruikwaar van een boomgaardje
en eigen, 1627: Vranck Cornelisz.) ten zuiden: Ghijsbrecht van Stompijc (1616: Dirck
Boonsz.), ten oosten: Colijn ver Bertenz. (1616: Pieter Willemsz. Buys met bruikwaar,
1627: Pieter Joosten van Ruyven).
9-5-1330: Jacob Heynrixz. na opdracht uit eigen, te versterven op zijn zoon Heynrick en bij gebreke van deze op zijn zoon Pieter, ook indien deze pape wordt, (6461, fol. 294v).
28-5-1396: Margriete Pieter Jacob Heynricxzoonszoonsdochter, weduwe van Florijs Bisscop
(6461, fol. 295 en archief van het bisdom Haarlem, Kerken, staties en kloosters, inv.nr. 638 fol.
4v).
7-7-1407: Claes Willemsz. na overdracht door Margriete, weduwe van Florijs Biscop (6461, fol.
295).
..-.-14..: Claes Claesz. bij dode van zijn vader Claes Willemsz. (6461, fol. 295v).
15-10-1471: Margriet Claesdochter, gehuwd met Jan Heynric Hermansz. (1473: te Leyden), bij
dode van haar vader Claes Claesz. (6462, fol. 18v en L.H. 283, fol. 145v).
5-3-1512: Jan Claesz. bij dode van zijn vader Claes Jan Claesz. (6463, fol. 71v).
26-2-1516: Florijs Gerijtsz. na overdracht door Jan Claesz. van Leyen (6463, fol. 102).
6-7-1519: Jan Evertsz. na overdracht door Florijs Gerijtsz. (6463, fol. 124).
..-.-15..: Gerijt van Abbenbroeck, vermeld op 21-12-1538 en 24-4-1549.
..-.-15..: Aeltgen Gerijtsdochter van Abbenbroeck bij dode van haar vader Gerijt Jansz. van Abbenbroeck, behoudens het vruchtgebruik door haar moeder Magdalena (L.H. 340, fol. 22).
..-.-1569: Aeltgen Gerijtsdochter van Abbenbroeck met ledige hand, behoudens het vruchtgebruik door haar moeder (L.H. 340, fol. 22).
4-11-1616: Meester Gerrit Camerlinck, baljuw van Abbenbroeck, met een vierde deel bij dode
van zijn broer Willem Camerlinck en met een vierde deel bij dode van zijn zuster Magdalena
Camerlinck, als 2 lenen en draagt het leen en de andere helft mede namens zijn zuster jonkvrouwe Margriete, weduwe van Nicolaes Jansz. van der Meyde, schepen van Stryen, volgens procuratie op 30-10-1616 verleden voor Jan Joostensz. en Bastiaen Vermaes, schepenen aldaar, over
aan Reyer Adriaensz. Boot te Delft (6466, fol. 185v).
15-2-1627: Jan Reyersz. Boot, apotheker te Vyanen, met de helft en beide vierde delen, bij dode
van zijn vader Reyer Adriaensz. Boot, hulde door Dirck de Haen, notaris te Delft volgens procuratie voor hem en Adriaen de Haen, zwager van de leenman, verleden op 29-12-1626 voor notaris Rudolph van Zuylen van Natewisch te Vyanen, en draagt het leen over aan Cornelis Vranckensz. van Rijt te Naeldwijck (6468, fol. 9v).
9-9-1647: Cornelis Vranckensz. van Rijt met ledige hand (6484, fol. 114v).
63. 5 morgen land.
..-.-13..: Court Heynenz. (6461, fol. 289 en 292v).
Het leen 63 is gesplitst in 63A en 63B.
63A. Een woning met 2 morgen 5½ hond land, van de weg inwaarts, belend ten westen
(1453: Bartelmeeus van Noorde Jansz., 1461: het Oude Gasthuis te Delft).
10-7-1344: Ansem Courtsz. (6461, fol. 289).
11-5-1390: Symon Ansemz. (6461, fol. 289v).
13-10-1408: Huge Symon Ansemsz., gehuwd met Jan Lysbette Sebrechtendochter, bij dode van
zijn vader Symon Ansemsz. (6461, fol. 289v).
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16-4-1429: Symon Hugenz. bij dode van zijn vader Huge Symon Ansemsz. (6461, fol. 289v).
25-3-1438: Willem Claesz. na overdracht door Symon Hugensz. (6461, fol. 289v).
18-6-1446: Pieter Ruysch Claesz. na overdracht door Willem Claesz. (6461, fol. 289v).
8-5-1453: Bartelmeeus van Noorde Jansz. na overdracht door zijn grootvader Pieter Ruysch
Claesz. (6461, fol. 290).
30-5-1461: Dammas Sijsman Pietersz. na overdracht door Bertelmeeus van Noorde Jansz.
(6461, fol. 290).
31-5-1461: Dammas Sijsman Pietersz. krijgt het leen ten eigen in ruil voor het leen 54 en verkoopt het op 17-11-1461 aan Claes Allairtsz. ten behoeve van het Oude Gasthuis te Delft (6461,
fol. 291 en het archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft, inv.nr. 517, fol. 32v).
63B. 2½ morgen ¾ hond land, inwaarts strekkende vanaf het leen 63A, belend ten noorden: de Schee, ten westen (1529: Heyn Bogge), ten zuiden: de Gaechweg, ten oosten
(1529: Dyerick Jacobsz. Monster), in een weer gemeen met (1529: Cornelis Jan
Aemsz. en het Oude Gasthuis te Delft, verpacht aan Willem Diericxdochter en Dyerick Jacobsz.).
17-7-1344: Coert Coertsz. (6461, fol. 292v).
18-3-1355: Coert Coertsz. te Maeslant krijgt zijn door de graaf verbeurd verklaarde goederen
terug (L.H. 25, fol. 58).
9-1-1392: Pietronella Coertsdochter, gehuwd met Claes Coppe Nannenz. (6461, fol. 292v).
26-4-1395: Aernt van Woude Claesz. bij dode van zijn moeder Petronelle Coertsdochter (6461,
292v).
26-1-1430: Petronella Dammes Cleyszoonsdochter (6461, fol. 393).
5-4-1436: Petronella Dammes Cleyszoonsdochter (6484, fol. 112v).
..-.-14..: Clays van Steyn, vermeld op 10-8-1442, 25-4-1454 en 14-2-1456 (Archief van Oude en
Nieuwe Gasthuis te Delft, inv.nr. 517, fol. 16, 17 en 17v).
16-11-1529: Katherine Bertelmeeus Hugenzoonsdochter, hulde door haar neef meester Aernt
Hugensz. bij dode van haar broer heer Willem Berthelmeeusz., priester (6463, fol. 187).
17-9-1554: Fransken Cornelisdochter bij dode van haar moeder Catrijna Bartholomeeus Hugenzoonsdochter (6484, fol. 112v).
..-.-1569: Fransken Cornelisdochter, gehuwd met Govert Ysbrantsz. te Delft, met ledige hand
(L.H. 340, fol. 37).
64. 5½ morgen (1528: in de Sluyspolder in Merten Dircxzoonswoning), belend ten noorden: de kleine sluis, (1528: de Vliet), ten westen: de dijk (1528: de Maesdijk), ten zuiden (1344: Jan Jonijsz., 1528: Cornelis Jansz. van Spierincxhouck, 1591: de erfgenamen van Cornelis Sandelijn te Delft) en ten oosten: de weg (1528: de kerckweg).
24-6-1336: Jan Jonijsz. te versterven op zijn zoon Jan (6461, fol. 293).
9-7-1344: Jan Jonijsz. met ledige hand (L.H. 42, fol. 3).
27-3-1439: Vriese van der Hoeve Ghijsbrechtsz. bij dode van zijn oom Vriese van der Hoeve
Vriesenz. (6461, fol. 293v).
29-5-1447: Claes Brant Mathijsz. te Delft na overdracht door Vriese van der Hoeve Ghijsbrechtsz. (6461, fol. 293v).
10-9-1460: Jan Brant Mathijsz. na overdracht door zijn broer Claes Brant (6461, fol. 293v).
4-1-1473: Jan Brant tocht zijn vrouw Katharijne Jansdochter (6462, fol. 30).
10-10-1477: Huge Jan Brantsz., gehuwd met Claise Claisdochter, bij dode van zijn vader Jan
Brant Mathijsz. (6462, fol. 54).
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30-9-1505: Jan Claes Willem Brantsz., onmondig, voogd: Ariaen Garbrantsz., bij dode van zijn
vader Claes Willem Brantsz. (6463, fol. 1).
13-11-1525: Foppe Dircxz. te Vlaerdingerambacht na overdracht door Jan Claes Willebrantsz.
(6463, fol. 166v).
2-11-1528: Dirrick Foppez., onmondig, grootvader: Oude Dirrick Foppez., bij dode van zijn vader Foppe Dirricksz. en draagt het leen over aan Joost Aemsz. van der Burch (6463, fol. 172).
..-.-15.: Meester Joost Aemsz. bij dode van zijn vader Joost Aemsz. van der Burch, vermeld op
16-5-1560 (Leenregister Matenesse, Jaarboek Ons Voorgeslacht 1956, blz. 31 en 32, L.H. 340,
fol. 80).
..-.-1569: Meester Joost Aemsz., raad van de koning, met ledige hand (L.H. 340, fol. 80).
19-9-1570: Sasbout Beuckelsz. bij dode van Joost Aemsz., raad van Brabant (6464, fol. 69v).
19-9-1570: Sasbout Bokelsz. bij dode van zijn oom meester Joost Aemsz. (L.H. 133, fol.
135v).
..-.-1571: Marie Duyst van Voorhout, hulde door Frederick Ottenz. volgens procuratie d.d. 4-71571, bij dode van haar man meester Joos Aemsz. van der Burch (6464, fol. 116).
..-.-15..: Dirck Corstiaen Symonsz., vermeld op 19-11-1580 (Leenregister van Matenesse, Jaarboek Ons Voorgeslacht 1956, blz. 31 en 33).
13-5-1576: Dirck Corstiaensz. na overdracht door Sasbout Bokelsz. (L.H. 133, fol. 136v).
21-7-1591: Pieter Franz. na overdracht door Dirck Corstiaensz. (6465, fol. 92v).
22-12-1601: Pieter Fransz. met ledige hand (6465, fol. 92v).
Het leen 64 is gesplitst in 64A en 64B.
64A. 1½ morgen land in Pieter Franszoonswoning (1613: te Maessluys), belend ten oosten:
Pieter Fransz.
14-2-1612: Adriaen Ploenisz. Vischer te Maeslantsesluys na overdracht door Pieter Fransz.
(6466, fol. 98v).
26-10-1613: De 7 zoons en dochters van Pleun Adriaensz., allen zeevissers, krijgen het leen, dat
in 18 erven, elk breed 2½ roede, is verdeeld, ten vrij eigen om deze te betimmeren, behoudens
dat jaarlijks aan de rentmeester van de leenheer 1 stuiver per vierkante roede zal worden betaald
(6484).
64B. 4 morgen land, belend ten zuiden: Pieter Fransz. en ten westen: het leen 64A.
2-6-1615: Frans Pietersz. bij dode van zijn vader Pieter Fransz. en draagt het leen over aan Gabriel Dircxz. van der Houve (6466, fol. 155v).
18-1-1616: Cornelis Adriaensz., wonende op het Wout, na overdracht door Gabriel Dircxz.
(6466, fol. 170v).
Het leen 64B is gesplitst in 64C, 64D en 64E.
64C. 54 roede land in de Sluyspolder bij het dorp Maeslandersluys, belend ten oosten:
Cornelis Adriaensz. Zuydervliet met de rest van het leen 64B (1632: Jacob Doppen
Berckel met een blekerij, zijnde het leen 64D), ten zuiden: Jan Symonsz. Kuyl met
een leen, gehouden van Matenesse (1632: Grietje Cornelisdochter, 1642: Cornelis
Jacobsz. Cleyburch), ten westen: Gerrit Jansz. Veerman (1642: Gerrit Jansz. Pavy),
ten noorden: de Vliet.
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29-4-1630: Jan Symonsz. Kuyl na overdracht door Pieter Henricksz. Seeuw, advocaat voor het
Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 26-3-1630 door Cornelis Adriaensz. Zuydervliet voor Cornelis Willemsz. Suyteynt en Ysack Jansz. Dorp, schepenen te Maeslandt, mede
voor Joost Symonsz. Kuyl te Leyden om tevens 183½ roede land, leenroerig aan Matenesse over
te dragen (6468, fol. 90).
8-3-1632: Symon Jansz. Kuyl bij dode van zijn vader Jan Symonsz. Kuyl en draagt het leen over
aan zijn stiefmoeder Grietje Cornelisdochter van Royen, voor wie hij hulde doet (6469, fol. 14).
3-7-1642: Cornelis Jacobsz. Cleyburch bij dode van zijn moeder Grietje Cornelisdochter van
Royen (6470, fol. 36v).
1-10-1647: Cornelis Jacobsz. Cleyburch met ledige (6484, fol. 121).
64D. 1 morgen 4 hond 66 roede land, belend ten oosten: Cornelis Adriaensz. Suydervliet
en de weduwe van Henrick Pietersz. (1634: het leen 64E), ten zuiden: Jacob Joppen
Berckel (1634: Job Jacobsz. Berckel met een leen gehouden van Matenesse), ten westen: de weduwe van Henrick Pietersz. en de erfgenamen van Jan Symonsz. Kuyl
(1634: Meynsge Jacobsdochter en Grietge Cornelisdochter van Royen).
19-5-1631: Jacob Joppen Berckel, wonend op Roosenburch, na overdracht door Cornelis Adriaensz. Suydervliet (6469, fol. 10).
22-2-1634: Jop Jacobsz. Berckel bij dode van zijn vader Jacob Joppen Berckel (6469, fol. 46).
20-11-1647: Jop Jacobsz. Berckel met ledige hand (6484, fol. 121v).
64E. 1 hond land, belend ten oosten: Jacob Joppen met het leen 64D, ten zuiden: Meynsge
Jacobs, weduwe, met een leen gehouden van Matenesse, ten westen: Jacob Joppen,
ten noorden: de Vliet.
25-7-1631: Meynsge Jacobsdochter, weduwe van Heyndrick Pietersz., hulde door Heribert Vosmer, na overdracht door Cornelis Adriaensz. Suydervliet (6469, fol. 12).
16-6-1645: Meynsge Jacobsdochter, gehuwd met Hubrecht Joosten van Rijn (6484, fol. 122).
1-10-1647: Meynsge Jacobsdochter met ledige hand (6484, fol. 122).
65. 5½ morgen land, gemeen met 5½ morgen van Ghijsken van Ammers (1647: in de Kralingerpolder in de parochie van de Lier), belend ten noorden: de Lierweg, ten oosten:
de woning genaamd Diepenborch (1529: het land dat Joost van Mijnen aan zijn dochter ten huwelijk gaf, 1590: Weyntgen Melijsdochter, 1637: de jonkvrouwe van Melissant te Rotterdam), ten zuiden: de Scheede (1529: Jacob Stalpertz. 1590: Weyntgen
Melijsdochter, 1637: de jonkvrouwe van Melissant te Rotterdam), ten westen: het
land, dat Dirck van den Zijl van de vrouwe van Waterland hield (1529: de Sint Jorislaan, eigendom van Lijsken, weduwe van Claes Meusz., 1590: - van Dirck Boons, 1627:
- van Leuntge Maertens, weduwe van Dirck Boons).
..-.-13..: Jan Gerijt Hannenz. (6461, fol. 297).
..-.-1...: Gerijt Hannenz. van Burdijck bij dode van zijn vader Jan Gerijt Hanlenz. (6461, fol.
297).
..-.-1433: Willem Gerijtsz. bij dode van zijn vader Gerijt Hannenz. (6461, fol. 197).
15-11-1448: Adriaen Willemsz. bij dode van zijn vader Willem Gerijtsz.
..-.-14..: Jan Adriaenz. (6463, fol. 37).
..-.-1495: Tielman van Dullicum, rentmeester van de goederen in Noortholland van de graaf van
Nassau, nadat het leen bij dode van Jan Adriaensz. was afgestorven (6463, fol. 37).
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15-5-1508: Tielman van Dullicum volgens bevestiging op 27-2-1507 door graaf Hendrick van
Nasauwe gedaan met ledige hand (6463, fol. 37).
23-6-1529: Pieter Bol Jacobsz. bij dode van ziin oom meester Thielman van Dulckum volgens
diens testament d.d. 24-5-1526 (6463, fol. 190).
..-.-15..: Jan Huybrechtsz. na overdracht door Joris Jacobsz. (L.H. 340, fol. 48).
..-.-1569: Jan Huybrechtsz. in de Lier met ledige hand (L.H. 340, fol. 48).
30-5-1590: Dirck Boons na overdracht door Jan Huybrechtsz. (6465, fol. 99).
24-12-1601: Dirck Boons te Maeslandt binnen de parochie van de Lier met ledige hand (6465,
fol. 99).
26-4-1627: Boon Dircksz. te Naeldwijck bij dode van zijn vader Dirck Boonsz. (6484, fol. 21).
19-10-1637: Jan Dircksz. van den Bosch bij dode van zijn neef Dirck Boonsz. die het leen achtereenvolgens had geërfd van zijn broers Willem, Maerten en Claes, de laatste van zijn vader
Boon Dircxz., allen kort na elkander overleden (6469, fol. 109).
24-9-1641: Dirck Jansz. van der Bosch, onmondig, oom: Cornelis Dircxz. van der Bosch, bij
dode van zijn vader Jan Dircxz. van der Bosch (6470, fol. 23).
19-4-1647: Vrouwe Margaretha van Melissant, weduwe van Johan Nobelaer, heer van Kerckwerve en Melissant, hulde door haar rentmeester Johan Hanneman, na overdracht door Cornelis
Dircxz. van der Bosch, mede namens de weeskinderen van wijlen zijn broer Jan Dircxz. Boonen
en namens Grietge Dircxzdochter, weduwe van Claes Claesz. Trapper, gehuwd met Dirck Thonisz., als kinderen van Dirck Boonen en Leuntge Maertens, die testeerden op 2-9-1624 voor notaris Fockestaert en wier moeder Leuntge Maertens op 27-2-1642 het leen heeft verkocht aan Johan Nobelaer, heer van Kerckwerve, tegen 875 gulden per morgen, waaromtrent een approbatie
van het Hof van Holland is d.d. 25-1-1647 (6479, fol. 97).
66. Een woning met 6 morgenland, belend ten noorden: Gerijt Ravenz. (1466: Willem
Jansz., Claes Buekelsz. en Jan Gerijtsz.), ten westen: de zeedijk, ten zuiden: Jan Willemsz. (1466: Jan Kerstantsz. en Jacob Allartz.), ten oosten: de Middelwatering, gemeen met (1466: Jan Kerstantsz. en Coenraet Jansz.).
16-1-1337: Ysbrant Mariënsz., te versterven op zijn oudste en jongste zoon, respectievelijk
dochter (6461, fol. 304).
28-10-1352: Ysbrant Mariënz. met ledige hand (L.H. 42, fol. 3v).
Het leen 66 is gesplitst in 66A en 66B.
66A. De helft van een woning met 6 morgen land.
23-9-1390: Jan Dirck Breroedesz. bij dode van zijn moeder Mergriet, oudste dochter van Ysbrant Mariënz. (6461, fol. 305).
26-5-1460: Dirck Dircxz. bij dode van zijn vader Dirck Jacobsz. (6461, fol. 305).
26-5-1464: Jan Dircxz. bij dode van zijn vader Dirck Dircxz. (6461, fol. 305).
17-1-1466: Florijs Boon na overdracht door Jan Dircxz., gehuwd met Lysbeth Adriaen Haecxdochter, te versterven op zijn zoon Adriaen (6461, fol. 305v).
66B. De helft van een woning met 6 morgen land.
..-.-1372: Mechteld Dircxdochter, hulde door haar vader Dirc Ramp, bij dode van haar grootvader Ysbrant Mariënz. (6461, fol. 304v).
28-10-1460: Jacob Dirck Dircksz., wiens vader het leen 66A houdt, na overdracht door Dirck
Willemsz. genaamd Dirck Ramp (6461, fol. 304v).
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4-10-1470: Jan Dircxz., 1472: in den Hage, bij dode van zijn broer Jacob Dircxz. (6462, fol. 10v
en L.H. 283, fol. 59).
2-12-1472: Gerijt Jacobsz. na overdracht door Jan Dircxz. (6472, fol. 29).
De lenen 66A en 66B verenigd tot het leen 66.
66. Een woning met 6 morgen land.
11-11-1480: Vranck Boon Florijsz. na overdracht met het leen 66A door zijn vader Florijs Boon
en met het leen 66B door zijn schoonvader Gerijt Jacobsz. (6462, fol. 54v en 55).
14-11-1480: Vranck Boon Florijsz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 173.
67. 6 morgen 1½ hond land, in de woning die vroeger van Gerijt ver Mabeliënzoon was,
bekend ten noorden: de graaf van Holland en heer Florijs van der Dussen, ten zuiden:
de vrouwe van Polanen en de kinderen van Vries Willem Heyenz.
..-.-13..: Jan van der Hoeve Vriesenz., te versterven op zijn oudste zoon Kerstant Aelwijn (6461,
fol. 302v).
68. Een woning met de heemwerf (1463: de boomgaard) en 7 morgen land te meten vanaf
de gracht van de oostzijde in (1612: in een perceel van 10 morgen, waarvan 2½ leenroerig zijn aan Naeldwijck, 1640: in een perceel van 10½ morgen, 1529: het huis is
verdwenen), belend ten oosten (1529: meester Willem Pinsz., de heilige geest te Delft,
de zeven getijden van de Oude kerk aldaar en de kinderen van de broer van Gerijt Colijnsz., 1612: jonkheer Diederick van Schagen, de heer van Goudriaen en het weeshuis
te Delft), ten zuiden: de Scheede, ten westen (1529: Doen Doensz. in de Liere, de pastoor aldaar, de weduwe van Dierick Houn en Dierick Jacobsz., 1612: Claes Adriaensz.
van der Noot, 1627: Philips Leendersz. Roodenburch) en ten noorden (1529: de Maeslantse weg, 1627: de Ouwecampse weg).
13-5-1318: Airnoudt Rotemuyl na opdracht uit eigen, te versterven op zijn zoon Claes, op 15-81327 als leenman vermeld (6461, fol. 295v en archief van de abdij Leeuwenhorst: charter).
..-.-13..: Claes Airnt Rotemuylsz., vermeld in 1346 (6461, fol. 296 L.H. 5, fol. 59).
..-.-1...: Airnt Rotemuyl (6461, fol. 296).
..-.-1...: Florijs Airnt Rotemuylsz. (6461, fol. 296).
..-.-14..: Huyge Philipsz. na overdracht door Florijs Airnt Rotemuylsz., als leenman vermeld op
7-8-1452 (6461, fol. 296 en 367).
14-2-1463: Philips Huygensz. bij dode van zijn vader Huyge Philipsz., als leenman vermeld in
1472 (6461, fol. 296 en L.H. 283, fol. 59).
..-.-1505: Claes Hugez. bij dode van zijn broer Philips Hugez. (6424, fol. 121v).
1-6-1518: Mathijs Jansz. Clinck, onmondig, vader: Jan Jansz., bij dode van zijn grootvader Claes
Huygensz. (6463, fol. 118).
23-6-1529: Pieter Bol Jacobsz. na overdracht door Jan Gosenz. (!) Clinck namens zijn zoon Mathijs Jansz. Clinck (6463, fol. 189).
..-.-15..: Joachim Cornelisz. na koop bij decreet te Mechelen van de goederen van Pieter Bol
(L.H. 340, fol. 9v en 6524, fol. 121v).
..-.-1569: Joachim Cornelisz. in den Hage met ledige hand (L.H. 340, fol. 9v).
..-.-1577: Cornelis van Myerop Joachimsz. in den Hage bij dode van zijn vader Joachim Cornelisz. (6524, fol. 121v).
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24-1-1612: Gerrit Cornelisz. van Welhouck te Delft, hulde door zijn oom meester Jacob Briel,
advocaat voor het Hof van Hollant, na overdracht door Sebastiaen van den Ketel in den Haeghe
volgens procuratie verleden op 25-5-1610 voor notaris Jacob Boot te ’s-Gravenhage door Hugo
van Myerop, heer van Calslagen, en Joachim van Myerop, ontvanger generaal van Hollandt,
zoons van jonkheer Cornelis van Myerop, heer van Hoochwoude, en door Dirck van der Grave
volgens procuratie verleden op 22-5-1610 voor notaris Salomon Lenaerts van der Waert te Leyden door jonkvrouwe Maria van Myerop, weduwe van jonkheer Pieter van Roon, hun zuster,
(6466, fol. 94).
21-4-1627: Maria Cornelisdochter van Welhouck te Rotterdam, gehuwd met Hugo Gerritsz.
Visch, na overdracht door haar broer Gerrit van Welhouck na kaveling op 27-2-1619 van de nagelaten goederen van wijlen Cornelis Cornelisz. van Welhouck (6468, fol. 18).
13-3-1640: Het fraterhuis der stad Delft, hulde door meester Dirck van der Dussen, regent van
dit huis, na overdracht door Geraldo Welhouck, burgemeester van Delft, volgens procuratie verleden op 6-1-1640 voor notaris Gerrit van der Wel door zijn zuster Maria van Welhouck te Rotterdam, weduwe van Hugo Gerritsz. Visch, ambachtsheer van Blois, tevens van een leen van
Hontsholredijck (zie ‘Ons Voorgeslacht’ 1972, blz. 236-237 [Repertorium op de lnene van de
Hofstad te Honthol, leen 97]; 6470, fol. 1).
25-10-1647: Meester Dirck van der Dussen met ledige hand (6484, fol. 116).
69. 7 morgen land in twee stukken gelegen tussen twee sluisvlieten.
12-11-1352: Jan Bogghe na overdracht door Margriet Dieric Ruuschendochter (L.H. 23, fol.
16v; dit leen is, nadat het door de leenheer was verbeurd in de grafelijke leenkamer opgenomen).
Zie ‘Ons Voorgeslacht’ 1970, blz. 118 [Repertorium op de Grafelijke lenen in Maasland, leen
55C].
70. Een woning met 7 à 8 morgen land (1588: een huis met 8 morgen land 1619: In de
Dijckpolder), belend ten oosten: de Gaweg, ten zuiden: vroeger Willem Gerijtsz.
(1602: Michiel Willemsz. in ’t Swaert te Delft, 1619: Michiel Willemsz. van der Houve
in ’t Swaert), ten westen: de oude watering en ten noorden: Gerijt Jansz. (1602: Cornelis de Groot te Leyden, 1619: Joris Jacobsz. en Joris Maertensz.).
20-1-1337: Jan den Stoute (6461, fol. 307).
..-.-13..: Oudzier Schouten (zie ‘Ons Voorgeslacht’ 1962, blz. 81 [Repertorium op de lenen van
Honingen, leen 85]).
2-5-1388: Willem Ogiersz. (6461, fol. 307).
..-.-1...: Vriese Ogier Schoutendochter bij dode van haar broer Willem Ggiersz. (6461, fol. 307).
..-.-1...: Ogier Jacobsz. bij dode van zijn moeder Vriese (6461, fol. 307).
29-10-1455: Jacob Ogiersz. bij dode van zijn vader Ogier Jacobsz. (6461, fol. 307).
12-2-1470: Willem Pietersz. te Delft na overdracht door Jacob Oudziersz. met de helft van het
leen (6462, fol. 4v).
23-2-1471: Willem Pietersz. na overdracht door Jacob Oudziersz. met de andere helft van het
leen (6462, fol. 14).
10-11-1480: Heer Pieter Willemsz., priester, hulde door Claes Pietersz., en draagt het leen over
aan zijn broer Ypolitus Willemsz. (6462, fol. 64).
12-3-1506: Yda Ypolitus Willemszoonsdochter, gehuwd met Aelbrecht Willemsz. bij dode van
haar vader Ypolitus Willemsz. (6463, fol. 10v).
..-.-15..: Meester Hypolitys van Persijn bij dode van zijn tante jonkvrouwe Yda Hypolitus Willemsdochter (L.H. 340, fol. 11).
..-.-1569: Meeste Hypolitus van Persijn met ledige hand (L.H. 340, fol. 11).
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27-4-1588: Jacob Willemsz. te Maeslandt na overdracht door Claes Adriaensz. van Adrichem,
burgemeester te Delft (6465, fol. 126v).
14-1-1602: Jacob Willemsz. met ledige hand (6465, fol. 126v).
24-4-1603: Willem Jacobsz. te Maeslant bij dode van zijn vader Jacob Willemsz. (6466, fol. 14).
13-5-1619: Jacob Quirijnsz. geseyt den Bam bij dode van zijn neef Willem Jacobsz. (6466, fol.
218).
31-3-1623: Gerrit Jacobsz. mede namens zijn broer Jan Jacobsz., voogd door de weeskamer van
Rotterdam gesteld: Cornelis Claesz., Melckmeyt, bij dode van zijn vader Jacob Quirijnsz. geseyt
den Ban, volgens octrooi d.d. 17-5-1619 en testament als burger en cagerschuitvoerder van Rotterdam op 4-7-1619 gepasseerd voor notaris Jacob Symonsz. aldaar, waarbij hij zijn leengoederen nalaat aan zijn nakinderen bij Mayken Reynaersdochter (6466, fol. 277).
15-8-1647: Gerrit Jacobsz. met ledige hand (6484, fol. 119).
71. Een woning met heemwerf, waarop Symon, de vader van Willem Heyen woonde, met
3½ morgen land, belend ten oosten: de Gade, ten noorden: de vrouwe van Alcmade,
ten westen: Willem Heye, ten zuiden: heer Jan van der Wateringe, later uitgebreid tot
9 à 10 morgen land, belend ten oosten (1463: de kerckweg), ten noorden: Heynrick van
Alcmade (1463: Willem Jansz. broer van de leenman, 1472: Willem Hey Jansz., 1517:
Lysbeth Willem Heyesdochter, 1627: Dirck Dircksz. van der Cluys, de weduwe van
Willem Willemsz. Patijn en de erfgenamen van Gerrelgen Pietersdochter), ten westen
(1463: de Maesdijk) en ten zuiden: heer Aelbrecht van der Wateringe (1463: Gerrit
van Nyevelt; 1627: Ysbrant Jansz. Delft en de diaconie van Maeslantsluys).
..-.-13..: Willem Heye (6461, fol. 303).
..-.-13..: Symon Willem Heyenz. (6461, fol. 303).
..-.-13..: Symon Willem Heyenz. breidt het leven uit (6461, fol. 303).
7-8-1408: Airnt Symonsz. (6461, fol. 303).
1-5-1412: Airnt Symonsz. tocht zijn vrouw Jacob Outlantsdochter (6461, fol. 303v).
10-11-1432: Symon Airnt Symonsz. bij dode van zijn vader Airnt Symonsz. (6461, fol. 303v).
2-9-1463: Willem Pijn Jacobsz. bij dode van zijn oudoom Symon Heye Airntsz. (6461, fol.
303v).
1-6-1472: Willem Hey Jansz. te Delft bij dode van zijn broer Willem Pijn (6462, fol. 24 en L.H.
283, fol. 59).
20-6-1474: Willem Hey Jansz. in het leen bevestigd, ondanks dat hij een bastaard is (6462, fol.
88).
28-2-1511: Jan Heuter, schout van Delft, na overdracht door Willem Hey Jansz. (6463, fol. 66).
..-.-15..: Jan de Heuyter na overdracht door Cornelis van Haelmael, vermeld in 1517 (L.H. 340,
fol. 32v en L.H. 286, fol. 16v).
..-.-1569: Jan de Heuyter te Delft met ledige hand (L.H. 340, fol. 32v).
15-2-1584: Johan de Huyter Jacobsz. bij dode van zijn oom Johan de Huyter (6484, fol. 118v).
18-4-1627: Jonkheer Jacob de Huyter, hulde door Dirck van Grave volgens procuratie namens
hem door zijn moeder vrouwe Anna de Voocht van Rynevelt verleden op 8-11-1625 voor notaris
Cornelis Vosmer, bij dode van zijn vader Johan de Huyter (6469. fol. 16).
8-8-1644: Jonkheer Pieter de Hutere, heer van Oudheusden, Elshout en Hulten, bij dode van zijn
broer jonkheer Jacob de Hutere (6470, fol. 64).
20-5-1648: Jonkheer Pieter de Hutere met ledige hand (6484, fol. 118v).
72. 11 morgen 3½ hond land op den Bosch, genaamd ver Rissent Heynenwoning, belend
ten zuiden: de Schede, ten oosten (1505: Doemen Jansz. en Adriaen van der Hooff,
1523: Jan Heuter, schout te Delft, 1601: de erfgenamen van Jan de Heuter, 1620: de
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jonkvrouwe van Brakel, Pieter Joosten van Raven en jonkheer Andries van Bronckhorst, 1637: de jonkvrouwe van Braeckel, Harman Pietersz. van Ruyven en de erfgenamen van jonkheer Andries van Bronckhorst), ten noorden: de Berdijck, (1505: de
Lierweg, strekkende over de Burgerdijckseweg tot de Schijede), ten westen (1505: het
Sint Aechtenzusterhuis te Delft en Wigger Pietersz.; 1620: - en de heer van Rijsenburch en Dirck Brouwese).
24-6-1341: Airnout van Hodenpijl (6461, fol. 294).
..-.-13..: Jan van Hodenpijl, vermeld op 5-9-1372 (Archief van de abdij van Egmond, inv.nr.
910).
8-1-1377: Dirck van Hodenpijl (6461, fol. 294).
24-10-1406: Jan van Hodenpijl heer Dircxz., vermeld op 16-2-1423 (6461, fol. 294 en ‘Ons
Voorgeslacht’ 1965, blz. 233 [Repertorium op de lenen van Hodenpijl, leen 17]).
5-11-1433: Jan van Hodenpijl heer Jansz. (6461, fol. 294v en 6484, fol. 144).
7-6-1479: Jan van Hodenpijl bij dode van zijn vader Jan van Hodenpijl (6462, fol. 59v).
17-12-1505: Aernt Gerijtsz. bij dode van zijn vader Gerijt Aerntsz. (6463, fol. 3v).
31-8-1523: Philips Aerntsz. bij dode van zijn vader Aernt Gerijtsz., vermeld op 31-10-1547
(6463, fol. 144v en L.H. 127, cap. N.H., fol. 27).
..-.-15..: Willem van Hoif na overdracht door Lenert Willemsz., vermeld op 1-7-1566, (L.H. 340,
fol. 70v en L.H. 131, cap. N.H., fol. 14v).
..-.-1569: Willem van Hoif, rentmeester en kastelein van Honsholredijck, met ledige hand (L.H.
340, fol. 70v).
..-.-15..: Robbrecht van Houff bij dode van zijn vader Willem van Houff (6465, fol. 1).
10-12-1584: Jacob van Houff bij dode van zijn vader Robbrecht van Houff (6465, fol. 1).
18-11-1586: Willem van Houff na zijn broer Jacob van Houff (6465, fol. 1).
22-1-1601: Jan van Houff bij dode van zijn broer Willem van Houff (6465, fol. 1).
17-2-1620: Floris Bam na overdracht door meester Dirck de Cocq, advocaat voor het Hof van
Hollandt, volgens procuratie op 24-10-1619 te Mechelen voor notaris Joan van Harlingen verleden door meester Jan van Houff, advocaat voor het Hof van Mechelen (6466, fol. 234v).
30-1-1637: Cornelis Bam, onmondig, oom: Arent van der Hooch, bij dode van zijn vader Floris
Bam (6469, fol. 95).
9-9-1647: Cornelis Bam met ledige hand (6484, fol. 114).
73. 12 morgen land, belend ten oosten tussen de dijk en de weg: Dirck Vincke met zijn
kinderen en tussen de weg en de watering: ver Balle, weduwe van Hanne Symon
Ramsz. en diens kinderen.
..-.-1...: De kinderen van Aernt de Clerck (6461, fol. 296v).
74. 9 morgen land en 4 morgen land, die Willem van Duvenvorde, kamerling van de graaf
van Heynnegouwen en van Holland, van deze heeft gekocht nadat dit land aan hem
was afgestorven bij dode van Jan Coppinsz.
26-7-1327: Arnoud de Muus, zoon van wijlen Dieric van den Wale, oom van de leenheer Willem van Duvenvorde, in ruil met deze voor het aandeel, dat Arnoud had in de tienden, die vroeger van heer Vrank van Hoyliede waren (Handschriften van de derde afdeling van het Algemeen
Rijksarchief, inv.nr. 1269).
24-5-1339: Dirck Bertoutsz. van Assendelft, zoon van Bertout van Assendelft, die gehuwd was
met Katerijne, dochter van wijlen Dirc van den Wale, oom van de leenheer heer Willem van Du-
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venvoirde, heer van Oosterhout, bij dode van diens neef Aernt de Muus, te versterven op de nakomelingen van zijn moeder (6461, fol. 286).
18-1-1394: Bertout van Assendelff Dircxz. (6461, fol. 287).
20-4-1421: Dirc van Assendelff na overdracht door zijn broer heer Bertoult, ridder, heer van Assendelff, vermeld als leenman op 11-11-1432 (Huisarchief Marquette, inv.nr. 919, fol. 34 en
6461, fol. 221v).
7-10-1444: Dirck van Assendelff bij dode van zijn broer heer Bertout van Assendelff (6461, fol.
287).
4-11-1455: Gerijt van Assendelff bij dode van zijn vader Dirck van Assendelff, die op 9-6-1454
bij testament heeft bepaald dat zijn oudste zoon Gerijt dit in achterleen zal geven aan zijn tweede
zoon Willem van Assendelff (6461, fol. 231v en Rijksarchief Utrecht, m.s. 357, fol. 43v).
13-9-1487: Heer Claes, heer van Assendelff bij dode van zijn vader Gerrit, heer van Assendelff
(Marquette, inv.nr. 919, fol. 55).
21-3-1502: Gerijt van Assendelff bij dode van zijn vader heer Claes van Assendelff, behoudens
de lijftocht van zijn moeder jonkvrouwe Alydt van Kijffhoeck, als leenman vermeld op 25-21547 (Marquette inv.nr. 919, fol. 55v, 118 en 244).
12-3-1569: Jonkheer Nicolaas van Assendelft, heer van Assendelft en Eemskerck, bij dode van
zijn vader heer Gerrit, heer van Assendelft, ridder (Marquette, inv.nr. 919, fol. 244).
23-9-1570: Johan van Assendelft, bij dode van heer Gerijt van Assendelft, president van het Hof
van - en stadhouder van de lenen in Hollandt (6464, fol. 71).
13-9-1570: Floris van Assendelft bij dode van zijn neef Nicolaes, heer van Assendelft, behoudens de lijftocht van diens weduwe Wilhelmina van Haeften (6464, fol. 82 en 89).
5-6-1601: Heer Geraerdt, heer van Assendelft, bij dode van zijn vader jonkheer Cornelis van Assendelft (6465, fol. 24).
10-4-1618: Vrouwe Anna van Assendelft, vrouwe van Assendelft, Heemskerck en Castricum,
weduwe van Heer Gerart van Renesse van der Aa, hulde door Adriaen van Hellemijs van Welle
volgens procuratie op 6-4-1618 te ’s-Gravenhage verleden, bij dode van haar broer jonkheer
Gerrit, heer van Assendelft, (6466, fol. 201).
3-4-1629: Vrouwe Agnes de Renesse van der Aa, vrouwe van der Aa en Vossemaer, gehuwd
met heer Nicolaes de Renesse, baron van Elderen, Vossemaer en van der Aa, hulde door meester
Adriaen van der Gores, advocaat voor het Hof van Hollandt volgens procuratie d.d. 3-2-1626, na
overdracht door meester Adriaen van Hellemijs van Welle, doctor in beide rechten en raad van
de stad Utrecht, volgens procuratie op 28 en 30-1-1626 Oude stijl verleden door haar moeder
Anna, vrouwe van Assendelft tot Heemskerck, van de lande van de Leck en Swijndrecht, douariëre van der Aa, voor notaris Anthonis Coop van Groen en Joannes Porselius, predikant van der
Aa en Adriaen Pietersz., schout aldaar, op het huis ter Aa (6468, fol. 70).
10-10-1635: Jonkheer Gerrit Frederick van Renesse, onmondig, hulde door meester Adriaen van
Hellemijs volgens procuatie verleden op 12-9-1635 voor het recht van der Aa, bij dode van zijn
moeder vrouwe Agnes de Renesse van der Aa, vrijvrouwe van Assendelft, volgens acten verleden op 4-3-1630 en 17-7-1630 voor schout en schepenen van Heemskerck, behoudens het
vruchtgebruik door zijn vader heer Nicolaes van Renesse, baron van Elderen, Mansuy, vrijheer
van Assendelft, baron van Haerlem, heer van der Aa, Vosmeer, Beverwijck, Eemskerck en Castricum (6469, fol. 72).
26-11-1647: Jonkheer Gerrit Frederick van Renesse, hulde door meester Augustijn Stalpaert, met
ledige hand (6484, fol. 110).
75. De koren en smaltienden in Maeslandt, die de leenheer graaf Jan van Nassau van de
grafelijkheid in leen houdt (1601: 2⁄3 deel, waarnaast de leenheer 1⁄3 deel heeft).
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 5, behalve de volgende acten:
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16-11-1524: Jan van der Mye bewijst zijn vrouw Clara van Sparwoude 25 rijnsgulden per jaar
uit het leen (6463, fol. 155).
10-3-1525: Jan van der Mye bewijst zijn vrouw Clara van Sparwoude 25 rijnsgulden per jaar uit
het leen (6463, fol. 155v).
76. Een losrente van 87 gulden 10 stuiver per jaar, die door Joris Dircksz. van Adrichem
te Maeslant op 23-4-1608 ten overstaan van Lenaert Corstiaensz. van Holyerhouck en
Corstiaen Doesz. Backer, schepenen aldaar, als volgt is verzekerd: 8 pond 5 schelling
groot Vlaams op zijn huis, berg, geboomte en 12 morgen 2 hond land, genaamd het
huisweer, belend ten noorden: de abdis van Reynsburch, ten zuiden: Joris Dircksz.
van Adrichem met eigen, ten westen: de Seynwatering, ten oosten: de Gaech, waarvan
2 morgen, waarop het huis staat, leenroerig zijn aan Naeltwijck, 4 morgen aan Polanen en 6 morgen 2 hond eigen zijn; 10 gulden per morgen op 7½ morgen eigen land,
afkomstig van de Nieuwe Kerk te Delft, belend ten noorden: het genoemde huisweer
ten zuiden: de landcommandeur van Utrecht, ten westen: de Seynwatering en ten oosten: de Gaech; 18 gulden op 7½ morgen eigen land in de Oude Camppolder, belend
ten noorden de Schede, ten zuiden: het Gaechwater, ten oosten: Dirck Cornelisz. met
eigen, ten westen: Cornelis Vranckenz. met eigen; 6 gulden per morgen per jaar op 5½
morgen kloosterland afkomstig van de Staten van Hollandt in de Commandeurspolder, belend ten westen: de Kerckgaech, ten oosten: de Middelwatering, ten zuiden: de
kinderen van Vranck Lenaerdsz. met eigen, ten noorden: Cornelis Vranckenz. met
eigen. Het geheel is reeds door Joris Dircksz. van Adrichem belast met 2 x 600 gulden
en 3000 gulden ten behoeve van zijn kinderen voor hun moeders versterf.
24-4-1608: Meester Anthonis Duyck, griffier van het Hof van Hollandt, na overdracht door Joris
Dircksz. van Dijk (6466, fol. 55v).
MATENESSE
77. 7 morgen land bij Schiedamme in het ambacht van Dieric van Matenesse, de zoon van
wijlen Dieric Bokel, die Willem van Duvenvorde, kamerling van de graaf van Heynnegouwen en van Holland, van deze heeft gekocht, nadat dit land aan hem was afgestorven bij dode van de vrouw van Hughe Niclaysz., die het als lijftocht door haar eerste
man in leen hield.
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 74 tot:
11-11-1432: Dirck van Assendelff krijgt het leen ten eigen in ruil voor de opdracht van de Vredericxvenne te Heemskercke (6461, fol. 221v).
78. 3½ morgen 13 schaft land, die heer Daneel van Matenesse kocht van Ghyse Geerlofsz.
in het Nieuwe land, tussen de oude dijk, genaamd de Inlage, en de nieuwe dijk, belend
ten oosten: Jan Pauwelsz. en ten westen: Willem Woutersz.; 12 hond 18 schaft land
aldaar, dat hij kocht van Doede Raernouts, belend ten oosten: Ocker bij den Storpe
Gods en ten westen: Sijme Jan Wittendochter; 3 morgen land in het Oude land in 4
morgen, belend ten zuiden: de Grone weg, ten noorden: Piet Smeets werve.
6-10-1358: Heer Daneel van Matenesse, zoon van Dirck Bokel (6461, fol. 276).
5-4-1377: Dirck van den Berge, neef van de leenheer heer Johan van Polanen (6461, fol. 276v).
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8-4-1406: Adriaen heer Woutersz. na overdracht door zijn vader heer Wouter van Matenesse,
behoudens diens lijftocht, volgens de huwelijkse voorwaarden op 28-6-1405 met jonkvrouwe
Alijdt heer Philipsdochter van der Spaengen door hun vader bepaald; (6461, fol. 276v en Gemeente Archief Schiedam, familie-archief van Matenesse, inv. van Doorninck nr. 1).
12-11-1431: Adriaen van Matenesse krijgt het leen ten eigen in ruil voor het leen 17 (6461, fol.
267).
MONSTER
79. De molen te Voswijc, die Dideric van den Wale heeft gekocht van de graaf van Henegouwen en Holland, heer van Vriesland (1345: met de wind in het ambacht Monster,
1620: met huis en erf).
17-9-1311: Dideric van den Wale, oom van de leenheer Jan van Pollanen, na opdracht uit eigen
(Nassau Domein archief I, inv.nr. 38).
17-11-1345: Heer Philips van Polanen, broer van de leenheer Jan van Polanen, heer van der
Lecke (6461, fol. 365v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 23 tot:
13-3-1506: Barbara van Monfoerde, hulde door Jan die Potter de Oude, schout te Naeldwijck, na
overdracht op 31-1-1506 door haar moeder vrouwe, Wilhelmijne van Naeldwijck, gehuwd met
Jan, heer van Montfoerde, Purmereynde en Naeldwijck, die op 10-3-1497 octrooi tot testeren had
ontvangen (6463, fol. 11).
4-7-1510: Machteld van Montfoerde, gehuwd met Robbrecht van Arenborch, graaf van der
Mercke en Arenborch, heer van Naeldwijck en Loenhout, als oudste dochter - en bij dode van
haar moeder vrouwe Willem, gehuwd met Johan van Montfoorde (6463, fol. 11).
10-2-1528: Heindrick van Huerne, jonkheer van Gaesbeke, hulde door meester Cornelis Barthoutsz., griffier van de lenen in Holland, bij dode van zijn moeder Barbere van Montfoert, vrouwe van Gaesbeke (6463, fol. 171).
..-.-1569: Vrouwe Mergriet, gravin van der Marck en Arembergh, vrouwe van Barbarçon en
Naeldwijck, hulde door haar rentmeester Willem van Hooff, met ledige hand (L.H. 340, fol.
70v).
25-2-1610: Carel, graaf van Arenberge, prins van Rebecque, vrijheer van Sevenberghen, Odingen, heer van Mirwart, Neufchastel, ridder van het gulden vlies, admiraal en kapitein generaal
van de Staten, hulde door Franchois de Witte volgens procuratie verleden op 23-9-1609 op het
kasteel Edyngen, bij dode van zijn moeder vrouwe Margriete, gravin van Arenberge (6461, fol.
76v).
6-10-1614: Meester Jan van Hooff, advocaat voor de Grote Raad van Mechelen en wonende aldaar, hulde door Jan van Reynegom, rentmeester van de graaf van Arenberge, volgens procuratie
op 11-7-1613 verleden voor notaris Jan Jacquemarct te Mechelen, bij dode van zijn grootvader
Willem van Hooff, rentmeester van de huize van Naeldwijck, die, nadat de molen tijdens de
troebelen was afgebrand, deze voor eigen rekening herbouwd en gebruikt heeft met toestemming
van vrouwe Margriete van der Marq, gravin van Arenberge, vrouwe van Naeldwijck, waarvoor
hij jaarlijks 30 pond groot Vlaams betaalde (6465, fol. 141).
24-2-1620: Gerrit Jansz. molenaer na overdracht door meester Jan van Hooff, advocaat voor het
Hof van Mechelen, op 23-5-1620 voor notaris Claes Pietersz. Black in den Hage, mede namens
zijn zuster Johanna van Hooff, met als borgen Arent Fransz. te Loosduynen en Jan Jansz. molenaer te Naeldwijck tegen een schuldbekentenis van 3500 karolus gulden, die door de verkopers
op 30-3-1647 wordt overgedragen aan meester Dirck de Cock, advocaat voor het Hof van Holland, en waarvan de laatste termijn op 22-7-1676 is voldaan (6466, fol. 26).
2-11-1647: Gerrit Jansz. molenaer met ledige hand (6484, fol. 141).
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80. Een jaarrente van 1 pond groot uit verschillende goederen bij de kerk, die van Doene
Voet waren.
..-.-13..: Jan Vleminck Wouter Geraertsz. (6461, fol. 368).
81. 1 morgen land met woning er op, (1569: het huis is sedert lang verdwenen), strekkende
tot de weg (1569: de Maedeweg) toe, belend ten oosten en westen (1569: Adriaen Corstensz.), ten zuiden (1569: de weduwe van Cornelis Jacobsz.).
9-4-1435: Heynrick Jansz. na overdracht door Katrijne Willem Jan Lysenzoonsdochter (6461,
fol. 371v).
17-3-1452: Jacob Heynricxz. (6461, fol. 371v).
3-1-1480: Clais Willemsz. na overdracht door Jacob Heynricxz. (6462, fol. 61).
30-6-1514: Ariaen Symonsz. bij dode van zijn vader Symon Dircxz. en draagt het leen over aan
Pieter Huybrechtsz. van der Meer (6473, fol. 84).
17-3-1522: Jan Engelsz. van der Heyde na overdracht door Pieter Huybrechtsz. van der Meer
(6463, fol. 140).
..-.-15..: Jan Pietersz. Gouwen na overdracht door Adriaen Corstensz. de Lange (L.H. 340, fol.
87v).
..-.-1569: Jan Pietersz. Gouwen met ledige hand (L.H. 340, fol. 87v).
Het leen 81 is gesplitst in 81A en 81B.
81A. 3 hond 33 roede 4 voet land, belend ten oosten: vroeger Adriaen Corstantsz. en nu
zijn weduwe en de erfgenamen van meester Lenaert de Voocht, raad in de Hoge
Raad van Hollant en West Vrieslant (1631: de leenheer), ten zuiden: vroeger Cornelis Jacobsz. en nu als ten oosten (1631: de leenheer), ten westen; vroeger Adriaen
Constantsz. en nu Lenaert Pietersz., (1632: Pieter Lenartsz.), ten noorden: de Maeweg (1631: Aelwijn van der Hoog).
..-.-1...: Joris Claesz., vermeld op 3-11-1603 (6466, fol. 16v).
16-7-1614: Claes Jorisz. na verzuim bij dode van zijn vader Joris Claesz. en draagt het leen over
aan Alewijn van der Hooch (6466, fol. 136v).
30-12-1632: Symon Magnus, oud 10 jaar, vader: meester Constatinus Magnus, bij dode van zijn
grootvader Alewijn van der Hooch (6469, fol. 24).
81B. 2 hond 66 roede 8 voet land met hofstad er op, (1647: zonder woning) belend ten oosten: vroeger Adriaen Corstantsz. en nu de erfgenamen van Niesgen Claesdochter
(1647: de leenheer), ten zuiden: vroeger Cornelis Jacobsz. en nu als ten oosten, ten
westen: vroeger Adriaen Corstantsz. en nu de erfgenamen van Anthonis Symonsz.
(1612: Lenaert Pietersz., 1647: heer Cornelis Musch), ten noorden: het leen 81B [?
red. 2009].
3-11-1603: Lysbeth Anthonisdochter, gehuwd met Michiel Jacobsz., bij dode van haar vader
Anthonis Symonsz. (6466, fol. 16v).
24-4-1606: Adriaen Mathijsz. te Monster na overdracht door Lysbeth Anthonisdochter, gehuwd
met Michiel Jacobsz. (6466, fol. 16v).
13-2-1612: Lenart Pietersz. te Wateringen na overdracht door Adriaen Mathijsz. (6466, fol. 97v).
12-7-1631: Pieter Leendertsz. bij dode van zijn vader Leendert Pietersz. (6469, fol. 11v).
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2-5-1647: Pieter Symonsz. van Staelduynen te Monster na overdracht door zijn zwager Pieter
Leendertsz. en draagt het leen over aan heer Cornelis Musch, heer van Waelsdorp (6470, fol.
104).
82. Een woning met heemwerf en 1 morgen land (1465: een coeltuyn), belend ten noorden:
de watering, genaamd de Bomade, ten westen: een tuintje op het Blije Walde.
..-.-1...: Aelwijn Willem Huygelijnsz. bij dode van zijn vader Willem Huygelijn (6461, fol.
361v).
..-.-13..: Willem Oudtziersz., vermeld op 5-3-1381 (6524, fol. 61).
..-.-1...: Katelijne Symon Willem Oudtziersz. (6461, fol., 361v).
..-.-1...: Ave Willemsdochter bij dode van haar vader Willem Oudtziersz. (6461, fol. 361v).
26-11-1445: Aernt Willem Foytgensz. bij dode van zijn moeder Ave Willemsdochter (6461, fol.
361v).
26-1-1465: Huge Coppersz. na overdracht door meester Aernt Willem Foytkensz. (6461, fol.
361v).
11-6-1519: Jutte Ewout Huygenszoonsdochter, gehuwd met Gerijt Aerntsz., bij dode van haar
vader Ewout Huygensz. (6463, fol. 124).
83. 7 hond land met (1569: zonder) een huis er op, belend ten oosten: Kerstant van Alckemade (1624: Jacob Lenaertsz. Roodenburch), ten westen: de erfgenamen van Huyge
Hermansz. (1624: meester Anthonis Duyck, raadpensionaris van de Staten van Holland, 1634: de erfgenamen van de griffier Duyck), ten noorden (1624: Cornelis Aemsz.
Groen, 1634: Dirck Jorisz.), ten zuiden (1624: Cornelis Willemsz. Oudendijck, 1634:
Job den Backer te Monster).
..-.-13..: Jan Willemsz. (6461, fol. 367).
2-5-1388: Jan Jansz. (6461, fol. 367).
7-4-1418: Jan Jansz. gehuwd met Machteld (6461, fol. 367).
30-3-1438: Willem Jansz. ten overstaan van zijn neven Adriaen Nachtegael en Philips Nachtegael (6461, fol. 367).
7-8-1452: Willem Jansz. (6461, fol. 367).
21-11-1466: Egbert Claesz., neef van - en na overdracht door Willem Jan Willemsz. (6461, fol.
367).
9-4-1470: Willem Jansz. van der Stege (6462, fol. 5v).
22-6-1471: Gerijt Philipsz. na overdracht door Willem Jansz. van der Stege (6462m fol. 16v).
1-10-1472: Dirc Philipsz. bij dode van zijn broeder Gerijt Philipsz. (6462, fol. 27).
25-6-1519: Cornelis Adriaensz. bij dode van zijn vader Adriaen Yewijnsz., die het leen had geerfd van zijn vader Yewijn Ysbrantsz. (6463, fol. 125v).
..-.-15..: Jorijs Adriaensdochter bij dode van haar broer Cornelis Adriaensz. (L.H. 340, fol. 33).
..-.-1569: Jorijs Adriaensdochter te ’s-Gravenzande, hulde door haar schoonzoon Maerten Cornelisz., met ledige hand (L.H. 340, fol. 33).
19-2-1624: Beyer Andriesz. Bogaert bij dode van zijn moeder Maritge Beyers Maertens (6466,
fol. 278v).
23-12-1634: Neeltge Beyersdochter, neef: Cornelis Willemsz. Bogaert, bij dode van haar vader
Beyer Andriesz. Bogaert (6469, fol. 47v).
28-10-1647: Neeltgen Beyersdochter, gehuwd met Jan Pietersz. Boekesteyn, met ledige hand
(6469, fol. 47v).
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84. 1½ morgen land met de woning, waarin Aernt Nachtegale woont, belend ten oosten:
het klooster van Loosduynen, ten westen: Katryne, weduwe van Claes Nachtegael.
12-1-1319: Aernt Nachtegale na opdracht uit eigen, vermeld op 22-5-1350 en 2-9-1350 (6461,
fol. 364 en Nassau Domein I, inv.nr. 491 en 1447).
85. 1½ morgen land in de Poeldijc.
..-.-14..: Jan Nachtegael, vermeld in 1473 (L.H. 283, fol. 58).
86. 1½ morgen land (1470: tussen de abdis van Reynsburch en de erfgenamen van Gerijt
Blote, belend ten noorden: de duinen en een half ‘metgaerde’, ten zuiden: over de
tuynsloot tot de sloot bij de Oestzijde).
..-.-13..: Hubrecht Andriesz. van der Voert na overdracht door Vrancke Anneboys, vermeld 1378
(6461, fol. 364 en Meting Monster, kwartier X, perceel 8).
16-4-1429: Alijt Hubrechtsdochter van der Voert (6461, fol. 364).
6-4-1470: Jan Stark Jansz. na overdracht door Willem Willemsz. namens Alijt uuter Voird Hubrechtsdochter, weduwe van Harper uuten Broeck (6462, fol. 5).
20-5-1482: Cornelis Roelofsz. na overdracht door Jan Stark Jansz. (6462, fol. 74 bis).
87. 10 hond land in de Poeldijck, belend ten westen: de Wendekenssloot, ten oosten: de
laan van de uithof van der Lee.
26-6-1359: Florijs Warmboutsz. krijgt het leen ten eigen in ruil voor het leen 141 (Cartularium
van de abdij Leeuwenhorst, fol. 100).
88. 2 morgen land mat een woning, waarin Willem de Grone woont, genaamd (1475:
Roenburch, 1483: Roemburch, 1569: in de Poeldijck), belend ten westen (1607: het
leen 95, door middel van een droge sloot, 1627: de secrataris Thyman van Volbergen,
1633: de leenheer), ten noorden (1627: Thyman van Volbergen, 1633: de leenheer).
19-4-1331: Willem de Grone na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 96 (6461, fol. 373v).
..-.-1...: Pieter Grone (6461, fol. 373v).
26-11-1445: Heer Philips Groene, priester, behoudens de lijftocht van zijn zuster Lijsbeth
Pietersdochter (6461, fol. 373v).
25-6-1466: Willem Pietersz. neef- en bij dode van heer Philips Groen (6461, fol. 373v).
2-10-1475. Dirck Willem Pietersz. bij dode van zijn vader Willem Pietersz. en draagt het leen
over aan Jan Duycker Willemsz. (6462, fol. 45v).
29-6-1483: Willem Dircxz. na overdracht door Jan Duycker Willemsz. (6462, fol. 83v).
5-4-1521: Willem Bertelmeeusz. bij dode van zijn vader Bertelmeeus Heynricxsz. (6463, 135v).
7-8-1527: Adriaen Willem Meeusz. bij dode van zijn vader Willem Meeusz. (6463, fol. 10 bis
v).
21-7-1530: Jan Willem Meeusz. bij dode van zijn broer Adriaen Willem Meeusz. (6463, fol.
198v).
..-.-15..: Willem Cornelisz. na overdracht door Jacob Copier Jacobsz. (L.H. 340, fol. 17v).
..-.-1569: Willem Cornelisz. in de Poeldijck met ledige hand (L.H. 340, fol. 17v).
2-3-1607: Adriaen Duyck, secretaris van de Staten van Hollandt, na koop bij willig decreet
(6466, fol. 52).
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22-5-1627: Adriaen van der Meer, mede namen zijn broers Willem en Jacob en zijn zuster Anna,
bij dode van hun grootvader Adriaen Duyck, secretaris van de Staten van Hollandt en West
Vrieslandt, heer van Out Karspel volgens diens testament d.d. 28-11-1620 waarin zijn zoons
Gijsbert en Johan, zijn doctor Barbara en de kinderen van wijlen zijn dochter Anna, gehuwd met
doctor Abraham van der Meer, worden genoemd en na scheiding op 4-5-1625 tussen Johan
Duyck, heer van Out Karspel en Domheer van Utrecht, Barbara Duyck, weduwe van jonkheer
Nicolaes Freymorten en doctor Abraham van der Meer namens zijn 4 kinderen. Deze krijgen
toegewezen een woning met land op ’t Wout en een woning te Poeldijck met 33 morgen 4 hond
22 roede land. Hulde door zijn neef Gerardt Geubel volgens procuratie d.d. 19-5-1627 (6468, fol.
24).
14-7-1633: Adriaen van der Meer na scheiding op 2-11-1632, onmondig, hulde door Pieter Vosmer volgens procuratie verleden op 14-7-1633 door zijn vader meester Abraham van der Meer
(6469, fol. 40).
13-7-1638: Meester Willem van der Meer bij dode van zijn broer meester Adriaen van der Meer
(6469, fol. 113).
10-2-1642: Pieter van der Meer, onmondig, hulde door Heribert Vosmer te ’s-Gravenhage volgens procuratie verleden op 8-2-1642 voor notaris Johan van Steland te Delft door zijn moeder
Margaretha Vallencis, bij dode van zijn vader meester Willem van der Meer (6470, fol. 25v).
6-9-1647: Pieter van der Meer met ledige hand (6484, fol. 150v).
89. De helft van 4½ morgen land, die Alijt van der Wege toebehoorden, belend ten oosten:
het klooster Reynsburch, ten westen: een oude laan.
17-1-1343: Jan van Beesden Dircxz. van den Berge na opdracht uit eigen (6461, fol. 364v en
6484, fol. 140v).
90. 14½ hond land in de Made te Loesduynen, belend ten oosten en zuiden (1561: de graaf
van Hollandt), ten noorden (1561: het godshuis van Loosduynen).
..-.-1...: Jan Zoete Vranckenz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 59 (6461, fol. 364v).
8-9-1434: Kerstine, weduwe van Claes Wermoutsz., bij dode van haar broer Jan Soete Vranckenz. (6461, fol. 364v).
..-.-14..: Haze Claes Wermboutszoonsdochter bij dode van haar broer Wermbout Claesz. (6461,
fol. 364v).
29-7-1466: Florijs van der Horst, neef van - en na overdracht door Haze Claes Wermboutszoonsdochter bij hande van Claes Spierinck van Aelborg (6461, fol. 364v).
9-10-1481: Katrijn, weduwe van Adriaen Jansz., hulde door haar broer Dirck Vranckenz., na
overdracht door Florijs van der Horst (6462, fol. 76v).
..-.-15..: Jacob Coppier bij dode van zijn vader Jacob Coppier (Familie archief van Dorp, inv.nr.
249, fol. 40).
9-10-1561: Aernt van Dorp na overdracht door Jacob Coppier Jacobsz., heer van Calslagen en
Sgrevelsrecht (van Dorp, inv.nr. 249, fol. 40v).
91. 2 morgen land in de Stekelcamp (1440: met een woning met heemwerf in de Poeldijck,
1569: groot 5 hond) belend ten noorden, westen en oosten (1569: de heilige geest te
Leyden, 1633: het weesthuis te Leyden), ten zuiden (1569: de molensloot).
9-2-1337: Dirck Boudewijn (6461, fol. 370).
26-12-1374: Willem Bertoutsz. (6461, fol. 370v).
..-.-1...: Kerstant van der Borch Arntsz. na overdracht door Willem Bertoutsz. (6461, fol. 370v).
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13-5-1416: Kerstant van der Borch Arntsz. (6461, fol. 372v).
9-5-1440: Kerstant van der Borch Kerstansz. bij dode van zijn vader Kerstant van der Borch
Arntsz. (6461, fol. 372v).
31-1-1456: Aernt Dirc Groenincxz. na overdracht door Kerstant van der Borch (6461, fol. 372v).
22-1-1460: Jan Jansz. na overdracht door Aernt Dirc Groenincxz. (6461, fol. 373).
29-1-1481: Jan Jan Goedemansz. bij dode van zijn vader Jan Jansz. Goeman (6462, fol. 66v).
4-4-1569: Pieter Pietersz. te Monster na overdracht door Symon Jansz. te Naeldwijck (6464, fol.
23 en L.H. 340, fol. 59v).
28-4-1614: Pieter Pietersz. Jonge Seeman bij dode van zijn vader Pieter Michielsz. en draagt het
leen over aan diens weduwe Maritgen Wormbrechtsdochter, hulde door haar broer Adriaen
Wormbrechtsz. (6466, fol. 133v).
20-11-1623: Jacob Lenaertsz. Rodenburch na overdracht door Maritgen Wormbrechtsdochter,
gehuwd met Jacob Jansz. van der Valck (6466, fol. 278).
14-2-1633: Arent Jansz. van der Arent te Poeldijck na overdracht door zijn schoonvader Jacob
Lenaertsz. van Rodenburch (6469, fol. 32).
16-9-1647: Arent Jansz. van der Arent met ledige hand (6484, fol. 150v).
92. Een jaarrente van 9 karolus gulden, verzekerd op de woning van Jan Thomasz. en op
17 hond land.
..-.-15..: Cornelis Herwyer bij dode van zijn vader meester Anthonis Herweyer (L.H. 340, fol.
49).
..-.-1569: Cornelis Herweyer te Delft met ledige hand (L.H. 340, fol. 59).
93. De helft van 5 morgen land met een huis er op, die Gerijt van den Wege toebehoorden,
belend ten oosten: Arent Brune en ten westen: Arent Hannenz.
17-1-1343: Jan Dircxz. van den Wege (6461, fol. 364).
94. 3 morgen land belend ten zuiden: over de watering het huis van Jan van Bilte, ten oosten: de abdis van Rijnsburch, ten westen: de heren van Sint Jan te Haerlem.
4-1-1329: Boudewijn Dircxz. (6461, fol. 366v).
26-12-1373: Ghysbrecht Bertoutsz. (6461, fol. 366v).
95. De hofstad, waarin Ansem Hugenz. woonde en nu Huge Ansemsz. met twee kampen
land ten westen van de woning bij het land van Willem Groen (1607: van de weduwe
van Pouwels Jansz. Vos, 1633: van Adriaen van der Meer), in (1607: de Poeldijck), belend ten zuiden (1607: Jacob Huygensz. van der Dussen, 1627: Joost Brasser, koopman
te Amsterdam), ten noorden (1607: Adriaen Duyck en de heer van Dorenwaert, 1627:
Adriaen van der Meer c.s.), in zijn geheel groot (1569: 3½ morgen).
25-4-1328: Huge Ansemsz. (6461, fol. 371).
..-.-13..: Ansem Hugensz. (6461, fol. 371).
17-5-1405: Jan Ansem Huygensz. (6461, fol. 371).
..-.-14..: Meyne Jansz. (6461, fol. 371).
..-.-14..: Heynrick Meynsz. bij dode van zijn vader Meyne Jansz. (6461, fol. 371).
31-3-1438: Lijsbeth Heynricxdochter bij dode van haar vader Heynrick Meynsz. (6461, fol.
371v).
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6-4-1513: Heer Bertelmeeus Jan Nachtegaelsz., priester, hulde door Louwerijs Gerritsz., bij dode
van zijn moeder Lysbeth Heynrick Meynszoonsdochter, weduwe van Jan Nachtegael (6463, fol.
77v).
..-.-15..: Willem Cornelisz. na overdracht door Jacob Coppier Jacobsz. (L.H. 340, fol. 17v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 88 tot:
6-9-1647: Pieter van der Meer met ledige hand (6484, fol. 149).
96. 4 morgen land, die vroeger van Dirck van den Vene waren.
19-4-1331: Willem de Grone krijgt het leen ten eigen in ruil voor het leen 88 (6461, fol. 373v).
97. Een woning op de Pet met 4 morgen land waarop deze staat.
8-8-1316: Jan Heymansz. van der Made na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn broer Kerstant (6461, fol. 375v).
10-6-1404: Jan Philipsz. bij dode van zijn vader Philips Jan Kerstantsz. (6461, fol. 375v).
27-10-1410: Claes Philipsz. bij dode van zijn broer Jan Philipsz. (6461, fol. 376).
98. Een woning in de Made met 4 morgen land waarop de woning staat.
8-8-1316: Kerstant Heymansz. na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op
zijn broer Jan (6461, fol. 375).
9-5-1390: Philips Jan Kerstantsz. (6461, fol. 375v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 97.
100. De helft van de volgende percelen: van 4 hond land, belend ten westen: het land, dat
heer Jan Moenenz. gaf, tot een kapelrie te Noortich, ten oosten en westen: Aechte
...dochter, ten zuiden: Gerrit van der Wege, ten noorden: de leenheer Heer Jan van
Pollanen, ridder, (1468: in de weide achter het huis van Colijn Claesz.); van 5 morgen
land in den Bosch, belend ten oosten: Katryne Bertelmeeus (1468: de erfgenamen van
Gerrit Puyr), ten westen: Coepken Willem Bertelmeeusz. (1468: het klooster Loesduynen), ten noorden (1468: de Waertslaan); van 4 morgen 1 hond land, belend ten
oosten: Willem van den Clingen (1468: Claes Mur), ten westen: het klooster Reynsburch (1468: Margriete van Bleyswijck), ten zuiden (1468: Colijn Claesz.), ten noorden (1468: de banweg).
9-1-1343: Claes Gerijtsz. (6461, fol. 362).
..-.-13..: Huge Claesz. (6461, fol. 362).
..-.-1...: Jacob Jansz. (6461, fol. 362).
11-7-1440: Claes Jacobsz. na zijn vader Jacob Jansz. (6461, fol. 362).
23-5-1468: Heynric Dircxz. van der Croft als erfgenaam van meester Claes Jacob Janszoonsz.,
priester (6461, fol. 362v).
22-1-1469: Claes Jacobsz. na overdracht door Heynric Dircxz. van der Croft, wonend in Zeeland
en ziek (6461, fol. 362).
Het leen 100 is gesplitst in 100A en 100B.
100A. De helft van 5 morgen land, belend ten zuiden: de Rijnweg.
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16-1-1495: Dirck Claesz. te Losduynen na overdracht door Jacob Clais Jacobsz. (6484, fol.
138v).
24-4-1581: Jacob Siersz., oud 78 jaar, en zijn vrouw Orm Pietersdochter, oud 76 jaar, wonende
te Losduynen in het ambacht Monster onder Duyn, verklaren dat het komende mei 50 jaar geleden zal zijn dat zij getrouwd zijn en op hun tegenwoordige woning zijn komen wonen. Zij hebben nooit gehoord van Claes Jacobsz., die te Losduynen zou gewoond hebben, noch van Jacob
Claes Jacobsz. Zij kennen een plaats in het Duyn of de Hoge Geest, die de Bosch heet, maar weten niet of het convent van Losduynen daar ooit land heeft bezeten en vermoeden dat als hier 5
morgen land gelegen was, dit onder het duin is verstoven. Getuige: Leenart Gerritsz., leenman
van de Leck (6484, fol. 138v).
100B. De helft van 4 hond land en van 4 morgen 1 hond land, belend ten oosten (1569: de
woning van Claes Colijnsz. en Sebastiaen Heynrickz., 1613: Jan Cornelisz. Swart en
Lenaert Pietersz., 1621: Lenaert Claes Voys, 1641: Pieter Symonsz. Staelduynen,
Gerrit Jans, molenaer en Gerrit Arentsz. van Dijck), ten westen (1569: Danel Gerijtsz. en de leprosen in de Hage, 1613: Jan Claesz. Vois, 1641: Pietertge Cornelisdochter, weduwe van Dirck Leendertsz. Boogaert en Herman Crijsman te ter Heyde), ten noorden (1569: Jan Lauwersz. 1613: de banweg, 1641: de molen- of heerweg), ten zuiden (1569: Danel Gerijtsz. en de leprosen in den Hage, 1613: Claes
Borwaerts, 1621: Lenaert Claysz. Voys, 1641: Gerrit Arentsz. van Dijck).
19-5-1474: Gijsbrecht van der Mye na overdracht door Clais Jacobsz. alias Coppersz. (6462, fol.
37).
5-2-1529: Engebert van Sceyden bij dode van zijn oom meester Gerijt van der Mije (6463, fol.
174v).
4-3-1529: Zeger van Halveringhe, rentmeester van de leenheer, na overdracht op 5-2-1529 door
Engelbrecht van Scheyden (6463, fol. 176v).
..-.-15..: Jan Sebastiaenz. bij dode van zijn vader Sebastiaen Heynricksz. (L.H. 340, fol. 44).
..-.-1569: Jan Sebastiaenz. te Monster met ledige hand (L.H. 340, fol. 44).
27-2-1613: Cornelis Jansz., molenaar in het ambt van der Heyde vestigt op het leen een losrente
van 15 gulden 12 stuiver per jaar van 40 groten het stuk, te lossen met de penning 16. ten behoeve van Maritge Jacobsdochter te ’s-Gravenhage (6466, fol. 116v).
24-6-1613: Cornelis Jansz. molenaer vestigt op het leen een losrente van 15 pond per jaar van 40
groten het stuk ten behoeve van Adriaen Wormbrechtsz. als rentmeester van de heilige geest armen van Monster (6466, fol. 123).
7-12-1615: Baerthout Jansz. te Monster na overdracht door Cornelis Jansz. molenaer te Ter Heyde (6466, fol. 170).
15-6-1619: Baerthout Jansz. te Monster stelt zekerheid op het leen ten behoeve van zijn schoonmoeder Grietge Adriaens, Toenis Jacobsz. en Aernout Soetez., die zich borg hebben gesteld voor
hem (6466, fol. 225).
19-4-1621: Cornelis van Blanckenberghe na koop bij decreet op 2-10-1620 ten laste van Barthout Jansz. te Monster tegen 1100 gulden, wegens 355 gulden die Bartholomeeus van Panhuysen, tresorrier van de leenheer, als voogd van Johan Hes, ambachtsheer van Piershil, sedert 13-61619 op het leen had, en draagt dit over aan Dirck Lenartsz. (6466, fol. 261v).
28-1-1641: Leendert Dircxz. Boogaert bij dode van zijn vader Dirck Leendertsz. Boogaert en
draagt het leen over aan zijn stiefmoeder Pietertje Cornelisdochter, hulde door haar broer Jeroen
Cornelisz. Molenwerff (6470, fol. 14).
9-9-1647: Pietertje Cornelisdochter met ledige hand, hulde door haar zoon Cornelis Dircxz.
Boogaert (6484, fol. 138).
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101. 2 morgen land, belend ten noorden: de Boomade, ten oosten: Engelbrecht Warmboutsz., ten zuiden: Danel uyten Pol, ten westen: Clays Harmansz.; 3 morgen lant,
belend ten noorden: Zadelboger, ten oosten: de Wendekenssloot, ten zuiden: Symon
Doedenz., ten westen: de lange laan.
7-5-1389: Jan Heynric Valckenaertsz. na opdracht uit eigen in ruil voor 7 morgen land bij
Schoonhoven (6461, fol. 368).
14-4-1396: Jan Heynric Valckenaertsz. met ledige hand (6461, fol. 368).
15-11-1404: Jan Heynric Valckenaertsz. met ledige hand (6461, fol. 368).
18-2-1410: Heynrick Jansz. (6461, fol. 368).
..-.-1431: Adriaen Heynricxz., onmondig, bij dode van zijn vader Heynrick Jansz. (6461, fol.
368).
Het leen 101 is gesplitst 101A en 101B.
101A. 2 morgen land, belend ten noorden: de Bomade (1521: een banwatering, 1615: de
Boomwetering), ten oosten: Jan Thomasz. met bruikwaar (1514: Engbrecht Warmboutsz., 1615: Jacob Jansz., 1639: de leenheer), ten westen: de erfgenamen van Gerrit Dirck Maertsz. (1514: Claes Hermansz., 1521: de heilige geest te Scheveningen,
1615: Huybrecht Huybrechtsz. in de Poeldijck, 1639: het gasthuis te Scheveningen),
ten zuiden: de erfgenamen van Gerrit Dirck Maertsz. (1514: Danyel uyten Poel,
1521: Joost Vos, 1615: Hubrecht Hubrechtsz. van der Velt), gelegen (1521: in de
Poeldijck).
..-.-1452: Henrick Henrich Janszoonsz. (6484, fol. 137).
..-.-14..: Het klooster Sint Anna te Delft, vermeld in 1472 (L.H. 283, fol. 58, het is niet zeker dat
deze aantekening het leen 101 betreft).
28-2-1514: Arent Philipsz. na overdracht door Dirck Jacobsz. alias Coman Dirck (6463, fol. 82v
en L.H. 286, fol. 53).
21-5-1522: Cornelis Arentsz. bij dode van zijn vader Arent Philipsz. (6463, fol. 140).
12-8-1524: Gerijt Dircxz. na overdracht door Cornelis Aerntsz. (6463, fol. 147).
..-.-15..: Marten Pietersz. na overdracht door Jan Gerijtsz. (L.H. 340, fol. 49).
..-.-1569: Marten Pietersz. te Poeldijck met ledige hand (L.H. 340, fol. 49). lg-5-1615: Maritge
Wormbrechts, gehuwd met Jacob Jansz., bij dode van haar broer Jan Harmansz. en draagt het
leen over aan Magdalena Adamsdochter, gehuwd met Huybrecht Huybrechtsz. (6466, fol. 154v).
14-10-1639: Hubrecht Hubrechtsz. van der Velt bij dode van zijn vrouw Magdalena Adamsdochter van Dijck volgens testament verleden op 1-2-1630 voor notaris Jeremias Lammens te
Monster en octrooi d.d. 17-1-1630 (6469, fol. 129).
16-9-1647: Hubrecht Hubrechtsz. van der Velt met ledige hand (6484, fol. 137v).
101B. 3 morgen land (1639: in 8 morgen 5 hond in de Dijckpolder), belend ten zuiden
(1639: Adriaen Claesz. van Duynen met eigen en bruikwaar), ten noorden (1639:
Aem Jansz.).
23-8-1452: Adriaen Heynrick Jansz. (6461, fol. 368v).
23-10-1471: Katrijn Adriaen Heynricxzoonsdochter, oom: Heynrick Jansz., ter voorkoming van
verzuim, omdat van haar vader, die in het buitenland is, in ruim 11 jaar niets meer is vernomen
(6462, fol. 19).
..-.-15..: Joris Lenaertsz. na overdracht door Pancraes Heynricxz. (L.H. 340, fol. 11v).
..-.-1569: Joris Lenaertsz. in de Poeldijck met ledige hand (L.H. 340, fol. 11v).
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11-2-1595: Pieter Aemsz. in de Poeldijck na overdracht door Joris Leonaertsz. (6484, fol. 146v).
10-5-1639: Vranck Heynricksz. van der Burch, oud burgemeester van Delft, hulde door Pieter
Aemsz. te Poeldijck volgens procuratie verleden op 5-5-1639 voor notaris Johan van Beest te
Delft, na overdracht door Pieter Aemsz. (6469, fol. 124).
25-6-1642: Margareta Joostendochter van Soelen, ongehuwd, hulde door haar neef Christiaen
van Soelen, doctor in de medicijnen, volgens procuratie verleden op 19-6-1642 voor notaris Balthasar Basius te Rotterdam, bij dode van haar tante Catharina van Soelen, gehuwd met Franck
Henricksz. van der Burch, oud burgemeester van Delft, die op 15-5-1642 voor notaris Johan van
Beest aldaar zijn schoonzoon Henrick Verburch, agent van de Staten Generaal, machtigt het leen
over te dragen (6470, fol. 34v).
2-9-1647: Margaretha van Soelen met ledige hand (6484, fol. 146v).
102. 4 morgen land met een huis en berg er op en 1½ morgen land, die heer Jan van Polanen, ridder, kocht van heer Geraert van Raephorst en die eigendom waren van heer
Jan van Duvenvoorde, belend ten noorden (1604: de Gantel), ten oosten (1604: de
weduwe van Dirck van Veen), ten zuiden (1604: de vrouwe van Reynsburch en Pieter
Evertsz. van der Hulst, 1634: - en jonkvrouwe Jenne Barbara van der Catulle met 6
morgen land, leenroerig aan Naaldwijck), ten westen (1604: het klooster te ’s-Gravenzande).
1-2-1337: Claes Nachtegale, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn broer Aernt Nachtegale, die in eerste huwelijk met Lysbeth getrouwd was, bij gebreke van deze op de nakomelingen
van Aernt Nachtegale, vermeld op 2-9-1350 (6461, fol. 363 en Nassau Domeinarchief I, inv.nr.
1447).
16-3-1355: Claes Nachtegael Aerntsz. ontvangt zijn door de graaf verbeurd verklaarde goederen
terug (L.H. 31, fol. 47).
..-.-13..: Philips Nachtegael Claesz., vermeld op 12-3-1407 (6524. fol. 56).
27-2-1410: Philips Nachtegael bij dode van zijn vader Philips Nachtegael, ten overstaan van zijn
broer Aernt Nachtegaele (6461, fol. 363).
17-6-1427: Philips Nachtegael bij dode van zijn vader Philips Nachtegael (6461, fol. 363).
28-8-1452: Philips Nachtegael (1473: te Leyden, hij zegt slechts 2 morgen en de hofstad in de
Poeldijc te houden, 6461, fol. 363 en L.H. 283, fol. 58 en 6484, fol. 139v).
25-2-1569: Claes de Waert te Leyden bij dode van zijn broer Christiaen de Waert, meester van
de rekesten in de Grote Raad te Mechelen (6464m fol. 115 en L.H. 340, fol. 10).
..-.-15..: Isack Daemsz. van der Graft, onmondig, oom Symon Isacqs van der Graft, bij dode van
zijn vader Daem Isacxsz. van der Graft (6466, fol. 18v).
12-5-1604: Isack Daemsz. van der Graft doet zelf hulde en draagt het leen over aan Elisabeth
Daemsdochter van der Graft, gehuwd met Dirck Adriaensz. van Bleyswijck (6466, fol. 18v).
6-4-1605: Jonkheer Louys de la Kathulle, heer van Rijhoven, gehuwd met jonkvrouwe Françoise
van Steelandt, na overdracht door Elysabeth Daman van der Graft, gehuwd met Dirck Adriaensz.
van Bleyswijck (6466, fol. 29v).
16-4-1624: Jonkvrouwe Anna van Brandtwijck en Gijbelandt, douairière van Groenevelt, hulde
door Johan van Salengre, tresorier van de graaf van Hohenloo, volgens procuratie verleden op
26-1-1624 voor notaris Harman van der Ceel met de helft van het leen bij dode van haar moeder
Françoise van Steelant na verzuim (6466, fol. 283).
1-3-1634: Jonkvrouwe Jenne Barbara van der Catulle, hulde door Johan de Salengre te Delft volgens procuratie op 29-11-1633 verleden voor notaris Johan van Wijck te Utrecht door haar moeder Emerentiana van Raveswaey, wonende bij de Wittevrouwenbrug aldaar, bij dode van haar
vader jonkheer Louys van Catullen, gouverneur van Bergen op Zoom, na verzuim met de andere
helft (6469, fol. 43v).
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30-4-1635: Vrouwe Anna van Brandtwijck, vrouwe van Brandtwijck en Gijbelandt, gehuwd met
heer Jacob Westerbaen, ridder, na overdracht door Johan van Sallengre volgens procuratie op 2011-1634 verleden voor notaris Johan van Huussen te Leyden door Jacob Knotter aldaar en zijn
zwagers de jonkheren Gijsbert - en Johan van Ravenwaey als voogden van hun nicht
jonkvrouwe Johanna Barbara van der Ketulle, na kaveling op 26-11-1634, waarbij zij de woning
en landen in de Poeldijck groot 35 morgen, verpacht aan Arent Jansz., ontvangt en de vrouwe
van Rijchoven o.a. de woning te Wateringe met 33 morgen land, verpacht aan Huych Cornelisz.,
en het huis binnen Delft, waarin de rentmeester Sallengre woont, krijgt (6469, fol. 60v).
30-9-1647: Jonkvrouwe Anna van Brandtwijck, gehuwd met Jacob Westerbaen, ridder, met ledige hand (6484, fol. 139v).
103. Een woning met 6 morgen (1604: 6½ morgen) land, waarop deze staat, van de oostzijde in te meten, belend ten oosten (1569: de kapelrie en de ‘greffiers Susteren’,
1604: de weduwe en erfgenamen van meester Leonard Casembroot), ten noorden
(1569: de banwatering), ten westen (1569: Dirck Dirck Ariensz. en heilige geest van
Monster, 1604: de weduwe en erfgenamen meester Leonard Casembroot).
8-11-1331: Ansem Jansz. bij dode van zijn broer Philips Jansz. (6461, fol. 369v).
..-.-13..: Philips Ansemsz., vermeld op 3-5-1394 (6524, fol. 64).
..-.-139.: Mouwerijn Philips Ansemz., vermeld op 10-10-1399 (Gemeente Archief Leiden, Kerken, inv.nr. 877).
12-3-1405: Mouwerijn Philipsz., gehuwd met Alijt Heynricxdochter, met ledige hand (6461, fol.
369v).
7-8-1452: Pieter Mouwerijnsz. (6461, fol. 370).
29-5-1462: Lijsbeth Mouwerijnsdochter, weduwe van Jan Dircxz., bij dode van haar broer Pieter
Mouwerijnsz. (6461, fol. 370).
20-5-1465: Dirck Jansz. bij dode van zijn moeder Lijsbeth Mouwerijnsdochter (6461, fol. 370).
11-5-1473: Jan Dirc Jansz., onmondig, bij dode van zijn vader Dirc Jansz. (6462, fol. 33v en
L.H. 283, fol. 58).
7-4-1523: Huyge Ariaensz. bij dode van zijn ooms zoon Jan Dirc Dircxz. (6463, fol. 143).
13-9-1525: Adriaene Gerijt Janszoonsdochter, gehuwd met Jan Dircxz., bij dode van haar ooms
zoon Huyge Ariaensz. (6463, fol. 158).
..-.-15..: Jan Philipsz. na overdracht door Gerijt Herpersz. (L.H. 340, fol. 48v).
..-.-1569: Jan Philipsz. te Poeldijck met ledige hand (L.H. 340, fol. 48v).
14-12-1604: Meester Leonart Casembroot bij dode van zijn vader meester Leonart Casembroot
(6466, fol. 145v).
21-2-1639: Johan Casembroot, commissaris generaal van de schepen, bij dode van zijn vader
meester Leonart Casembroot, lid van de raad van Holland (6469, fol. 23).
17-9-1647: Johan Casembroot met ledige hand (6484, fol. 145v).
104. Een woning met 6 morgen land in de Made, belend ten zuiden: de Madesloot, ten
oosten: Aernt Engelbrechtsz. (1569: Olivier Jansz.), ten noorden: de banweg, ten oosten: Aernt Engelbrechtsz. en Claes Philipsz. (1569: Olivier Jansz.).
7-8-1452: Claes Philipsz. (6461, fol. 374v).
29-10-1455: Adriaen Claesz. bij dode van zijn vader Claes Philipsz. (6461, fol. 374v).
30-5-1506: Pieter Claesz. na overdracht op 11-5-1506 door Cornelis Claesz. (6463, fol. 15).
27-3-1510: Wouter Pietersz., onmondig, oom: Aernt Claesz., bij dode van zijn vader Pieter
Claesz. (6463, fol. 54v).
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27-10-1510: Katrijne Woutersdochter, weduwe van Pieter Claesz., hulde door haar broer Adriaen Woutersz., na overdracht door Aernt Claesz. en Claes Claesz. als ooms van haar zoon Wouter Pietersz. (6463, fol. 65).
..-.-15..: Rusken Jan Engelsdochter en Olivier Jan Engelsz. na scheiding met hun broers Engel en
Cornelis en haar zuster Haesken Jan Engelsdochter, gehuwd met Jan Philipsz. van de goederen
van wijlen Jan Engelsz. en wijlen diens vrouw Betgen Huybrechtsdochter op 8-12-1559 elk met
de helft van het leen. Cornelis Jan Engelsz. stelt hierbij zekerheid op zijn huis en erf, belend ten
oosten: de droogtuin van Cornelis Symonsz. Coninc, ten westen en noorden: de straet en ten zuiden: de wagensteeg, Jan Philipsz. stelt zekerheid op zijn woning op de Geest te Monster, belend
ten oosten: de vrouwe van Reijnsburch, ten westen: Jan Jacobsz. alias Jan Blom, ten zuiden: de
Maesloot, ten noorden: de heerweg (6464, fol. 25v).
13-4-1569: Rusken Jan Engelsdochter met de helft van het leen, hulde door Symon Cornelisz.,
met ledige hand (L.H. 340, fol. 64 en 6464, fol. 25v).
4-11-1616: Hans Elants na overdracht door Jan Jorisz. op de Geest (6466, fol. 184v).
21-3-1639: Wilhelmina Elants, gehuwd met meester Harman Schinckel, advocaat voor het Hof
van Hollandt, bij dode van haar vader Hans Elants (6469, fol. 124).
2-9-1647: Wilhelmina Elants, gehuwd met meester Harman Schinckel, met ledige hand (6484,
fol. 148v).
105. 7 morgen land, belend ten oosten: het klooster van Rensburg, ten westen: meester
Henrick van der Mye (1561: de weduwe van Ysbrant Pietersz.), ten zuiden: de Geestwatering, ten noorden: de banweg.
..-.-15..: Jacob Coppier (Familie archief van Dorp, inv.nr. 249, fol. 40v).
9-10-1561: Aernt van Dorp na overdracht door Jacob Coppier, heer van Calslagen en Sgrevelsrecht (van Dorp, inv.nr. 249, fol. 40v).
106. 9 morgen land met een woning er op (1604: waarop een huis plach te staan), genaamd ten Dale, belend ten oosten (1569: het drie koningen altaar in de Sint Pancraeskerk te Leyden), ten zuiden (1569: de kerkmeesters van Monster), ten westen
(1569: de broeders van Warmont en de heilige geest in de Hage).
21-12-1349: Stachijn Heynricxz. na koop van Everaert Claesz. en opdracht uit eigen (6461, fol.
361).
..-.-1...: Machteld Jan Heynricxszoonsdochter (6461, fol. 361).
8-8-1445: Boudijn Hermansz. bij dode van zijn moeder Machteld Jan Heynricxzoonsdochter
(6461, fol. 361).
19-9-1447: Herman Boudijnsz., 1472: te Leyden, bij dode van zijn vader Boudijn Hermansz.
(6461, fol. 361 en L.H. 283, fol. 58).
14-5-1516: Wouter Jacobsz. bij dode van zijn nicht Machteld Herman Boudijnszoonsdochter
(6463, fol. 103v).
..-.-15..: Cornelie Woutersdochter bij dode van haar vader Wouter Jacobsz. (L.H. 340, fol. 12v).
..-.-1569: Jonkvrouwe Cornelis Woutersdochter te Leyden, weduwe van Frans Cornelisz., met
ledige hand (L.H. 340, fol. 12v).
13-4-1604: Wouter Jacobsz. Onderwater, onmondig, oom: Pieter Jansz. schrijnwerker, bij dode
van zijn vader Jacob Pietersz. apotheker te Leyden (6466, fol. 18).
24-3-1612: Pieter Jacobsz. Onderwater bij dode van zijn broer Wouter Jacobsz. Onderwater
(6466, fol. 102v).
22-11-1622: Helena van Onderwater, gehuwd met Cornelis Debets te Aernhem, hulde door Jan
van Rhijn, procureur voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 21-11-1622 voor
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notaris Leonardt Ketting te ’s-Gravenhage, bij dode van haar broer Pieter Jacobsz. van Onderwater (6466, fol. 273v).
7-1-1625: Jonkvrouwe Maria Gelee, weduwe van Jan Adriaensz. Sojaert te Amsterdam, hulde
door haar schoonzoon Cornelis Wijnants, controleur van het hof van de prins van Oraingien te
’s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 31-12-1624 voor notaris Johan Adriaensz. van
Warmenhuysen te ’s-Gravenhage na overdracht door Helena van Onderwater, gehuwd met Cornelis Dibbets, keurmeester op de Veluwe, bij hande van Jan van Rhijn, procureur voor het Hof
van Hollandt, volgens procuratie verleden op 7-8-1624 voor dezelfde notaris (6466, fol. 294).
30-4-1647: Jonkvrouwe Jacobmina Soggaerts, gehuwd met Johan van Wede, ontvanger generaal
van het land van Utrecht, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Maria Gelee (6470, fol. 99v).
107. Een jaarrente van 156 pond schelling van 40 groot Vlaams, verzekerd op het leen
106.
19-12-1620: Jan Woutersz. Lieftinck, koopman te Utrecht, na overdracht door meester François
Brandijn volgens procuratie verleden voor het gerecht van Utrecht op 3-8-1620 door Pieter Jacobsz. Onderwater (6466, fol. 251v).
108. 9 morgen land (1510: verpacht aan Gerijt Willemsz. tegen een nobel van 49 stuiver
per morgen).
13-3-1506: Barbara van Montfoerde, hulde door Jan Potter die Oude, schout te Naeldwijck, na
overdracht door haar moeder Wilhelmyne van Naeldwijck, gehuwd met heer Jan, heer van
Montfoort (6463, fol. 11 en 6484, fol. 153v).
16-5-1510: Pieter Hanneman na overdracht door Barbara van Montfoert, gehuwd met Maximiliaen van Hoerne, heer van Gaesbeecke, met recht van lossing (6463, fol. 55v).
109. 10 morgen land (1473: met een huis erop), belend ten oosten: de Stege, ten westen:
Gerrit van Megen met een leen van de heer van Egmond, ten noorden: het klooster
van Loesduynen, Pieter Hase en Mathijs uter Doortoge, ten zuiden: de Bomade.
17-1-1349: Dirck van Pollanen, broer van de leenheer Jan van Pollanen, heer van de Leck (6461,
fol. 370v).
22-9-1355: Dirck van Polanen krijgt zijn door de graaf verbeurd verklaarde goederen terug (L.H.
23, fol. 73v, hij wordt nog vermeld in 1378, Gemeentearchief Monster, meting van Monster in
1378, negende kwartier, perceel 18).
..-.-1...: Philips van Tetrode na overdracht (6461, fol. 370v).
..-.-14..: Heer Adriaen Claesz., priester (1473: te Utrecht, L.H. 283, fol. 58).
110. Niet nader omschreven land, samen met het leen 175 groot 14 morgen.
..-.-1...: Machtelt, bij dode van haar vader Bokel Kerstantszoon (6461, fol. 367).
111. Een woning met hofstad en 7½ voet land buiten de gracht, die er omheen loopt met
gezate, genaamd de Poel, (1378: groot 9 morgen) en 4 morgen geestland, die voor de
woning (1401: voor de gezate) liggen tussen Monsterambacht en Naeldwijck, belend
ten oosten en noorden (1569: de jonkvrouwe van Hellemondt, zuster van heer Gerijt
van Assendelft), ten westen (1569: de regulieren van ’s-Gravenzande en de heer van
Aremberge), ten zuiden (1569: de heer van Aremberge).
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..-.-13..: Gerijt van den Poel na opdracht uit eigen, (6461, fol. 368v).
..-.-13..: Jonkvrouwe Aeltruyt Gerritsdochter van den Poel, vermeld in 1378, (6525, fol. 217v en
Meting van Monster, derde kwartier, perceel 8).
5-5-1375: Aernt Gerijtsz. (als voogd van zijn moeder?), kleinzoon van Gerijt van den Poel
(6461, fol. 381).
..-.-139.: Aernt Gerijtsz. (6461, fol. 368v).
8-6-1401: Geryt Aernt Gerytsz., vermeld op 10-2-1420 als Geryt van Poel Aerntsz. (6461, fol.
368v en leenregister Wassenaar B, fol. 58).
22-3-1405: Aernt Gerytsz. met ledige hand (6461, fol. 368, n.b. dit betreft waarschijnlijk zijn
zoon Geryt!).
..-.-1432: Walraven Aernt Gerytszoonsz. (6461, fol. 368v).
29-10-1447: Beatris Aernt Gerytszoonsdochter, gehuwd met Jan van den Nisse, bij dode van
haar broer Walraven Aernt Gerytszoonsz., in 1473 vermeld als jonkvrouwe Beatris van Renesse
(6461, fol. 368v en L.H. 283, fol. 58).
2-12-1479: Johanna van Renesse, gehuwd met Albrecht van Egmond, bij dode van haar moeder
Beatrijs van den Poele, (6462, fol. 60v).
..-.-14..: Jonkvrouwe Janne Aelbrechtsdochter van Egmonde, 1497: gehuwd met Claes van Liebbersteyn (leenregister Wassenaer C; fol. 70v en 96).
13-7-1509: Bertelmeeus van Egmont na overdracht op 5-1-1509 door zijn vader heer Otte van
Egmont (6463, fol. 49).
22-3-1513: Dirck Deym Jansz. na overdracht door Johanna Aelbrechtsdochter, gehuwd met
meester Claes van Lebesteyn (6463, fol. 76v).
..-.-15..: Maerten Gerijtsz. na overdracht door Jacob Deym Dircxsz. (L.H. 340, fol. 43v).
..-.-1569: Maerten Gerijtsz. te Naeldwijck met ledige hand (L.H. 340, fol. 43v).
Het leen 111 is gesplitst in 111A en 111B.
111A. De woning en gesate, genaamd de Poel, groot 9 morgen, op de grens van Naeldwijck
en Monster, belend ten oosten en noorden: het leen 111B, ten westen: de Poelwatering, ten zuiden: 4 bond land, leenroerig aan Naeldwijck, dat ermee in 1642 wordt
verenigd.
5-4-1614: Jan Jansz. Jonge Foreest te Naeldwijck na overdracht door Joost Jacobsz. aldaar
(6466, fol. 132v).
31-3-1642: Heer Diderick van Schagen, vrijheer van Oud- en Nieuw Goudriaen, na overdracht
door Jan Jansz. Foreest en na afstand door diens zwager Olivier Vranckenz. en Frank Oliviersz.
van hun rechten (6470, fol. 32).
111B. Het geestland, groot 6 morgen, (1640: op de grens van Monster en Naeldwijck), belend ten oosten, zuiden en noorden: de leenman, ten westen: het leen 111A.
14-11-1581: Jonkheer Johan, heer van Schagen, na overdracht door Geertruyt Dircxdochter, weduwe van Jan Anthonisz. Brasser (6484, fol. 147v).
31-12-1621: Heer Diderick van Schagen, hulde door zijn schrijver Andries de Reecke volgens
procuratie d.d. 24-3-1619, ook om lenen te verheffen van Assendelft, Sint Paulus en Raephorst,
bij dode van zijn vader heer Johan van Schagen, vrijheer van Schagen, Baersinger Hooren, Coll
Hooren en Burch Hooren, behoudens de lyftocht van de vrouwe van Schagen (6470, 8v).
10-7-1640: Heer Diderick van Schagen, vrijheer tot Oud- en Nieuw Goudriaen, Sint Hubrechtsgerecht, Waddincxveen, heer van Suydelwijck en Zijl hulde door Andries de Reecq, secretaris
van het hoogheemraadschap Delfland (6470, 9).
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111. 15 morgen land, belend ten oosten: Heer Dirck van Schaegen met land van de Raephorster hofstad, genaamd de Ronde Schoorsteen, ten zuiden: de leenheer, ten noorden: de leenman, ten westen: de Poelwatering.
De lenen 111A en 111B en een leen van Naeldwijck, groot 4 hond land, dat van de zelfde leenheer werd gehouden (zie ‘Ons Voorgeslacht’ 1972, blz. 159 [Repertorium op de lenen van de
Hofstad te Hontshol, leen 10]) zijn verenigd tot 111 op 15-5-1642 (6470, fol. 32).
112. 15 morgen 2½ hond land in Monster en Naeldwijck, nl. 11 morgen min ½ hond, belend ten westen: het Opstal, ten oosten: de weg van Dirck van Raephorst behalve 5
hond land van Voppe Ridder bij de Banweg, ten noorden: het land van de Poel, ten
zuiden: Pauwelslaan; 2 morgen, belend ten noorden: Pauwelslaan, ten oosten: de
kerk en de heilige geest van Naeldwijck), ten zuiden: Kerstant van Alckemade (1569:
het kapittel van Naeldwijck ten westen: het Opstal; 4½ hond, belend ten westen: Kerstant van Alckemade, ten noorden: Kerstant van Alckemade (1569: vroeger Gerrit
Dircxz.), ten zuiden (1569: de heilige geest van Naeldwijck); 10½ hond, belend ten
noorden: de heilige geest te Naeldwijck, ten oosten: de banweg van Naeldwijck, ten
zuiden: de leenheer, ten westen: de bagijnen te Zandt.
29-5-1390: Willem van Naeldwijck met vrijwaring van het leen door de leenheer heer Jan van
Pollanen, heer van de Leck en Breda (6461, fol. 369).
..-.-139.: Heynrick van Naeldwijck bij dode van zijn vader Willem van Naeldwijck, vermeld op
24-10-1393 en op 9-9-1423, (6461, fol. 369 en 6524, fol. 70v en 77).
..-.-142.: Willem van Naeldwijck bij dode van zijn vader Heynrick van Naeldwijck, vermeld op
25-1-1424 (6461, fol. 369v en 6424, fol. 25). De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het
leen 23 tot en met 25-2-1610. Hierna is het leen door de leenheer terug gekocht (6484, fol. 148).
113. 16 morgen land (1378: Gerijt Bloten woninge, groot 14 morgen 4 hond), belend ten
oosten (14..: de abdis van Reynsburch), ten westen (14..: Ysbrant Dullaerd met een
leen van Hollandt).
..-.-12..: Heer Odzier uten Hoecke, gehuwd met Machtelt, na opdracht uit eigen, te versterven op
hun nakomelingen (6461, fol. 372).
..-.-13..: N.N., gehuwd met Gerijt Blote, vermeld in 1378 (Meting van Monster, tiende kwartier,
perceel 13).
..-.-14..: Aernt die Blote Dircxz. (6461, fol. 372).
14-10-1442: Philips die Blote Ogiersz. na overdracht door Agniese Aernt die Blotendochter
(6461, fol. 372).
24-7-1466: Jan die Blote bij dode van zijn vader Philips die Blote (6461, fol. 372).
25-6-1468: Katrijn, gehuwd met Jan van der Hage, bij dode van haar broer Jan die Blote (6461,
fol. 372).
25-9-1473: Meester Jacob Cruesinc, zwager van - en na overdracht door Kai trijn Philips de Blotendochter, gehuwd met Jan van der Hage, te versterven op zijn derde zoon Philips Cruesinck en
bij gebreke van deze op zijn tweede dochter jonkvrouwe Barber Cruesincx (6462, fol. 35).
Het leen is gesplitst in 113A en 113B.
113A. 6 morgen 2 hond 35 roede land (1569: met woning), belend ten westen: de kerk van
de Hage en die van Schevelinge, meester Jacob Cruesinck en meester Henrick van
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de Mye (1569: Engel Hubrechtsz.), ten noorden: de Maesloot (1569: de watering),
ten oosten: meester Jacob Cruesinck en het gasthuis te Haerlem (1569: Joris Pietersz.), ten zuiden: de Maeweg.
20-2-1481: Jan Jansz. Goetman na overdracht door meester Jacob Cruesinck (6462, fol. 67).
..-.-15..: Claes Willemsz. na overdracht door Willem Pietersz. Gouwe (L.H. 340, fol. 16v).
..-.-1569: Claes Willemsz. te Monster met ledige hand (L.H. 340, fol. 16v).
Het leen 113A is gesplitst in 113C en 113D.
113C. 11 hond land, belend ten zuiden: van ouds de watering, ten westen en noorden: van
ouds de jonkheer van Helmont, ten oosten: van ouds Willem Dircxz. te Delft; en 3
hond land van ouds gelegen in 8 hond 38 roede, belend ten oosten: van ouds Jan
Jansz., ten westen: van ouds de weduwe van Engel Hubrechtsz., ten noorden: de
watering. Het gehele leen, groot 14 hond is belend ten noorden: de Molenwatering,
ten oosten: Vranck Gerritsz. van Dijck, ten zuiden: meester Pieter Verharen (1639:
Maria Paets en Adriaen van der Voort met de lenen 1135 en 113E), ten westen:
Dirck Maertensz. en Cornelis Pauwelsz. Verhouff.
21-6-1604: Jan Pietersz. van der Zwaluwe, timmerman in den Hage na overdracht door Pieter
Gillisz. op het Duyffhuis te Monster (6466, fol. 20).
25-4-1633: Dirck Pietersz. van der Swaluwe, gerechtsbode te ’s-Gravenhage, bij dode van zijn
broer Jan Pietersz. van de Swaluwe en draagt als oom van meester Johan van Ittersum het leen
aan deze over (6469, fol. 34v).
12-7-1639: Josina van Ittersum, gehuwd met Simon van der Stock, bij dode van haar vader
meester Johan van Ittersum (6469, fol. 126).
8-2-1646: Maria van Ittersum, gehuwd met Henrick Sels, kapitein van een compagnie voetknechten, bij dode van haar zuster Josina van Ittersum (6470, fol. 82).
8-10-1647: Maria van Ittersum met ledige hand (6484, fol. 152v en 153).
113D. 4 morgen 35 roede land.
..-.-15..: Meester Pieter Verharen, vermeld op 21-6-1604 (6466, fol. 20).
Het leen 113D is gesplitst in 113E, 113F en 113G.
113E. 1 morgen 5 hond 81 roede land, belend ten zuiden: de Maeweg, ten westen: Jacob
de Jonge en Cornelis Pauwelsz. Verhouff, ten oosten: Franck Gerritsz. van Dijk, ten
noorden: het leen 113C.
21-4-1612: Adriaen Maertensz. te Monster na overdracht door meester Pieter Verharen (6466,
fol. 105).
30-9-1647: Adriaen Maertensz. met ledige hand (6484, fol. 152).
113F. 1 morgen 4 hond 80 roede land, belend ten zuiden: de Molensloot en daarover het
leen 113C, ten westen en noorden: Jacob Heereman (1630: Maria Paets), ten oosten:
het leen 113J.
21-4-1612: Jacob Heereman, tresorier in den Haege, na overdracht door meester Pieter Verhaeren (6464, fol. 104).
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11-3-1630: Anna Heereman te ’s-Gravenhage, ongehuwd, hulde door haar zwager Cornelis Rosa, secretaris ordinaris van het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 11-2-1630 voor
notaris Claes Pietersz. Back aldaar en draagt het leen over aan Maria Paets, dochter van haar zuster Maria Heerman, gehuwd met meester Willem Paets, hulde door haar oom meester Aelbrecht
van Hoogeveen (6484, fol. 87v).
113G. 1 hond 74 roede land.
21-4-1612: Meester Pieter Verhaeren (6464, fol. 104).
113B. 9½ morgen land dat Cornelis Roelofsz. in huur had, belend ten oosten: het klooster
Reynsburch, de heilige geest van Monster en Cornelis Roelofsz., ten zuiden: Clemense, weduwe van Jan Goeman, ten westen: de woning van Engelbrecht van
Campe.
2-3-1482: Jan Duycker Willemsz. na overdracht door meester Jacob Cruesinck (6462, fol. 72).
Het leen 113B is gesplitst in 113H, 113I en 113J.
113H. 8 hond 16½ roede land, belend ten oosten: Jan Jansz., ten noorden: de watering, ten
westen: de weduwe van Engel Huybrechtsz.
..-.-15..: Claes Willemsz. na overdracht door Willem Pietersz. Gouwe (L.H. 340, fol. 16v).
..-.-1569: Claes Willemsz. te Monster met ledige hand (L.H. 340, fol. 16v).
113I. 11 hond land, belend ten zuiden: de watering, ten westen en noorden: de jonkvrouwe van Helmont, ten oosten: de erfgenamen van Willem Dircxz. te Delft.
..-.-15..: Claes Willemsz. na overdracht door Gillis Jorisz. (L.H. 340, fol. 16v).
..-.-1569: Claes Willemsz. te Monster met ledige hand (L.H. 340, fol. 16v).
113J. 3 morgen land, belend ten oosten: de heilige geest te Monster (1612: Jacob Heerman
met een woning met 8 hond land, gekocht van Michieltgen, Pieters, 1630: Maria
Paets), ten noorden: de Geestwatering, ten westen: Jan Goemans (1612: het leen
113F), ten zuiden: de middelwatering.
..-.-15..: Jan Dircxz. als 2 lenen van 1½ morgen bij dode van zijn broer Martijn Dircxz. (L.H.
340, fol. 4).
..-.-1569: Jan Dircxz. te Delft met ledige hand (L.H. 340, fol. 4).
114. Een hofstad met 16 morgen land, verpacht tegen 38 pond hollands per jaar, belend
ten noorden: Ghijshrecht van Zwieten (1526: de hanwatering, 1640: de Boomwatering), ten oosten: Jan Henricxz. (1526: het arme gasthuis te Leyden, 1569: de weeskinderen van Joost Willemsz., 1640: de leenheer, meester Willem van der Meer te
Delft en Pieter Helman), ten zuiden: Fye Duysten met haar kinderen (1529: de banweg, 1640: de Poeldijcse weg), ten westen: de heilige geest van Monster (1526: Jan
Pietersz. Hoogwerf, 1640: de leenheer).
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30-6-1514: Lutgeert van Zweeten, weduwe van Gerijt van Schoten, met haar zoon Jacob en haar
andere kinderen bij hande van haar zwager Ysbrant van Schoten na opdracht uit eigen in ruil
voor 18 geerzen land te Akersloot (6463, fol. 84v).
14-7-1514: Jacob van Schoten Gerijtsz. (6463, fol. 85v).
19-2-1526: Claes Jacobsz. na overdracht door Jacob van Schoeten (6463, fol. 166v).
..-.-15..: Jacob Claesz. bij dode van zijn vader Claes Jacobsz. (L.H. 340, fol. 44v).
..-.-1569: Jacob Claesz. te Monster met ledige hand (L.H. 340, fol. 44v).
13-2-1595: Joris Cornelisz. na overdracht door zijn vrouw Maritgen Jansdochter (6484, fol. 139).
27-4-1640: Pieter Helman, heer van Muylkercke na overdracht door Joris Cornelisz. Molenwerft
(6470, fol. 4).
27-2-1644: Cornelis Musch, ridder, heer van Waelsdorp, hoogheemraad van Delflandt, hoofdingeland van Rynlandt, griffier van de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden, na overdracht door Willem Canter, rentmeester, volgens procuratie verleden op 25-2-1644 voor notaris
Pieter van Groenewegen te ’s-Gravenhage door Pieter Helman, heer van Dussen en Muylkercke
(6470, fol. 58v).
115. Het huis van Claes van Monster met 16 morgen land waarop het huis staat, genaamd
de werf die van Jan Splinter was.
12-3-1316: Claes van Monster Jan Peinsz. krijgt samen met zijn zoon Jan Dike 5 morgen ten vrij
eigen om deze over te dragen aan de Bisschop van Zuden en het Sint Janshuis te Harlem. De
leenheer Dideric van den Wale doet dit met toestemming van al zijn erfgenamen, nl. Janne van
Pollaen, Arnout van den Dorpe en Willaem uter Nesse en ten overstaan van zijn leenmannen
Ghisekyn Jansz., Arnout Rotemule, Jan Gheraerdsz. en Oytsier Gheiemansz. (Gemeentearchief
Haarlem, Cartularium van Sint Jan, fol. 25v).
116. Een partij duin, genaamd Polanen Duyn, groot 24 morgen, belend ten westen, noorden en oosten: de grafelijkheid, ten zuiden: de heerweg, verpacht tegen 60 gulden per
jaar aan Willem Adriaensz. Duynmeyer.
2-9-1648: Willem Nieupoort, raad en rentmeester van Noort Hollandt, na koop in mei 1648 tegen 2000 karolusgulden van Symon van Catshuysen, baljuw en rentmeester van de heerlijkheid
van Naeldwijck, namens de leenheer (6470, fol. 119).
117. Het huis te Pollanen met de oude Hof binnen de buitenste gracht; de 2 oerskampen
groot 6 morgen; het land ten westen en zuiden van de buitenste gracht groot 8 morgen; 3½ morgen land ten oosten van de Hof, verpacht aan Jan Tornoy; 7 morgen
land waarop Jan de Grave woont; 5 morgen land waarop Pieter Meurs woonde met
het grasland erachter: 2 kampen land genaamd de Dootlage, groot 4½ morgen; 1
morgen 66 roede land aan de steeg, verpacht aan Clays die Wijcker; 4 morgen land,
verpacht aan Jan Stamer; dit alles in leen gehouden van de graaf door de leenheer,
verder 2½ morgen land ten oosten van de Hof, verpacht aan Jan Tornoy; 3 morgen
land verpacht aan Huyge Mortiersz.; 17 morgen land in de Liesmade, belast met 10
pond per jaar ten behoeve van de moeder van de leenheer (1510: 4 hond land, die
Pieter Muess in huur had, 1569: met 27 leenmannen).
17-11-1345: Heer Philips van Pollanen, broer van de leenheer heer Jan van Pollanen, heer van de
Leck (6461, fol. 365v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 79 tot:
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23-6-1611: Caerle, graaf van Arenberge, prins van Rebecque, vrijheer van Sevenbergen, Commeren en Edingen, heer van Naeldwijck, machtigt op het slot te Eedingen zijn raad Dirck Duyst
van Voorhout het leen over te dragen (6466, fol. 86).
Het leen 117 is gesplitst in 117A, 117B, 117C, 117D, 117E, 117F en 117G.
117A. Het huis en de hofstad van Polanen met 24 morgen land, gelegen ten noorden en ten
zuiden van de Maeweg en 2 morgen land, verpacht aan Maritge Pieters (1614: aan
haar zoon Jan Aertsz.), het eerste perceel is ten zuiden van de Madeweg belend ten
noorden: de Maeweg, ten oosten: het leen 117C, ten zuiden: de Boomwatering, ten
westen: de Middelsteeg en de laan van de hofstad Polanen tot aan de Madeweg; ten
noorden van de Madeweg belend ten oosten: Maritge Pieters die de hofstad in pacht
heeft, ten zuiden: de graaf van Arenberghe (1614: Pieter Symonsz.), ten westen: de
noorder Polanensteeg, ten noorden: de Santweg; het tweede perceel is belend ten
oosten: de abdij van Reynsburch, ten zuiden: meester Anthonis Duyck, ten westen
en noorden: de erfgenamen van Claes Willemsz. Blom.
29-9-1611: Meester Lenaert de Voocht, raad in de Hoge Raad van Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt, na overdracht door Dirck Duyst van Voorhout (6466, fol. 86).
14-5-1614: Meester Jan de Voocht, advocaat voor het Hof van Hollandt, bij dode van zijn vader
meester Lenaert de Voocht, raad in de Hoge Raad van Holland, Zeelandt en Vrieslandt (6466,
fol. 134v).
13-7-1627: Meester Jan de Voocht draagt het leen over aan de leenheer Frederick Henrick, prins
van Orangien, aan wie hij het op 1-7-1627 tegen 13.390 gulden had verkocht in handen van Olivier Schouten, baljuw en schout van Monster (6484, fol. 34).
117B. 14 hond land uit de hofstad Polanen, belend ten zuiden, westen en noorden: Cornelis Aemsz. (1642: jonkheer Goswinus de Cocq van Nereynen en Anna Jansdochter
van Velsen), ten oosten: de Berchweide, verpacht aan Aernt Jacobsz.
18-6-1614: Cornelis Aemsz. te Monster na overdracht door Dirck Duyst van Voorhout (6466,
fol. 135v).
10-2-1642: Jonkheer Goswinus de Cocq van Nereynen mede namens zijn tante Anna Jansdochter van Velsen, weduwe van Jan Jacobsz, Breetvelt, na overdracht door Cornelis Aemsz. (6470,
fol. 26v).
11-7-1647: Jonkheer Goswinus Cocq van Nerijnen met ledige hand (6484, fol. 143v).
117C. 6 morgen land, belend ten noorden: de Madeweg, ten westen: het leen 117E, ten
zuiden: de Boomwatering, ten oosten: meester Anthoni Duyck (1645: George Rattaller Doubleth); en 3 morgen land, belend ten noorden: de Madeweg, ten westen:
de Quaeckwatering, ten zuiden: Adriaen Thysz. (1645: George Rataller Doubleth),
ten oosten: Willem Pietersz. Couck.
1-10-1611: Meester Anthonis Duyck, griffier van het Hof van Hollandt, na overdracht door
Dirck Duyst van Voorhout (6466, fol. 88v).
27-7-1630: Jonkvrouwe Cornelia Duyck, gehuwd met Johan Duyck, heer van Outcarspel, hulde
door Heribert Vosmer volgens procuratie d.d. 25-7-1630, bij dode van haar vader meester Anthonis Duyck (6469, fol. 6).
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28-3-1645: George Rataller Doubleth, raad ordinaris van de Hoge Raad in Hollandt, na overdracht door Cornelis Borsman volgens procuratie verleden op 27-3-1645 door vrouwe Cornelia
Duyck, weduwe van Johan Duyck, heer van Outcarspel en Coedijck (6470, fol. 70v).
27-3-1647: George Rataller Doubeth met ledige hand (6484, fol. 141v).
117D. 14 hond land in 2 percelen. Het eerste is belend ten oosten: de Noort Polaenensteeg,
ten zuiden: de graaf van Arenberge met land dat verpacht is aan Pieter Symonsz.
(1640: de leenheer), ten westen: Adriaen Duyck als voogd van weeskinderen (1640:
de leenheer), ten noorden: Symon Syeren (1640: de weduwe en erfgenamen van Symon Syeren); het tweede is belend ten oosten en zuiden: Adriaen Duyck (1640:
Cornelia Duyck), ten westen en noorden: Symon Syeren (1640: de weduwe en erfgenamen van Symon Syeren).
21-12-1612: Symon Syeren, wonende op ter Heyde, na overdracht door Dirck Duyst van Voorhout (6466, fol. 101v).
27-11-1636: Job Symonsz. te ter Heyde bij dode van zijn vader Symon Sieren (6469, fol. 89v).
23-3-1642: Cornelis Joppen van der Heyde, onmondig, oom: Salomon Symonsz. van der Heyde,
notaris te ’s-Gravenhage, bij dode van zijn vader Job Symonsz. na scheiding op 29-5-1640 voor
notaris Jeremias Lammens te Monster tussen Neeltge Damisdochter, weduwe van Symon Sieren
te ter Heyde met haar zwager Ozier Huygensz. en haar kinderen Job, Maritge, gehuwd met Adriaen Joostensz., Leentge, gehuwd met Cornelis Cornelisz. Hoogwerff, Davidt, Osier en Salomon,
waarbij zij haar kinderen elk tegen 600 karolus gulden uitkoopt, waarvoor zij al het goed en
leengoederen zal behouden, die haar oudtste zoon Job zal verheffen (6470, fol. 63).
17-9-1647: Salomon Symonsz. met ledige hand (6484, fol. 143).
117E. 14 morgen land in 3 percelen. Het eerste is belend ten noorden: het leen 117D en
meester Leonardt de Voocht. (1631: Symon Sieren te ter Heyde), ten oosten: Pieter
Symonsz., ten zuiden: de Maeweg, ten westen: de Noortsteeg van Polanen (1631: de
leenheer); het tweede is belend ten zuiden: de Maeweg, ten westen: meester Leonardt de Voocht (1631: de steeg en de leenheer), ten noorden: meester Leonardt de
Voocht (1631: de leenheer met Jan Aertsz. wonende op de hof te Polanen met de
Papewey), ten oosten: het convent van ’s-Gravensande (1631: Adriaen Pietersz. van
Beeck en de erfgenamen van Pieter Symonsz. van der Meer); het derde is belend ten
oosten: de Noort Polanensteeg (1631: de erfgenamen van pensionaris Duyck), ten
noorden: het leen 117D (1631: Adriaen Pietersz. van Beeck), ten zuiden: de Maeweg
(1631: de erfgenamen van pensionaris Duyck), ten westen: jonkheer Adriaen Duyck
te ’s-Gravensande (1631: de erfgenamen van Pieter Symonsz. van der Meer).
2-7-1612: Pieter Symonsz. van der Meer te Monster na overdracht door Dirck Duyst van Voorhout (6466, fol. 106v).
15-12-1631: Hubrecht Pietersz. van der Meer, bij dode van zijn vader Pieter Symondsz. van der
Meer (6469, fol. 14v).
2-11-1647: Hubrecht Pietersz. van der Meer met ledige hand (6484, fol. 144).
117F. Een rente van 112 gulden 10 stuiver van 40 groot, verzekerd op het leen 117E, wegens een lening van 1800 karolus gulden.
3-7-1612: Margarieta Hoffman, weduwe van jonkheer Nicolaes van der Aa, hulde door Cornelis
Vosmer, notaris, na opdracht door Pieter Symonsz. van der Meer (6466, fol. 108v).
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25-1-1629: Jonkheer Geraert van Randenrode genaamd van de Aa bij dade van zijn moeder
Margareta Hooftman (6468, fol. 60v).
14-7-1633: Vrouwe Beatrice Hooftman, vrouwe van Villers, gehuwd met Philips Soete, heer van
Villers, goeverneur van Willemstadt, hulde door Cornelis Vosmer, volgens procuratie op 6-51633 te ’s-Gravenhage verleend, bij dode van haar neef jonkheer Johan van Randenrode, genaamd van der Aa, die het leen had geërfd van zijn vader jonkheer Gerardt van Randenrode genaamd van der Aa, heer van Sevender, baljuw en dijkgraaf van Delftlandt, behoudens de lijftocht
van diens weduwe vrouwe Theodora van Wassenaer en Duvenvoorde (6469, fol. 41).
19-3-1635: Hubrecht Pietersz. van der Meer lost de rente af in handen van de rentmeester van
het sterfhuis van de heer van Zevender (6466, fol. 108v).
117G. Een losrente van 25 gulden per jaar, verzekerd op het leen 117B, te lossen met 400
gulden.
..-7-1636: Pieter van Luchtenburch, procureur voor het Hof van Hollandt, na opdracht door Cornelis Aemsz. te Monster (6469, fol. 82v).
10-2-1642: De rente wordt afgelost in handen van jonkheer Goswinus ab Nereyne (6469, fol.
82v).
MOORDRECHT
118. De woning, die heer Jacob van Moerdrecht bezat, met huis en 7½ viertel land, genaamd het Hoflant, belend ten westen: de Kerckhoeve tot aan het veen van Jan
Dircxz. en vandaar tot de Piclede aan de noordzijde, ten oosten: Gijbe Woutersz.
13-10-1333: Claes Rengersz. na opdracht uit eigen (6461, fol. 258 en 260v).
8-4-1361: Symon Jan Symonszoonsz. (6461, fol. 260v).
Het leen 118 is gesplitst in 118A en 118B.
118A. 5 viertel land, belend ten westen: de Kerckhoeve, ten oosten: de leenheer, ten noorden: de landscheiding van Zevenhuysen.
6-2-1379: Dirck van der Goude na overdracht op 5-2-1379 door Symon Jan Symonsz., de westelijke helft te versterven op zijn zoon Jan van der Goude en de oostelijke helft op zijn zoon Willem van der Goude (6461, fol. 260v en 261).
21-8-1395: Dirck van der Goude met ledige hand (6461, fol. 261v).
14-6-1411: Heer Jacob van der Goude, priester, hulde door Claes van der Goude, bij dode van
zijn broers Jan- en Willem van der Goude (6461, fol. 262v).
24-3-1453: Alijt Willemsdochter van der Goude, hulde door haar zoon Costijn van der Does
(6461, fol. 262v).
8-5-1460: Dirck van der Gouda bij dode van zijn moeder Alijt Willemsdr. van de Goude (6461,
fol. 262v).
118B. 2½ viertel land, belend ten westen: de leenheer, ten oosten: Gybe Woutersz. (1389:
Dirck Kerstantsz.), ten noorden (1389: de Piclede die nu Spronge heet).
6-2-1379: Dirck Florensz. na overdracht op 5-2-1379 door Symon Jan Symonsz. (6461, fol.
261v).
29-8-1389: Florens Dirck Florenszoons. (6461, fol. 261v).

64

15-6-1395: Florens Dirck Florenszoonsz. met ledige hand (6461, fol. 262).
12-11-1404: Florens Dirck Florenszoonsz. met ledige hand (6461, fol. 262).
3-6-1435: Costijn van der Does na overdracht door Florens Dirck Florenszoonsz., bij kinderloos
overlijden te versterven op zijn jongste broer Willem van der Does (6461, fol. 262v).
8-5-1460: Dirck van der Goude bij dode van zijn broer Willem van der Does (6461. fol. 262v).
De lenen 118A en 118B zijn verenigd tot 118.
118. 7½ viertel land.
17-4-1464: Willem van der Goude, vermeld op 19-4-1472 als Willem van der Does, bij dode van
zijn vader Dirck van der Goude (6461, fol. 263 en 6462 fol. 22v).
8-11-1475: Heylwich, bastaarddochter van heer Ghijsbrecht van Brederode, krijgt het leen ten
eigen om hiermee haar man Willem van der Goude, die in dienst van de leenheer graaf Engelbrecht van Nassau in Frankrijk krijgsgevangen is, tegen 300 kronen vrij te kopen (6461, fol.
263).
NAALDWIJK
119. De ambachtsheerlijkheid.
27-11-1445: Heynrick, heer van Naeldwijck en Capelle, erfmaarschalk van Hollandt, neef van en na overdracht door de leenheer Johan, grave tot Nassau en Vyanden, heer van de Leck en
Breda (6461, fol. 381v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 117 tot en met 25-2-1610 en het leen is
daarna aan de leenheer gekomen voor 11-5-1617 (6524, fol. 62v).
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
120. ½ viertel land in het ambacht van Nuwerkercke, waarop het veer naar Ouwerkerck
ligt, gemeen met (1521: 1 viertel land dat Beatrijs Jacobsdochter van den Oudendijck
in leen houdt van de hofstad ten Dorp, 1569: met de erfgenamen van Beatrijs van den
Oudendijck, moeder van de leenman Jacob Aerntsz, en met Gerijt Clauwaertsz.).
..-.-13..: Heynrick Claes Gerijtsz. (6461, fol. 235).
10-10-1381: Willem Heynricsz. na overdracht door zijn oudste broer Claes Heynricsz. (6461,
fol. 235).
..-.-1397: Willem Heynricsz. met ledige hand (6461, fol. 235).
20-12-1399: Pieter: Jansz. van Woerden (6461, fol. 235).
..-.-1404: Pieter Jansz. van Woerden met ledige hand (6461, fol. 235).
9-6-1441: Meester Dirck Spierinck (6461, fol. 235).
26-2-1448: Jacob Willemsz. van den Oudendijck, neef van - en na overdracht door meester
Dirck Spierinck (6461, fol. 235).
..-.-149.: Beatrijs Jacobsdochter van den Oudendijck, vermeld op 26-10-152. (L.H. 286, fol.
132v).
7-6-1529: Heer Pieter Aerntsz., priester, hulde door Melis van Teylinghen bij dode van zijn
moeder Beatris Jacobsdochter van den Oudendijck (6463, fol. 183v).
..-.-15..: Jacob Aerntz. bij dode van zijn broer heer Pieter Aerntsz. (L.H. 340, fol. 27v).
..-.-1569: Jacob Aerntsz. te Rotterdam met ledige hand (L.H. 340, fol. 27v).
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12-4-1570: Aernt Jacobsz. te Rotterdam bij dode van zijn vader Jacob Aerntsz. (6464, fol. 65).
121. 1½ viertel land, (13..: 1 viertel land, 1473: 3 morgen land), belend ten oosten: Jacob
Jansz. (13..: Fays Hugez., 1381: Willem Loermans met zijn kinderen, 1468: Jonge
Pieter Jansz.), ten westen: Jan Michielsz. (13..: Geersen Liedwijz., 1381: Claes Jansz.
en Willem Hogelantsz., 1468: de erfgenamen van Aernt die Grote), gemeen met ½
viertel land van Willem Dircxz. aan de westzijde, dat Wige Evegaert in liggende
heeft.
23-11-1348: Gerijt Hugenz. na opdracht uit eigen, te houden van de hofstad van Heemskerck,
waarop de leenheer woont (6461, fol. 233).
..-.-13..: Huge Vriesenz. krijgt ½ viertel ten eigen (6461, fol. 233v).
10-12-1381: Oudtzier Daemsz. na overdracht door Huge Vriesenz. (6461, fol. 233v).
16-6-1404: Daem Oudziersz. bij dode van zijn vader Outziers Daemsz. (6461, fol. 233v).
22-2-1434: Ogier Daemsz. (6461, fol. 233v).
20-7-1468: Jan Claes Finckenz. na overdracht door Daem Oudziersz., vermeld in 1472 (6461,
fol. 234 en L.H. 283, fol. 60).
5-1-1521: Ariaen Jansz. bij dode van zijn vader Jan Ariaensz. (6463, fol. 135).
Het leen 121 is gesplitst in 121A en 121B.
121A. Vierzesde deel van 1 viertel land dat Oudtzier Daemsz. te houden plach, belend ten
oosten (1569: Adriaen Dircxz. c.s.), ten westen (1569: Nanne Dircxz. c.s.).
3-6-1529: Adriaen Dierycxz. na overdracht door Adriaen Jansz. (6463, fol. 182).
..-.-1569: Adriaen Dircxz, met ledige hand (L.H. 340, fol. 62).
121B. Tweezesde deel van 1 viertel land, belend ten oosten (1569: Vranck Cornelisz. c.s.),
ten westen (1569: Adriaen Dircxz.).
..-.-15..: Dirck Pietersz. na overdracht door zijn vader Pieter Gerijtsz. (L.H. 340, fol. 62).
..-.-1569: Dirck Pietersz. te Nieuwerkercke met ledige hand (L.H. 340, fol. 62).
NOOTDORP
122. De tienden van 8 hoeven moer, die ten dele in Noetdorpe liggen, die van de leenheer
heer Willem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout zijn.
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 3.
OVERSCHIE
123. 7 morgen land in Schie-ambacht, belend aan beide zijden door de heer van Hoerne.
24-8-1338: Claes Kerstijnenz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 15 (6461, fol. 265v).
7-11-1352: Claeskijn Clais Kerstinensoonsz. (L.H. 23, fol. 16).
..-.-13..: Katelijne Claes Kerstijnenzoonsdochter zoals haar vader het leen hield (6461, fol. 266).
18-4-1361: Willem Jan Fayszoonsz. na overdracht door zijn zuster Katelyne (6461, fol. 266).
..-.-1377: Willem Jan Fayszoonsz. (6461, fol. 266).
8-6-1404: Willem Jan Fayszoonsz. met ledige hand (6461, fol. 266).
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24-4-1412: Symon Willemsz. van Keeten bij dode van zijn vader Willem Jansz. (6461, fol.
266v).
124. Een woning, die vroeger van Willem uter Nesse was en 7 à 8 morgen land, waarop
deze staat, in Gillis ambacht van Cralingen.
..-.-13..: Gerijt van der Schie (6461, fol. 256).
125. 18 morgen land (1461: met een hofstad op Schieveen, genaamd Jan Bertelmeeusz.
saet, 1384: in een perceel van 26 morgen, gemeen met Kerstine van Zuydwijck, belend ten oosten: de landscheiding, ten westen: de Scye, ten zuiden en noorden: het
klooster van Reynsborch, waarop Jan Machteltszoonsz. woont).
31-8-1341: Daniel van Roderise na opdracht uit eigen (Archief van de Staten van Holland na
1572, inv.nr. 2636 D).
4-6-1359: Kerstine na overdracht door haar vader Daneel van Roderijse met toestemming van
diens oudste zoon Dirc (Staten van Holland na 1572, inv.nr. 2636 D).
31-5-1384: Kerstine van Zuydwijc, vrouwe van Roederise, gehuwd met heer Willem van Cralinghe, ridder, bepaalt dat het leen op haar zoon Gillis van Cralinghe zal versterven, maar deze moet
het in leen geven aan zijn broer Dirc van Cralinghe, bij kinderloos overlijden van Dirc aan zijn
broer Jan van Cralinghe (Staten van Holland na 1572, inv.nr. 2636 a).
..-.-139.: Gillijs van Cralinghe bij dode van zijn moeder de vrouwe van Roderise, zijn broer Dirc
zal hem het heergewaad vergoeden, vermeld als leenman op 22-4-1429, (Staten van Holland na
1572, inv.nr. 2636 a, en 6461, fol. 279v).
11-10-1452: Florijs van Cralingen bij dode van zijn vader heer Gillijs van Cralingen (6461, fol.
199).
29-12-1460: Florijs van Cralingen krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 170, waarna
Willem van Cralingen zijn neef, die het van hem in achter leen hield, het verkoopt op 30-6-1461
aan Pieter Jansz. ten behoeve van de heilige Geest te Delff (6461, 200v).
126. 8 percelen land in Schie-ambacht, nl. 5 morgen land aan het einde van de State ter
Spaengen, strekkende oostwaarts vanaf de Spaensedijk; 4½ morgen land aan het einde van het voorgaande, strekkende langs de Bridorpsewetering; 7 morgen land ten
zuiden van de woning van Willem van den Veen, strekkende oostwaarts langs de
Grote vaart: 4 morgen 1½ hond land, langs de Rotterdamse vaart, zijwaarts opstrekkende langs de Hoge keul voor Pouwels Bilres (in 1506 door Philips van Spange aan
de stad Rotterdam, die er zijn vaart doorheen heeft gegraven, tegen 20 pond per jaar
in erfpacht gegeven); 3 morgen 2 hond land over de weg die langs de Nieuwe vaart
loopt; 3½ morgen land hiernaast gelegen, waarvan de andere helft de kinderen van
Pouwels Bilres in leen houden van heer Dirck van der Spaenge; 3½ morgen land, genaamd ver Zwaneldenland, opstrekkende aan de nieuwe weg; 7 morgen land strekkende van de Oudedijcseweg tot aan de nieuwe weg langs de Grote vaart, die men
naar Rotterdam vaart.
30-6-1359: Dirck van der Spaenge, ridder, gehuwd met Marie heer Gerijtsdochter van Zevenbergen, na opdracht uit eigen, te versterven op de kinderen uit een eventueel tweede huwelijk (6461,
fol. 264v).
..-12-1366: Dirck van der Spaenge, ridder, tocht zijn vrouw Margriet Jansdochter van Hodenpijl
(6461, fol. 265).
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20-6-1385: Philips van der Spaengen, neef van de leenheer Jan, heer van der Lecke en Breda,
tocht zijn vrouw Lysebette heer Ghisbrechtsdochter van Yselsteyn (Hoge Raad van Adel, familiearchief van Mathenesse).
21-8-1395: Philips van der Spaengen met ledige hand (6461, fol. 265).
13-11-1432: Egbert van der Spaengen bij dode van zijn vader heer Philips van der Spaengen
(6461, fol. 265).
11-11-1440: Philips Egbertsz. van der Spangen krijgt na dode van zijn vader uitstel van
verheffing totdat hij mondig is (Overschie de Neerijsche, inv.nr. 570, fol. 10v).
12-5-1472: Philips van der Spaengen Egbertsz. (6461, fol. 265v).
10-4-1483: Philips van der Spaengen (6462, fol. 82).
5-6-1509: Philips van der Spaengen bij dode van zijn vader heer Philips van der Spaengen
(6463, fol. 47v).
7-3-1510: Philips van der Spaengen vestigt ten behoeve van Jacob Beyersz. op het leen een jaarrente van 12 pond (6463, fol. 54).
18-3-1530: Heer Cornelis van Spaengnen, ridder, bij dode van zijn broer Philips van der Spaengen heer Philipsz. (6463, fol. 192v).
..-.-15..: Philips van Spangen bij dode van zijn vader heer Cornelis van Spangen (L.H. 340, fol.
5).
8-3-1560: Philips van Spangen bij dode van zijn vader heer Cornelis van Spangen (Overschie
de Neerijsche, inv.nr. 570, fol. 15v).
..-.-1569: Jonkheer Philips van Spangen met ledige hand (L.H. 340, fol. 5).
..-.-1579: Jonkheer Johan van der Spangen, onmondig, hulde door Henrick Vranckensz. volgens
procuratie verleden op 15-6-1579 voor notaris Adam Testaert te Brabant door zijn moeder jonkvrouwe Jozijna van Bongaerts en zijn tante Jacqueline van der Spange, bij dode van zijn vader
jonkheer Philips van der Spangen (Archief van Oud-Munster, inv.nr. 1846, 2, fol. 124).
12-8-1579: Jonkheer Johan van der Spangen, onmondig, hulde door Henrick Vranckensz. van
Diemen, etc. (Overschie de Neerijsche, inv.nr. 570, fol. 17v).
Het leen 126 is gesplitst in 126A, 126B, 126C en 126D.
126A. 5 morgen land, vanouds gelegen aan het einde van de zate ter Spaengen, strekkende
van de weg die men naar Rotterdam rijdt oostwaarts tot de kade of de Rotterdamse
vaart toe, belend ten noorden: het provenland van Adriaen Woutersz, (1631: de
gasthuismeesters te Schiedam), ten zuiden: de erfgenamen van Jan de Hueyter.
22-8-1614: Herman Tielmansz. te Rotterdam na overdracht door Jacques d’Assigny te Delft,
volgens procuratie verleden op 19-7-1614 voor notaris Jan Harmansz. in Brabant, door heer Jan
Willem van Spangen, heer van Bauldrix (6466, fol. 138v).
1-8-1624: Tielman Harmansz. tc Rotterdam bij dode van zijn vader Harman Tielmansz. (6466,
fol. 285v).
1-5-1631: Claes Dircxz. van Dijck te Crooswijck, overdracht door Tielman Harmansz. (6469,
fol. 9).
2-12-1647: Claes Dircsz. van Dijk met ledige hand (6484, fol. 69v).
126B. 3½ morgen land waarvan de andere helft vroeger in leen werd gehouden door de
kinderen van Pauwels Bilresz. van jonkheer Jan van der Spangen en nu door Willem Jansz. in de Bonten Os te Rotterdam en dat gepacht is door Adriaen Cornelisz.
aan de Cleyweg, (1647: door Jacob Jansz. Coolen), belend ten noorden: de Cleyweg,
ten oosten: vroeger de erfgenamen van jonkvrouwe Margriete van Broucheesen en
nu Jacob de Jonge en Claes Anthonisz. van der Black of de voorzoon van diens
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huisvrouw Jacob Pietersz. Hasendonck, ten zuiden: de Rotterdamse vaart, ten westen: Adriaen Cornelisz. Cleyman (1647: Jacob Jansz. Coolen).
23-8-1614: Adriaen Cornelisz. aan de Cleyweg na overdracht door Jacques d’Assigny namens
heer Jan Willem van Spangen etc. (6466, fol. 140v).
4-5-1647: Neeltge Adriaensdochter, hulde door Adriaen van Sprockenburch, secretaris van Ouderschie, volgens procuratie verleden op 13-3-1647 voor Christiaen Groenewegen, schout-, Jan
Jansz. Bacx en Cornelis Jacobsz. Horenweg, schepenen aldaar, door haar voogden Pieter Pietersz. Cors te Berckel en Cornelis Jacobsz. schipper in de Ketelpolder, bij dode van haar vader
Adriaen Cornelisz., wonende aan de Cleyweg en draagt het leen over aan haar moeder Aeltge
Reynbrants, gehuwd met Jacob Jansz. Coolen, volgens scheiding voor genoemde schout en
Abraham Cornelisz. en Jan van Dijck, schepenen, op 13-3-1647, waarbij zij, op 25-7-1646 oud
13 jaar, tegen 4400 gulden is uitgekocht. Hierbij stelt Jacob Jansz. Coolen zekerheid op zijn woning en 8 morgen 2 hond lana nl. 3 morgen, waarop de woning staat, tussen de Cleyweg en de
Schie, de helft van 6 morgen tussen de Cleyweg en de Aalsloot en 2 morgen 4 hond gemeen in 7
morgen naast de woning (6470, fol. 100v).
126C. 10 morgen land in 2 kampen in elkaars verlengde in Brijdorp en met een klein
stukje in Beuckelsdijck, strekkende van de Beuckelsijcseweg tot de Bridorpwatering, belend ten oosten: jonkvrouwe Maria van der Wiele, weduwe van Hendrick
Symonsz. van der Strijp te Delft (1642: de erfgenamen van Maria van der Wiele),
ten westen: Jacob Gerijtsz, die het leen in pacht heeft (1642: de weduwe en erfgenamen van Jacob Gerijtsz.).
11-6-1616: Huybert Baerntsz. te Rotterdam na overdracht door Jacques d’Assigny namens heer
Jan Willem van Spangen etc. (6466, fol. 176).
3-11-1635: Symon Couwael bij dode van zijn vader Hubrecht Barentsz. (6469, fol. 77v).
26-3-1642: Margaretha Couwael, oom: Bernardus Hoogewerff, bij dode van haar vader Symon
Couwael (6470, fol. 29).
9-12-1647: Margaretha Couwael met ledige hand, hulde door haar rentmeester Otto van Lith
(6484, fol. 70).
126D. 3½ morgen land in de Oudedijcse polder achter de werf van Leendert Cornelisz.,
pachter: Jan Cornelisz. Langerack, belend ten noorden: de Cleyweg, ten oosten:
vroeger meester Joost Aemsz. van der Burch te Brussel en nu de erfgenamen van
Cornelis Jansz. Berckel, ten zuiden: de Rotterdamse vaart, ten westen: Jan Cornelisz. Steven en Abraham Cornelisz.; 4½ morgen land in de Blijdorpse polder, pachter: Symon Maertensz. Hoorenwech, belend ten oosten: de heer van Schagen, ten
zuiden: de erfgenamen van Willem Huygenz. te Rotterdam, ten westen: de Delfhavenseweg, ten noorden: Symon Maertensz. en de erfgenamen van Willem Huygensz.; 5 morgen land in Schieveen in de woning, groot 22½ morgen, van heer Reynier Paue, die deze zelf gebruikt, belend ten westen: de Delftse Schieweg, ten noorden: vroeger Ariaen Jacobsz. Goetijt te Schiedam in plaats van Pieter Lourisz., ten
oosten: de landscheiding, ten zuiden: de erfgenamen van meester Jacob van Utrecht
en de raadsheer Paue; 4 morgen 2½ hond land dat de stad Rotterdam tegen 15 gulden per jaar in erfpacht houdt volgens uitspraak van het Hof van Holland op 18-71506, strekkende vanaf Pouwels Bilreskinderen noordwaarts; 4 morgen land in
Gallichhoeck, genaamd Schollevaerts, verpacht aan Job Cornelisz. te Overschie,
belend ten noorden: Cornelis Sacharias van Ophoven te Delft, ten oosten: het gast-
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huis te Delft, ten zuiden: Pieter Gerritsz. Cruyer, ten westen: Dirck Thonisz. Starrenburch.
22-4-1619: Heer Cornelis van der Spangen, hulde door Jacob Dassigny, notaris en
rentmeester, bij dode van zijn broer heer Jan Willem van Spangen (Overschie de Neerijsche,
inv.nr. 570, fol. 18v).
29-5-1628: Jonkheer Cornelis van Spangen, heer van Baldrieux na overdracht op 23-5-1628
voor notaris Dirck de Haen te Delft als huwelijksgift door zijn vader heer Cornelis van Spangen,
heer van Spangen, Bauldrieux en ter List, bij hande van Frans Jorisz. van der Houwe, tevens
wordt ook overgedragen de tienden van Hogenban met de smaltienden bij het huis van Spangen,
bestaande uit 3 blokken, nl. Gallichouck, de Seventig morgen en de Veertigmorgen, die leenroerig zijn en de tienden van Oost-Buytendijck, West-Buytendijck en het Lierblok in Maeslant
(6468, fol. 50).
Het leen 126D is gesplitst in 126E en 126F.
126E. 3½ morgen achter de werf van Leendert Cornelisz. Langerack, belend ten oosten:
de erfgenamen van Sasbout Beukelsz. te Delft en de heilige geest van Ouderschie,
ten westen: Pauwels Hermansz., de erfgenamen van Heyndrick Symonsz. van der
Strijpp te Delft en Pieter Opsier c.s.
11-3-1637: Leendert Cornelisz. van Langerack na overdracht door Gerrit van der Well, notaris te
Delft, volgens procuratie verleden op 2-3-1637 voor notaris Andries Boogaert aldaar door jonkheer Cornelis van Spangen, heer van Baudrijs, te Utrecht met toestemming d.d. 4-2-1637 van
zijn vader heer Cornelis van der Spangen, ridder, heer van Spangen en ter List, schepen van Antwerpen, verleend voor notaris Toussein Quier aldaar, tevens om te verkopen 1½ morgen land in
de Oudedycse polder, 5 morgen land in Schieveen in de woning van de heer Pauw en 14 morgen
2 hond land in de Lijer (6469, fol. 95v).
28-9-1647: Leendert Cornelisz. Langerack met ledige hand (6484, fol. 71).
126F. 4 percelen land, groot 4½ morgen, 5 morgen, 4 morgen 2½ hond, 4 morgen.
11-10-1647: Jonkheer Cornelis van Spangen met ledige hand (6484, fol. 68v).
PIJNACKER
127. De tienden van 8 hoeven moer, die ten dele in Pijnacker liggen, die van de leenheer
Heer Willaem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout zijn.
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 3.
128. Een windmolen met de ‘mellem’, de molenwerf, een weersloot en een gangpad naar
de molen, staande bij de Cruusweg.
..-.-1...: Hanne Begge na opdracht uit eigen ten overstaan van de gezworenen van Pynaker (6461,
fol. 286).
RHOON
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129. Een rente van 6 pond hollands per jaar, verzekerd op een weer land in Roode tegenover Schedamme over de Maese.
..-.-13..: Jan die Snieder na koop (6460, fol. 254).
RIDDERKERK
130. 6 morgen land in het ambacht van Riede achter de hoveninge, die verbeurd zijn,
waarop Aper van Zwijndrecht woont, aan beide zijden door hem belend.
..-.-13..: Aper van Zwijndrecht, gehuwd met Lysbet Oudtziersdochter, nicht van de leenheer
(6461, fol. 133v).
131. 7 morgen 2 hond land in het ambacht Riederkercke dat van heer Willem van Duvenvoirde is (1354: Riederambacht), tussen het land, dat Witman Eelandsz. in leen houdt
van de heer van Hoerne, en het land van Florens van Dalen.
26-9-1345: Dieric Eelantsz., dienaar van de leenheer heer Willem van Duvenvoorde, te versterven op zijn zoon Witman (L.H. 42, fol. 20).
31-3-1354: Wytman (Witte) Dirck Elantszoonsz. (6461, fol. 135 en L.H. 42, fol. 20v).
10 morgen land met huis en berging in het ambacht van Riede, waarop Willem Pieter
Oudelantszoonsz. woont, belend ten oosten: Dirck Clementsz., ten westen: vroeger
Jacob Edelman.
..-.-13..: Willem Pieter Oudelantszoonsz. (6461, fol. 134).
132. 11 morgen land in Riederambacht op de Wale enz.
De gegevens omtrent dit leen zijn medegedeeld in ‘Ons Voorgeslacht’ 1962, blz. 95 [Repertorium op de lenen van Honingen, leen 112].
133. 16 morgen land met een hofstede in Riederweert, het ambacht Riede, dat van heer
Willem van Duvenvoirde is (1354: Riederweert), waarop Diedric Eelantsz. woont,
strekkende van de buitenkant van de dijk tot de helft van de tiendeweg, belend ten
westen: de kerkwerf, ten oosten: Jan Hughensz.
7-1-1340: Diedric Eelantsz. na opdracht uit eigen te versterven op eventuele kinderen bij zijn
vrouw jonkvrouwe Lisebette Diedricsdochter van der Merwede (L.H. 42, fol. 19v).
31-3-1354: Monne Dirck Elantsz. bij dode van zijn vader (6461, fol. 134v en L.H. 42, fol. 20).
2-4-1354: Monne Dirck Yelandsz. bevestigt zijn stiefmoeder jonkvrouwe Lisebet Dircsdochter
van der Merwede in de door zijn vader vastgestelde lijftocht van 16 pond hollands per jaar uit het
leen, hij komt op 12-4-1366 nog als leenman voor (L.H. 42, fol. 20v en Donck, inv.nr. 543).
134. Het gerecht van Riederkerck, het veer en de tiende, die vroeger van de voogd van
Stralen was en de tiende, die vroeger van heer Jan van Barendrecht was (1429: het
ambacht van Ridderkerck in Riederwaert, bedijkt en onbedijkt, het gerecht, de tienden, de vogelrij, de visserij, de lenen en de veren, rondom ten halve diepe, het recht
van molen en gemaal, de bieraccijns van 2 groot per vat, het aanstellen van dijkgraven en heemraden, vermeerderd met de visserij in de Merwede, die vroeger door de
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grafelijke rentmeester van Rotterdam werd verhuurd, plus een vierde van de vroonvisserij van de Mond van de Yssel, stroom op- en afwaarts, op gelijke wijze als het
overige drievierde deel daarbinnen, dat door de grafelijke rentmeester van ZuytHollant wordt verhuurd).
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 2, behoudens de volgende acte:
12-4-1366: Diederic van Oosterhout, ridder, belast ten behoeve van zijn neef Henric, zoon van
heer Jan van Pollanen, heer van der Lecke en Breda, de leenheer, de tienden, afkomstig van de
voogd van Stralen en van heer Jan van Barendrecht, met een rente van 200 pont hollands per
jaar, met toestemming van zijn broer heer Willem van Oesterhout (Donck, inv.nr. 543).
ROTTERDAM
136. Een huis en hofstad (13..: een half huis en erf, 1469: genaamd de Zwane), belend ten
westen: Beatrijs, weduwe van Simon Herkijn, ten oosten: Dirc Pietersz., strekkende
van de halve straat tot in de Rotte.
30-1-1353: Jan die Coc Hughe Dircsz. (L.H. 42, fol. 5v).
..-.-13..: Floris de Visscher (Hof van Holland, inv.nr. 471, fol. 357).
..-.-14..: Clais van Delf, gehuwd met Clemente (Hof van Holland, inv.nr. 471, fol. 357).
..-.-1430: Symen Claisz. de Bruyn na overdracht op 6-8-1430 door Clais van Delf (Hof van Holland, inv.nr. 471, fol. 357).
12-4-1439: Symon van Delf Clauwairtsz. bij dode van zijn grootvader Clais van Delf (Hof van
Holland, inv.nr. 471, fol. 357).
..-.-1452: Symon Claisz. de Bruyn krijgt het leen ten vrij eigen tegen betaling 100 gouden Wilhelmus schilden, hierna wordt het achtereenvolgens na koop als eigen goed bezeten door Geerloff Jansz., Dirck Humansz., Gerijt Rijswijck, Jan Fijck en Hubrecht van Zuylen (Hof van Holland, inv.nr. 471, fol. 357).
14-10-1469: Symon van Delf Clauwairtsz. wordt zijn eis tegen Hubrecht van Zuylen wegens gepretendeerde achterstallige huur ontzegd (Hof van Holland, inv.nr. 471, fol. 357).
137. Het goed (1483: 10 hond land, genaamd Hanne Claiszoons woning) binnen de vrijheid van Rotterdamme (1483: in de Panckoeckstrate) met renten en erven (1417:
deze brengen 24 pond per jaar op), belend ten westen (1355: het erf van de graaf, genaamd het Marctvelt) en ten oosten (1355: Pontyaen).
..-.-13..: Vrancke die Visker na overdracht door Jan Venijn Heyne Claeszoonsz., als leenman
vermeld op 20-8-1357 (L.H. 8, fol. 58 en Rijksarchief Utrecht, m.s. nr. 3431, fol. 64v).
9-10-1355: Vrancke die Visser tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Katerine heer Aelbrechtsdochter van Voorne (L.H. 23, fol. 74v).
..-.-13..: Gerijt Vranckenz., vermeld als leenman in 1417, hij geeft een rente van 12 pond per jaar
aan zijn broer Willem Vranckenz. in achterleen. Na diens dood wordt op 2-11-1392 door de
graaf als voogd over zijn kinderen aangesteld, Jan Aerntsz., het achterleen vererft op zijn dochter
Katherine Willemsdochter, die door haar oom Gerijt Vranckenz., bij schepenbrief van Rotterdam
in de rente wordt bevestigd en later trouwt met Jan Dammasz., die deze verkoopt voor 1442, aan
Clais van Delf, wiens dochterszoon Symon van Delf op 7-6-1483 aanspraken erop maakt (Hof
van Holland, inv.nr. 477, fol. 37).
..-.-14..: Katheryn Aelbrechtsdochter, broedersdochter van Gerijt Vranckenz. (Hof van Holland,
inv.nr. 477, fol. 37).
..-.-1444: Katherijn Aelbrechtsdochter met leidige hand (Hof van Holland, inv.nr. 477, fol. 37).
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..-.-1452: Jan die Witte na overdracht door Katherijn Aelbrecht Vranckensdochter (Hof van
Holland, inv.nr. 477, fol. 37).
..-.-14..: Jan die Witte krijgt het leen ten vrij eigen, na zijn dood vererft het op zijn dochter Agniete, van wie haar zuster jonkvrouwe Lysbeth Jan de Wittendochter, overleden voor 7-2-1481
en gehuwd met Doe Jansz., het erft. De laatste wordt op 7-6-1483 in het bezit ervan bevestigd
(Hof van Holland, inv.nr. 476, fol. 112v en nr. 477, fol. 37).
RUBROEK BIJ ROTTERDAM
138. 2 morgen land, genaamd jonkvrouwe Bartruyts land.
9-3-1347: Willem Geerlofsz. na opdracht uit eigen (6461, fol. 258v).
..-.-1397: Lijsbeth Willemsdochter na haar vader Willem Geerlofsz. (6461, fol. 259).
9-11-1405: Lijsbeth Willemsdochter met ledige hand (6461, fol. 259).
9-7-1414: Geraert Huge, Geerlof Ysboutsz. bij dode van zijn moeder Lijsbeth (6461, fol. 259).
RUIVEN
139. 4 morgen land in de hoeve van Warmond (1431 in de Vrijenban, 1510: in Ruiven),
belend ten noorden (1569: de vrouwe van Conincxvelt, 1607: Adriaen Leneartsz.
1645: Leendert Adriaensz. Qualm), ten westen en zuiden (1569: het convent van sint
Barbaren te Delft, 1607: Claes Gerritsz. en Adriaen Lenaertsz., 1645: Leendert Adriaensz. Qualm), ten oosten (1569: heer Marcus Bartholomeesz. van den Grave, 1608:
Claes Gerritsz., 1645: Claes Symonsz.).
..-.-13..: De kinderen van Mathijs Machteldsz. bij dode van Philips Gerijtsz. van Warmond
(6461, fol. 387).
15-10-1379: Huyge Mathijsz. (6461, fol. 387).
26-1-1431: Margriet Gerijt Mathijszoonsdochter bij dode van haar zuster Jutte Gerijt Mathyszoonsdochter (6461, fol. 281v).
13-9-1433: Dirck Hermansz. na overdracht door Margriet Gerijt Mathijszoonsdochter, gehuwd
met Lambrecht Florijsz. (6461, fol. 281v).
..-.-14..: Jacob Dircxz. op te Schie, vermeld 1473 (L.H. 283, fol. 59).
4-6-1510: Pieter Dircxz. bij dode van zijn vader Dirck Jacobsz. (6463, fol. 57).
12-3-1569: Pouwels Jansz. te Ackersdijck, onmondig, vader: Jan Jansz., na overdracht door
Maerten Willemsz. te Pijnacker (6464, fol. 13v en L.H. 340, fol. 39).
26-2-1607: Jan Crijnsz. van Dijck bij dode van zijn vader Crijn Jansz. van Dijck (6466, fol. 51v).
1-7-1608: Oede Lenaertsdochter, weduwe van Crijn Jans van Dijck te Ackersdijck, hulde door
haar zoon Pieter Crijnsz. van Dijck, na overdracht door haar zoon Jan Crijnsz. van Dijck (6466,
fol. 61).
30-5-1610: Pieter Quirijnsz. van Dijck na overdracht door Jan Wormbrechtsz., neef - en namens
zijn moeder Oede Lenaertsdochter (6466, fol. 77v).
7-8-1645: Quirijn Pietersz. van Dijck bij dode van zijn vader Pieter Quirijnsz. van Dijck (6470,
fol. 78v).
1-3-1648: Quirijn Pietersz. van Dijck met ledige hand (6484, fol. 107).
RIJSOORD
140. 8 hond land, belend ten noorden: de vrijheid van Rijsoerdt, ten zuiden: Herman
Crappelijn en Pieter Jacobsz.
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26-12-14.: Jacob Willemsz. na opdracht uit eigen (6461, fol. 132v).
RIJSWIJK ZH
141. 5 hond land, belend ten oosten: Melijs Florijsz., ten westen: de jonkheer van Byloys.
26-6-1359: Florijs Warmboutsz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 87 (Cartularium van
de abdij van Leeuwenhorst, fol. 100).
142. Een woning, (1359: waarin Jan die Wrigher woont) met land, belend ten zuiden: de
Breede weg, ten westen: de woning van de Borch, ten noorden: de Hoeve, ten oosten:
de woning van Dirc Blote ver Alveradenz.
..-.-13..: Claes die Blote Gerijt Blotenz. te versterven op zijn zoon Claes, vóór 1342, daar de
leenheer nog geen heer van de Leck is (6461, fol. 353).
18-12-1351: Claes die Bloete Gherijt Bloetenz. met ledig ehand (L.H. 42, fol. 1).
19-9-1359: Jan de Blote koopt het leen, dat door zijn vader Claes de Bloet jegens de ruwaard is
verbeurd, omdat deze zich binnen Delf bij diens vijanden bevindt, terug met recht van erfopvolging voor zijn vader (L.H. 49, fol. 6v).
..-.-139.: Het leen is verzocht (6461, fol. 353v).
143. 2 morgen land op Ockenberg van de oostzijde in tussen de Vliet en Scadewacht, belend ten oosten: Jan Florijsz. en Jan Willem Moirsz. en ten oosten: Symon van der
Borch.
..-.-1...: Jan Willem Moersz. na opdracht uit eigen (6461, fol. 356v).
9-5-1440: Costine - en Johanna Florijs Willem Moerszoonsdochters (6461, fol. 356v).
20-8-1452: Costine Florijs Willem Moerszoonsdochter krijgt het leen ten eigen om in staat te
zijn in een klooster te gaan (6461, fol. 357 en Delfste Statenkloosters, Sint Barbara, inv.nr. 76).
5-8-1527: Neeltgen Claes Obrechtsdochter, gehuwd met Jorijs Claesz. in de Croon te Delft, bij
dode van haar nicht Costijn Florysdochter (6463, fol. 9 bisv).
144. 2 morgen land, geheten de Gulden Bodem, (1...: gemeen met Aernt van Kessel), belend ten noorden en oosten (15..: jonkheer van Duyn, 1613: jonkvrouwe Clara van
der Mije, weduwe van jonkheer Adam van der Duyn), ten zuiden (15..: de Vlietweg),
ten westen (15.. Jan van Dam, 1613: de erfgenamen van de weduwe van meester Anthonis van Dyck).
..-.-13..: Jan Wouter Dirc Blotenz. (6461, fol. 358).
..-.-1...: Dirck de Blote Jan Wouter Blotenzoonsz. (6461, fol. 358).
..-.-15..: Franchois Corneille van Laeck na koop nadat het leen door wanverzoek is verbeurd
(L.H. 340, fol. 79v).
..-.-1569: Franchois Corneille van Laeck met ledige hand (L.H. 340, fol. 79v).
8-6-1613: Cornelis Reyniersz. van der Laeck bij dode van zijn vader Reynier Corneille van der
Laeck, die het leen had geërfd van zijn broer Franchois Corneille van der Laeck, na verzuim
(6466, fol. 122).
145. 2 morgen land in de woning van Huyge Meyer Aerntsz. belend ten noorden en oosten: de woning (1613-1625: als ten zuiden), ten westen: Heyn Bogge (1534: het Sint
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Aechten zusterhuis te Delf, 1613: Jacob Cornelisz. van Wou en Jan Jansz. Cocq, burgemeester in den Hage), ten zuiden: de weduwe van Claes Voppenz. (1534: de weduwe van meester Jacob Pijnsz., 15..: - en het kapittel in den Hage, 1613: jonkheer
Baernt van Renesse, 1620: jonkvrouwe Geertruyt van Renesse, 1625: jonkheer
Baernt van Ryssenburch).
4-7-1466: Huyge Meyer Aerntsz. na opdrach uit eigen in ruil voor het leen 147 (6461, fol. 352v).
29-9-1482: Aernt Huge Meyerszoonsz. bij dode van zijn vader Huge Meyer Aerntsz. (6462, fol.
79v).
..-.-1...: Cornelis Jansz. in ’t Lam te Rotterdam (Leenhof Holland, inv.nr. A3, fol. 231v).
..-.-15..: Meester Willem Pijnsz., raad, zoon van wylen Jacob Pijnsz., heeft het leen niet verzocht
en wordt door de leenheer gedagvaard op 17-1-1534 (Leenhof Holland, inv.nr. A3, fol. 231v).
..-.-15..: Jonkvrouwe Petronella Pijns bij dode van haar moeder jonkvrouwe Geertruydt de
Heuyter (L.H. 340, fol. 10v).
..-.-1569: Jonkvrouwe Petronella Pijns, gehuwd met jonkheer Johan van Reiesse van Mormont te
Utrecht, met ledige hand (L.H. 340, fol. 10v).
30-7-1613: Jonkheer Baernt van Renesse, hulde door jonkheer Justus van Rijsenburch, heer tot
Rysenburch, volgens procuratie d.d. 13-7-1613, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Petronella
Pijnssen (6466, fol. 125v).
28-7-1620: Jonkvrouwe Geertruyt van Renesse, gehuwd met jonkheer Justus van Rijsenburch,
hulde door Willem van der Duyn te ’s-Gravenhage volgens procuratie d.d. 9-6-1620, bij dode
van haar broer jonkheer Baernt van Renesse (6466, fol. 243).
29-10-1647: Jonkvrouwe Geertruyt van Renesse, gehuwd met jonkheer Justus van Rysenburch,
met ledige hand, hulde door Johan van Singelandt (6484, fol. 131v).
146. 3½ morgen land in Rijswycker Broeck, gemeen met Willem van Coudenhoven (1607:
de kinderen van Maritgen Jan Blanckaerts in 7 morgen, 1610: Hendrick Maertensz.
Storm, 1629: Catharina Brandts), belend ten noord-oosten (1521: het klooster Sint
Anna te Delft), ten noorden (1607: de kinderen en erfgenamen van Aeltgen Jan
Blanckaerts, 1610: Gerrit Dircxz. Meerman c.s.), ten zuiden (1607: Melchior Weyntges met 1½ morgen land met de erop staande woning, bomen, cingelen en potingen,
genaamd het Craeyennest, zijnde het leen 158A, 1610: Melchior Weyntgensz. en Aert
van Santen, 1629: Vranck van der Burch c.s.), ten oosten (1607: de Molensloot), ten
westen (1607: de herenweg), strekkende (1610: uit de Haegse vaart zuidoostwaarts tot
over de kade, genaamd de Zijde).
..-.-1..: Pieternelle Claes Wouterszoonsdochter (6461, fol. 360).
..-.-1..: Melijs Willemsz. (6461, fol. 360).
5-4-1440: Heyman Melijsz. na zijn vader Melijs Willemsz. (6461, fol. 360).
26-3-1452: Heyman Melijsz. met ledige hand (6461, fol. 360).
9-10-1472: Maritgen Heyman Melijszoonsdochter, hulde door Jacob Jan die Coman, bij dode
van haar vader Heyman Melijsz. (6462, fol. 28v).
3-6-1521: Jan Jacobsz. bij dode van zijn vader Jacob Gerijt Bruynenz. (6463, fol. 137).
7-3-1569: Jan Jacobsz. Blanckert, onmondig, neef Willem Jansz. Proot te Ackersdijck, bij dode
van zijn vader Jacob Jansz. (6464, fol. 11v).
..-.-1569: Jan Jansz. Blanckaert te Ackersdijck bij dode van zijn oom Jacob Jansz. (L.H. 340, fol.
31v).
3-11-1607: Jan Cornelisz. Rijp te Rotterdam nadat de boedel van wijlen Maritgen Jan Blanckaerts op 4-4-1607 is geabandoneerd op last van de weermeesters, behalve de goederen afkomstig
van de boedel van Martige Willemsdochter, weduwe van Jan Jacobsz. alias Blanck Jan, volgens
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het testament gepasseerd op 8-7-1575 voor notaris Cornelis Harmansz. van Naerden. Hij is haar
laatste man, zij had een voorzoon Aelewijn bij Abraham Alewijnsz., waarover Pieter Lenaertsz.
Spaen voogd is en tevens over de kinderen bij Rijp Cornelis Pieterssz., apotheker (6466, fol.
52v).
10-4-1609: Alewijn Abrahamsz. onmondig, voogd: Huych Jansz. Vinckensteyn, na overdracht
door Jan Cornelisz. Rijp (6466, fol. 68).
19-6-1610: Willem Henricsz. Storm, hulde door vader Henrick Maertensz. Storm, die het vruchtgebruik heeft en eventueel leenvolger is, na overdracht door Cornelis Jorisz. Thooft als voogd
van Alewijn Abrahamsz., weeskind van Abraham Alewijnsz. (6466, fol. 77v).
23-10-1626: Maria van Bleiswijck, hulde door meester Johan van Steelandt volgens procuratie
op 8-10-1626 voor notaris Johan van Velsen te Delft verleden door haar vader, Dirck Coertsz.
van Bleyswijck, waarbij deze tevens overdragen mag 7 morgen land in Rijswyckerbrouck, waarvan de helft het leen is, 8 morgen land in de Oost-Abtspolder in Ketel aan meester Eduard van
Lodestein en 1½ morgen 13½ roede land te Nootdorp aan Dominicus Bosboom, bij dode van
haar man Willem Heyndricxz. Storm, rentmeester van de kloostergoederen binnen Delft, volgens
testamenten d.d. 8-9-1624 en 1-3-1625 en octrooi d.d. 22-2-1625. Na beider dood moet 30.000
gulden worden uitgekeerd aan de erfgenamen vande testateur en 400 gulden aan die van zijn
vrouw. De testateur is op 20-1-1614 door zijn vader Hendrick Maertensz. Storm, burger te Delft,
die hem gewonnen had bij Catharina Jansdochter van Hardenberch, beiden indertijd ongehuwd,
gelegitimeerd. Het leen wordt overgedragen aan Catharina Brands, weduwe van Johan Tuning,
secretaris van Frederick Henrick, prins van Orangiën, hulde door meester Dirck van Rosendael,
advocaat voor het Hof van Holland (6468, fol. 1).
9-4-1629: Jonkvrouwe Catharina Brandt, weduwe van Johan Tuning, raad, secretaris en stadhouder van de leenhof van Naeldwijck, krijgt het leen ten vrij eigen (6484, fol. 135).
147. 4 morgen land, waarvan 3 morgen 2 hond in ’s-Gravenmade en 4 hond in het Smaelweer.
28-10-1327: Bertelmeeus Nellenz. (44, fol. 352v).
..-.-13..: Huge Meyer Bertelmeesz. (zie ‘Ons Voorgeslacht’ 1965, blz. 247 [Rpertorium op de
lenen van Hodenpijl, leen 39]).
..-.-1...: Aernt Hugez. (zie ‘Ons Voorgeslacht’ 1965, blz. 247 [Repertorium op de lenen van
Hodenpijl, leen 39]).
18-2-1461: Huyge Meyer Aerntsz. (44, fol. 352v).
4-7-1466: Huyge Meyer Aerntsz. krijgt het leen ten eigen in ruil voor het leen 145 (44, fol. 365).
148. 4 morgen land in ’s-Gravenmade (1601: in de Oude Brouck, 1516: tussen de Oude
Delfweg en de Zuytwinde), gemeen met Dirc van der Dobbe en het gasthuis te Leyden
(1516: Frans Dammasz. 1594: de erfgenamen van Frans Duyst van Voorhout, 1618:
François Spierinc, meester tapisier) in (1594: 19½ morgen), belend ten noorden
(1569: de abt van Egmond en het kapittel van den Hage, 1594: de vicarie, die vroeger
van heer Jan de Castro was, 1609: Huge Jansz. van der Dussen), ten zuidwesten
(1569: het Sint-Ursulenzusterhuis te Schiedam, 1612: de stad Schiedam).
11-12-1331: Jan van den Vene (6461, fol. 352).
..-.-1...: Gillis Storm na zijn grootvader Jan van den Vene (6461, fol. 352).
28-9-1413: Balle Gillisdochter na haar vader Gillis Storm (6461, fol. 357).
4-5-1451: Gerijt Geymantsz. bij dode van zijn moeder Balle Gillisdochter (6461, fol. 352).
19-4-1472: Balle Gerijstdochter, gehuwd met Adriaen Pietersz., bij dode van haar vader Gerijt
Geymantsz. (6462, fol. 22).
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30-6-1483: Boudewijn de Hert na overdracht door Balle Gerijt Gheymanszoonsdochter, gehuwd
met Adriaen Pieters. (6462, fol. 22).
3-9-1516: Het convent van Sint Anna te Delft, hulde door Jacob de Jonge, na overdracht ten
overstaan van Jan Heuter, Vranck Pietersz. van der Meer en Dirck van Beest, leenmannen van de
Leck, op 2-6-1516 door heer Boudewijn van Abbenbroeck (6463, fol. 106).
9-9-1519: Frans Dammasz. na overdracht door Jacob de Jonge namens het convent van SintAnna (6463, fol. 109v).
..-.-15..: Frans Joosten bij dode van zijn vader Joest van Overvest (L.H. 340, fol. 33v).
..-.-1569: Frans Joosten te Delft met ledige hand (L.H. 340, fol. 33v).
8-8-1588: Margriete Boeckelsdochter bij dode van haar zoon Boeckel van Overvest Joostz.,
poorter te Delft, volgens diens testament d.d. 27-1-1587, dat op 15-7-1587 van notaris Jan Bom
Jansz. door hem ziek zijnde, is bevestigd en octrooien d.d. 16-1-1586 als leenman van de Leck
en d.d. 27-1-1587 als leenman van Oud Munster (6465, fol. 19v).
24-10-1592: Gerardt van der Burch na overdracht door Sasbout Boeckelsz. namens zijn zuster
Margriete Boeckelsdochter (6465, fol. 19v).
10-9-1592: Catharina Duyst van Voorthout na overdracht door Gerardt van der Burch, procureur
voor het Hof van Hollandt (6465, fol. 19v).
6-6-1601: Catharina Duyst van Voorhout te Delft met ledige hand, hulde door Matheus Zeghersz. volgens procuratie op 3-6-1601 verleden voor notaris Pieter van der Burch (6465, fol.
19v).
13-2-1609: Jonkvrouwe Johanna Duyst van Voorhout te Delft, hulde door haar zwager Cornelis
Graswinckel, bij dode van haar zuster Catharina Duyst van Voorhout (6466, fol. 61v).
9-11-1612: Sara Mennincx geseyt Duyst, gehuwd met Cornelis Graswinckel, bij dode van haar
moeder Johanna Duyst van Voorhout (6466, fol. 113v).
31-10-1618: Aert Spierinck, tapissier te Delft, na overdracht door Cornelis Vosmer, notaris te ’sGravenhage, namens Sara Mennincx geseyt Duyst, weduwe van Cornelis Graswinckel, waarvoor hij nog 1100 pond van 40 groot, het stuk schuldig blijft (6466, fol. 212).
27-9-1647: Aert Spierinck met ledige hand (6484, fol. 131).
149. 4½ morgen land, belend ten westen: Dirc van Alphen en ten oosten: Airnt Koenraetsz.
..-.-13..: Warmbout Willemsz. na opdracht uit eigen, te versterven op zijn jongste zoon Jan Witte
(ná 1342, 6461, fol. 357v).
..-.-1...: Willem Huygen Blotenz. (6461, fol. 357v).
..-.-1...: Huyge de Blote na Willem Huygen Blotenz. (6461, fol. 357v).
31-8-1452: Kerstant Jan Coppenz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 177 (6461,
fol. 357v).
150. 4½ morgen 1 hond land in ’s-Gravenmade tussen de Delff en de Zijdwinde, belend
ten noorden: Vranc Willemsz. van Coudenhoven, ten zuiden: Willem van Delff.
..-.-13..: Dirck van der Dobbe (6461, fol. 353).
151. 3½ morgen land, belend ten oosten: de Nieuwe weg en ten westen: Dirck van Spuewoude; 7 hond land op Ockenberg, belend ten westen: Weerbout Willemsz., ten oosten: de abdis van Reynsborch.
..-.-13..: Dirck Steffens (6461, fol. 355v).
Het leen is verminderd tot 3½ morgen land.
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..-.-13..: Gerijt Willem Aerntsz. (6461, fol. 355v).
10-4-1391: Aernt Willem Gerytszoonsz. bij dodm: van zijn vader Willem Gerijtsz. (6461, fol.
355v).
9-5-1440: Gerijt Gillesz., gehuwd met Fye Pietermansdochter, bij dode van zijn oom Dirck Screvel (6461, fol. 355v).
17-4-1464: Heynrick Doe bij dode van zijn oom Gerijt Gillisz. (6461, fol. 356).
26-2-1468: Jan Gardijnsz., neef van - en na overdracht door Heynrick Doe (6461, fol. 356v).
152. Een vierde deel van 22 morgen 1½ hond land in de woning, die vroeger van Jan
Overvoert was, tussen de Breede weg en de Vlietweg, belend ten westen: Kerstant
van der Borch, ten westen: Dirck van Alphen en Gerijt Paridaensz.
..-.-1357: Ysbrant Jan Smeetsz. van Rijswijck na opdracht uit eigen (6461, fol. 355).
153. 6 morgen land in een kamp die vroeger van Ghijsbrecht Jansz. van Scuren was, van
de westzijde in.
..-.-1337: Jan Jan Ommeloopsz. na opdracht uit eigen door Jan Ommeloopsz. (6461, fol. 355).
154. 6 morgen land in Rijswijckerbroek.
..-.-13..: Meester Niclaes van Delft (6461, fol. 354v).
..-.-13..: Meester Jan Ysbrantsz. (6461, fol. 354v).
18-5-1396: Coenegont bij dode van haar broer meester Jan Ysbrantsz. (6461, fol. 354v).
..-.-1...: Pieternelle Ysbrant Caluwartszoonsdochter na Coenegont (6461, fol. 354v).
155. De woning, (1459: met boomgaard en toebehoren), van Dirck van Gronevelde Symon
Dirxzoonszoon met 8 morgen land, belend ten zuiden: (1429: de Breede weg, (1597:
de banweg), ten westen (1429: de graaf, 1597: de heerweg), ten noorden, 1429: de
graaf, 1597: Dirck Muyser in den Haghe, 1616: de erfgenamen van Dirck Muyser,
1625: Johan van der Haer, commies van finantiën, van de Staten van Hollandt), ten
oosten (1429: de graaf, 1597: de grafelijkheid met de geconfisceerde goederen van
jonkheer Ysbrant van der Straeten), pachter (1625: het laatst Joris Dircxz., 16311635: Jan Jacobsz.), gelegen bij (1625: het huis Witsenburch).
31-8-1335: Dirck van Gronevelde Symon Dirxz. (6461, fol. 351v en 359).
..-.-1...: Philips die Bloet (vóór 6-3-1418, L.H. 59, II, fol. 13).
16-4-1429: Oude Dirck de Blote Huygenz. (6461, fol. 358).
8-10-1447: Huge Oude Dirc de Blotenz. (6461, fol. 358).
2-6-1459: Willem Ruychrock na overdracht door Huge die Blote Oude Dircxz., mede door zijn
moeder Diedewer en zijn zoon Ysbrant (6461, fol. 358).
14-5-1470: Meester Clais Ruychrock van der Werve na overdracht door zijn broer heer Willem
Ruychrock van der Werve, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn jongere broer Vranck
Ruychrock van der Werve en bij gebreke van deze op hun vader Jan Ruychrock (6462, fol. 6).
8-4-1569: Marie van Uuytwijck, gehuwd met meester Jacob van der Merschen, raad in het Hof
van Holland, bij dode van haar vader Philips van Uuytwijck (6464, fol. 18).
20-2-1597: Joris Dircksz. te Rijswijck na overdracht door Cornelis van der Goes, zwager van en namens jonkvrouwe Maria van Uytwijck, weduwe van meester Jacob van der Mersche (6465,
fol. 135).
8-2-1602: Meester Dirck van der Does na overdracht door Joris Dircksz. (6465, fol. 135).
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14-12-1616: Meester Jacob van der Does namens de erfgenamen van meester Dirck van der
Does, hun oom en neef (6466, fol. 194).
5-5-1627: Meester Johan van der Meer, advocaat voor het Hof van Hollant, na overdracht door
alle andere erfgenamen, nl. meester Aernout Vinne, rector van de triviale school te ’s-Gravenhage, gehuwd met Maria, dochter van wijlen Ysbrant van der Does, mede hiertoe gemachtigd voor
notaris Claes van der Meer te Leyden op 4-10-1625 door Jacob Verwey, notaris aldaar en licentiaat in de rechten, en Cornelis de Keyser als voogden van Symon, oud 25 jaar, en Dirck, oud 22
jaar, weeskinderen van wijlen Sibrant van der Does, controleur van de artillerie van de Staten
Generaal, Johanna de Kempenaere, weduwe van meester Jacob Letting, doctor in de rechten,
Wilhelmina, dochter van wijlen Sibrant van der Does, gehuwd met Cornelis de Keyser, Susanna,
dochter van wijlen Eem van der Does, gehuwd met Charles de Pypre, die reeds op 28-3-1625
voor de zelfde notaris een machtiging had gegeven, meester Jacob van der Does, secretaris van
Amsterredam en Vranck van der Does, die op 9-3-1625 voor het gerecht aldaar een procuratie
hebben verleden, Johan van der Does, secretaris van Gorinchem, mede namens Ursule Boom,
dochter van zijn overleden zuster, die een procuratie voor het gerecht aldaar op 29-3-1625 verleend heeft, Maria Goverts, weduwe van Willem van der Does, schout van Amstelredam, die aldaar voor notaris Jacob Meerhout op 1-4-1625 een machtiging geeft, Vincentia van der Does,
weduwe van meester Johan van der Haer, advocaat voor het Hof van Holland, die op 12-4-1625
voor notaris Jacob Ketting machtiging verleent (6468, fol. 21v).
4-7-1635: Johan Helman, onmondig, vader Pieter Helman, bij dode van zijn grootvader Johan
Vermeren, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens testament gepasseerd voor notaris Pieter
Diert te ’s-Gravenhage en octrooi d.d. 15-8-1631 (6469, fol. 63v).
11-12-1647: Johan Helman, onmondig, hulde door jonkheer Nicolaes du Jardijn, met ledige
hand (6494, fol. 133).
13-9-1661: Johan Helman doet zelf hulde (6469, fol. 67).
156. 8 morgen land (1569: in Plasserpoel) in een perceel genaamd Scadewacht, van de
zuidoostzijde in, strekkende van de watering aan heer Aernts land van Duvenvoerde
(1368: gemeen met 8 morgen land, dat in dit jaar wordt verkocht door Bartholomeus
uter Wijc en zijn vrouw Katerina, aan hun oom Maertijn Agniesenz.). Belend ten
oosten (1569: de vaart, 1616: de Delftse vaart), ten zuiden (1569: Bartholomeus Verburch en het Sint Agnietenconvent te Delft, 1616: jonkheer Willem de Hartoghe, heer
van Orsmaele), en westen (1569: de molensloot), ten noorden (1569: de erfgenamen
van Pieter Sebastiaensz. te Delft, 1618: de weduwe van meester Cornelis van der
Hooch).
10-5-1347: Heer Jan van der Boechorst, neef van de leenheer Jan van Polanen, heer van der
Leck, de helft te versterven op zijn jongste zoon (6461, fol. 350).
..-.-13..: Jan- en Claes van der Boechorst, broers, vermeld op 26-11-1368 (Cartularium Leeuwenhorst, fol. 178).
Het leen 156 is gesplitst in 156A en 156B.
156A. 4 morgen land.
31-8-1400: Jan van der Boechorst Jansz. (6461, fol. 350).
7-10-1404: Jan van der Boechorst Jansz. met ledige hand (6461, fol. 350).
27-3-1452: Jan van der Boechorst, bij dode van zijn vader Jan van der Boechorst en draagt het
leen over aan zijn broer Jan van Noortich, heer van Noortigerhout (6461, fol. 351).
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156B. 4 morgen land.
..-.-1...: Florens van Boechorst Willemsz., bij dode van Claes van der Boechorst (6461, fol.
350v).
27-3-1452: Otto van der Boechorst, bij dode van zijn vader Jan van der Boechorst en draagt het
leen over aan zijn broer Jan van Noortich, heer van Noorticherhout (6461, fol. 351).
De lenen 156A en 156B zijn verenigd tot het leen 156.
156. 8 morgen land.
4-9-1476: Heynric van Noirtich, gehuwd met Waerner van Zuylen, aan wie het leen door haar
moeder, de vrouw van Noirticherhout, met haar eerste man Jan van der Boechorst, bij haar huwelijk was beloofd, na overdracht door haar broer Jan, heer van Noirticherhout (6462, fol. 49v).
27-10-1505: Cornelia van der Mors, hulde door haar neef meester Cornelis van Mors, na overdracht door Tielman van Dullicum (6463, fol. 1v).
29-12-1518: Meester Cornelis Mors na overdracht door zijn tante Cornelye Morst (6463, fol.
120v).
Het leen 156 is gesplitst in 156A, 156B, 156C en 156D.
156A. 2 morgen land.
..-.-15..: Jacob van Mersche na overdracht door zijn broer Johan van Masschen (L.H. 340, fol.
61).
..-.-1569: Meester Jacob van Mersche, raad in het Hof van Hollandt, met lediie hand (L.H. 340,
fol. 61).
18-3-1595: Jonkvrouwe Sybilla van der Mersche, gehuwd met Cornelis van der Goes, auditeur
van de rekening in Hollandt, bij dode van haar vader meester Jacob van der Mersche (6466, fol.
49).
7-12-1606: Jonkvrouwe Sybilla van der Mersche, weduwe van Cornelis van der Goes, hulde
door Jan van Domburch, met ledige hand (6466, fol. 49).
10-4-1613: Jonkvrouwe Cornelia van der Mersche, weduwe van Dirck Doensz. van Cleyburch,
hulde door haar behoude broeder meester Jan Quartelaer, bij dode van haar zuster jonkvrouwe
Sybilla van der Mersche (6466, fol. 49).
18-6-1618: Meynaert van Bueren na overdracht op 18-5-1618 door jonkvrouwe Cornelia van der
Mersche, weduwe van Dirck van Cleyburch, bij monde van Jan Quaertelaer in den Hage (6466,
fol. 207v).
24-8-1638: Johan van Bueren, onmondig, hulde door Cornelis Corsz. van der Aer, bij dode van
zijn vader Meynaert van Bueren (6469, fol. 114).
26-5-1651: Meester Johan van Bueren, advocaat voor het Hof van Hollandt, doet zelf hulde
(6469, fol. 114).
156B. 2 morgen land.
..-.-15.: Dirck van Marschen na overdracht door zijn broer Johan van Marschen (L.H. 340, fol.
61).
..-.-1569: Dirck van Marschen te Rotterdam met ledige hand (L.H. 340, fol. 61).
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7-11-1616: Jonkvrouwe Cunera van der Marsche, haar zoon Henrick Piggen doet hulde volgens
procuratie verleden voor het gerecht van Sint Maertendijck, bij dode van haar vader Dirck van
der Marsche (6466, fol. 193).
18-6-1618: Henrick Piggen, secretaris van Sint Maertensdijck, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Cunera van der Mersche en draagt het laan over aan Meynaert van Bueren (6466, fol.
207v).
156C. 2 morgen land.
..-.-15..: Geraert van Maschen, na overdracht door zijn broer Johan van Marschen (L.H. 340, fol.
61).
..-.-1569: Geraert van Marschen, baljuw van Rotterdam, met ledige hand (L.H. 340, fol. 61).
12-8-1595: Dirck van Merschen, bij dode van zijn broer Geraert van Merschen (6465, fol. 52).
16-10-1601: Dirck van Merschen met ledige hand (6465, fol. 52). De volgende beleningen zijn
gelijk aan die van het leen 156B.
156D. 2 morgen land.
..-.-15..: Anna van Mayschen na overdracht door haar broer Johan van Marschen (L.H. 340, fol.
61v).
..-.-1569: Jonkvrouwe Anna van Mayschen in den Hage met ledige hand (L.H. 340, fol. 61v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 156C.
157. 8½ morgen land met huis tussen de Breede weg en de Vliet, nl. 6 morgen, belend ten
oosten: heer Gerijt die Bloot en zijn broer Willem, ten westen: Symen van Tetrode;
21½ morgen, belend ten oosten: Symon van Tetrode en ten westen: Aernt Louff.
..-.-13..: Jan die Blote (6461, fol. 358).
..-.-13..: Ghysbrecht Bueckel zoon van Jan die Blote (6461, fol. 358).
158. 11 (1466: 10) morgen land in Rijswijcker Broeck (1466 met het er op staande huis,
tussen de Zijdwinde en de Delff, 1479: dat van ouds tijnsbaar is).
..-.-13..: Claes Ruyssche na zijn vader Willem van Oegstgeest (6461, fol. 353v).
30-4-1375: Willem van Oegstgeest Claes Ruysschenz. (6461, fol. 353v).
..-.-1...: Dirc Claes Ruysschenz., bij dode van zijn broeder Willem van Oegstgeest (6461, fol.
354).
16-4-1429: Machtelt Dirc Claes Ruysschenzoonsdochter (6461, fol. 354).
26-3-1452: Machtelt Dirck Claes Ruysschenzoonsdochter, hulde door Jan Jacobsz. (6461, fol.
354).
11-2-1466: Jacob Florijsz. (1472: te Delft), gehuwd met Belye Matheus Gilliszoonsdochter, neef
en enige erfgenaam van - en na overdracht door Claes Claesz. namens Machtelt Dirck Claes
Ruysschenzoonsdochter (6461, fol. 354).
10-10-1474: Meester Gerijt van Gronsvelt wegens de door wijlen zijn vader meester Jan van
Gronsvelt aan de leenheer bewezen diensten en nadat het leen bij dode van Jacob Florijsz. was
afgestorven (6462, fol. 40v).
31-12-1479: Meester Gerijt van Gronsvelt krijgt 8½ morgen land ten eigen (6462, fol. 69).
Het leen 158 is verminderd tot 158A.
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158A. 1½ morgen land met woning, cingel en potinge (1521: met huis en boomgaard,
1604: in een weer van 10 morgen), belend ten zuiden (1521: de weduwe Zonderdanck te Delft, moeder van de leenman Willem Zonderdanck, 1628: het Oude mannenhuis te Delft), ten oosten (1521: wijlen meester Voppe Symonsz., 1628: de Zijtwinde), ten noorden (1521: de weduwe Zonderdanck, 1628: Johan van der Meer te
Delft), ten westen (1628: de Delftweg), genaamd het Crayenest.
3-7-1481: Franciscus Zonderdanc, na overdracht door meester Gerrit van Gronsfelt (6462, fol.
6).
9-6-1506: Franciscus Zonderdanc tocht zijn vrouw Gerijtken Florijs Jacobszoonsdochter (6463,
fol. 16v).
24-5-1509: Meester Frans Zonderdanck Franchenz., geestelijke, bij dode van zijn broer Jan Zonderdanck, die binnen een jaar na zijn vader is overleden, hulde door zijn broer Willem Zonderdanck (6463, fol. 46).
21-5-1516: Willem Zonderdanck, bij dode van zijn broer Meester Frans Zonderdanck, karthuizer
(6463, fol. 104v en L.H. 286, fol. 57).
30-3-1530: Willem Zonderdanck Willemsz., bij dode van zijn vader Willem Zonderdanck (6463,
fol. 194).
..-.-15..: Willem van Dorp, bij dode van zijn vader Jan Willemsz. van Dorp (L.H. 340, fol. 74v).
..-.-1569: Willem van Dorp in den Hage met ledige hand (L.H. 340, fol. 74v).
..-.-15..: Beatrix van Dorp Jansdochter, bij dode van haar moeder Geertruyt (6466, fol. 21).
20-4-1599: Geertruyt Tielmansdochter van der Black, gehuwd met Melchior Weyntges, na kaveling en na overdracht door haar moeder Beatrix van Dorp, gehuwd met Gerrit Jansz. Delft
(6466, fol. 21).
4-10-1604: Geertruyt Tielmansdochter van der Black, gehuwd met Melchior Weyntges, met ledige hand (6466, fol. 21).
2-9-1628: Jacob Cornelisz. van der Does, na overdracht door Baltasar Weyntgens, volgens procuratie op 12-8-1628 verleden voor notaris Claude Huart te Parijs door zijn vader Melchior
Weynges, gehuwd met Geertruyt Tielmansdochter van der Black, poorter te Delft, tijdelijk wonend te Saint Martin in het huis, waar de ville d’Anvers uithangt (6468, fol. 56v).
1-11-1647: Jacob Cornelisz. van der Does, met ledige hand (6484, fol. 132).
159. 11 morgen land over de Voerde, belend ten westen: Pieter Meynkert (1383: Pieter
Meynaert, 1433: Herberen uten Broeke, 1473: meester Clais van der Werve en de
kerk van Rijswijck), ten noorden (1473: de Hoeve), ten oosten: de kinderen van Willem de Bardemaker (1433: Gijsbrecht Herberenz., 1473: Jan Harpersz. en de kerk
van Rijswijck), ten zuiden (1473: de heerweg).
2-9-1337: Harper Gijsbrecht Zuemenz., na opdracht uit eigen door Gijsbrecht Zueme (Rijksarchief Zeeland, m.s. 689, fol. 37).
4-9-1383: Ghijsbrecht Sproncts van den Werve krijgt het recht van opvolging voor zijn jongste
zoon Ghysbrecht Bokel, mede op verzoek van zijn oudste zoon Philips van den Werve (6461,
fol. 359v en m.s. 689, fol. 37v).
16-4-1430: Jan van den Werve Sproncxz. (6461, fol. 359v).
20-6-1433: Herberen van den Werve, gehuwd met Janna Kerstantsdochter uter Berge, bij dode
van zijn broer Jan van der Werve Sproncsz. (m.s. 689, fol. 38).
8-9-1434: Jan Willemsz. alias Jan Ruychrock, na overdracht door Herberen van den Werve (m.s.
689, fol. 38).
12-3-1473: Jacob Ruychrock van de Werve, bij dode van zijn vader Jan Ruychrock (6462, fol.
33).
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..-.-1...: Zoete Jacob Ruychrocsdochter met een jaarrente van 8 pond van 30 groot vlaams uit het
leen (6463, fol. 203).
30-11-1529: Zoete Jacob Ruychrocsdochter, gehuwd met Florijs Zeeman, advocaat voor het Hof
van Hollandt, na overdracht door haar broer Adriaen Ruychrock Jacobsz. (6463, fol. 203).
Het leen 159 is gesplitst in 159A, 159B, 159C en 159D.
159A. Een derde deel (1582: de helft) van 11 morgen land, belend te noorden (1570: de
Hoefkade).
..-.-15..: Sebastiaen Pieters., na overdracht door Willem van Zeventer, (L.H. 340, fol. 82v).
..-.-1569: Sebastiaen Pietersz. te Rijswijck met ledige hand (L.H. 340, fol. 82v).
..-.-15..: Jan Cornelisz. Witteman, vermeld in 1562 (Archief Staten van Holland voor 1572,
inv.nr. 1414, fol. 6).
8-12-1570: Sebastiaen Corsz. te Rijswijck, mede namens zijn moeder, broers en zusters, na overdracht door Jan Cornelisz. Witteman namens zijn zoon Bartelmees Jansz., omdat Jan vroeger
met Sebastiens vader Cors Jansz. op het leen een jaarrente van 5 pond groot Vlaams had verzekerd ten behoeve van Lysabeth Aerntsdochter van Bolgesteyn, weduwe van Frans Willemsz.,
brouwer te Delft, en op 27-1-1570 door het Hof van Holland de weduwe en erfgenamen van
Cors Jansz. tot betaling zijn veroordeeld (6464, fol. 83v).
20-8-1581: Cors Bastiaensz., bij dode van zijn vader Sebastiaan Corsz. (6468, fol. 134).
1-10-1582: Meester Cornelis de Coninck krijgt het leen ten eigen (6468, fol. 133v).
159B. Een derde deel (1595: de helft) van 11 morgen land, belend ten westen (1601: de
kerk van Rijswijck, 1628: Jacob van der Wiele van der Werve), ten oosten (1601:
Pieter Cornelisz., 1628: Meynaert van Bueren, 1643: de weduwe en erfgenamen van
Meynaert van Bueren), waarvan de andere helft in het bezit is van (1601: de weduwe van meester Cornelis de Coningh, 1628: Jacob van der Wiele van der Werve).
..-.-15..: Jonkheer Willem van der Werve, vermeld in 1562, na overdracht door Willem van Zeventer (L.H. 340, fol. 3 en Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 1414, fol. 6).
..-.-1569: Jonkheer Willem van der Werve met ledige hand (L.H. 340, fol. 3).
7-8-1595: Johan Stalpaert van de Wiele de Jonge, mede namens zijn broer Jacob en zijn zuster
Catherina, hulde door zijn vader Johan Stalpaert, bij dode van hun oudoom jonkheer Willem van
de Werve, deze testeert op 12-3-1594 als jonkheer Willem Ruychrock van der Werve voor notaris Christiaen de Wees, volgens octrooi d.d. 8-1-1593 en bepaalt dat zijn nicht jonkvrouwe Janna
van Almaras het vruchtgebruik zal hebben van 17 morgen land te Rijswijck bij Cleynvoirde en
van de helft van 11 morgen land aldaar, leenroerig aan de grafelijkheid, de eigendom zal komen
aan de 5 kinderen van wijlen zijn nicht jonkvrouwe Elysabeth van de Werve (6465, fol. 84).
19-12-1601: Johan van der Wielen de Jonge met 2⁄3 van het leen (6465, fol. 84).
15-4-1628: Jacob van der Wiele van der Werve met 2⁄3 van het leen bij dode van zijn broer Jan
van der Wiele Johansz., volgens diens testament gepasseerd op 9-5-1606 voor notaris Johan van
Colster te Rotterdam en Johan Jochumsz. cleermaecker en Jacob Jansz. goutsmith, poorters aldaar, en octrooi d.d. 29-7-1602; tevens met 1⁄3 van het leen ten behoeve van de kinderen van wijlen jonkvrouwe Catharina van der Wielen, gehuwd met jonkheer Job van Teylingen (6468, fol.
46).
7-6-1636: Jacob van der Wiele van der Werve met 1⁄3 deel van het leen na overdracht door de
kinderen van zijn zuster jonkheer Nicolaes van Teylingen, jonkheer Cornelis van Teylingen, heer
van Cabou, jonkheer Johan van Teylingen en jonkvrouwe Elisabeth van Teylingen, gehuwd met
meester Anthonis Tasman (6469, fol. 81v).
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27-3-1643: Elisabeth van der Wiele van der Werve, gehuwd met Johan Poppe, hulde door Johan
Hanneman volgens procuratie verleden op 3-2-1643 voor notaris C. Vosmer, bij dode van haar
vader jonkheer Jacob van der Wiele van der Werve, heer in Grijsoort, volgens octrooi op 1-91594 verleend aan François, Catharina en Jan van der Wiele, kinderen van Nicolaes van der
Wiele en aan Jacob van der Wiele Johansz., als onderdeel van haar huwelij ksgave door haar vader op 10-8-1636, nl. 22 morgen 100 roede in de Noordpolder van Rijswijk (6470, fol. 47).
18-12-1647: Elisabeth van der Wiele van der Werve met ledige hand (6484, fol. 133v).
159C. Een derde deel van 11 morgen land.
..-.-15..: Bastiaen Corssenz. vermeld in 1562 (Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 1414, fol. 6.
Het leen is waarschijnlijk ten dele bij 159A en ten dele bij 159B gevoegd).
160. Een jaarrente van 4 pond groot Vlaams uit het leen 159A, verzekerd door Barholomeus Jansz., geassisteerd door zijn vader Jan Cornelisz. Witteman.
..-.-15..: Cors Jansz. na opdracht door Bartholomeus Jansz. (6464, fol. 73v).
8-12-1570: Sebastiaen Corsz. mede namens zijn moeder, broers en zusters (6464, fol. 83v).
161. 3½ morgen land en 7 morgen 1 hond land.
26-7-1425: Willem Gerijtsz. van Rijswijck, onmondig, oom: Jan van Rijswijck, bij dode van zijn
vader Gerijt van Rijswijck (6461, fol. 359).
162. 16 morgen 1 hond 20 roede (1615: 14 morgen 4 hond 82 roede) land, belend ten noorden: de Hoeve (1647: de Houffkade), ten oosten: de woning die vroeger van Gerijt
Dircxz. was, waarin Aernt van Groenevelde, Dirc van Groenevelde, jonkvrouwe Clare en de kinderen van Gerijt Dircsz. land hebben (1605: Geertruydt van Renesse,
jonkvrouwe Maria Snouckaerts, Henrick van Berkenrode en anderen, 1647: jonkvrouwe Goedela van Haerlem van Berckenrode, de heer van Rijsenburch, Cornelis
Gerritsz. en de heer van de Binchorst), ten zuiden: de Breede weg, ten westen: Jan
Jansz. van der Borch en Philips Gerijtsz. (1605: de erfgenamen van de heer van
Geysteren en jonkvrouwe Schroots, 1647: de heer van den Werve en de erfgenamen
van jonkvrouwe Schroots), vroeger eigendom van Jan Aerntsz. van Rijswijck en van
de kinderen van Huyge Moer.
31-12-1349: Willem van Tetrode Willem ver Baertenzoonsz., bij kinderloos overlijden te versterven half op Dirck van den Wael en half op Philip van Tetrode (6461, fol. 349).
..-.-1...: Willem van der Boechorst Florijsz., ridder (6461, fol. 349).
31-10-1432: Florijs heer Willemsz., bij dode van zijn vader heer Willem van der Boechorst Florijsz. (6461, fol. 349).
29-11-1463: Jan van der Boechorst, bij dode van zijn vader Florijs van der Boechorst (6461, fol.
349).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 9 tot:
26-4-1526: Meester Anthuenis van Bronchorst, licentiaat in de rechten, na overdracht door Jacob
Coppier (6463, fol. 170).
..-.-15..: Dirck de Weendt, bij dode van zijn vader Boudewijn de Weendt (L.H. 340, fol. 7v).
..-.-1569: Dirck de Weendt te Haerlem, met ledige hand (L.H. 340, fol. 7v).
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3-2-1605: Jan Potijn te Amsterdam, hulde door zijn neef Henrick Vechtersz., ontvanger van de
gemene middelen in het kwartier van Haerlem, volgens procuratie verleden op 1-2-1605 voor
notaris Willem van Triere aldaar, bij dode van zijn neef Dirck de Weendt (6466, fol. 25v).
3-11-1606: Henrick van Teffelen genaamd Vechters, ontvanger van het gemene land in het
kwartier van Haerlem, na overdracht door Henrick Aertsz. Doedijns, commies van de finantiën
van de Staten van Hollandt, volgens procuratie verleden op 2-9-1606 voor notaris Willem van
Triere te Haerlem door Jan Potijn te Amsterdam (6466, fol. 42v).
4-5-1615: Joachim Jansz. Witteman te Rijswijck, na overdracht tegen 6675 karolus gulden door
Henrick van Teffelen genaamd Vechters, oudburgemeester van Haerlem en ontvanger van het
gemene land in het kwartier van Haerlem (6466, fol. 153).
19-3-1621: Trijntje Jacobsdochter, zwager Mees Jansz. Witteman, bij dode van haar man Joachim Jansz. Witteman volgens testament d.d. 29-7-1618 en octrooi d.d. 19-6-1618 en na scheiding op 17-3-1621 met haar kinderen Jan, Mees en Adriaentgen (6467, fol. 130).
30-9-1647: Jan Jochumsz. Witteman bij dode van zijn moeder Trijntje Jacobsdochter (6470, fol.
108).
163. 18 morgen land met woning, belend ten westen: de woning tot Steenvorde (1602: Jan
de Heuyter en Jacob Willemsz., 1646: jonkheer Jan de Huyter, heer van Outheusden
en de erfgenamen van Jan van der Wiele), ten oosten: de woning van Claes Grijp
(1602: meester Rutger van Ylem en Jacob Jansz., 1646: Laurens Buyseroe), ten noorden: de Hoeve, ten zuiden: de Breede weg.
1-2-1431: Lysbeth Symonsdochter, gehuwd met Jacob Jansz., bij dode van haar vader Symon
van der Borch (6461, fol. 360).
2-10-1476: Johanna Willemsdochter van der Burch, gehuwd met Pieter Suys, te versterven op
haar tweede zoon Willem Suys en bij gebreke van hem op zijn jongere broer Allairt Suys, bij
dode van haar grootmoeder Lysbeth Symonsi dochter van der Borch (6462, fol. 50).
..-.-15..: Jacob Stalpaert, vermeld 1562, bij dode van zijn vader Adriaen Stalpaert (L.H. 340, fol.
37v en Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 1414, fol. 8v).
..-.-1569: Jacob Stalpaert Adriaensz. in den Hage met ledige hand (L.H. 340, fol. 37v).
26-10-1573: Meester Jan Stalpaert Adriaensz., bij dode van zijn broer Jacob Stalpaert (6464, fol.
126).
18-6-1594: Jonkvrouwe Catharina Stalpaerts van der Wiele, gehuwd met meester Cornelis
Duyn, en haar zuster jonkvrouwe Hester Stalpaerts van der Wiele, elk met een helft bij dode van
hun vader meester Jan Stalpaert van der Wiele, gehuwd met Elisabeth van Lambrouck, volgens
diens testament verleden op 4-6-1584 voor notaris Bartholomeus van Lynde in de Haegh, waarin
hij zijn 5 kinderen Digna, Hester, Eva, Marie en Catharina noemt, en octrooi d.d. 15-7-1594 en
na scheiding op 17-7-1593 tussen Hester- en Eva Stalpaerts van der Wiele en de kinderen van
wijlen hun zuster Digna Stalparts van der Wiele, gehuwd met meester Huge Doensz., nl. Jan
Stalparts en Maria Stalparts van der Wiele (6465, fol. 204).
15-10-1602: Jonkvrouwe Catharina Stalpaerts van der Wiele, gehuwd met meester Cornelis
Duyn, met de helft van het leen, bij dode van haar zuster jonkvrouwe Hester Stalpaerts (6465,
fol. 204).
21-1-1622: Jonkvrouwe Elisabeth van Hambrouck, gehuwd met Willem Dimmer, rentmeester en
stadhouder van de lenen van Ysselstein, nicht van - en na overdracht door jonkvrouwe Catharina
Stalpaerts van der Wiele bij handen van meester Adriaen van der Goes, advocaat voor het Hof
van Hollandt, met de helft van het leen (6466, fol. 266).
26-3-1627: Jonkvrouwe Elysabeth van Lambrouck, gehuwd met Willem Dimmer, rentmeester
en griffier van de lenen van Ysselstein, met de andere helft van het leen bij dode van haar tante
jonkvrouwe Catharina Stalpaerts van der Wiele (6468, fol. 11).
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24-2-1646: Laurens Buyseroe, ridder, secretaris en griffier van de prins van Orangien, na overdracht door Cornelis Dimmer, griffier van de heer van Brederode, volgens procuratie verleden op
17-1-1641 voor het gerecht van Eysselsteyn door zijn moeder jonkvrouwe Elysabeth Lambrouck, weduwe van Willem Dimmer, rentmeester van de baronie van Eysselsteyn, om het leen
te verkopen en na overdracht op 7-3-1644 voor notaris J. Timmers te ’s-Gravenhage in handen
van Dirck Noordingen (6470, fol. 82v).
164. 23 morgen land, genaamd Scadewacht.
19-4-1348: Daniel van Matenesse heeft het leen als eigen verkocht en zal hiervoor in de plaats
ander goed opdragen (Nassau Domein I, inv.nr. 1251).
SANDELINGENAMBACHT
165. 9 morgen land met een huis erop en een boomgaard die aan Willem, heer van Oesterhout, oom van de leenheer, toebehoorden te Zwijndrecht in het ambacht dat Roelof
Dukinc in leen heeft (1472: heer Oudelantsambacht, 1521: het ambacht van Roelant
Dukinc heer Gerijtsz., 1569: heer Sandelincxambacht). Belend ten oosten (1521: Cornelis Loicsz., 1569: Cornelis Anthoenis Lodewijcsz.), ten westen (1521: Henric Cornelisz., 1569: meester Willem Schoock, de kerk van Kijfhouck en de erfgenamen van
Dingen), ten zuiden (1521: Henrick Loicksz., 1569: meester Willem Schoock), ten
noorden (1521: de Waelweg, 1569: de Binnenweg).
22-10-1367: Roeloff Dukinc heer Gerijtsz. (6461, fol. 121v).
14-5-1390: Gerijt Heynricxz., bij dode van zijn moeder Aelborch (6461, fol. 122).
15-6-1439: Aelborch Jan Haexdochter, gehuwd met Heynrich Dircxz. Ulecoten (6461, fol.
121v).
..-.-14..: Aelborch Jan Haecxdochter en Baerte Willem Jan Houtsdochter elk met de helft van het
leen na uitspraak en dragen het over aan Jacob Dammas Jansz. (6461, fol. 112).
11-4-1468: Florijs Willemsz. van Montfoirde (1472: te Rotterdam), na overdracht door Jacob
Damas Jansz. (6461, fol. 122 en L.H. 283, fol. 59v).
8-3-1482: Cornelis Adriaensz., na overdracht door Florijs Willemsz. van Montfoerde (6462, fol.
72v).
12-8-1516: Jan Aernt Maesz., na overdracht door Cornelis Ariaensz. (6463, fol. 106v).
..-.-15..: Meester Willem Schoock, na overdracht door Cornelis Driel (L.H. 340, fol. 4).
..-.-1569: Meester Willem Schoock, pensionaris van Dordrecht, met ledige hand (L.H. 340, fol.
4).
Het leen is gesplitst in 165A en 165B.
165A. 4 morgen uit 9 morgen, belend ten oosten: Anthonis Cornelis Lodewijcxz. (1647:
Leendert Speelman, Pleun Pruymstraet en Jacob Drogendijck), ten westen: jonkvrouwe Elysabeth Schoock en de kerk van Kyffhoeck (1647: meester Willem Pieter
Zuydland en Joris Hendricksz. Brouwer), ten noorden: de Binnenweg (1647: de
Wael), ten zuiden: jonkvrouwe Elisabeth Schoock (1647: Adriaen Broelingh).
..-.-1647: Aart Jacobsz. Ros (Archief Pabst van Bingerden, repertorium op de lenen van de Lek).
166. Een jaarrente van 18 rijns gulden, te lossen de penning 15, verzekerd op het leen 165.
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15-3-1510: Aernt Jansz. geheten Aernt Maesz., na overdracht door Cornelis Adriaensz. (6463,
fol. 52v).
6-1-1515: Jan Aerntsz., buiten Hollandt, hulde door Willem Stevensz., bij dode van zijn vader
Aernt Jansz. (6463, fol. 92).
167. 25 morgen land in Zwijndrecht in het ambacht dat van heer Willem van Duvenvoerde was, (1441: in Geraert Heijndrixzoons ambacht, dat van de heer van Oesterhout
was), belend ten oosten: heer Willem van Duvoerde (Dirck heer Willemsz.) en ten
westen: heer Pieter van der Hayen (Dirck Hardenz.).
..-.-13..: Gillis van Wilsenesse, vóór 12-8-1353 (6461, fol. 130).
26-7-1357: Gillis van Wilsenesse, met ledige hand (6461, fol. 130).
..-.-13..: Gillis van Wilsenesse heer Jan Vriesenzoonsz., vermeld op 29-3-1371 (6461, fol. 126v
en 130v).
..-.-1...: Claes van Boechout (1482: Berchout) Claesz. (6461, fol. 123).
..-.-1...: Jacob van Aerssen, die het aan de dijkgraaf verbeurt wegens dijklasten (6461, fol. 123).
Het leen 167 is gesplitst in 167A, 167B en 167C.
167A. Een hofstad met huis en boomgaard en 4 morgen land tussen de weg en de Wael en
tussen de kinderen van Jan Mannenz. en Huge Symonsz. (1472: in Henrick Yden
ambacht!).
13-6-1441: Willem van Aerssen draagt het leen opnieuw op, te versterven op zijn jongste zoon
Willem (6461, fol. 123).
19-7-1446: Willem van Aerssen met ledige hand (6461, fol. 123).
6-5-1455: Jan van Aerssen, bij dode van zijn vader Willem van Aerssen (6461, fol. 123v).
28-4-1468: Willem Michielsz., na overdracht door Jan van Aerssen, te versterven in twee helften
op zijn zoons Cornelis en Lambrecht en bij gebreke aan deze op zijn zoons Staes en Adriaen
(6461, fol. 123v en L.H. 283, fol. 59).
22-7-1482: Lambrecht Willemsz. en Staes Willemsz. elk met een helft bij dode van hun vader
Willem Michielsz., waarna Staes zijn helft aan zijn broer Lambrecht overdraagt (6462, fol. 78v).
23-2-1520: Gerijt Cornelisz., onmondig, vader Cornelis Gerijtsz., bij dode van zijn moeder Mariken Lambrecht Willemszoonsdochter (6463, fol. 129v).
..-.-15..: Joris Gerijtsz., bij dode van zijn vader Gerijt Cornelisz. (L.H. 340, fol. 48v).
..-.-1569: Joris Gerijtsz., met ledige hand (L.H. 340, fol. 48v).
167B. 3 morgen land.
..-.-14..: Het leen is ten eigen gegeven vóór 29-10-1483 (6462, fol. 86v).
167C. Een hofstad met half huis buiten de Waelweg in de hoeve van Dirck Haddez. in Gerijt Heynricxzoonsambacht tussen de Waelweg en de Wael, belend ten oosten:
Claes Colijnsz. als pachter van het leen 167B, ten westen: de hoeve van de nonnen te
Dordrecht, waarin de kinderen van Barwout Walle Coppersz. land hebben, 3 morgen land samen met het leen 167B in deze hoeve, tussen de Waelweg en de Middelwatering. 29-10-1483: Gillis Oem Moenenz., bij dode van zijn vader Moen Jansz.
(6462, fol. 86v).
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27-1-1486: Gillis Oem Moenenz. krijgt het leen ten vrij eigen ruil voor een aandeel in de dijkage
van Steenbergen (6462, fol. 86v).
168. Het gerecht in Zwijndrecht, dat heer Willaem van Duvenvoerde deed bedijken (1515:
Gherijt Heyricxzoonsambacht met toebehoren, 1587: Adriaen Pietersz. Sandelinsambacht; 1569: met 21 morgen land, die verdronken zijn).
..-.-1350: Dierrijc na overdracht door zijn vader de leenheer Willaem van Duvenvoerde (Nassau
la Lecq, inv.nr. 348).
11-6-1359: Roelof Dukinc heer Gheraertsz. na verpanding door Dirc van Oesterhout tegen 10
pond (Nassau Domein archief I, inv.nr. 737 en L.H. 50, fol. 81).
14-5-1390: Gerijt Heyndricxz., bij dode van zijn moeder Aelborch (6461, fol. 122).
..-.-14..: Jacob Dammasz., vermeld in 1472 (L.H. 283, fol. 59v).
14-8-1515: Aernt Pietersz. als voor het gerecht van Antwerpen gemachtigd ten behoeve van de
kinderen van Ariaen Pietersz. Sandelijn (6463, fol. 95v).
6-4-1529: Meester Aernt Adriaensz. Sandelijn, griffier voor het Hof van Hollant, na kaveling
met zijn mede erfgenamen (6464, fol. 179).
..-.-156.: Jacob Pijnsz. onmondig, zoon van Jan Pijns, baljuw van Wasseiaer, bij dode van zijn
moeder Machtelt Zandelijns, testament verleden op 28-6-1558 voor notaris Dirck van Teylingen
Augustijnsz., heer Lambrecht Pietersz. en heer Pieter Houtuyn, priesters, en octrooi d.d. 8-71538 (6464, fol. 121 en L.H. 340, fol. 24v).
..-.-1569: Jacob Pijnsz., met ledige hand (L.H. 340, fol. 24v).
Het leen 168 is gesplitst in 168A en 168B.
168A. 21 morgen 1½ hond land op de Hogenesse in 3 percelen, nl. 12 morgen, belend ten
nooden: de Zeedijk, ten zuiden: de Nesdijk, ten westen: Jacob Muys (1601: Florys
van Cuyl), ten oosten: Aelbrecht van Cuyl (1601: meester Pieter van Persijn); 5
morgen, belend ten westen: Carel van Eynde (1601: Adriaen van der Eynde), ten
oosten: de schout van Dordrecht (1601: de weduwe van doctor Adriaen van Bleyenburch), ten noorden (1601: Adriaen van der Eynde), ten zuiden (1601: De Nesdijk);
4 morgen 1½ hond gemeen met Aelbrecht van Cuyl (1601: met Floris van Cuyl) in
8½ morgen, belend ten westen: de genoemde 12 morgen, ten oosten: Soetgen de
Jonge te Dordrecht (1601: de weduwe van meester Cornelis de Conninck), ten
noorden (1601: Floris van Cuyl), ten zuiden (1601: de Nesdijk), het land is voor 6
jaar ingebroken.
29-11-1579: Jacob van Persijn, heer van der Linde, na overdracht door Jan Pijnsz., baljuw van
Wassenaer, als voogd van zijn kinderen bij wijlen Mechtelt Sandelijns, met zijn zoon Aernoult
Pijnssen (6464, fol. 119v).
17-1-1587: Pieter van Persijn, ambachtsheer van de Linde, bij dode van zijn broer Jacob van
Persijn, ambachtsheer van de Linde (6465, fol. 38).
30-8-1601: Pieter van Persijn met ledige hand (6465, fol. 38).
168B. De ambachtsheerlijkheid.
19-1-1587: Jonkvrouwe Geertruyt Pijns, gehuwd met jonkheer Henrick van Eep, hulde door
Willem van der Duyn Joostez. volgens procuratie verleden op 22-8-1586 voor Lyvinus Botter,
secretaris van Amersfoort, bij dode van haar broer Nicolaes Pijnssen van der Aa en draagt het
leen over aan Dammas Barthout Woutersz. (6465, fol. 34).
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2-7-1601: Dammas Barthout Woutersz., met ledige hand (6465, fol. 34).
SCHIPLUIDEN
168bis. 4 morgen 1½ hond land in het Madeweer in het ambacht van Aernt van den
Dorpe.
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 52.
SCHOONDERLOO
169. 2 morgen 1½ hond land etc.
De gegevens omtrent dit leen zijn gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’ 1962, blz. 80 [Repertorium op de lenen van Honingen, leen 83].
STORMPOLDER
170. De (1473: ambachtsheerlijkheid van) Stormpolre (1569: met het schoutambacht,
dijkgraafschap, de derde penning van de boeten, 1452: met de tienden en 2½ morgen
land aldaar). Vermeerderd in 1460 met 13½ morgen land in Stroompolre, nl. 9 morgen, belend ten oosten: Jan Henricksz., ten westen: de zeedijk, strekkende van de Yssel tot de Merwede; 3 morgen, belend ten oosten: Meus Vranckenz., ten westen: Jan
Gijsbertsz. (1569: Jan Gybenz.), strekkende van de Yssel tot de watering; 1½ morgen, belend ten oosten: Boudewijn Willemsz., ten westen: Meeus Vranckenz., strekkende van de Yssel tot de watering; en met 7 morgen te Crimpen op de Ysel, belend
ten oosten: Katrijn Kempairtsdochter (1569: Katrijn Crimpaertsdochter), ten westen: Mairtijn Gijsbrecht Vranckenzoons. (1569: Mathijs Ghijsbrecht Vranckenz.),
ten noorden: de Yssel, ten zuiden: de landscheiding.
23-4-1342: Gillys van Cralingen, neef van de leenheer Jan van Polanen, heer van de Lecke, na
overdracht door Gillis Stormsz. op 12-3-1342 (2-3-1342: Gillys van Cralingen er zijn vrouw Badeloghe bepalen dat het leen zal versterven op hun zoon Willem van Cralingen, die het in achterleen zal houden van zijn oudere broer Otsier van Cralingen) (6461, fol. 198v en Staten van Holland na 1572, inv.nr. 2636D).
1-7-1343: Gillijs van Cralingen na overdracht van zijn rechten door Willem Gillis Stormszoonsz., leenman van heer Janne van der Wateringhe (Staten van Holland, inv.nr. 2636D).
..-.-13..: Ogier (Oedsier) van Cralingen, vermeld als leenman op 20-6-1376, wiens broer heer
Willem van Cralinge het van hem in leen houdt en die met de leenheer Jan van Pollanen, heer
van de Lecke en van Breda, het dijkrecht regelt. De ingelanden van de heer van Pollanen, nl. die
van Krimpen mogen dijken tot half de Slicksloot en die van heer Willem van daar af tot de Polre
toe en heer Willem zal het dij kgraafschap in leen houden van de heer van Pollanen (6461, fol.
198v en Staten van Holland, inv.nr. 2636D).
13-6-1407: Vrouwe Gillis Oedziersdochter van Cralingen, gehuwd met heer Dirc van der Leck
(6461, fol. 198v en Riiksarchief Utrecht, m.s. nr. 357, fol. 37).
11-10-1452: Florijs van Cralingen, bij dode van zijn vader Gillis van Cralingen (6461, fol.
198v).
29-12-1460: Florijs van Cralingen, gehuwd met Lijsbeth van Cats breidt het leen uit in ruil voor
het leen 125 (6461, fol. 199).
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23-2-1473: Gillys van Cralingen, onmondig, oom: Tielman Oem van Wyngaerden, bij dode van
zijn vader Florijs van Cralingen (6462, fol. 32v).
30-10-1505: Florijs van Cralingen, bij dode van zijn vader Gillys van Cralingen (6463, fol. 3).
1-4-1513: Florijs van Cralingen tocht zijn vrouw Margriete Willemsdochter van Remmerzwale
aan 12 pont Vlaams per jaar uit het leen (6463, fol. 77v).
26-5-1515: Florijs van Cralingen verzekert op het leen een jaarrente van 4 pond Vlaams ten behoeve van Jacob Ariaensz. van der Wiele (6463, fol. 93v).
11-10-1518: Meester Jan Jacobsz. van Uuytrecht, baljuw en dijkgraaf van Delflandt, na overdracht door Florijs van Cralingen tegen 1738½ rijnsgulden van 40 groten het stuk (6463, fol.
119).
16-6-1554: Meester Jacob van Uytrecht, bij dode van zijn vader meester Jan van Uytrecht (Staten van Holland, inv.nr. 2636D).
..-.-1569: Meester Jacob van Uytrecht te Delft, met ledige hand (L.H. 340, fol. 20v).
31-10-1575: Jan Roe van Utrecht, stadhouder en rentmeester van de lenen van de Leck en Polanen, bij dode van zijn broer meester Jacob van Utrecht, heer van den Tempel (6464, fol. 131v).
11-9-1576: Pouwels van Uytrecht, bij dode van zijn broer meester Jacob van Uytrecht (Staten
van Holland, inv.nr. 2636D).
22-4-1583: Jan Roe van Uytrecht, heer van de Tempel, stadhouder en rentmeester van de lenen
van de Leck en Polanen, bij dode van zijn broers meester Jacob- en Pouwels van Uytrecht (Staten van Holland, inv.nr. 2636D).
15-6-1601: Jonkheer Wilhelm van Oldebarnevelt, onmondig, vader: meester Johan van Oldebarnevelt, na overdracht door Jan Roo van Uytrecht (Staten van Holland, inv.nr. 2636D).
24-4-1611: Jonkheer Willem van Oldebarnevelt, heer van Stormpolder, doet zdf hulde (Staten
van Holland, inv.nr. 2636D).
5-4-1625: De leenheer prins Maurits vermaakt het leen, dat wegens felonie door Willem van Oldebarnevelt aan hem is vervallen, aan zijn bastaardzoon Willem van Nassau (Archief Nassau-la
Lecq).
STREVELSHOEK
171. Het aandeel van heer Willem van Duvenvoerde in Stroelshoec (1359: het ambacht
van Stroelshoec in Zwindrecht).
..-.-1350: Dierryc na overdracht door zijn vader de leenheer heer Willem van Duvenvoerde
(Nassau la Lecq, inv.nr. 348).
11-6-1359: Roelof Dukinc heer Gheraertsz., na overdracht door Dirc van Oesterhout, die het samen met het leen 168 mag lossen tegen 10 pond (Nassau Domein archief I, inv.nr. 737 en L.H.
50, fol. 81).
..-.-13..: Jacob Dukinc heer Gerijtsz. (6461, fol. 135v).
VLAARDINGEN
172. 7 morgen land (1346: met de woning en de heemwerf van Aernt Sijs, belend ten zuiden: Clays Heynenz. met 5 morgen land in leen van de graaf in Janskamp en de
proost van Conincvelt, in heer Jansambacht van der Wateringe).
..-.-12..: Heer Ogiersdochter uuyt den Hoeck (6461, fol. 313).
..-.-13..: Aernt Sijs, vermeld 1346 (L.H. 5, fol. 59).
..-.-13..: Vranck Sijs (6461, fol. 312).
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Het leen 172 is verminderd tot 172A.
172A. Een huis met werf en 3 morgen land (circa 1400: op Hoiliederhoeck), belend ten
zuiden (1507: Janskamp en de proost van Coninxvelt, 1609: Willem Willemsz. Holy, 1616: doctor Johan Basius, rekenmeester in Holland), ten noorden (1507: de
Voetakker, 1578: de Baetweide, 1609: de erfgenamen van Cors Cornelisz., 1616:
Willem Jansz. Touw), ten oosten (1507: de Holinse weg, 1609: Holyenhouckse weg)
en ten westen (1507: de Lichtvoetsvaart).
..-.-13..: Claes Hugenz. na overdracht door Diedwaer Vranck Sijsdochter en haar oudste zoon
Jacob Screvelsz. (6461, fol. 312).
19-3-1377: Vrancke Screvelsz. na overdracht door Claes Hugenz. (6461, fol. 312).
..-.-14..: Jan Screvel, op 6-4-1418 vermeld als Screvel Vranckenz. (L.H. 5, fol. 13v en 6461, fol.
312v).
..-.-1432: Jan Screvel Jansz., onmondig, hulde door Jan Gijsen, bij dode van Lijn vader Jan Screvelsz. (6461, fol. 312v).
..-.-14..: Diewer Jacob Screvelsdochter, hulde door haar zoon Jacob Screvel, bij dode van haar
neef Jan Screvel Jansz. 6461, (fol. 312v).
23-3-1449: Gerijt Claesz. na overdracht door Jacob Screvel namens zijn moeder Diewer (6461,
fol. 312v).
9-7-1454: Geertruyt Gerijtsdochter, gehuwd met Gerijt Heynricxz., bij dode van haar vader
(6461, fol. 313).
3-11-1483: Heynrick Jan Gerijtsz. bij dode van zijn moeder Geertruyt Gerijtsdochter (6462, fol.
87).
18-1-1507: Florijs Claesz. bij dode van zijn vader Claes Florijsz. (6463, fol. 26v).
..-.-15..: Jacob Gerritsz. stierman, vermeld op 15-12-1535 (L.H. 125, cap. N.H., fol. 95v).
..-.-15..: Leenart Leenartsz. bij dode van zijn vader Lenaert Jacobsz. (L.H. inv.nr. 340, fol. 18, in
1561 vermeld als Lenaert Lenaertsz. ’t Jonck, archief Staten van Holland vóór 1572, inv.nr.
1461, fol. 43).
..-.-1569: Leenart Leenartsz. met ledige hand (L.H. 340, fol. 18).
..-.-1...: Cors Cornelisz., gehuwd met de weduwe van Lenaert Lenaertsz., vermeld op 10-7-1604
(Gemeentearchief Vlaardingen, handschriften, inv.nr. 189).
21-12-1610: Cornelis Corssen de Oude bij dode van zijn vader Cors Cornelisz. (6466, fol. 83).
27-2-1613: Jan Corssen te Vlaerdingerambacht na overdracht door zijn broer Cornelis Corssen
de Oude (6466, fol. 118v).
23-1-1616: Jacob Riddersz. Dockum na overdracht door Jan Corsz. (6466, fol. 171v).
1-4-1627: Jan Jacobsz. Dockum, onmondig, oom: Cornelis Riddersz. Dockum, bij dode van zijn
vader Jacob Riddersz. Dockum en draagt het leen over aan zijn moeder Pietertje Jan Touwen
voor wie Pieter Schuyl, stadhouder van de lenen van der Leck, hulde doet (6468, fol. 15).
11-6-1633: Willem Jansz. Touw na overdracht door Pietertje Jansdochter Touwen bij monde van
Pieter Vosmer (6469, fol. 39).
14-1-1639: Jan Willemsz. Touw bij dode van zijn vader Willem Jansz. Touw (6469, fol. 120).
5-9-1647: Jan Willemsz. Touw met ledige hand (6468, fol. 124v).
173. Een huis en erf te Vlaerdinge, belend ten westen: ’s-Heeren heerstraat, ten zuiden:
het gasthuis, ten oosten: het huis van Pieter Jacobsz. en het gasthuis, ten noorden: de
steeg van mijns heeren heerenstraat, (1509: belast met een rente ten behoeve van de
pastoor van 5 schelling per jaar en een kamer achter en ten noorden van het huis);
een boomgaard, belend ten oosten: het Liesvelt.
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14-11-1480: Vranck Boon Florijsz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 66 (6462, fol. 65v).
12-3-1509: Vranck Vriesenz. bij dode van zijn vader Vries Heynricxz. en draagt het leen over
aan Willem Goudt, ontvanger van de bede in Hollandt (6463, fol. 45).
Het leen 173 is gesplitst in 173A, 173B en 173C.
173A. De kamers van Willem Goudt (1569: het gasthuis).
..-.-15..: Willem Goudt, vermeld op 26-5-1518 (6463, fol. 116v).
173B. De boomgaard met een huis er op staande, belast met een rente van 1 pond per
jaar, belast ten oosten: des heeren heerpad, ten westen: het Liesvelt, ten noorden:
de boomgaard van Dirck Claesz., ten zuiden: de boomgaard van Dirrick Mathijsz.
(1529: van Katarina, weduwe van Jan Dircxz.) door Vries van der Houve in erfpacht uitgegeven tegen 12 groot per jaar, waarover geprocedeerd wordt voor het
Hof van Holland tegen de heilige geestmeesters van de Oudekerk te Delft.
..-.-15..: Willem Goudt, vermeld op ..-11-1521 (L.H. 286, fol. 153).
..-.-1529: Gerrit Jan Brantsz. na overdracht door Adriaen Hermansz. als vrij eigen, 21-11-1556:
Pieter Aertsz. Pols bezit het leen als eigen door huwelijk met Neeltgen Gerrit Jan Brantszoonsdochter (Leenhof Holland, register A7, fol. 32 en 42).
173C. Een huis, belend ten zuiden: het leen 173A (1569: het gasthuis), ten westen (1601: de
heerstraat, 1625: de omring van de kerk), ten noorden: de stede steeg (1601: de havensteeg en de kamers van Willem Goudt), ten oosten: het huis van Pieter Jacobsz.
(1570: Jan Aerntsz., 1601: vroeger Jan Aemsz. en nu Jan Jansz. alias de Goede,
1625: Maritge Jansdochter van der Speck).
12-3-1509: Huych Zweersz. na overdracht door Willem Goudt (6463, fol. 45v).
26-5-1518: Mergriete Claesdochter bij dode van haar man Huyge Zweersz. en draagt het leen
over aan Cornelis Jansz. metselaar (6463, fol. 116v).
1-9-1519: Oudtgeer Jansz. bij dode van zijn broer Cornelis Jansz. en draagt het leen over aan Jan
Sproncxz. (6463, fol. 125v).
13-1-1525: Dierijck Jan Sproncxz. bij dode van zijn vader Jan Sprocxz. (6463, fol. 174).
..-.-15..: Pieter Vranckenz. Veenlant na overdracht door Jan Michielsz. (L.H. 340, fol. 23v).
..-.-1569: Pieter Vranckenz. Veenlant te Vlaerdingen met ledige hand (L.H. 340, fol. 23v, de
pastoor zegt een rente van 5 blancken per jaar op het leen te bezitten, maar deze worden niet betaald).
25-10-1570: Claes Cornelisz. te Vlaerdinghen na overdracht door Pieter Vranckenz. (6464, fol.
72).
16-12-1595: Hilletgen Fransdochter, gehuwd met Jan Adriaensz. Speck, bij dode van haar vader
Frans Cornelisz. (6465, 110v).
29-12-1601: Hilletgen Fransdochter, gehuwd met Jan Adriaensz. Speck, met ledige hand (6465,
110v).
12-4-1625: Maritgen Jansdochter van der Speck, gehuwd met Jan Jochumsz. van Oudaen, hulde
door Jochum Jansz. van Oudaen, bij dode van haar moeder Hilletje Fransdochter en draagt het
leen over aan haar man (6466, fol. 299).
22-11-1641: Jan van der Berch, marktschipper van Vlaerdingen op Rotterdam, na overdracht
door Jan Jochumsz. van Oudaen (6470, fol. 24).
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174. 27 morgen land in heer Jansambacht van der Wateringe, die Wouter van Loesduynen hebben toebehoord.
1 morgen, genaamd de Gemeynte, met het riet buitendijks.
4-4-1357: Marie van Polanen, vrouwe van Heemstede, zoals haar oom heer Willem van Duyvenvoorde aan haar naliet (6461, fol. 310).
Het leen 174 is verminderd tot 174A en 174B.
174A. Een rente van 112 pond 10 schelling van 40 groten per jaar, verzekerd op het leen
174.
8-9-1586: Jonkheer François de Cocq van Opijnen (6466, fol. 35v).
174B. 24 morgen land met het huis dat er op staat, belend ten oosten: het Sint Aechtenconvent te Delft (1606: Jan Engelsz., 1624: Pieter Engelsz., 1645: Teuwis Willemsz.
Verboom en Willem Claesz. van Dyck), ten noorden: 20 morgen land, waarin meester Philips van Delff een vierde deel, Russent, gehuwd met Gerijt Hugenz., en haar
dochter een vierde deel en Aelwijn Gerijtsz. de helft, hebben (1606: Pieter Pietersz.
van der Burgh en Cornelis Lourisz. lantman, 1624: Servaes Pietersz. van der Burch
en Maritje Cornelisdochter, weduwe van Cornelis Lourisz. lantman, gehuwd met
Cornelis Pietersz. Holy, 1645: de erfgenamen van Servaes van der Burch en Cornelis Pietersz. Holy), ten westen: de jonkvrouwe van Naeldwijc met 6 morgen min 1½
hond land, het Sint Barbaraklooster te Delft met 7 morgen en Pouwels Pouwelsz.
met 7½ hond (1606: Pieter Pietersz. van der Burch en Lenaert Jansz. lantman,
1645: de erfgenamen van Servaes van der Burch en Leendert Leendertsz. Lantman), ten zuiden: Pouwel Pouwelsz. met 6 morgen land en de kinderen van Jacob
Muysz. met 2½ morgen (1606: de Vlaerdinger weg), ten oosten (1606: Jan Engelsz.,
1624: Pieter Engels, 1645: Teuwis Willemsz. Verboom en Willem Claesz. van
Dijck), (1606: gelegen in 30 morgen 384 roe, waarvan pachter is Cornelis Pietersz.
Holy).
31-10-1453: Alijt en Geertken, weeskinderen van Jan Gerijtsz. te Delft, na verzuim en omdat zij
en hun voorouders het goed meer dan 60 jaar on gestoord hadden gebruikt (6461, fol. 310v).
23-11-1457: Dirck Jansz. bij dode van zijn nichten Alijt en Geertken Jan Gerijtszoons kinderen
(6461, fol. 311).
5-2-1460: Vranck van der Werve Jan Ruychrocxz. na overdracht door Dirck Jansz. van Wassenaer, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn broer Claes (6461, fol. 311).
18-6-1474: Vranck van der Werve tocht zijn vrouw Pieroene Veise (6462, fol. 38).
7-10-1482: Philip Ruychrock van den Werve, onmondig, oom: heer Willem Ruychrock van den
Werve, bij dode van zijn vader Vranck van den Werve, behoudens de lijftocht van zijn moeder
Pieroene Veyse (6462, fol. 80).
15-6-1512: Jonkvrouwe Gerijt Claes Korvendochter, gehuwd met meester Jacob Pijnsz., bij dode
van haar broer Dirck Claes Korffsz., vermeld als weduwe in october 1521 (6463, fol. 74v en
L.H. 286, fol. 24).
..-.-15..: Aelbert Pijnsz., vermeld in 1553 (archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv.nr.
813).
..-.-1569: Jacob Pijns Aelbrechtsz., wonende in den Hage, met ledige hand, zoals hij het bij dode
van zijn vader had verheven (L.H. 340, fol. 24v).
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18-11-1588: Nanne Paets te Leyden na overdracht door jonkheer Jacob Pijnssen van Steenhuysen (6466, fol. 35v).
12-1-1591: Meester Cornelis de Hoogh als voogd van de weeskinderen van wijlen Jacob Pijnsen
van Steenhuysen (6466, fol. 36).
11-3-1593: Arent Danckersz. van Smalevelt, burgemeester te Schiedam na overdracht door
meester Cornelis de Hoogh als voogd van Aelbrecht Pijnssen, oudste zoon van Jacob Pijnssen
van Steenhuysen (6466, fol. 37).
14-5-1606: Annetge Arentsdochter van Smalevelt, gehuwd met Pieter Pietersz. van der Burch,
die op 18-11-1606 als oud burgemeester van Schiedam bij zijn testament (d.d. 17-11-1606) over
het leen mag beschikken (6466, fol. 279).
13-3-1624: Servaes van der Burch, hulde door meester Dirck van Rosendael te Schiedam, bij
dode van zijn moeder Anneke Arentsdochter van Smalevelt (6466, fol. 279).
17-6-1645: Maria van der Burch, weduwe van Dirck Panser, bij dode van haar broer Servaes van
der Burch (470, fol. 77).
175. Niet nader omschreven land, samen met het leen 110 groot 14 morgen.
..-.-1...: Machtelt, bij dode van haar vader Bokel Kerstantsz. (6461, fol. 367v).
VOORBURG
176. De helft van 12 gaarden (1458: 6 morgen) land in Tedingerhroec, strekkende van de
Vliet tot de Zwette, zover als het veen scheidt te Notorperkercke.
..-.-13..: Jansz. van den Werve (6461, fol. 280).
..-.-13..: Willem Ruyssche Pietersz. van den Werve (6461, fol. 360v).
..-.-13..: Andries uuyter Voirt (6461, fol. 360v).
13-10-1390: Hubrecht uuyter Voirt bij dode van zijn broer Andries uuyter Voirt (6461, fol.
360v).
16-4-1429: Alyt Hubrechtsdochter, gehuwd met Herberen uuyter Broeck, bij dode van haar vader Hubrecht uuyter Voirt (6461, fol. 360v).
29-1-1458: Jacob Jan Ruychrocksz. na overdracht ten overstaan van Harper van de Werve en
Philips die Blote Oudziersz., leenmannen van de graaf van Nassau, door Alijt Hubrechtsdochter
uuter Voerde, weduwe van Harper uuten Broeck, met haar oudste zoon Andries Harpersz. (6462,
fol. 39v).
19-9-1474: Jacob Jan Ruychrocksz. met ledige hand (6462, fol. 39v).
21-6-1475: Airnt Vranckenz., schout van Delf, na overdracht door Jacob Ruychrock van den
Werve, te versterven op zijn middelste zoon Jacob, (6462, fol. 43v).
Het leen 176 is gesplitst in 176A en 176B.
176A. 3 morgen 3 hond 87 roede land, belast met de tijns van 1 hond en een jaarrente van
4 gouden gulden van 28 stuiver ten behoeve van heer Floris Heermael, officiaal te
Utrecht, belend ten noorden: de Vliet, ten oosten: Dirck van Alckemade (1591:
jonkvrouwe Magdalena van Alckemade en jonkheer Jan van Duvenvoorde, 1614:
jonkheer Jan van Nyenburch en jonkheer Jan van Duvenvoorde, 1638: jonkheer
Johan van Nieuburgh en Cornelis van Eversteyn) ten zuiden: Aernt Vranckenz. en
de kerk van Nootdorp (1591: jonkheer Jacob van der Eynde, 1614: Jan van der
Eynde, 1638: jonkvrouwe Cornelia van der Eynde, gehuwd met Heyndrick van
Raephorst), ten westen: het convent van Syon buiten Delf (1591: Oude Claes Schre-
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velsz. te Voorburch, 1614: Philips Claesz. te Voorburch); 1638: de weduwe en erfgenamen van Heyndrick van Bueren.
..-.-15..: Pieter Huygensz. bij dode van zijn vader Huych Pietersz. van Voorburch (L.H. 340, fol.
8).
..-.-1569: Pieter Huygensz. te Voorschoten in de Veur, wonende op de woning van Dirck van
Alckemade, met ledige hand (L.H. 340, fol. 8).
24-12-1584: Appolonia Pietersdochter bij dode van haar vader Pieter Huygensz. (6465, fol. 33).
12-6-1591: Anthonis Ysbrantsz. te Voorburch, na overdracht door Appolonia Pietersdochter, gehuwd met Cornelis Dircksz. aldaar (6465, fol. 33).
2-7-1601: Anthonis Ysbrantsz. te Voorburch, met ledige hand (6465, fol. 33).
21-8-1602: Jannetje Thoenisdochter, grootvader: Cornelis Laurisz. te Voorburch, bij dode van
haar vader Anthonis Ysbrantsz. (6465, fol. 192).
24-2-1614: Anthonis Jeroensz., onmondig, oudoom: Louris Cornelisz., bij dode van zijn moeder
Jannetgen Anthonisdochter (6466, fol. 192).
1-11-1638: Jan Jeroensz. bij dode van zijn broer Anthonis Jeroensz. (6469, fol. 117v).
15-11-1638: Leendert Gerritsz. Meurs bij dode en makinge van Athonis Jeroensz. (6469, fol.
118v).
17-12-1638: Jannetge Cornelisdochter, gehuwd met Cornelis Claesz., bij dode van haar neef Anthonis Jeroensz. (6469, fol. 200v).
14-8-1645: Cornelis Cornelisz. van Tedingerbrouck bij dode van zijn moeder Jannetje Cornelisdochter volgens sententie d.d. 29-7-1645 van de Hoge Raad in Holland (6470, fol. 80).
12-11-1646: Gerrit Leendertsz. Meurs, bij dode van zijn vader Leendert Gerritsz. Meurs en
draagt het leen over aan Jeroen Willemsz. die er bij dode van zijn zoon Anthonis Jeroensz. rechten op doet gelden (6470, fol. 90).
18-8-1647: Cornelis Cornelisz. met ledige hand (6484, fol. 104v).
176B. 2 morgen 3 hond land, belend ten oosten: Dirck van Alckemade (1618: jonkheer
Dirck van Alckemade), ten zuiden: de Goe, ten westen: het convent van Syon buiten
Delft, ten noorden: Pieter Huygenz. en Willem Gardijnsz. (1618: Anthonis Jeroensz.).
5-5-1572: Jacob van den Eynde Jacobsz., bij dode van zijn vader meester Jacob Huygesz. (6464,
fol. 140v).
20-5-1581: Jacob van den Eynde Jacobs, met ledige hand (6464, fol. 140v).
30-1-1618: Cornelia van der Eynde, gehuwd met Henrick van Raephorst, heer van Raephorst, na
overdracht door haar vader Jacob van der Eynde, commandeur van Woerden (6466, fol. 200v).
26-2-1635: Jan Joostenz. te Rijswijck na overdracht door Goosen de Bie, secretaris aldaar, volgens procuratie d.d. 10-3-1635 door Cornelia van der Eynde, gehuwd met Henrick van Raephorst, heer van Raephorst, hij vestigt een hypotheek van 750 pond groot Vlaams op het leen,
spruitende uit de koop d.d. 22-2-1635 en splitst 1 morgen ervan af (6469, fol. 48).
9-9-1674: Jan Joostensz. met ledige hand (6484, fol. 104).
Uit het leen 176B is het leen 176C afgesplitst.
176C. 1 morgen land, belend ten oosten: de erfgenamen van Sijmon van Veen, ten westen:
de raadsheer Megant, ten zuiden: Jan Joostensz.
26-2-1635: Leendert Jansz. in den Hage na overdracht door Jan Joostensz. (6469, fol. 49v).
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26-10-1637: Jan Leendertsz. bij dode van zijn vader Leendert Jansz. en draagt het leen over aan
Jan Joostensz. (6469, fol. 109v).
WATERINGEN
177. De helft van 2 morgen land, genaamd Sluysterswoninksken (1471: Fluters Woninksken), gemeen met Florijs Claesz. (1569: de kapelrie van Wassenaer, waarvan wijlen
heer Jan van Haemstede collator was, en jonkvrouwe Alijdt, weduwe van Jan Dircxz.
van Wateringen, 1602: de heilige geest van Wateringen), belend ten zuiden: de kapelrie, waarvan heer Jan van Haemstede collator is en jonkvrouwe Alijdt, weduwe van
Jan Dircxz. van der Wateringe, (1602: Jan Vaeders te Haemstede), ten westen: Coppairt Airntsz. (1602: Jan Pietersz. en Wolfert Jacobsz. te Delft), ten noorden: de banweg, ten oosten: Florijs Claesz. en het kapelrieland van Airnt van den Damme (1569:
en het land van de kapelrie van Wassenair, waarvan wijlen heer Jan van Haemstede
collator was en jonkvrouwe Alijdt, weduwe van Jan Dircxz. van Wateringen, 1602:
de watering, genaamd de Quaeck).
31-8-1452: Kerstant Jan Coppenz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 149 (6461, fol.
384v en 6484, fol. 161).
2-6-1471: Clais Kerstantsz. bij dode van zijn vader Kerstant Jan Coppenz. (6462, fol. 16).
23-3-1472: Pieter Florijsz., gehuwd met Margriete Steffensdochter, na overdracht door zijn neef
Clais Kerstantsz. (6462, fol. 21v).
10-2-1483: Joris Pietersz. (6462, fol. 81).
27-8-1515: Ariaen Huygenz. bij dode van zijn vader Huyge Govertsz. (6463, fol. 95).
2-9-1524: Willem Adriaen Huygenz. bij dode van zijn vader Adriaen Huygenz. (6463, fol.
148v).
20-3-1526: Adriaen Mathijsz. na overdracht door Willem Huych Adriaensz. (6463, fol. 168v).
..-.-15..: Jan Heyndricxz. na overdracht door Anneken Adriaensdochter (L.H. 340, fol. 38).
..-.-1569: Jan Heyndricxz. te Wateringen met ledige hand (L.H. 340, fol. 38).
..-.-15..: Cornelis Adriaensz. van Royen na overdracht door Heyndrick Jansz. (6465, fol. 184v).
20-2-1589: Jan Cornelisz. van Royen bij dode van zijn vader Cornelis Adriaensz. van Royen
(6465, fol. 184v).
12-6-1602: Jonkheer Louys van Rychoven, ritmeester van een compagnie ruiters, hulde door
jonkheer Johan van Steelandt volgens Moewraten d.d. 6-6-1602, na overdracht door Jan Cornelis
van Royen (6465, fol. 184v).
16-4-1624: Jonkvrouwe Anna van Brandtwijck, vrouwe van Brandwijck en Gijbelandt, douairière van Groenevelt, na verzuim, hulde door Johan van Salengre, tresorier van de graaf van Hoheloo, volgens procuratie verleden op 26-1-1624 voor notaris Harman van der Ceel, met de helft
van het leen, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Françoise van Steelant (6466, fol. 283).
1-3-1634: Jonkvrouwe Jenne Barbara van der Catulle, hulde door Johan de Salengre te Delft,
volgens procuratie verleden voor notaris Johan van Wijck te Utrecht op 29-11-1633 door haar
moeder vrouwe Emerentiana van Ravenwaey, wonende bij de Wittevrouwenbrug aldaar, bij
dode van haar vader jonkheer Louys van Catulle, gouverneur van Bergen op Zoom, na verzuim
met de andere helft van het leen (6469, fol. 43v).
25-10-1647: Jonkvrouwe Jenne Barbera van der Katulle, gehuwd met jonkheer Thomas Walraven van Arckel, vrijheer van Ammerzoden, Well en Woudragen, hulde door haar rentmeester
meester Pieter de Salengre, volgens procuratie verleden op 20-9-1647 ten overstaan van Heyman
Sweeren en Peter de Gier, leenmannen van het huis Ammerzooden, met de overige helft, die
haar tijdens haar minderjarigheid, na scheiding met Anna van Brandwijck, gehuwd met heer Jacob van Westerbaen, op 26-11-1632, was toegewezen als deel van de woning te Wateringen met
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32 morgen land, verpacht aan Huych Cornelisz., evenals het huis binnen Delft, waarin de rentmeester Salengre woont (6469, fol. 60v).
178. 2 morgen land in Naeldwijcker broeck, belend ten noorden: Katrijne, weduwe van
Arnt Heyenz., met haar kinderen, ten oosten: Gerijt van den Poele Jan Dircxz. met 2
morgen land, ten zuiden: de Wollebrantsloot.
13-12-1331: Gerijt van den Poele Jan Dircxz., gehuwd met Alijt, die het mede ten huwelijk
bracht (6461, fol. 382).
179. 3 morgen land in de Smale Geer (1...: naast de woning van Geraert Angewijn).
..-.-13..: Dirck Jan Huygenz. (6461, fol. 382v).
..-.-1...: Geraert Angewijn bij dode van zijn vader Huge (6461, fol. 382v).
..-.-14..: Margriete, gehuwd met Pauwels Jansz., na haar broer Geraert Ange wijn (6461, fol.
382v).
..-.-14..: Aelbrecht van Noerde na overdracht door Margriete (6461, fol. 382v).
19-6-1446: Aelbrecht van Noerde Jacobsz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor 2½ morgen
land te Voorschoten (6461, fol. 344v en 382v).
180. 3 morgen land bij de woning van de grootvader van Philips van den Werve.
..-.-13..: Phillips van den Werve (6461, fol. 384).
181. Een huis met heemwerf, waarin Jan de Muys woonde, met 4 morgen land, waarop de
woning staat, belend ten noorden: de weg in de Hoeck, ten oosten: de kapelrie, gesticht door heer Jan van Duvenvoorde, ten zuiden: Willem Jan van Wissenszoonsz.,
ten westen: Baerte, weduwe van Jan Muys, met haar morgengave, groot 2 morgen.
2-10-1342: Baerte Huge Nannenzoonsdochter, weduwe van Jan Muys (6461, fol. 383v).
182. 6 morgen land naast de woning van meester Niclaes van Delff.
..-.-1...: Meester Niclaes van Delff na zijn vader Huyge (6461, fol. 384).
183. Een kleine tiende die Willaem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, kocht van heer
Phillips van Pollanen.
..-.-1350: Geraert van Pollanen, neef van - en na overdracht door de leenheer Willaem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout (Nassau Domein-archief I, inv.nr. 736).
3-9-1385: Jan van Pollanen heer Gerijtsz., neef van de leenheer Jan, heer van der Leck en Breda,
draagt het leen aan deze over in ruil voor het leen 184 (6461, fol. 385).
184. Een jaarrente van 50 oude schilden uit de inkomsten van de leenheer in Noirt Hollant.
3-9-1385: Jan van Pollanen in ruil voor het leen (6461, fol. 385).
21-11-1421: Ernst van Pollanen na zijn broer Jan van Pollanen (6461, fol. 385).
IJSSELMONDE
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185. Een vierde van een vierendeel van de visserij en vogelarij in het Westambacht van
Yselmonde, waarvan Ghijsbrecht van der Boechorst ambachtsheer is, dat in zijn geheel is verpacht aan Lytgen, weduwe van Daem Ghijsbrechtsz., tegen 12 gouden rijders per jaar en waarin Pouwel Pouwelsz. 3⁄8 deel en meester Aernt van Woude,
meester Pieter Govertsz., Dirck Smitz. en Ysbrant uten Hage 3⁄8 deel bezitten.
24-8-1465: Thomas Dobbe (1473: te Rotterdam) na opdracht uit eigen in ruil voor een leen van 6
morgen land te Ouderkerck, te versterven op zijn dochter Geertruyt, gehuwd met Jan van Veen
(6461, fol. 217 en L.H. 283, fol. 60).
8-5-1477: Ysbrant van Veen, onmondig, vader: Jan van Vene, bij dode van zijn grootvader maternel Thomas Dobbe (6462, fol. 52v).
14-12-1517: Heynrick van Wijngarden bij dode van zijn vader Dirck van Wyngarden (6463, fol.
113v).
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