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Inleiding
Ansfried, bisschop van Utrecht, sticht in het jaar 998 bij Amersfoort op de Hohorst of de
Heilige Berg een klooster, dat een halve eeuw later naar Utrecht verplaatst wordt, de St.
Paulusabdij.
Ansfried schenkt aan dit klooster de kerk te Swindregth en zijn opvolger bisschop Adelbold
breidt op zijn beurt de bezittingen uit, zoals blijkt uit een oorkonde van 3 februari 1028,
waarbij keizer Conrad de abdij bevestigt in de goederen door de beide bisschoppen
geschonken, waaronder een plaats bij de Merwede genaamd Swindrechtweert, in de lengte en
breedte 10½ mijl omvattende, en de kerk Rotta.1
Een derde schenking vindt plaats in het jaar 1100, wanneer tijdens de regering van Keizer
Hendrik IV, Burchard, bisschop van Utrecht, de kerk van Karnisse aan de abdij afstaat.2
Met behulp van het in het Rijksarchief te Utrecht bewaard gebleven gedeelte van het archief
van de St. Paulus-abdij, aangevuld met gegevens van elders, kunnen wij de omvang van deze
drie bezittingen vaststellen. Het blijkt, dat van de drie kerken de abdij het collatierecht bezit
(dat wil zeggen het recht de in deze kerken dienstdoende priesters aan te wijzen) en van de tot
deze kerken behorende parochies de tienden.
Deze tienden worden onderscheiden in de koren- of grovetienden, welke geheven worden van
halmgewassen, en de smaltienden, geheven van tuingewassen. Het blijkt, dat hier geen
onderscheid gemaakt wordt tussen smaltientden en krijtende- of bloedtienden zoals elders,
onder de smaltienden vallen “varckens, calveren, schaepen, vollens, ganssen ende bijen”.
In het begin van de veertiende eeuw blijken deze tienden voor een deel in leen aan derden
gegeven te zijn, respectievelijk in pacht. Het overige deel wordt door de abdij rechtstreeks
ontvangen.
De hoge en lage rechtspraak bezit de abdij in Rotta en Carnisse c.a. niet, de eerste wordt door
de baljuwen van Noord- en van Zuid-Holland, de laatste door de ambachtsheren uitgeoefend,
die deze in Rotta in leen houden van de graaf, welke laatste ook in een enkel geval als
ambachtsheer optreedt, nl. te Hillegersberg. Hieruit blijkt, dat de schenkingen inderdaad
alleen de collatie van de kerken, met als bron van inkomsten de tiendrechten, betreffen.
Slechts in Zwijndrecht blijken nog andere rechten verkregen te zijn, nl. de visserij in de Waal
(de rivier tussen Zwijndrecht en Riederwaard) en de hoge en lage rechtspraak.
Op 25 augustus 1323 wordt een deel van het abdijbezit afgestoten, de graaf van Holland koopt
dan nl. “hoirs Godshuis goed, dat gheleghen es binnen den palen van Zwijndrecht ende Heren
Heyenland ende in die lande tusschen die Merwede ende die Dubbel, streckende an
Berendrecht, ende twijschen Riederwairt ende Dordrecht; is dat erve, tiende, tins, pacht, ghifte
van kerken, gherechten hoghe ende laghe, leenmanne ende manscippe ende ghemenlike al dat
goed dat si dair hebben mit alle dien recht dattet gheleghen es, sonder arghenlist, om hondert
pond zwarter tornoys, ene goeden coninx tornoys voir sestien penning gherekend”.
Dit geschiedt in verband met de herdijking van de Zwijndrechtse waard, die reeds lange tijd
ingebroken is.3 Ook elders gaat bezit verloren, nl. als de Riederwaard in 1373-1374
overstroomt, waar ook Barendrecht en Karnisse toe behoren. Na de herdijking van deze
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gebieden in de zestiende eeuw heeft de abdij een deel van haar tiendrechten aan de
grafelijkheid moeten afstaan.
Een vrij volledig overzicht van alle bezittingen vinden wij in een ongedateerd stuk, dat
afgeschreven is in een vijftiende-eeuws cartularium van de abdij van Egmond.4 Het is jonger
dan mei 1301, daar wij erin heer Dirc Bokel vinden optreden, wiens vader in genoemde
maand te Vere gedood is, maar ouder dan 16 september 1320, op welke datum heer Dirc van
Riede zijn ambachtsheerlijkheid in Barendrecht verkoopt, en hij erin nog als ambachtsheer
wordt genoemd.
De tekst luidt als volgt:
Dit is goet dat her Dirc Boekel hout in lienwaer van den abt van Sinte Pouwels t’Utrecht.
Die tiende van Rottevelt tviscken Bleyswyc ende Lauwertssloet, hier of gheeft hijs siaers 30
schelling hollants op Sente Pietersdach.
Voert van den tiende van Rubroec biwester Rotte gheeft hi siaers 30 schelling hollants op
Sente Martijnsdach.
Item die halve tiende van Blomersdyc hout hi in leenwaer ende die ander helfte te pachte.
Dien sel hi verpachten jeghens den abt of sinen boeden van sinen weghen, waert dat hi van
den pacht niet overeen draghen en machte met hem dat hijs niet pachten en woude nae sinen
willen, so soude paerde ende waghen ende enen knecht daer toe gheven op sinen cost ende
barch ende huus ende hi soude caf ende stroe hebben van den tiende.
Item Cole ende Sonnevelt heeft her Dirc te pachte van den abt. Waert dat hijs niet pachten en
woude tot des abts willen, so soude hi gheven paerde ende waghen ende enen knecht huus
ende barch ende hi soude hebben caf ende stroe.
Item Joncfrou Alijt van Ghestel heeft te pachten van den abt die tiende twiscken
Scarpendrecht ende Lauwertsloet. Waert dat sijs niet pachten en woude tot des abts wille, so
soude si gheven waghen, paerde, huus ende barch, des soude si hebben caf ende stroe.
Item Kerstans van Raepoerst heeft in lienwaer dien halven smalen tiende tvisken Scarpenes
ende Lauwersloet.
Item IJsbrant houd in leenwaer den tiende van Rubroec ende van Siboutnesse om 4 lb.
hollants, te betalen te Voerscoter marct.
Item Aernt Berghmanssoen hout in leenwaer dien tiende van Diefcamp ende den smalen
tiende van Gheelwijc, daer ghift hi of des jaers 1 virendeel haver ende 3 lb. hollants tot Sente
Martijnsmisse.
Item Faysdochter Bartoudssone houd van den abt in lienwaer dien tiende van Prindwijc, den
groten tiende ende den smalen tiende, daer of ghevet si enen stuer, die sal wese lanc 12 voete,
talbaer voet tvischen hoeft ende staert, die sal si bringhen op horen tost, op horen arbeyt, op
horen anxt 14 nacht voen Sente Jacops misse in des abts camer.

2

Item die selve Faysdochter hout van den abt in de lienwaer dat vierendeel van den tiende van
Cralinghen ende half den smale tiende, daer of ghevet si den convent des jaers 2½ lb. hollants
te Voerscoter marct.
Item die twedeel van der kerspel van Kathendrecht (sic!), die tiende daer of dat is des abts vri
ende Dierix van den Riede ende Goedijns kinderen dat derdendeel daer of elc in sijn ambacht.
Item is Gelijs van Barendrecht man des abts van allen smalen tienden van der parochi van
Barendrecht.
Item die overhelfte van den tiende van Barendrecht is des abts ende Dierix van den Riede
ende dat derrendeel hout Dieric van den abt in lienwaer, maer die twedeel is des abts vri.
Voert die neghende helfte van den tiende van Barendrecht is des abts ende Claeuwaerts
Goedins soen, die twe deel daer af is des abts vri ende dat ander derrendeel hout Claeuwaert
in leen waer van den abt.
Item van den tiende, die leghet in Karnesse, die is tvedeel des abts vri ende dat derrendeel
hout her Daniel van der Merwede van den abt in leenwaer alse verre als her Daniel seghet dat
si hem toe behoren.
Item een tiende van Vennecoep soude met rechte haer Dirc Buekel van den abt houden in
lienwaer.
Item Gelijs van Barendrecht hout in lienwaer van den abt al den smaeltiende van Barendrecht.
Item die here van Brederoede hout van den abt te leen half dien tiende van heren Heyenland
ende die ander helfte is des abts vri.
Item houd hi van den abt te leen die vischerien van den Waelen, daer of gheeft hi des jaers
den abt 40 sc. hollants in Voerscoter marct.
Item heren Jan Aperssoen is sculdich des siaers den abt drie waghe casen van den ouden lande
in Swindrecht, daer is hi man of.
Item Scildman Wittensoen is sculdich den abt siaers 12 hoet haver van der helfte van den
tiende van Waelnesse.
Item Pieter Nolssone is sculdich den abt siaers 2 hoet haver; voert al die tiende half van
Swindrecht sijn des abts vri ende die ander helfte der ambochtsheren daer sijn si des abts
lienman of.
Item wanneer dat coern rijp is, soe coemt die abt of sijn gheweldich bode binnen Swindrecht
ende doen elken rekenen sijn coern bi morgenthale, hoeveel dat hi ghesaet heeft ende alst
gherekent is ende ghescreven, soe maect men twee lote, die ambochtsheren ende die abt ende
deelen die tiende half ontwee, die ene helfte neemt die abt ende die ander die ambochtsheren.
Item Hughe die Vischer hout in leenwaer van den abt den tiende van Gheelwijc uytghenomen
den tiende van den wedeme van der kerke tot Cralinghe.
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De schenking van Zwijndrecht betrof dus een (grond?)heerlijkheid met alle bijkomende
rechten; hierbij dient te worden opgemerkt dat het land tussen Dubbel en Devel, dat in 13321333 met de Zwijndrechtsewaard herdijkt wordt, hier buiten valt. Het hoge en lage gerecht
komt hier al voor de bedijking aan de graaf, die het laatste in leen uitgeeft, de tienden behoren
hier aan de St. Janskerk te Utrecht.
Over het complex Carnisse beschikken wij over meer gegevens. Kerkelijk maakt het
oorspronkelijk een geheel uit met de ambachten Oost- en West-Barendrecht.
Op 18 februari 1264 treft de abt een regeling met de beide ambachtsheren van Barendrecht
over de rechten van de daar te stichten kerk, welke stichting waarschijnlijk in hetzelfde jaar
plaatsvindt. De abt behoudt zich het patronaatsrecht voor, wat bevestigd wordt door een
aantekening uit omstreeks 1420 die de kerk van Berendrecht noemt als ter begeving van de
abt staande, hoewel de kerk al sinds 1373 met de beide ambachten verdronken is.
Op 7 april 1510 geeft de abt aan Elisabeth van Moerkerck het recht een nieuwe kerk te
bouwen en doet hierbij tevens afstand van het collatierecht ten behoeve van haar zoon
Lodewyck en diens opvolgers.
Het gerecht, hoog en laag, behoort aan de heer van Althena, evenals de visserijrechten in de
Waal ten zuiden van Barendrecht, die deze aan derden in leen uitgeeft.
De oudere kern van de parochie Carnisse heeft reeds in 1100 een kerk, in de kerk blijkt een
vicarie te zijn, waarvan het collatierecht aan de abt toekomt. De ambachtsheerlijkheid is in
1361 in het bezit van heer Daniel van der Merwede, in 1311 van diens oudere naamgenoot,
terwijl in 1273 eveneens een gelijknamige persoon ambachtsheer is. Uit niets blijkt, dat de
heren van der Merwede de ambachtsheerlijkheid van anderen in leen houden, zodat deze
allodiaal lijkt.5
Noten:
1. Oorkondeboek Holland en Zeeland, deel I, no. 80.
2. De registers van de St. Paulus-abdij dragen letters, het derde deel is onderverdeeld in afzonderlijke
gedeelten. Het hier bedoelde stuk bevindt zich in register C, onderdeel: Collaciones ecclesiarum,
fol. 8.
3. Leenkamer Holland, inv.nr. 13, fol. 120.
4. Archief van de abdij van Egmond, inv.nr. 1, fol. 77v.
5. Archief van de heerlijkheid Barendrecht in het Algemeen Rijksarchief, hier aangehaald als
Barendrecht.

Repertorium
BARENDRECHT
1. Het derde deel van de tienden in Daniels ambacht Kernisse
6-5-1273: Daniel van der Merwede (Barendrecht, inv.nr. 112, fol. 22v).
(6-7-1272: Daniel de Merwede, knape, met de tienden van 10 hoeven in Carnesse bij heet erf,
waarop de kerk staat, strekkende zeewaarts, A, fol. 61v. Dat dit het zelfde complex is als leen
1 is niet zeker).
..-.-1...: Heer Daniel van der Merwede (vóór 16-9-1320).
2. De korentienden in Kernisse
3-8-1357: Heer Daniel van der Merwede, ridder, gehuwd met Margriet van Steyne
(Barendrecht, inv.nr. 112, fol. 21).
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3. De koren- en smaltieniden in heer Daniels ambacht van der Merwede, dat men noemt
Carnesse
26-7-1361: Heer Jan van Rosendaell, ridder (A, fol. 46v).
7-9-1361: Mechteld, gehuwd met heer Diederic van Wassenaer, burggraaf van Leiden
(Barendrecht, inv.nr. 87).
28-11-1486: Philips van der Doyst, nadat het leen meer dan 60 jaar onder water heeft gestaan
(C, liber Jacobi de Steegh, fol. 9v).
18-9-1491: Jan van der Doyst (C, liber Jacobi de Steegh, fol. 14v).
31-5-1502: Jan. heer van Wassenaer (C, liber Willem van der Nijkerke, Zeeland en Holland,
fol. 30v).
5-4-1510: Elizabeth van Moerkerck na overdracht door haar zoon heer Lodewijck van
Moerkerck, ridder, en draagt op haar beurt het leen weer aan hem over (C, liber Willem van
der Nijkerke, Zeeland en Holland, fol. 43v en 44).
16-9-1536: Heer Joost van Moerkercken, kanunnik ten Dom te Utrecht, bij dode van zijn
vader heer Lodewijck van Praet van Moerkercken (A 2, fol. 63).
4-6-1537: Jonkheer Lodewijck van Moerkercken na overdracht door zijn broer heer Joest van
Moerkercken (20-2-1536: Loedewijck van Praet van Moerkercken, ridder, kastelijn van
Schoonhoven, benoemt bij testament tot zijn universele erfgenamen zijn zoons Lodewijck van
Praet en Willem van Praet, elk voor de helft. Zij moeten jaarlijks elk 25 karolus gulden
uitreiken aan hun broer heer Joest van Praet te Utrecht, aan hun oom Franchoeys van
Moerkercken 50 philippus gulden per jaar, aan Ariaen, Lysgen en Maeygen, hun vaders
bastaards 9 rijnsguldens. Sterven de beide zoons kinderloos, dan erven hun zusters.) (4-61537: Jonkheer Lodewijck van Praet van Moerkercken stelt zekerheid op de tienden voor de
verkoop aan Jan van Drenckwardt, schout van Dordrecht, van de halve heerlijkheid
Pittershouck, leenroerig aan de grafelijkheid; Franchois van Praet van Moerkercken doet
hetzelfde ten behoeve van de uitkering van de 50 philippusgulden.) (A 2, fol. 67, 67v en 69v).
20-3-1541: Franchina heren Lodewicksdochter van Praet van Moerkercken, gehuwd met
jonkheer Wessel van Boetzelaer, heer tot Asperen, bij dode van haar broer jonkheer
Lodewijck van Praet van Moerkercken (A 2, fol. 100).
9-2-1563: Heer Floris van den Boetzelaer, oudste zoon tot Asperen, bij dode van zijn moeder
jonkvrouwe Franchyne van Praet van Moerkercken (A 2, fol. 431v).
19-2-1563: Jonkheer Rutger van den Boetzelaer na overdracht door zijn broer heer Floris van
den Boetzelaer (A 2, fol. 432). (29-5-1581): Jonkheer Rutger van Boetzelaer, heer van
Asperen en Carnisse, verzekert overeenkomstig de met Margaretha, weduwe van Gijsbert van
Zuylen en met haar zoon Henrick van Zuylen aangegane overeenkomst, een rentebrief,
waarvan de hoofdsom 1327 karolus gulden 13 stuivers bedraagt, door hem en zijn vrouw
Agniete van Baillieull op 1 mei 1559 verleden, en een rentebrief van 100 karolus gulden,
waarvan de hoofdsom 1600 karolus gulden bedraagt, verleden op 23 februari 1558 door
wijlen Wessel van Boetzelaer, heer tot Asperen, als principaal en door de jonkheren Floris en
Rutger van Boetzelaer als borgen, op zijn goederen van Carnisse (B 2, fol. 97v).
14-4-1585: Jonkvrouwe Wilhelmina van Praet van Moerkercke, gehuwd met jonkheer Jacob
du Valladolyd, heer van Sompbeeck, bij dode van haar oom jonkheer Jorisen van Praet van
Moerkercke met diens aandeel, dat hij geërfd had van zijn vader Willem van Praet van
Moerkercke, die het had van zijn broer Lodewijck van Praet van Moerkercke, zoals hun vader
heer Lodewijck van Praet van Moerkercke, ridder, op 15 juli 1531 had bepaald (C 2, fol. 42).
7-3-1607: Gedeon van Boetselaer en van Asperen, vrijheer van Langerack en Nijpoort, bij
dode en volgens testament van heer Rutger van Boetselaer, vrijheer van Asperen, heer te
Carnis, terwijl het leen no. 4 ermee wordt verenigd.
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20-10-1607: Gedeon van Boetselaer en van Asperen verzekert ten behoeve van jonkvrouwe
Wilhelmina van Praet van Moerkercken, weduwe van jonkheer Jacob de Valadolijt, een
losrente van 65 karolusgulden 19 stuiver 6 penning, de penning zestien, d.d. 28 september
1607, op het leen (D 2, fol. 219v).
25-9-1645: Frederick Hendrick van de Boetzelaer en van Asperen bij dode van zijn vader
heer Gedion van de Boetzelaer en van Asperen, baron van Langerack, heer van Nijepoort en
Carnis, ambassadeur in Frankrijk (F 2, fol. 180).
10-6-1650: Cornelis Musch, heer van Waeldorp, na overdracht door meester Willem de
Groot, executeur testamentair van heer Gedion van Boetselaer en Asperen, baron van
Langerack, heer van Nieupoort en Carnisse, ambassadeur in Frankrijk (F 2, fol. 184).
13-4-1652: Elisabeth Cats bij dode van haar man Cornelis Musch, ridder, heer van Waesdorp,
Carnisse en Nieuweveen, griffier van de Staten Generaal (F 2, fol. 193v).
4. De helft van een derde deel van het in 1537 bedijkte deel van de tienden van
Carnisse.
13-7-1547: Gijsbert van Zuylen Hendricxz. na overdracht door heer Joest van Praet van
Moerkercken te lossen met 1000 karolusgulden (A 2, fol. 191v).
13-8-1575: Henrick van Zuylen bij dode van zijn vader Gijsbert van Zuylen Henricksz. (B 2,
fol. 33v).
31-5-1600: Henrick van Suylen bij dode van zijn vader Henrick van Suylen Gijsbertsz. (D 2,
fol. 139).
11-5-1604: Gedeon van Boetselaer en van Asperen, vrijheer van Langerack en Nijpoort na
overdracht door Henrick van Zuylen Henricksz. tegen betaling van 1000 karolusgulden (D 2,
fol. 185v).
7-3-1607: Het leen wordt verenigd met het leen no. 3 (D 2, fol. 215v).
5. Een erfrente van 50 karolusgulden uit de koren- en smaltienden van Carnisse
..-.-1...: Alijdt Barthouts na overdracht door heer Lodewijck van Praet, heer van Moerkercken
(A 2, fol. 259v).
27-9-1552: Meester Willem Schoeck Tielmansz. na overdracht door Dirckge
Barthoutsdochter (dochter van Alijdt Barthouts weduwe), weduwe van Gijsbrecht van Arckel,
met haar zoon Jan van Wels de Jonge (A 2, fol. 259v).
30-6-1565: Jonkvrouwe Alidt van der Efemdt Petersdochter, gehuwd met meester Boudewijn
Jacobsz., raad in het Hof van Holland (A 2, fol. 457v).
13-7-1577: Jonkvrouwe Elisabeth Schouck, gehuwd met meester Johan van Muijlwijck, bij
dode van haar grootmoeder, jonkvrouwe Alidt van der Empt, echtgenote van meester
Boudewijn Jacopsz., raad in de Grote Raad van Mechelen (B 2, fol. 56v).
22-3-1620: Jonkheer Tielman van Muijlwijck bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Elisabeth
Schoock, weduwe van meester Johan Muylwijck (E 2, fol. 59).
6. 100 karolusgulden uit de tienden van Carnisse
23-7-1565: Jonkheer Willem van Praet van Moerkercken na overdracht door jonkheer Rutger
van den Boetselaer (A 2, fol. 458).
10-5-1567: Jonkvrouwe Wilhelmina van Praet van Moerkercken, onmondig, hulde door
jonkvrouwe Anna van Cuyck, weduwe van Adam Ram, bij dode van haar vader jonkheer
Willem van Praet van Moerkercken (A 2, fol. 481).
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7. Het derde deel van de tienden van Berendrech in het ambacht van Theodericus de
Reden (1328: in het ambacht van Johan heer Gillysz.).
18-2-1264: Theodericus de Reden (Barendrecht, inv.nr. 85).
..-.-1...: Dieric van Riede (vóór 16-9-1320).
24-5-1328: Gillys, de oudste zoon van Jan heer Gillysz., na overdracht door heer Diederic van
Reyde en diens oudste zoon Ghiselbrecht, na de dood van zijn vader zal Gillys het leen aan
zijn oudste broer overdragen (Barendrecht, inv.nr. 85).
8. Het derde deel van de tienden van Berendrech in het ambacht van Nicholaus de
Berendrech (..-.-1...: in het ambacht van Claeuwaert Goedinsz., vóór 16-9-1320).
..-.-1...: Nicholaus de Berendrech (vermeld 18-2-1264).
..-.-1...: Claeuwaert Goedinsz. (vóór 16-9-1320).
9. De korentienden van Barendrecht (1361: in het ambacht van Oost-Barrendrecht,
toebehorende de heer van Wassenaer, en van West-Barrendrecht, genaamd
Clauwerts ambocht van die Poel).
3-8-1357: Daniel van der Merwede, ridder, gehuwd met Margriet van Steyne (Barendrecht,
inv.nr. 112, fol. 21).
26-7-1361: Heer Jan van Rosendalle, ridder (A, f 46v).
7-9-1361: Machteld, gehuwd met heer Diederic van Wassenaer, burggraaf van Leyden
(Barendrecht, inv.nr. 87).
28-11-1486: Philips van der Doyst, nadat het leen meer dan 60 jaar onder water heeft gestaan
(C, liber Jacobi de Steegh, fol. 9v).
18-9-1491: Jan van der Doyst (C, liber Jacobi de Steegh, fol. 14v).
31-7-1502: Jan heer van Wassenaer (C, liber Willem van der Nijkerke, Zeeland en Holland,
fol. 30v). (20-1-1503 en 19-9-1504: geschil met de qrafellijkheid van Holland over het bezit
van de zende, zelfde register, fol. 32 en 33).
8-4-1516: Johan van Wassenaer, burggraaf van Leyden bij dode van zijn vader heer Johan
van Wassenaer van Catwyck, burggraaf van Leyden (C, liber Willem van der Nijkerke,
Zeeland en Holland, fol. 47v).
10. De smaltienden van Barendrecht (1327: en van Karnisse).
..-.-1...: Gelys van Barendrecht (vóór 16-9-1320).
12-12-1327: Jan heer Gillisz., poorter te Dordrecht, met ledige hand (Barendrecht, inv.nr. 86).
12-10-1342: Jonkvrouwe Machteld Gylis heren Janszoonsdochter, zoals haar vader het leen
hield (Barendrecht, inv.nr. 86).
7-7-1361: Mechteld, gehuwd met Dyderic van Wassenaer, burggraaf van Leyden
(Barendrecht, inv.nr. 87).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen no. 9.
Betreffende het uitoefenen van het collatierecht van de kerk van Carnisse, is een acte bewaard
van 24 oktober 1365. De abt draagt dan Engelbertus de Assynch, vicaris van Sint Johannes te
Utrecht, voor als rector van het altaar en de vicaris in plaats van Ghiselbertus de Gouda (A,
fol. 65).
Een vroegere priester komen wij tegen in een pauselijke bul van 18 januari 1350, waarbij
opdracht gegeven wordt om Henricus Utenleen in het bezit van de kerk te stellen, niettegenstaande deze reeds een kanunnikprebende in de kerk te Arnhem bezit.
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Rotta omvat Hillegersberg en de later ervan afgesplitste parochies Bleyswijk, Zevenhuizen,
Cralingen en Rotterdam.
Inderdaad oefent de abt in de genoemde parochies het collatierecht uit. Het tiendbezit komt
niet overeen met het gehele grondgebied ervan, zo liggen in Rotte tienden, die reeds door heer
Ghisebrecht Bokel omstreeks 1282 in leen van de graaf worden gehouden en door zijn
kleinzoon, heer Dirc Bokel op 26 oktober 1325 verkocht worden aan heer Gheraerd van
Voorne.
Na het uitsterven van het huis Voorne in 1371 worden zij met andere Voornse domeinen ten
noorden van de Maas gelegen beheerd door de grafelijke rentmeester van Noord-Holland.
Aangezien in het begin van de veertiende eeuw de tienden van Rottevelt gelegen tussen
Bleyswijk en Lauwertssloot (Bergpolder) aan de abdij behoren evenals die er ten zuiden van
gelegen, kunnen de grafelijke tienden of in Bleyswijk liggen, welke noch in het grafelijk,
noch in het abdij-archief voorkomen, of in het gebied ten oosten van de Rotte in Ommoorden,
waarvan niet zeker is, of zij van een van de hieronder volgende complexen deel uitmaken.
HILLEGERSBERG
11. De tienden (1396: grof en smal) tussen Scarpendrecht en Lauwertsloot in het
kersspel van Heiligersberge in cijnsleen (1396: tegen 5 lb. per jaar).
..-.-1...: Alyt van Ghestel (in pacht vóór 16-9-1320).
13-8-1366: Vrancke van Ghestel (A, fol. 251 en B, fol. 341).
12-5-1383: Fran(ck van) Ghistel met ledige hand (A, fol. 31).
15-5-1396: Johan van Ghestel Willamsz. (A, fol. 100).
20-5-1402: Jan van Ghestel onmondig, voogd: Aernt Schilders, bij dode van zijn vader Jan
van Ghestel (A, fol. 100v).
25-5-1407: Johan van Ghistel, onmondig, voogd: Aernt Schilders, met ledige hand (A, fol.
244v).
27-5-1415: Jan van Gistel, met ledige hand (A, fol. 327).
15-12-1424: Adryaen van Matenesse nadat Jan van Ghestel het leen verbeurd had, door sedert
1421 geen pacht te betalen, welke achterstand door Adryaen betaald zal worden (B, fol. 341).
16-3-1436: Wouter van Matenesse tocht zijn vrouw Durff van Rijn aan het leen (B, fol. 344).
18-5-1488: Adriaen van Matenesse bij dode van zijn vader Wouter van Matenesse (C, fol.
13v).
23-6-1509: Jan van Matenesse bij dode van zijn vader Adriaen van Matenesse (C, liber
Willem van der Nijkerke, fol. 42).
11-5-1524: Adriaen van Matenesse bij dode van zijn vader Jan van Matenesse (Schiedam,
familie-archief van Matenesse).
12-2-1558: Jan van Matenesse bij dode van zijn vader Adriaen van Matenesse (A 2, fol.
350v).
31-12-1603: Jonkheer Adriaen van Matenesse, heer van Matenesse en Opmeer, bij dode van
zijn vader Johan van Matenesse. Hulde door zijn broer Johan van Matenesse, domheer te
Utrecht, volgens procuratie d.d. 24-12-1603 (D 2, fol. 180v).
3-8-1622: Johan van Matenesse, heer van Matenesse en Opmeer, bij dode van zijn vader
jonkheer Adriaen van Matenesse (E 2, fol. 94v).
19-6-1654: Adriaen, heer van Matenesse, Rivière, en Opmeer, bij dode van zijn vader heer
Johan van Matenesse, Rivière, Opmeer en Souteveen (F 2, fol. 209).
30-12-1655: Jonkheer Gijsbrecht van Matenesse, onmondig, voogd: Henrick Valckenaer, bij
dode van zijn vader heer Johan van Matenesse, heer van Matenesse, Rivière en Souteveen (F
2, fol. 231).

8

21-8-1671: Florentina van Matenesse, onmondig, moeder Margaretha Valckenaer, douarière
van Rasquart, zuster Maria van Mathenesse, bij dode van haar broer Willem, heer van
Matenesse en Rasquard (H 2, fol. 70).
12. De helft van de smaltienden van Hilleghertsberghe.
..-.-1...: Kerstant van Raephorst (vóór 16-9-1320, de helft van de smaltienden tussen
Scarpenes en Lauwersloot).
6-10-1381: Jonkvrouwe Elisabeth, dochter van Kerstant van den Berghe (A, fol. 39v).
..-.-1...: … … … Berghe (A, fol. 39v).
28-6-1405: Adryaen van Matenesse na overdracht door zijn vader Wouter van Matenesse,
ridder, behoudens diens lijftocht (Schiedam, familie-archief van Matenesse).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen no. 11.
ROTTERDAM
13. De tienden van Gheelwyc (1361: Gheylwijck bij Rotterdamme, uitgezonderd die van
de weduwe van de kerk van Cralinghe).
..-.-1...: Hughe die Vischer (vóór 16-9-1320).
25-7-1361: Frank den Visscher (A, fol. 29v).
7-5-1383: Gherit Vrancke Vischersz. (A, fol. 29).
20-8-1407: Gherijt die Visscher Vranckenz. (A, fol. 261v).
16-9-1417: Aelbert Vranke idie Visschersz. zoals zijn broer Gherijt die Visschers en zijn
voorouders het leen hielden (A, fol. 367).
14. De tienden van Siboutnesse (1360: Zibodenesse bij Rotterdamme, 1394: in het
kerspel van - en bij de stad Rotterdamme).
..-.-1...: IJsbrant (vóór 16-9-1320).
25-7-1360: IJsebrant Woestersz., onmondig, voogd: Peter IJsebrantsz. (A, fol. 31v).
11-3-1383: Lambert van IJsselt (A, fol. 73).
19-3-1394: Aernt Reynaersz. (A, fol. 88).
15. De tienden van Rubroec (1409: binnen de parochie van Rotterdam, tegen 20 oude
Vlaamse groten per jaar).
..-.-1...: IJsbrant (vóór 16-9-1320).
..-.-1...: Volfaert Jans Coksz. (A, fol. 88v).
24-3-1409: Jan die Cok Wolfaertsz. te versterven op zijn dochter Adriaen (A, fol. 270).
10-6-1418: Adriaen, dochter van Jan die Cok (A, fol. 370v).
9-3-1436: Jonkvrouwe Adriaen Johan die Cocsdochter met ledige hand (B, fol. 344).
25-4-1436: Gerijt Pietersz. te Gouda na overdracht door jonkvrouwe Adriaen Jan die
Cocsdochter, behoudens haar lijftocht (B, fol. 344).
11-5-1465: Meester Wolfert Jansz., doctor in de medicijnen, als erfgenaam van jonkvrouwe
Adriaen Jan de Cocsdochter, voor wie indertijd haar man meester Danel Wittesz. hulde heeft
gedaan (B, fol. 323 en 323v).
19-10-1482: Jan Jansz. van Rotterdam na overdracht door heer Johan Wolfertsz., priester (B,
fol. 401).
23-9-1499: Jan Jansz. van Rotterdam met ledige hand (C, liber Wilhelmi van der Nyerkercke,
Zeeland en Holland, fol. 27).
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10-9-1504: Jan Jansz. van Rotterdam zoals Jan Jansz. de Oude het leen hield (C, liber
Wilhelmi van der Nyerkercke, Zeeland en Holland, fol. 33v).
16-7-1543: Cornelis Alertsz. van Rotterdam bij dode van zijn moeder Ermgardt Peter
Brouckendochter (A 2, fol. 130v).
26-3-1547: Dirck Alertsz., onmondig, hulde door Cornelis Dircx Malle, na overdracht door
Cornelis Alertsz. (A 2, fol. 174).
3-8-1558: Dirck Alertsz. doet zelf hulde (A 2, fol. 174).
26-6-1578: Cornelis Jansz. Brouck bij dode van zijn neef Dyrick Alartsz. (B 2, fol. 65).
14-7-1578: Dyrick Cornelisz. Moll bij dode van zijn neef Dyrick Alartsz. (B 2, fol. 65).
1-9-1581: Jan Pietersz. Dubien, onmondig, vader: Pieter Jansz. Dubien te Rotterdam, na
overdracht door Dyrick Cornelisz. Moll (B 2, fol. 101).
5-11-1628: Elisabeth van Wel bij dode van haar man Jan Pietersz. du Bien (E 2, fol. 159).
16. De smaltienden van Gheelwyc (1398: Gheilwich, tegen 8 schelling per jaar).
..-.-1...: Aernt Berghmansz. (vóór 16-9-1320).
15-6-1398: Jan de Kot Wolfaertsz. (A, fol. 96).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen no. 15.
In 1465 blijken de lenen no. 13, 14, 15 en 16 in één hand te zijn, zij worden dan omschreven
als alle tienden binnen en buiten de stad Rotterdam, zover als de vrijheid er van strekt, nl. van
mostertsaet, raepsaet, hennepsaet, voert van zeven, acht, negen of tien baggelen een heel- en
daarboven een half baggel en de tiende penning; van zes, vijf, vier een helf baggel; van drie,
twee of een de tiende penning. Eveneens van lammeren; van een kalf een goede duit; van een
bok een goede groot (B, fol. 323).
17. De tienden van het Oudelant tussen de Rotte en de vrije wedeme (1436: die nu heet
Oetsiers ka van Cralingen) strekkende tot aan het Nieuwelant toe.
..-.-1...: Volfaert Jans Coksz. (A, fol. 88v).
24-3-1409: Jan die Cock Wolfaertsz. te versterven op zijn dochter Adriaen (A, fol. 270). De
overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen no. 15.
18. De tienden van Blomersdyc, Cole en Sonnevelt (1501: die zich binnen de stad
Rotterdam tot aan de westzijde van de Rotte, op de Middeldam tot den Croon en
vandaar zuidwaarts uitstrekken).
..-.-1...: Heer Dirc Boekel ten dele in leen, ten dele in pacht (vóór 16-9-1320).
11-11-1362: Johan van Teylinghen, vrouwe van der Weteringhe, gehuwd met Willem van der
Weteringhe (A, fol. 44v).
10-11-1380: Jacob Boekel (A, fol. 31).
20-5-1394: Ghijsbrecht Jacob Boekoelsz. (A, fol. 114).
24-5-1412: Jacob Boekel Ghijsbertsz. (A, fol. 308v).
2-4-1449: Jonkvrouwe Meyn van Wena, gehuwd met Jan van der Boechorst, bij dode van
haar broer Jacob Buekel (B, fol. 353).
31-10-1493: Jan van der Boechorst, uitlandig, hulde door zijn broer Cornelis van der
Boechorst, bij dode van zijn nicht Mary Wouter Gerytsdochter (C, liber Jacobi de Steegh,
Zeeland en Holland, fol. 17).
6-11-1501: Jacob van Dorp na overdracht door zijn neef Jan van der Boechorst met de helft
van het leen (C, liber Willem van der Nijkerke, Zeeland en Holland, fol. 29v).
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6-10-1502: Jacob van Dorp na overdracht door zijn neef Jan van der Boechorst met de andere
helft van het leen (C, liber Willem van der Nijkerke, Zeeland en Holland, fol. 31).
..-.-1507: Florijs van Dorp bij dode van zijn vader Jacob van Dorp (C, liber Willem van der
Nijkerke, Zeeland en Holland, fol. 39). (12-9-1504: Hij krijgt uitstel tot het doen van hulde,
idem fol. 35).
6-2-1521: Cornelis van Dorp, onmondig en uitlandig, voogd: Gerrit van Lockhorst, ridder, bij
dode van zijn broer Florijs van Dorp (C, liber Willem van der Nijkerke, Utrecht en
Gelderland, fol. 2.26v).
28-4-1543: Cornelis van Dorp na overdracht door Adriaen van Matenesse op 28 februari
1543, die het leen bezat na overdracht door Cornelis van Dorp en stelt zekerheid op het leen
ten behoeve van jonkvrouwe Adriana van der Does, weduwe van Lockhorst, in verband met
het transport van landen te Zoterwoude (A 2, fol. 127v en 128v).
8-8-1547: Willem van Dorp, onmondig, voogd: heer Joost van Bronchorst, ridder, bij dode
van zijn vader Cornelis van Dorp (A 2, fol. 177).
30-9-1567: Willem van Dorp, gevormd tot Cornelis van Dorp, doet zelf hulde (A 2, fol. 177).
31-1-1579: Sacharias Nobelaer, heer van Grijsenoordt, Ouden Nieuwe Tonge en Melissant,
na overdracht door Cornelis van Dorp (B 2, fol. 173v).
28-12-1583: Johan van der Wyele na overdracht door Zacharias Nobelaer (B 2, fol. 137).
31-10-1589: Jonkheer Johan, heer van Schaghen, Burchhorn, Barsingerhoorn,
Harinckhuyssen, Goudriaen enz. na overdracht door Johan van der Wyele (C 2, fol. 82).
26-3-1619: Heer Didericq van Schagen, vrijheer van Goudriaen en St. Hubert, heer van
Waddinsveen, Suydelwyck en Sijll, bij dode van zijn vader heer Johan van Schagen, vrijheer
van Schagen, Barsingerhoorn enz. (E 2, fol. 47v).
1-8-1659: Lodewijck van Beyeren van Schagen, moeder en voogdes: Maria de Thiemes,
gravin van Warfusé, vrijvrouwe van Goudriaen, bij dode van zijn vader heer Dirck van
Beieren van Schagen, graaf van Warfusé, vrijheer van Goudriaen (G 2, fol. 5v).
23-5-1666: Heer Florens Carel van Beyeren van Schagen, graaf van Warfuzé, heer van
Goudriaen, moeder en voogdes: Maria de Thiemès, gravin van Warfuzé, douarière van
Goudriaen, bij dode van zijn broer heer Louis Albert van Schagen, graaf van Warfuzé,
vrijheer van Goudriaen (G 2, fol. 107).
ZEVENHUIZEN
19. De tienden te Zevenhuzen.
28-7-1306: Jonkvrouwe Beatrice, dochter van heer Diederic van der Dortoghe, zoals haar
vader en haar grootvader (Leenkamer Holland, inv.nr. 1, fol. 69).
13-8-1338: Jan van Egmondt, ridder, beleent zijn broer Gerrit van Egmondt met 20 lb. per
jaar uit het leen (Leenkamer Holland, inv.nr. 265, fol. 5).
Het leen 19 gesplitst in 19A en 19B.
19A. Een vierde deel van de tienden (1476: en het lastgeld, 1484: en een vierde deel van
de drie doyts).
30-5-1381: Dirc van Hodenpijl zoals zijn vader het leen hield (A, fol. 62).
22-3-1407: Johan van Hodenpijl bij dode van zijn vader heer Dirc van Hodenpijl (A, fol.
258v).
20-8-1411: Heer Jan van Hodenpijl tocht zijn vrouw Lysbet van Haemstede aan het leen (A,
fol. 292).
5-4-1424: Heer Jan van Hodenpijl, ridder, met ledige hand (B, fol. 339).
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5-7-1476: Aelbrecht, heer tot Scagen, ridder, bij dode van zijn moeder Johanna van
Hodenpijl, vrouwe tot Scagen met een vierde deel van de tienden en het lastgeld en bij dode
van jonkvrouwe Volken (Volkwij) van Zevenbergen met een vierde deel van de drie doyts en
de tienden (B, fol. 385).
..-.-1484: Jonkvrouwe Jozyna heer Aelbrechtsdochter van Scagen (B, fol. 385).
28-4-1542: Frans van Nyenrode, na overdracht door Josyna, vrouwe tot Schaghen (A 2, fol.
134).
8-10-1543: Adriaen van der Bochorst na overdracht door Frans van Nyenrode (A 2, fol. 134).
25-9-1570: Heer Charles van Bourgoingien, heer tot Somerdyck, na overdracht door jonkheer
Cornelis van der Bouckhorst namens zijn vader Adriaen van der Bouckhorst, hiertoe
gemachtigd op 20 juli 1570 (A 2, fol. 519v).
12-2-1583: Jonkheer Jan van Bourgonge, onmondig, oom: Jan van Bourgonge, heer van
Fraiment sur Sambre, Sint Adolphsland gezeit Oeltkensplaet, hulde door Jacob van der Maet,
rentmeester van Zegwaard en Zevenhuizen, procuratie d.d. 8-1-1583, bij dode van zijn vader
heer Charles van Bouwgogne gehuwd met Johanna van Culenberch (B 2, fol. 127).
21-6-1630: Jonkvrouwe Catharina van Gent, vrouwe van Seghsaert als enige erfgename van
vrouwe Johanna van Ghent, weduwe van heer Jan van Bourgondien, heer tot Froment,
Sevenhuysen en Seghsaert (E 2, fol. 169v).
17-8-1630: Jonkheer Hendrick Duyst van Voorhout, heer van Sevenhuysen, na overdracht
door Catharina van Gent, vrouwe van Seghsaert (E 2, fol. 171).
2-7-1640: Agatha Breeman bij dode van haar man Hendrick Duyst van Voorhout, heer van
Sevenhuysen, schoonzoon: meester Lambrecht d’Overschie, advocaat voor het Hof van
Holland (F 2, fol. 95).
26-1-1664: Heer Diderick van Voorhout, heer van Sevenhuysen bij dode van zijn moeder
Agatha Breeman, vrouwe van Sevenhuysen (G 2, fol. 39v).
19B. De grove en smaltienden (1556: drie vierde deel).
29-7-1386: Jonkvrouwe Johanne heer Willemsdochter van der Merwede, voogd: Gherijt van
den Massche Timansz., na haar vader (A, fol. 59v).
26-5-1407: Jonkvrouwe Johanne heer Willemsdochter van der Merwede, gehuwd met
Walraven van Eckoy (A, fol. 259).
28-9-1424: Jonkvrouwe Johanna heer Willemsdochter van der Merwede, gehuwd met Johan
van Herler en van Merwyck (B, fol. 339).
15-4-1556: Jonkheer Jacop van Remerswaell, gemachtigde: meester Willem van Diemen, bij
dode van zijn vader jonkheer Philips van Remerswael (A 2, fol. 319).
28-2-1562: Adriaen Henricksz. te Rotterdam na overdracht door jonkheer Jacob van
Remerswael (A 2, fol. 420).
19-4-1567: Heer Charles van Bourgoingiën, heer tot Somerdijck, na overdracht door Adriaen
Henricksz. (A 2, fol. 480).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen no. 19A.
KRALINGEN
20. De tienden (1281: grof en smal) van het nieuwe land van Craling en een kwart
(1281: een vijfde deel) van de tienden in Craling in het oude land in pacht (1281: en
de helft van de smaltienden).
(2-1-1265: Heidenricus, abt, en het convent van de St. Paulus abdij maken een verordening
inzake de uitdeling van levensmiddelen aan de broeders op verschillende feestdagen en
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bestemmen hiertoe o.a. de opbrengst van de tienden in Cralinge. Universiteitsbibliotheek te
Utrecht m.s. no. 202, fol. 1).
13-11-1270: Magtild, dochter van Wigger van Craling bij dode van haar vader, mocht echter
haar moeder het leven schenken aan een zoon, dan zal deze in haar rechten treden (A, fol.
65v).
1-7-1281: Berthold Dircksz., gehuwd met Elisabeth, dochter van Gervaes (lees Traveys) van
Keten, zoals Machteld Wiggersdochter van Cralinghen en haar man Alaerd van Bueren, en
genoemde Wigger deze hield (A, fol. 185v).
..-.-1...: Faeysdochter Baertoutsz. (vóór 16-9-1320).
31-5-1364: Willem van Cralinghen, ridder, draagt aan zijn broer Oetzier van Cralinghen o.a.
over het recht dat zijn moeder gepacht had, nl. een derde deel van de korentiende en de helft
van de smaltiende van Cralinghen (Rotterdam, heerlijkheidsarchief van Craijngen).
..-.-1...: Rogier van Kralinghen met een vierde deel van de grof en smaltienden van
Cralinghen en de tiende van het nyelande tegen 28 dortse plakken per jaar (A, fol. 88v).
9-4-1399: De echtgenote van heer Dirc van der Lecke (A, fol. 88v). (17-10-1398: Philips van
Polanen en Wouter van Mathenesse, ridders, als overlieden, Willem van Cralingen en Dirck
Hodenpijl, ridders, Jan de Wit, priester en Philips Arensz. van Dam, knape, doen uitspraak
tussen heer Dirc van der Lecke met zijn vrouw enerzijds en de heer Aernt van Duvenvoirde
met zijn vrouw anderzijds over de nalatenschap van de ouders der beide vrouwen, nl. van
Oedzier van Cralingen en zijn vrouw. Zij bepalen o.a. dat zij delen het drie vierde deel van de
korentiende en de helft van de smaltienden van het ambacht Cralinghen, die jonkvrouwe
Badeloghe van Cralinghen en haar beide zoons tot hun lijven gepacht hebben. Heer Dirc zal
behouden het vierde kwart van de korientienden en de andere helft van de smaltienden en de
korentienden van het nieuwenlande in leen van de abt. Rijksarchief Utrecht, bibliotheek van
handschriften inv.nr. 357 fol. 41).
12-5-1475: Quitantie voor de ontvangst van 9 oude frankrijkse schilden en 1 lood fijn zilver
wegens de pacht over het jaar 1475 door Adriaen van der Leck (6, fol. 4v).
14-12-1486: Gelys van der Lecke, gehuwd met Johan van Naeldwyck, ridder, neemt in
erfpacht tegen 7½ oude frankrijkse schild per jaar een derde deel van de korentienden en de
helft van de smaltienden van Cralingen en tegen 1½ oude frankrijkse schild een vierde deel
van de korentienden en de helft van de smaltienden (C, liber Jacobi de Steegh, Holland en
Zeeland, fol. 10v).
In de tweede helft van de zestiende eeuw worden de tienden te Kralingen ieder jaar in
verschillende blokken verkocht in het huis van de schout ten overstaan van twee schepenen of
heemraden. De kopers moeten twee borgen stellen, die binnen het ambacht wonen en
voldoende gegoed zijn. In het archief bevindt zich een register (inv.nr. 487) betreffende de
verkopen over 1559-1571 en 1578-1580. Schout is in deze tijd Cornelis Dircksz. terwijl als
schepenen of heemraden (h) optraden:
27-7-1559: Jan Petersz., Meus Jansz. (h).
18-7-1560: Cornelis Osiersz., Cornelis Jansz.
17-7-1561: Bruyn Isebrantsz., Pieter Jorisz.
6-8-1562: Jan Beerntsz., Lenart Reymbrantsz. (h).
4-8-1563: - 11-8-1564: Cornelis Cornelisz. Bregman, Wigger Pancrasz.
9-8-1565: Peter Dyricksz., Cornelis Jansz.
7-8-1566: Peter Jorisz., Claes Cornelisz.
8-8-1567: Wychert Pancraesz., Peter Dyricksz.
6-8-1568: Peter Dyricksz., Ariaen Jacobsz.
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13-8-1569: Meus Jansz., Cornelis Ewoutsz.
12-8-1570: Meus Jansz., Peter Dyricksz.
11-8-1571: Peter Dyricksz., Jan Cornelisz. Stam.
31-7-1578: Dammes Jansz., Jan Frantsz., Adriaen Einbertsz.
18-7-1579: Jacob Crynsz., Cornelis Cornelisz. Schout aan den hogen dijck.
30-7-1580: Ariaen Pietersz., Huych Pietersz.
Het eerste blok tussen de Oestpoort en Hoeninghen, strekkende van de dijk tot aan de
Boschweg
1559: Mees Jansz. voor 10 lb. grootvlaams, borgen: Jan Petersz. en Cornelis Dyrcksz. schout.
1560: Meus Jansz. voor 9 karolus gulden 5 stuiver, borgen: Peter Izebrantsz. en Vop
Cornelisz.
1561: Jan Cornelisz. voor 13 karolus gulden, borgen: Cornelis Dyricksz. schout en Peter
Dyricksz.
1562: Jan Cornelisz. voor 2 karolus gulden 5 stuiver, borgen Cornelis Dyricksz. schout en
Peter Izebrantsz.
1563: Jan Cornelisz. voor 8 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Peter Izebrantsz. en Peter
Dyricksz.
1564: Meus Jansz. voor 10 karolus gulden, borgen Jan Jansz. Voecht en Peter Jorisz.
1565: Meus Jansz. voor 6 karolus gulden, borgen: Peter Jansz. en Cornelis Jansz.
1566: Lienarth Reymbrantsz. voor 24 stuiver, borgen: Claes Jansz. en Ariaen Pancrasz.
1567: Meus Jansz. voor 7 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Cornelis Jansz. mollenaer en
Vop Cornelisz.
1568: Cornelis Jan Doesen voor 12 karolus gulden 5 stuiver, borgen: Bruijn Isebrantsz. en
Claes Lenaertsz.
1569: Meus Jansz. voor 18 karolus gulden, borgen: Cornelis Ewoutsz. en Cornelis Jansz.
1570: Jan Huygensz. voor 13 karolus gulden, borgen: Cornelis Ewoutsz. en Leenarth
Reymbrantsz.
1571: Meus Jansz. voor 3 karolus gulden 5 stuiver, borgen: Peter Dyricksz. en Cornelis
Jansz., mollenaer.
1578: niet ingezaaid.
1579: Leenart Pietersz. voor 7½ rijns gulden, borgen: Symon Reyssen en Peter Cornelisz.
1580: Sebastiaen Ariaensz. voor 23 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Dyrick Jansz. en
Leenart Petersz. Trull.
Het tweede blok tussen Hoeningen en Douwenvliet, strekkende van de dijk tot de ’sGravenweg
1559: Jan Gerritsz. Quack te Rotterdam voor 4 lb groot Vlaams 5 stuiver, borgen: Aernt
Pancraetsz. en Jan Petersz. Simpel.
1560 Ariaen Henricksz. voor 2 karolus gulden 10 stuiver borgen: Ariaen Martensz. en
Pancraes Wiggersz.
1561: niet gezaaid.
1562: Jan Baerntsz. voor 7 stuiver, borgen: Cornelis Dyricksz. schout en Vincent Jansz.
1563: niet gezaaid.
1564: Jan Bartsz. Backer voor 5 karolus sulden 5 stuiver, borgen: Claes Jansz. Gijsen en
Jacob Quirijnsz.
1565: Cornelis Dyricksz. schout voor 3 karolus gulden, borgen: Meus Jansz. en Dammes
Jansz.
1566: Peter Dyricksz. voor 2 gulden 10 stuiver, borgen: Peter Izebrantsz. en Peter Jorisz.
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1567: Cornelis Dyricksz. schout voor 4 karolus gulden, borgen: Cornelis Jansz. mollenaer en
Meus Jansz.
1568: Peter Dyricksz. voor 11 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Ariaen Jacopsz. en Jan
Fransz.
1569: Ariaen Henricksz. Schout aen den hoegen dijck voor 11 karolus gulden 10 stuiver,
borgen: Cornelis Ariaensz. en Dyrick Voppensz.
1570: Ariaen Henricksz. Schout aen den hoegen dijck voor 3 karolus gulden 5 stuiver,
borgen: Claes Jan Gijsen en Cornelis Osiersz.
1571: Jan Beerntsz. Backer voor 3 karolus gulden, borgen: Goris Jansz. en Toenis Goessensz.
1578: Gijsbert Dammensz. voor 2 gulden 10 stuiver, borgen: Sebastiaen Aerisz. en Ariaen
Bruynsz.
1579: Gysbert Dammensz. voor 2 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Dammes Jansz. en
Ariaen Hubrechtsz.
1580: Cornelis Wilhelmsz. voor 8 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Lienaert Petersz. Trull
en Ariaen Bruenisz.
Het derde blok genaamd de Nes (1566: tussen de heul en de vliet, waar vroeger de molen
stond, strekkende van de dijk tot aan het toepat)
1559: Tijs Hugensz. voor 8 lb groot Vlaams, borgen: Toenis Petersz. Bruggeman en Jan
Jansz. Voecht.
1560: Jacob Crynsz. voor 8 karolus gulden, borgen: Anthonis Goertsz. en Lienarth Cornelisz.
1561: Toenis Petersz. Bregman voor 12 karolus gulden, borgen: Jan Toenisz. Bergman en Jan
Baerntsz.
1562: Cornelis Dyricksz. schout voor 12 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Meus Jansz. en
Peter Jorisz.
1563: Cornelis Jansz. voor 10 karolus gulden 5 stuiver, borgen: Meus Jansz. en Vincent
Jansz.
1564: Cornelis Jansz. moelenaer voor 12 karolus gulden 5 stuiver, borgen: Cornelis
Cornelisz. Bregman en Mathys Hugensz.
1565: Lenart Reymbrantsz. voor 28 karolus gulden, borgen: Peter Jorisz. en Dammes Jansz.
1566: Cornelis Jansz. moelenaer voor 22 karolus gulden 5 stuiver, borgen: Goris Jansz. en
Cornelis Cornelisz. Bregman.
1567: Vop Cornelisz. voor 31 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Meus Jansz. en Dammes
Jansz.
1568: Cornelis Jansz. mollenaer voor 44 karolus gulden 15 stuiver, borgen: Vincent Jansz. en
Matthijs Hugensz.
1569: Cornelis Jansz. mollenaer voor 47 karolus gulden, borgen: Meus Jansz. en Cornelis
Ewoutsz.
1570: Meus Jansz. voor 22 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Cornelis Jansz. mollenaer en
Peter Dyricksz.
1571: Pancraes Dyricksz. voor 20 karolus gulden, borgen: Vop Cornelisz. en Wychert
Pancraesz.
1578: Dammes Jansz. voor 29 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Peter Jacobsz. en Huych
Petersz.
1579: Melis Cornelisz. voor 28 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Adriaen Maertensz. en Jan
Frantsz.
1580: Gerrit Cornelisz. voor 28 karolus gulden, borgen: Thoenis Bregman en Jacob Crynensz.
Het vierde blok (1565: genaamd den Doel) tussen de Doewenvliet en de Cuylkade, waar
de molen vroeger stond, strekkende van de Polsloet tot de ’s-Gravenwech
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1559: Jan Baertoutsz. backer voor 3 lb. groot Vlaams 10 stuiver, borgen: Claes Jansz. en
Jacob Crijnensz.
1560: Cornelis Jansz. voor 5 karolus Matthys Claesz. en Cornelis Osiers. gulden 15 stuiver,
borgen:
1561: Jan Baerntsz. voor 15 karolus gulden 5 stuiver, borgen: Jacob Crynsz. en Toenis
Petersz. Bergman.
1562: Peter Dyricksz. voor 7 stuiver, borgen: Leenert Cornelisz. alias Graef van Benthem en
Jan Adriaensz. den Outden.
1563: Mathijs Hugensz. voor 10 karolus gulden, borgen: Cornelis Cornelisz. en Claes Jansz.
1564 Jacob Quyrijnsz. voor 17 karolus gulden, borgen: Jan Toenisz. Bregman en Jan Bartsz.
backer.
1565: Cornelis Jansz. mollenaer voor 8 karolus gulden, borgen: Peter Jorisz. en Peter
Dyricksz.
1566: Jan Fransz. voor 35 stuiver, borgen: Vincent Jansz. en Vop Cornelisz.
1567: Jan Bartsz. backer voor 6 karolus gulden, borgen: Claes Jansz. Gysen en Ariaen
Henricksz. Schout aen den hoegen dyck.
1568: Jan Bartsz. backer voor 11 karolus gulden, borgen: Claes Jansz. en Ariaen Henricksz.
1569: Jan Bartsz. backer voor 5 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Cornelis Jansz. en
Cornelis Ariaensz.
1570: Cornelis Dyricksz. schout voor 2 gulden 10 stuiver, borgen: Meus Jansz. en Peter
Dyricksz.
1571: Vop Petersz. voor 6 karolus gulden, borgen: Cornelis Dyricksz. schout en Peter
Dyricksz.
1578: niet ingezaaid.
1579: Dammes Jansz. voor 2 karolus gulden, borgen: Huych Petersz. en Leenaert Petersz.
1580: Wouter Adriaensz. voor 4 karolus gulden, borgen: Ariaen Ewoutsz. en Ewout
Adriaensz.
Het vijfde blok tussen de oestcuylkade en de doewen zijll, strekkende van de dijk tot aan
de ’s-Gravenweg
1559: Thys Hugensz. voor 4 lb. groot Vlaams min 5 stuiver, borgen: Toenis Petersz. Brugman
en Jan Jansz. Voecht.
1560: Cornelis Jansz. voor 13 karolus gulden, borgen: Matthijs Claesz. en Cornelis Osiersz.
1561: Toenis Petersz. Bregman voor 29 stuiver, borgen: Jan Toenis Bregman en Jan Baerntsz.
1562: Cornelis Jansz. voor 34 stuiver, borgen: Vincent Jansz. en Matthijs Claesz.
1563: Peter Izebrantsz. voor 11 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Cornelis Cornelisz. en
Matthis Hugensz.
1564: Jan Bartsz. backer voor 18 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Claes Jansz. en Jacop
Quyrijnsz.
1565: Cornelis Jansz. in Croeswijck voor 20 karolus gulden, borgen: Meus Jansz. en Dammes
Jansz.
1566: Dammes Jansz. voor 5 karolus gulden, borgen: Peter Izebrantsz. en Wychert Pancraesz.
1567: Adriaen Mertensz. voor 11 karolus gulden, borgen: Jan Fransz. en Ariaen Jansz.
1568: Cornelis Jansz. mollenaer voor 14 karolus gulden, borgen: Vincent Jansz. en Matthijs
Hugensz.
1569: Cornelis Dyriksz. schout voor 28 karolus gulden, borgen: Meus Jansz. en Cornelis
Jansz.
1570: Cornelis Jansz. mollenaer voor 8 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Meus Jansz. en
Peter Dyricksz.
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1571: Dammes Jansz. voor 7 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Ariaen Petersz. en Claes
Lienartsz.
1578: Jacob Quirijnsz. voor 15 karolus gulden, borgen: Thijs Hugensz. en meester Christiaen.
1579: Dammes Jansz. voor 18 karolus gulden, borgen: Melis Cornelisz. en Huych Petersz.
1580: … Quirijnsz. voor 24 karolus gulden, borgen: Jan Toenisz. Bregman en meester
Christiaen.
Het zesde blok tussen de dowen zijll en de oestkade, strekkende van de dijk tot aan de ’sGravenweg
1559: Jan Bartoutsz. backer voor 1 lb groot Vlaams 4 stuiver, borgen: Claes Jansz. en Jacop
Crynensz.
1560: Peter Dyricksz. voor 1 gulden 10 stuiver, borgen: Damas Jansz. en Wiggert Pancraesz.
1561: Jan Baerntsz. voor 8 gulden 10 stuiver, borgen: Jacop Crynsz. en Toenis Petersz.
Bergman.
1562: Jan Baerntsz. voor 8 karolus gulden min 5 stuiver, borgen: Vincent. Jansz. en Cornelis
Dyricksz. schout.
1563: Vincent Jansz. voor 8 karolus gulden, borgen: Meus Jansz. en Cornelis Jansz.
1564: Vincent Jansz. voor 12 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Goris Jansz. en Cornelis
Jansz.
1565: Jan Fransz. voor 7 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Vincent Jansz. en Goris Jansz.
1566: Vincent Jansz. voor 28 stuiver, borgen: Jan Fransz. en Vop Cornelisz.
1567: Jan Bartsz. backer voor 8 karolus gulden, borgen: Claes Jansz. Gijsen en Ariaen
Henricksz. schout aenden hoegen dyck.
1568: Vincent Jansz. voor 6 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Cornelis Jansz. mollenaer en
Ariaen Maertensz.
1569: Vincent Jansz. voor 4 gulden 5 stuiver, borgen: Peter Dyricksz. en Ariaen Jacobsz.
1570: Vincent Jansz. voor 2 gulden 5 stuiver, borgen: Andries Jorisz. en Jan Petersz. den
Jongen.
1571: Vincent Jansz. voor 4 karollus gulden 5 stuiver, borgen: Peter Jorisz. en Pancraes
Dyricksz.
1578: Ariaen Herbertsz. van Capelle voor 14 karolus gulden, borgen: Meester Christiaen en
Joris Vincentsz.
1579: Jacob Schiltman voor 15 karolus gulden, borgen: Ariaen Martensz. en Jan Frantsz.
1580: Jacob Schiltman voor 17½ karolus gulden, borgen: Jan Fransz. en meester Christiaen.
Het zevende blok in het veen tussen de oestkade en de kercklaan, strekkende van de ’sGravenweg tot de landscheiding
1559: Jan Petersz. Sempell binnen Rotterdam voor 12 lb groot Vlaams, borgen: Jan Ariaensz.
den Ouden en Cornelis Dyricksz. schout.
1560: Peter Ariaensz. voor 11 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Cornelis Cornelisz. en Claes
Janse.
1561: Peter Ariaensz. den Rustigen voor 16 karolus gulden, borgen: Claes Jansz. en Vop
Cornelisz.
1562: Jan Petersz. Sempell voor 12 karolus gulden, borgen: Jan Arisz. den Ouwen en Vincent
Jansz.
1563: Peter Dyricksz. voor 13 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Ariaen Pancraesz. en Jan
Petersz.
1564: Peter Izebrantsz. voor 17 karolus gulden, borgen: Matthijs Hugensz. en Cornelis
Cornelisz. Bregman.
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1565: Cornelis Dyricksz. schout voor 6 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Meus Jansz. en
Dammes Jansz.
1566: Peter Izebrantsz. voor 5 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Peter Dyricksz. en Peter
Jorisz.
1567: Jan Hugensz. voor 12 karolus gulden, borgen: Vop Cornelisz. en Jan Petersz.
1568: Cornelis Dyricksz. schout voor 20 karolus gulden 5 stuiver, borgen: Peter Dyricksz. en
Ariaen Jacopsz.
1569: Cornelis Dyricksz. schout voor 11 karolus gulden, borgen: Meus Jansz. en Cornelis
Jansz.
1570: Dammes Jansz. voor 8 karolus gulden, borgen: Cornelis Osiersz. en Pancraes Dyricksz.
1571: Cornelis Ewoutsz. voor 3 gulden 10 stuiver, borgen: Cornelis Jansz. en Jan Petersz. den
Ouden.
1578: Ariaen Petersz. voor 3 karolus gulden, borgen: Ariaen Hubrechtsz. en Lenarth Petersz.
1579: Ariaen Hubrechtsz. voor 7 karolus gulden 15 stuiver, borgen: Jan Frantsz. en Ariaen
Martijnsz.
1580: Cornelis Dyrick schout voor 7 karolus gulden, borgen: Huych Petersz. en Ariaen
Petersz.
Het achtste blok in het veen tussen de kercklaan en de goetshuyskade, strekkende van de
’s gravenweg tot de landscheiding
1559: Peter Jorisz. voor 6 lb groot Vlaams 5 stuiver, borgen: Jan Petersz. en Lienarth
Reymbrantsz.
1560: Peter Dyricksz. voor 12 karolus gulden, borgen: Wichert Pancrasz. en Damas Jansz.
1561: Jan Petersz. Sempell voor 10 gulden, borgen: Cornelis Cornelisz. Bregman en Lenarth
Cornelisz. alias Graeff van Benthem.
1562: Pieter Arisz. den Rustigen voor 11 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Peter Jorisz. en
Meus Jansz.
1563: Lenarth Reymbrantsz. voor 14 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Aert Pancraesz. en
Peter Dyricksz.
1564: Lenarth Reymbrantsz. voor 20 karolus gulden, borgen: Peter Jorisz. en Meus Jansz.
1565: Cornelis Dyricksz. schout voor 5 karolus gulden, borgen: Meus Jansz. en Dammes
Jansz.
1566: Peter Dyricksz. voor 7 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Peter Izebrantsz. en Peter
Jorisz.
1567: Leenarth Reymbrantsz. voor 4 karolus gulden 15 stuiver, borgen: Peter Izebrantsz. en
Ariaen Jacopsz.
1568: Lenarth Reymbrantsz. voor 15 karolus gulden, borgen: Engebert Aertsz. en Peter
Cornelisz.
1569: Cornelis Dyricksz. schout voor 12 karolus gulden, borgen: Meus Jansz. en Cornelis
Jansz.
1570: Ariaen Petersz. voor 5 gulden 5 stuiver, borgen: Peter Dyricksz. en Meus Jansz.
1571: Peter Jorisz. voor 8 karolus gulden 5 stuiver, borgen: Vincent Jansz. en Peter Dyricksz.
1578: Vop Cornelisz. voor 4 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Peter Cornelisz. en Aernt
Wychersz.
1579: Gysbrecht Dammesz. voor 18 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Adriaen Hubrechtsz.
en Huych Petersz.
1580: Arnt Wiggersz. voor 20 karolus gulden, borgen: Lienaert Petersz. Trull en Gysbert
Dammesz.
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Het negende blok genaamd den Boos (1564: het Bosch) tussen de Goetshuyskade en de
scheiding van de Boos, strekkende van de Boosweg tot aan Mallenburch
1559: Vop Cornelisz. voor (…) 5 stuiver.
1560: Jan Gerritsz. Quaeck te Rotterdam voor 2 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Cornelis
Dyricksz. schout en Vop Cornelisz.
1561: Leenart Cornelisz. aslias Graeff van Benthem voor 12 karolus gulden 10 stuiver,
borgen: Cornelis Cornelisz. Bregman en Vincent Jansz.
1562: Peter Jorisz. voor 5 karolus gulden, borgen: Meeus Jansz. en Lienarth Reymbrandtsz.
1563: Meus Jansz. voor 30 stuiver, borgen: Peter Jorisz. en Vop Cornelisz.
1564: Peter Jorisz. voor 2 karolus gulden 15 stuiver, borgen: Meus Jansz. en Jan Jansz.
Voecht.
1565: Lienarth Cornelisz. Graeff voor 3 karolus gulden 15 stuiver, borgen: Meus Jansz. en
Pancraes Dyricksz.
1566: Lienarth Reymbrantsz. voor 3 karolus gulden, borgen: Claes Jansz. en Peter Feisz.
1567: Peter Dyricksz. voor 45 stuiver, borgen: Meus Jansz. en Jan Petersz.
1568: Pancraes Kansz. voor 10 karolus gulden, borgen: Peter Dyricksz. en Jan Fransz.
1569: Pancraes Jansz. voor 15 karolus gulden, borgen: Peter Dyricksz. en Claes Jansz.
1570: Aryaen Dyricksz. voor 2 gulden 10 stuiver, borgen: Peter Dyricksz. en Meus Jansz.
1571: Peter Dyricksz. voor 36 stuiver, borgen: Meus Jansz. en Cornelis Jansz.
1578: Lienarth Petersz. voor 2 karolus gulden, borgen: Huych Petersz. en Ariaen Hubrechtsz.
1579: Claes Lienartsz. voor 1 karolus gulden, borgen: Gijsbert Gerritsz. en Bastiaen Ariaensz.
1580: Daniel Cornelisz. voor 6 karolus gulden, borgen: Ariaen Bruenisz. en meester
Christiaen.
Het eerste blok kenniptienden, genaamd den Ouden Dijck
1559: Jan Petersz. Sempell voor 6 stuiver.
1560-1571: niet ingezaaid.
1578: niet ingezaaid.
1579: Leenarth Petersz. voor 12 stuiver.
1580: verkocht voor 6 stuiver, die aan de kerk zijn geschonken.
Het tweede blok kenniptienden, genaamd den Hoegen Dijck (1571: tussen het
Hoeningsche bos en de Oestkade, strekkende van de dijk tot aan de ’s-Gravenweg).
1559: Jan Petersz. Sempell voor 31 stuiver.
1560: Ariaen Henricksz. voor 3 karolus gulden, borgen: Ariaen Marthensz. en Pancraes
Wychertsz.
1561: Peter Dyricksz. voor 2 karolus gulden 5 stuiver, borgen: Damas Jansz. en Leenart
Reymbrantsz.
1562: Jan Petersz. Sempell voor 12 stuiver, borg: Cornelis Dyricksz. schout.
1563: Peter Dyricksz. voor 30 stuiver, borgen: Jan Petersz. en Ariaen Pancraesz.
1564: Goris Jansz. voor 5 karolus gulden, borgen: Cornelis Jansz. moelenaer en Thijs
Hugensz. Bregman.
1565: Dammes Jansz. voor 6 karolus gulden, borgen: Peter Jorisz. en Lenarth Reymbrantsz.
1566: Jan Bartsz. backer voor 3 karolus gulden, borgen: Cornelis Jansz. en Andries Jorisz.
1567: Vincent Jansz. voor 5 karolus gulden, borgen: Cornelis Jansz. mollenaer en Matthijs
Hugensz.
1568: Jan Bartsz. backer voor 6 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Claes Jansz. en Ariaen
Henricksz.
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1569: Ariaen Henricksz. schout van den hoegen dyck voor 9 karolus gulden, borgen: Jan
Toenisz. Bregman en Cornelis Ariaensz.
1570: Jan Bartsz. backer voor 6 gulden 10 stuiver, borgen: Ariaen Henricksz. en Claes Jan
Gysen.
1571: Ariaen Cornelisz. des schouten zoen van Cralingen voor 4 karolus gulden, borgen:
Peter Jorisz. en Cornelis Ewoutsz.
1578: Huych Leenaertsz. voor 5 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Ariaen Petersz. en Huych
Petersz.
1579: Jan Frantsz. voor 6 karolus gulden, borgen: Jacob Schiltman en Joris Vincentsz.
1580: Huych Petersz. voor 2 gulden 10 stuiver.
Het derde blok kenniptienden, genaamd in het veen
1559: Peter Dyricksz. voor 36 stuiver, borg: Lienarth Rembrantsz.
1560: Jan Adriaensz. den Ouden voor 1 gulden 13 stuiver, borgen: Vop Cornelis en Peter
Adriaensz. alias Rustich.
1561: Jan Adriaensz. voor 31 stuiver.
1562: Peter Izebrantsz. voor 13 stuiver, borgen: Peter Jorisz. en Peter Aresz. Rustigen.
1563: Jan Petersz. Sempell voor 28 stuiver, borgen: Engbert Aertsz. en Lienarth Cornelisz.
alias Graeff.
1564: Jan Ariaensz. den Ouden voor 32 stuiver, borg: Cornelis Jansz. moelenaer.
1565: Pancraes Dyricksz. voor 45 stuiver, borg: Jan Cornelisz. Stamme.
1566: Dammes Jansz. voor 2 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Cornelis Ewoutsz. en Peter
Izebrantsz.
1567: Pancraes Dyricksz. voor 3 karolus gulden, borgen: Cornelis Jansz. en Wychert
Pancraesz.
1568: Peter Dyricksz. voor 3 karolus gulden 10 stuiver, borgen: Ariaen Jacobsz. en Jan
Fransz.
1569: Pancraes Dyricksz. voor 4 karolus gulden, borgen: Jan Cornelisz. en Mathijs Hugensz.
1570: Gerrit Jansz. voor 3 gulden, borgen: Peter Olzebrantsz. en Jan Petersz. den Jongen.
1571: Dammes Jansz. voor 2 karolus gulden 15 stuiver, borgen: Wijchert Pancraesz. en Claes
Lienartsz.
1578: Ariaen Bruenisz. voor 13 karolus gulden, borgen: Arent Wijchersz. en Cornelis
Wilhelmsz.
1579: Cornelis Dyricksz. schout voor 14 karolus gulden, borgen: Ariaen Martensz. en Huych
Petersz.
1580: Gysbert Dammesz. voor 2 karolus gulden 15 stuiver.
De smaltienden
4-6-1559: Leenarth Reymbrantsz. voor 4 jaren voor 12 lb Vlaams per jaar.
1-5-1563: Lienarth Reymbrantsz. voor 4 jaren voor 12 lb Vlaams per jaar.
1-5-1567: Lienarth Reymbrantsz. voor 12 karolus gulden, borgen: Cornelis Bregman en Jan
Petersz. den Ouden.
1-5-1568: Lienarth Reymbrantsz. voor 12 karolus gulden, borgen: Peter Izebrantsz. en Ariaen
Jacopsz.
1-5-1569: Lienarth Reymbrantsz. voor 4 jaar voor 14 karolus gulden per jaar, borgen: Bruyn
Izebrantsz. en Peter Cornelisz.
1-5-1578: Lienarth Pietersz. voor 18 stuiver.
1-5-1579: Cornelis Dyricksz. schout voor 22 stuiver.
1-5-1580: Cornelis Dyricksz. schout voor 4 karolus gulden.
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Collatierechten
Wat betreft de collatierechten door de abdij uitgeoefend in het gebied Rotta geeft een
aantekening uit de eerste helft van de vijftiende eeuw het volgende overzicht (B, fol. 3v): de
kerk te Rotterdam met een vicarie en het gasthuis aldaar, de kerk te Cralinghen, die te
Hilleghersberg, te Bleeswijc en te Zevenhusen met de vicarie aldaar.
De volgende acten zijn in het archief overgeleverd.
ROTTERDAM
16-12-1383: Henric Croec voorgesteld voor de vicarie in het gasthuis, gesticht door en
vrijgekomen na het overlijden van Jacob Overcamp (A, fol. 56).
..-2-1483: Willem Wermboutsz. voorgesteld als bedienaar van de vicarie (B, fol. 6v).
..-.-1...: Aantekening dat Gysbert van Venray reeds in 1490 pastoor te Rotterdam, dit ambt
door keizerlijke aanbeveling heeft gekregen (C, collaciones ecclesiarum, fol. 2).
..-8-1493: Meester Mathias van Brouwershaven voorgesteld als pastoor na het overlijden van
heer Gysbert van Venray (C, collaciones ecclesiarum, fol. 1v).
11-9-1556: Heer Hubert Jacobsz. van Schevelingen voorgesteld als pastoor (A 2, fol. 37v).
KRALINGEN
27-12-1469: Heer Claes Willemsz. voorgesteld als pastoor na heer Dirc Oyndop, kanunnik
van St. Pieter (B, fol. 5).
3-6-1541: Heer Johan Pietersz. van Rotterdam voorgesteld als pastoor na heer Jan van den
Dycke (A 2, fol. 34x).
22-8-1553: Heer Pieter Pouwelsz. voorgesteld als pastoor na het overlijden van heer Jan
Pietersz. Wercijn (A 2, fol. 36xv).
HILLEGERSBERG
6-10-1491: Johan de Castro, pastoor, mag zijn beneficie ruilen voor dat van Jacob Mercator,
priester (C, collaciones ecclesiarum, fol. 2).
5-5-1545: Heer Gerard Joosten, pastoor, mag als zijn vice cureit aanstellen heer Adriaen (A 2,
fol. 34xv).
BLEISWIJK
10-10-1385: Henric Mesmaker, pastoor, mag zijn beneficie ruilen voor dat van heer Dibbolds,
pastoor te Molenersgrave (A, fol. 43).
9-5-1471: Heer Johan te Walle voorgesteld als pastoor na heer Florens Blom (B, fol. 5).
13-5-1492: Adriaen Dircksz. van Monster voorgesteld als pastoor in plaats van Willem Jansz.
van Delft (C, collaciones ecclesiarum, fol. 2).
14-8-1507: Cornelis Gillisz. voorgesteld als pastoor na het overlijden van Adriaen Dircksz.
(C, collaciones ecclesiarum, fol. 6).
23-10-1540: Heer Adrianus Andriesz. van Goude voorgesteld als pastoor na heer Dirc van
Gouda (A 2, fol. 33xv).
ZEVENHUIZEN
5-1-1402: Nicolaes Wijnz., rector van het altaar, mag zijn beneficie ruilen voor dat van heer
Jan Brugman, vicaris van St. Jan te Utrecht (A, fol. 219v).
27-2-1421: Johan, pastoor, mag zijn beneficie ruilen voor dat van Dirck Dircksz., kapelaan
van het altaar van de maagd Maria aldaar (A, fol. 11v).

21

..-3-1497: Wisso Jansz. voorgesteld als pastoor na Johan Volkerinc (C, collaciones
ecclesiarum, fol. 4).
8-4-1499: Goeswijn Jansz. voorgesteld als pastoor na het overlijden van Johan Volkerinc (C,
collaciones ecclesiarum, fol. 4).
11-1-1504: Goeswijn Jansz. pastoor mag zijn beneficie ruilen (C, collaciones ecclesiarum,
fol. 4).
18-1-1514: Meester Johan Pietersz. van Haerlem voorgesteld als pastoor na meester Willem
Backer (C, collaciones ecclesiarum, fol. 10).
13-12-1539: Heer Gerard van Westrenen, pastoor, mag zijn benefice ruilen voor die kapelrie
in de kapel te Voer binnen de parochie Voerschoten met heer Johannes Symonsz. (A 2, fol.
33xv).
25-10-1541: Heer Johan Simonsz., pastoor, mag zijn beneficie ruilen voor de kapelrie op het
altaar van de heilige broederschap in de collegiale kapel te ’s-Gravenhage met heer Gysbert
Claesz. Fincke (A 2, fol. 34x).
4-12-1554: Heer Pieter Sebastiaensz. voorgesteld als pastoor na het overlijden van heer
Gysbert Clasz. Fynck (A 2, fol. 36xv).
19-1-1555: Meester Gerard Hey Claesz. alias Bemondt voorgesteld als pastoor na het
overlijden van heer Pieter Sebastiaensz. (A 2, fol. 37v).
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