DE LEENKAMER VAN DE BURCHT TE LEIDEN, 1256-1744
door
C. Hoek
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 33 (1978), een uitgave van de
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

Inleiding
In het begin van de zestiende eeuw zijn de heren van Wassenaar, deels door vererving en deels
door aankoop, in het bezit van een aantal leenkamers. De administratie van deze is nooit gescheiden gehouden door de leengriffiers, alleen in het midden van de veertiende eeuw worden de
lenen van de Hof van Wassenaar en die van de Burcht van Leiden van elkaar onderscheiden.
Toch vallen de leenkamers nog ten dele te reconstrueren, daar in de oudere retroacta niet de van
Wassenaers, maar andere leenheren optreden. Op deze wijze volgen hier dan ook reportoria op
de lenen van diverse leenkamers.
De registratie van de lenen is goed bewaard gebleven in een serie registers, die gemerkt zijn met
letters. Het oudste register A is aangelegd in 1420 en bevat ook oudere brieven, door de leenmannen overgelegd bij het verzoeken van hun lenen. Een ouder cartularium, gemerkt AA, is
vervaardigd omstreeks 1400 en bevat akten uit de dertiende - en veertiende eeuw en ook ongedateerde lijsten van leenmannen. De registers bevinden zich in het huisarchief van het kasteel
Twickel en konden dank zij de vriendelijke toestemming van de laatste eigenares Vrouwe
M.A.M.A. baronesse van Heeckeren van Wassenaer, gravin van Aldenburg Bentinck, gemicrofilmd worden. Deze films bevinden zich op het Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage.
Een tweetal registers, die in een in 1550 aangelegd repertorium worden vermeld zijn niet meer
aanwezig, nl. het register Zwanenlenen en het register Cralingen. Dit laatste bevatte gegevens
van vóór 1520 van de leenkamer Zuydwijck, waarin die van de hofstad Rodenrijs in de polder
Schieveen te Overschie was opgenomen. Gegevens uit deze twee registers, die in dit oude repertorium voorkomen, worden aangeduid met Rep. Voor de volgende publicatie zijn de leenregisters tot en met deel O gebruikt, de jongere registers kunnen op het Algemeen Rijksarchief
worden geraadpleegd met behulp van de microfilms, waarvan een aantal is afgedrukt.
Eén van deze leenkamers was:
De leenkamer van de burcht te Leiden
Op 2 april 1340 werd Philips van Wassenair beleend met het afgestorven leen van het burggraafschap van Leiden, dat door hem was gekocht na de dood van zijn moeders broer heer Dirc, burggraaf van Leiden.1 Dat hierna de eerste tijd nog onderscheid over wordt gemaakt tussen de leenkamers van Wassenaar en Leiden, blijkt uit een lijst van leenmannen van Leiden, aangelegd
tijdens zijn zoon heer Dirc van Wassenair omstreeks 1355 en dat wordt aangevuld door een
tweede lijstje.2 Lenen, die later door de heren van Wassenair zijn uitgegeven, ook al lijken het
delen van het burggrafelijke domein te zijn geweest, zijn opgenomen in het repertorium van de
hofstad te Wassenaer.
Noten:
1. Leenkamer Holland, inv.nr. 5 fol. 6.
2. Register AA, fol. 6-9v en fol. 65-66.
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KENNEMERLAND
ASSENDELFT
1. De smaltienden van Assendelf (1356: in het ambacht, dat nu van Gherijt van Assendelf
is, 1509: van elk kalf een duit).
..-.-1...: Heynric Sisarijsz. (AA, fol. 8v).
12-12-1356: Gherijd van Assendelf nadat het leen aan de leenheer was gekomen (AA, fol. 38).
2-7-1509: Gherijt, heer van Assendelft nadat het leen door wanverzoek was vervallen (E, fol.
162).
6-2-1560: Nicolaes van Assendelft en Eemskerck bij dode van zijn vader heer Geraerdt van
Assendelft, ridder (F, fol. 58v).
3-1-1571: Floris van Assendelft, onmondig, voogd: Henrick Heermale, bij dode van zijn neef
Nicolaes, heer van Assendelft en Eemskerck volgens diens testament d.d. 12-8-1570 en behoudens de lijftocht van diens weduwe Wilhelmina van Haeften (G, fol. 26v).
14-1-1578: Jonkheer Cornelis van Assendelft, heer van Assendelft en Goudriaen, bij dode van
zijn zoon Floris van Assendelft, na verzuim (G, fol. 74).
31-5-1601: Jonkheer Gerard van Assendelft, heer van Assendelft en Heemskerck, bij dode van
zijn vader jonkheer Cornelis, heer van Assendelft (H, fol. 135v).
4-5-1618: Jonkvrouwe Anna van Assendelft, vrouwe van Assendelft, Heemskerck en Castricum,
weduwe van heer Gerrit van Renesse van der Aa, heer van der Aa, Denmarken, Streefkerck en
Nieuw Leckerland, hulde door jonkheer Adriaen van Helmijs van Welle volgens procuratie d.d.
3-5-1618, bij dode van haar broer jonkheer Gerrit, heer van Assendelft en Heemskerck (K, fol.
14).
6-7-1625: Jonkheer Gerrit, heer van Assendelft en Cralingen vernieuwt de eed (K, fol. 14).
17-2-1626: Vrouwe Agnes van Renesse van der Aa, vrouwe van der Aa en Vosmair, hulde door
Dirck van Grave volgens procuratie op 31-1-1626 verleden door haar man Nicolaes de Renesse,
baron van Halderen, heer van Vosmaer en de Aa, na overdracht door meester Adriaen Hellemijs
van der Welle volgens procuratie op 28-1-1626 verleden op het huis ter Aal namens vrouwe
Anna, vrouwe van Heemskerck, Assendelft, Castricum, van de landen van de Leck en Swijndrecht, behoudens haar lijftocht (K, fol. 49).
5-3-1630: Vrouwe Agnes van der Aa, vrouwe van Assendelft, baronesse van Haerlem, vrouwe
van der Aa, Vosmaer, Beverwijck, Eemskerck en Castricum tocht ten overstaan van Jan Lourensz., schout-, Cornelis die Assighijsen en Dirck Cornelisz., schepenen te Eemskerck, haar man
Nicolaes de Renesse, baron, heer van Mansuy, vrijheer van Assendelft, baron van Haerlem, heer
van der Aa, Vosmaer, Beverwijck Heemskerck en Castricum (K, fol. 73).
10-10-1635: Jonkheer Gerrit Frederick van Renesse, onmondig, hulde door meester Adriaen van
Hellemijs van Welle volgens procuratie verleden op 12-9-1635 op het huis van der Aa door zijn
vader heer Nicolaes de Renesse, baron van Elderen, Mansuy, vrijheer van Assendelft, baron van
Haerlem, heer van der Aa, Vosmeer, Beverwijck, Eemskerck en Castricum, tevens vader van
jonkheer Hendrick en jonkvrouwe Anne, bij dode van zijn moeder vrouwe Agnes de Renesse
van der Aa etc. (K, fol. 112).
20-7-1654: Heer Hendrick de Renesse, vrijheer van Assendelft, baron van Haerlem, heer van der
Aa, van Heemskerck en Castricum, hulde door meester Augustijn Stalpaert van der Wielen,
advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op het huis ter Aa op 10-11654, bij dode van zijn broer jonkheer Gerrit Frederick de Renesse, heer van Assendelft (L, fol.
180).
12-10-1662: Vrouwe Anna de Renesse, vrijvrouwe van Assendelft, baronesse van Haerlem,
vrouwe van der Aa, Heemskerck en Castricum, hulde door haar rentmeester meester Martinus
Barben volgens procuratie verleden op 12-7-1662 voor notaris Hessel Jansz. Brouckenburch te
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Uitgeest, bij dode van haar broer heer Hendrick van Renesse, vrijheer van Assendelft, baron van
Haerlem, heer van der Aa, Heemskerck en Castricum (M, fol. 58).
11-7-1668: Heer George Frederick de Renesse, baron van Elderen, vrijheer van Assendelft, heer
van Heemskerck, hulde door zijn rentmeester meester Martinus Barben volgens procuratie op
21-5-1668 verleden voor notaris Joan Vinck te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn nicht vrouwe
Anna de Renesse, vrijvrouwe van Assendelft (M, fol. 96).
14-11-1682: Maximiliaen Henri de Renesse, graaf de Marny, vrijheer van Assendelft, hulde door
meester Lucas Oud, doctor in de rechten, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie
verleden op 6-2-1682 op het kasteel Stockum, bij dode van zijn vader George Frederick de Renesse, baron van Elderen (M, fol. 176v).
16-1-1727: Jean Deutz de Jonge te Amsterdam, heer van Assendelft, bij dode van zijn vader Jean
Deutz de Oude, heer van Assendelft, die het leen had gekocht van heer Maximiliaen Henri de
Renesse, graaf de Masny (N, fol. 209v).
12-3-1742: Jean Deutz van Assendelft de Jonge, oud 15 jaar, hulde door Sebastiaen Thierry de
Bye volgens procuratie verleden op 17-1-1742 voor notaris Jan Ardinois te Amsterdam door zijn
moeder vrouwe Cornelia Maria Bors van Waveren, bij dode van zijn vader heer Joan Deutz van
Assendelft, vrijheer van Assendelft en Assumburg, heer van Heemskerck, oud schepen van
Amsterdam (O, fol. 95v).
HAARLEM
2. 14 varkensweiden in de Haerlemmerhout.
..-.-13..: Jacob van den Woude (AA, fol. 9v).
SCHIELAND
ROTTERDAM (Bloemersdijk)
3. 7 morgen land bij het huis ter Weijdenna, tussen de dijk en de Rotte.
..-.-13..: De vrouwe van Teylinghe (AA, fol. 9).
DELFLAND
‘S-GRAVENHAGE
4. 9 morgen 1 hond land in de Broic in Haghe ambacht.
..-.-13..: Jan van den Zijl (AA, fol. 8).
11-12-1364: Dirc van den Zijl (AA, fol. 24v).
‘S-GRAVENZANDE
5. 5 morgen land in Teylingherland.
28-3-1326: Ver Badeloghe na overdracht door haar man Willem van Leyden, broer van de
leenheer heer Dieric, burggraaf van Leyden (L.H. 1, fol. 57).
KETHEL
6. 6½ morgen land, genaamd de Merykamp, in Kethelambacht.
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..-.-13..: Gheret Claesz. (AA, fol. 9).
7. 14 morgen land in Kethelambacht, belend ten noorden: de proost van Conincxvelde, ten
zuiden: Ghisebrecht van Rosenburch, ten westen: de Harghe, ten oosten: de weg
genaamd de Hardrecht.
..-.-1...: Jacoppijn Willem Jacoppijnsz. (AA, fol. 44).
24-2-1332: Ysebrant Heynricsz. van Poelgeest, na koop van de leenheer heer Dirc, burggraaf
van Leyden, aan wie het leen bij dode van Jacoppijn Willems Jacoppijnsz. was afgestorven, te
versterven op zijn kinderen bij zijn vrouw Katrine, zuster van Heynric heer Dircxz., bij kinderloos overlijden op zijn broer Willem Heynricxz. (AA, fol. 44).
..-.-1...: Jan van Alkemade (AA, fol. 44).
MAASLAND
8. 3½ morgen land in Lobberdorp (1385: in Maseland), gemeen met Diddeboy van Catwijk met 3 morgen land (1385: belend ten zuiden: Jan Jacobsz., ten noorden: de pape
van Delft, ten oosten en westen: ‘s-Gravenheerstraat).
..-.-1...: Hanneboy uit Maeslant (AA, fol. 9).
..-.-13..: Jan Maselant (AA, fol. 65v).
12-4-1385: Ghisebrecht uter Lier, zwager van de leenheer Dirc, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden, te versterven op zijn zoon Philips (AA, fol. 54).
9. 5 morgen 2 hond (1340: 5 morgen 5 hond) land in Maeslanderambacht te Scipliede,
(1340: belend ten zuiden: oosten en westen: Jan Coppardsz. en ten noorden: de
Lijerdijk).
..-.-1...: Pieter van der Werve (AA, fol. 8).
28-5-1340: Pieter van den Werve tocht zijn vrouw Wive Willem Ysbrantszoonsdochter (AA, fol.
47).
..-.-1...: Jan van den Werve (AA, fol. 47).
MONSTER
10. 5½ morgen land langs de Zwartendijk bij de Heul en 6½ morgen land in de Lage
Doertoghe.
28-3-1326: Ver Badeloghe na overdracht door haar man Willem van Leyden, broer van de
leenheer heer Dieric, burggraaf van Leyden (L.H. 1, fol. 57).
11. 1365: 17 morgen land op de oostzijde van de Poel, genaamd de Hoeve (1370: gebruikt
door Jacob Alewijnsz. en Pieter Vrucht, ten dele in Wateringe gelegen en genaamd de
Dijc).
..-.-13..: De vrouwe van Teylinghe, die het leen aan Gheret Zweyn en zijn broer Harper in achterleen heeft gegeven (AA, fol. 9).
18-4-1365: Jacob Buekel Ghisebrecht Buekelsz. van IJsselmonde (AA, fol. 34).
3-7-1370: Jacob Bokel krijgt het leen ten vrij eigen en geeft het op 3-8-1370 aan zijn leenman
Ghisebrecht Sweynen eveneens ten eigen (Gemeente-archief Leiden, Kerken inv.nr. 493, fol. 63
en nr. 745).
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NAALDWIJK
12. 7 hond land te Naeldwijck, belend ten oosten: heer Jan van der Wateringhe, ten
westen: Jan van den Poel en ten zuiden: de banweg.
20-8-1336: Jan Florijsz. (AA, fol. 9 en 47).
..-.-1...: Willem Monne Jan Florijszoonsz. (AA, fol. 47).
13. 1½ morgen land te Naeldwijc, belend ten zuiden: de heer van Valkenburch, ten
noorden: de abdis van Rijnsburch, aan de zijkant: Gherijd Claysz.
..-.-1...: Gherijt Claysz. (AA, fol. 9).
RIJSWIJK
14. 5 morgen land in de woning van Jan over Voert met de er binnen gelegen hofstad
(1435: te Rijswijck) tussen de Brede weg en de Ladike (1435: de Lakensloot, 1669: - of
Hooftkade, bij de Lammersbrug, 1723: een woning en 5 morgen land in 19½ morgen
wei- en hooiland in de Noordpolder, waartoe ook 7 morgen land in de Schaepweypolder behoort).
21-7-1330: Dirc de Smit Jan Smeetsz. (AA, fol. 8 en A, fol. 29).
18-5-1421: Jonkvrouwe Natalie, weduwe van Gerijt van Oetshorn, zoon: Dirc van Otshorn (A,
fol. 29).
31-12-1435: Kerstant Claesz. van der Burch na overdracht door Dirck van Oicxhoorn (B, fol. 28
en E, fol. 69v, 1473: te Rijswijk, L.H., 283, fol. 29).
1-6-1475: Pieter Kerstantsz. van der Burch bij dode van zijn vader (C, fol. 12v).
4-1-1504: Jan Pieter Kerstantsz. bij dode van zijn vader Pieter Kerstantsz. en belast het leen met
1 pond groot Vlaams per jaar ten behoeve van Jacob Adriaensz. (C, fol. 65) en belast op 31-31505 het leen ten behoeve van Jacop Stalpaert met 1 pond groot vlaems (D, fol. 14v).
17-7-1505: Jan Stalpert na overdracht door Jan Pieter Kerstantsz. (D, fol. 99).
21-4-1538: Adriaen van der Wyele alias Stalpert bij dode van zijn vader Jacob van der Wyele
alias Stalpert en draagt het leen over aan zijn broer Cornelis van der Wyele (E, fol. 34v).
12-6-1545: Jonkvrouwe Aechte van der Wiele, weduwe van Tielman Gerijtsz., hulde door
Aerent Baerentsz. van Mosschel, na overdracht door haar broer Cornelis van der Wiele alias
Stalpaert, rentmeester van de vronen buiten Alcmaer van de keizerlijke majesteit (E, fol. 70).
4-1-1575: Meester Jacob Boll, ontvanger van de bede van Hollant, bij dode van zijn moeder
jonkvrouwe Agatha Stalpert van der Wyelle; op 7-12-1574 machtigt hij voor notaris Pieter van
Lane te Antwerpen met als getuigen Peeter Claes Douwe en Rombout de Baquerre zijn neef
Jacob Stalpert van der Wyele (G, fol. 52).
19-4-1581: Maerten Boll bij dode van zijn vader meester Jacob Boll (H, fol. 3v).
20-10-1608: Otto Jansz. van Buyren, onmondig, vader: Jan van Buyren in den Haghe, na overdracht door Maerten Boll aldaar (I, fol. 20v).
22-7-1616: Otto Jansz. van Bueren doet zelf hulde (I, fol. 20v).
..-11-1626: Jan van Bueren, onmondig, hulde door Adriaen Huyghe Versijde, bij dode van zijn
vader Otto van Bueren (K, fol. 52).
4-8-1647: Jan van Bueren doet zelf hulde (K, fol. 52).
27-8-1669: Clara van Buren, gehuwd met Willem Alderwerelt, koopman te Amsterdam, hulde
door Willem Hulshout, klerk ter secretarie van de Staten van Hollandt en West Vrieslandt,
volgens procuratie verleden op 22-8-1669 voor notaris Caesar Bovetius te ‘s-Gravenhage, bij
dode van haar broer Johan van Buren (M, fol. 103v).
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16-12-1711: Guillaume de Penijn, mede ten behoeve van zijn minderjarige zusters Catharina
Johanna, Elisabeth Geertruyd, Cornelia Maria, Anna Henriette en Petronella Susanna, bij dode
van Clara van Buren, weduwe van Pieter van Aldewerelt, die wonende op de Heerengracht te
Amsterdam op 4-1-1699 voor notaris Johannes Backer aldaar testeerde als moeder van wijlen
zijn moeder Clara van Aldewerelt (N, fol. 118v).
10-11-1723: Elisabeth Geertruyt de Penijn en Petronella Susanna de Penijn, gehuwd met Jacob
Daems, wijnkoopman, beiden te Amsterdam, elk met de helft, hulde door Jacobus van der
Burgh, notaris in den Haghe, volgens procuratie verleden op 1-11-1723 voor notaris meester
Daniël van Liebergen te Amsterdam, bij dode van hun zusters Maria Cornelia en Anna Henrietta,
die op 14-10-1717 testeerden voor notaris Johan Schrick te Amsterdam en na naasting van het
deel dat hun broer Guillaume de Penijn op 29-9-1717 voor Lourens Valck, schout -, Davin van
Alphen en Pieter van der Hoeven, schepenen te Rijswijk aan Adam Piepelaer te ‘s-Gravenhage
had verkocht (N, fol. 190).
21-9-1724: Aelbrecht Lourensz. Raephorst na koop op 18-11-1723 van Elisabeth Geertruyt de
Penijn en Petronella Susanna de Penijn, gehuwd met Jacob Daems (N, fol. 195).
SCHIPLUIDEN
15. 7 morgen land op die Heernesse op ‘t Wout.
..-.-1...: Gherijt van Oestgheest (AA, fol. 7).
16. 10 morgen land in heer Jans ambacht van Groenevelt, belend ten noorden: de heerstraat genaamd de Zuydtweg, ten westen en oosten: heer Jan van Groenevelt, ten
zuiden: heer Jacob van den Woude en Florijs van Sonnevelt.
..-.-13..: Jacob van den Damme (AA, fol. 65).
16 bis. Een huis met land in Woutambacht aan de Cadijc.
7-6-1323: Dirc Screvel, abt-, en het convent van Egmonde kopen het leen als vrij eigen, nadat
het was afgestorven bij dode van Florens van Hasebroeke (Algemeen Rijksarchief, Abdij van
Egmont, inv. nr. 593, in dorso aangeduid als Banckersland).
17. 10 morgen land op die Heernesse (1372: 9 morgen land genaamd de Vrie Hernesse in
de Lier; 1735: 9 morgen 154 roede wei- en teelland onder Woud Harnas en Groenevelt). Belend ten noorden: (1577: Jacob Gerritsz. wonende aan de Lyerhandt, 1735: de
heer Spaan), ten noordoosten: (1577: Heyman Claesz. en Jacob Gerritsz., 1587: Jacob
Korssen), ten zuidoosten: (1577: Symon Willemsz., schout van ‘t Wout, met zijn weeskinderen, 1587: Jan Arent Touwenz. en Adriaen Adriaensz.), strekkende met (1577:
een hoek aan de heerweg, 1587: een laantje aan de heerweg), ten westen: (1577:
Cornelis Cornelisz. van Aecken), ten zuidwesten: (1587: de armen in den Haeghe), ten
zuiden: (1735: Cornelis van den Bosch als pachter), verpacht aan: (1735: Gijsbert van
Breda).
..-.-1...: Nanne van Sonnevelt (AA, fol. 7v).
..-.-13..: Florijs Nannenz. (vermeld op 6-3-1357, AA, fol. 26).
27-8-1359: Floris van Sonnevelt met ledige hand, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn
zusters zoon Jan Jacobsz., gehuwd met Sophie Jan Omendochter, nicht van de leenheer heer Dirc
van Wassenair, burggraaf van Leyden, bij gebreke van hem op diens broer Paedze, respectie-
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velijk op diens zuster Lizebette, niet te versterven zolang er nakomelingen zijn van Nanne van
Sonnevelt (AA, fol. 44).
9-3-1372: Roelof Paedse Jacobsz. bij kinderloos overlijden niet te versterven, zolang er nakomelingen zijn van Agniese Nannendochter van Sonnevelt (AA, fol. 51v).
2-4-1427: Pieter Paedze tocht zijn vrouw Margriet Gerijt Kerckmansdochter (A, fol. 45).
15-5-1429: Pieter Paedze (B, fol. 12).
12-6-1436: Pieter Padenz. tocht zijn vrouw Geertruydt Walichsdochter (B, fol. 30v).
16-2-1454: Symon Pieter Paedzenz., bij dode van zijn vader Pieter Paedzenz. (B, fol. 96v, 1473:
te Leyden, L.H. 283, fol. 29).
18-3-1495: Willem Stoop Symon Pieter Paedzenz. bij dode Symon Pieter Paedzenz. en draagt
het leen over aan zijn stiefmoeder jonkvrouwe Janne van Oesterwijck (C, fol. 63).
30-1-1526: Henrick Joesten, poorter te Delft, hulde door zijn zoon Jacob Henricksz. volgens
procuratie d.d. 4-1-1526, bij dode van zijn moeder Geertruydt Jansdochter, weduwe van Joost
Henricksz. (D, fol. 84v).
6-11-1531: Joost Henricksz. bij dode van zijn vader Henrick Joosten (E, fol. 14).
21-2-1556: Frans Duyst Fransz., onmondig, vader: Frans Duyst Fransz., na overdracht door - en
als zusters zoon van meester Joost Heynricxsz. (F, fol. 26v).
24-6-1577: Heynrick Duyst Fransz. bij dode van zijn broer Frans Duyst Fransz. (G, fol. 65v).
18-9-1587: Jan Reyersz. van der Burch, poorter te Delft, na overdracht door Heynrick Duyst
Fransz. (H, fol. 36v).
11-6-1588: Adriaen van der Burch Jansz., onmondig, oom Beukel van der Burch, bij dode van
zijn vader Jan Reyersz. (H, fol. 39v).
19-11-1614: Reyer Jansz. van der Burch, onmondig, halfbroer: Ysbrant Govertsz. d’Overschie,
bij dode van zijn broer Adriaen van der Burch Jansz. (11 fol. 54).
22-12-1614: Reyer Jansz. van der Burch doet zelf hulde en mag bij testament over het leen beschikken (I, fol. 54).
7-9-1628: Isbrant Isbrantsz. alias Isbrant Govertsz. d’Ouwerschie bij dode van zijn halfbroer
Reyer Jansz. van der Burch en krijgt de volgende dag het recht bij testament over het leen te
beschikken (K, fol. 62).
17-8-1639: Johan Isbrantsz. d’Overschie bij dode van zijn vader Isbrant Isbrantsz. alias Isbrant
Govertsz. d’Overschie (L, fol. 9).
15-6-1663: Johan d’Overschie, onmondig, hulde door Maximiliaen Booth, advocaat voor het
Hof van Hollandt, volgens procuratie op 11-6-1663 verleden voor notaris David Vinck te ‘sGravenhage door zijn moeder vrouwe Jacqueline de Pottre, vrouwe van Subberghen, bij dode
van zijn vader Johan d’Overschie (M, fol. 62).
30-8-1669: Dominicus d’Overschie, onmondig, hulde door meester Romanus van Wesel,
advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 26-8-1669 voor notaris
Willem van Millert te ‘s-Gravenhage door zijn moeder vrouwe Jacqueline Machteld de Pottre,
vrouwe van Souburch, bij dode van zijn broer Johan d’Overschie (M, fol. 104).
23-7-1675: Dominicus d’Overschie doet zelf hulde (M, fol. 104).
7-10-1709: Ysbrand d’Overschie, heer van Souburgh, bij dode van zijn broer Dominicus
d’Overschie (N, fol. 82v).
19-8-1717: Vrouwe Johanna Lambertina d’Overschie, vrouwe van de Werve en Souburgh,
gehuwd met Dirck Wuytiers van de Werve, heer van Souburgh, hulde door Johan van Asten,
notaris en rentmeester in den Haghe, volgens procuratie op 6-10-1716 verleden voor notaris
Hugo François van Aaken aldaar, bij dode van haar Ysbrandt d’Overschie (M, fol. 154v).
30-6-1735: Dirck Teunisse van den Bosch, oud 18 jaar, vader Teunis van den Bosch, na overdracht door Gerard van Asten, notaris en rentmeester in den Hage, volgens procuratie op 18-11735 verleden voor notaris Adriaen Dominicq Clement te Rebecq en na koop op 14-3-1735 voor
380 gulden van Carel Joseph d’Overschie, baron van het Roomse Keizerrijk, graaf van Meule,
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vrijheer van Baardwijk, in Klinkerland, heer van Bierges, Wisbecque, Souburg, Alteklein, Valkevoort, ambachtsheer in Oude - en Nieuwe Tonge. Deze geeft tevens last tot verkoop van de
volgende goederen: een huis met erf, stal en koetshuis aan de noordzijde van de Molestraat in
den Hage, het laatst bewoond door de generaal de Bros; de hofstad Souburgh te Alblasserdam,
met tuinen, boomgaarden, plantage en boerenwoning; 32 morgen teel- en weiland, drievierde
deel en de gehele tienden van de polder Donkersloot, leen van Holland; de vrije hofstad van
Emminckhoven met de achterlenen en 2 morgen 3½ hond teelland, in het land van Altena; het
recht van zwaandrift, leen van Holland; een uiterwaard genaamd de Worp, groot 20 morgen,
onder Giessen in het land van Altena; aldaar de Middelwaart, de Struijkwaart en de uiterwaard
genaamd de Staart, lenen van Holland; 20 morgen 419 roede wei- en teelland te Monster bij
Poeldijk, gepacht door Dirck van Cralingen en Claas Leendertsz. Berkel, leen van Holland; 15
morgen 176 roede wei- en teelland te Voorburgh, ten dele leen van Holland en ten dele van het
huis van der Duyn; 3 morgen 73 roede weiland onder Wout Harnis, gepacht door Dirck Jansz.
van der Meer, leen van Holland; 3 morgen weiland te Vlaardingen aan het Wintaas, gepacht door
de weduwe van Jan Jorisse van Dijk, leen van Spangen; 2½ morgen land te Nootdorp in Nieuwveen, gepacht door Elkvier Huydra; 3 morgen 108 roede land aldaar, gepacht door Franck
Adriaen van Wijck; 1 morgen 200 roede weiland aldaar, gepacht door Gerrit van Mennisse; 2
morgen land, genaamd de Zuydweide te Alblasserdam, gepacht door Willem Jansz. van Vliet;
het Nieuwland, groot 18 morgen te Papendrecht; twee obligaties van 1000 gulden ten laste van
de steden van Westvrieslandt d.d. 1-3-1710 ten name van Johan Anthonij de Normandie; twee
obligaties van 2000 gulden a.v., d.d. 15-8-1695 ten name van Dirk Wuytier, heer van de Werve;
10 bunder 80 roede land te Sevenbergen, gepacht door Hendrik Corgs en Pieter Jansz. Kaey; het
huis Swetsburgh met tuin, boomgaard, boerewoning en landerijen te Groenevelt (O, fol. 34v).
18. 15 morgen land bij Delf op ‘t Wout.
..-.-13..: Jan van den Zijl (AA, fol. 8).
19. 16 morgen land op de Hernes bij de Woutkerk, waarop vroeger Willem ver Godeldenzoon woonde en dat nu Jacob Lienz. in pacht houdt.
17 morgen land in de Kadijc, waarop vroeger Jan Oude Willemsz. woonde en dat nu
Gherijt van Beest in pacht heeft.
..-.-1...: Claes Persijn, gehuwd met Lizebeth, broer van de leenheer Dirc, burggraaf van Leyden,
ridder, die het leen van de graaf in leen houdt (AA, fol. 49).
31-1-1321: Heer Arnout van Groenevelt, gehuwd met ver Lijzebeth, weduwe van Claes Persijn
(AA, fol. 49).
..-.-1...: Heer Jan van Groenevelt (AA, fol. 49).
Het leen 19 is gesplitst in 19A en 19B.
19A. 16 morgen land bij de Woutkerk.
25-12-1368: Jonkvrouwe Margriete na overdracht door haar vader heer Jan van Groenevelt,
ridder (AA, fol. 59).
27-10-1392: Jonkvrouwe Margriet heer Jansdochter van Groenevelt tocht haar man Zweder van
Henevliet (AA, fol. 59).
..-.-139.: De dochter van heer Zweder van Heenvliet (vermeld op 18-11-1404, Huisarchief Sijpesteyn, inv. 1439).
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N.B.: Het leen is waarschijnlijk ten vrij eigen gegeven in ruil voor het leen 146 van de Hof van
Wassenaar.
19B. 17 morgen land, belend ten oosten: Zuete Jannes met een leen, dat zij houdt van heer
Heinrick van Naeldwijck, ten zuiden: de Westvlietsloot, ten westen: jonkvrouwe
Alijt, de weduwe van Florijs Lambrechtsz., ten noorden: de Zwetweg.
31-10-1409: Jan van Groenenvelde heer Jansz. (A, fol. 36v).
12-4-1423: Jan van Groenenvelde met ledige hand en tocht op 26-4-1423 zijn vrouw jonkvrouwe Alijd Volckericxsdochter van den Toll (A, fol. 37 en 37v).
15-3-1433: Jan van Groenevelt heer Jansz. mag het leen ten vrij eigen verkopen (AA, fol. 33 en
Huisarchief Sijpesteyn inv. 1440).
20. 38 pond per jaar op de Heernes, (1357: 15 morgen land op de Haernesse achter Delf,
belend ten oosten: de vrouwe van Huelensteyn, ten westen: heer Jacob van Rosenburch, strekkende van het meer tot de Zwette; 15 morgen aldaar, belend ten oosten:
Diddekit met zijn moeder en ten westen: Jan van Groenevelt; 6 morgen land aldaar,
belend ten noorden: Jan van Groenevelt, ten zuiden: de erfgenamen van heer Jan van
der Boechorst; 4 morgen land aldaar, belend ten noorden: de erfgenamen van heer
Jan van der Boechorst en ten zuiden: Florijs Nannenz.).
..-.-1...: Jacob van den Woude (AA, fol. 9v).
14-4-1316: Heer Jacob van den Woude, ridder, die 15 morgen land aan Jan van Overvoert in
leen heeft gegeven (A, fol. 38v).
6-3-1357: Heer Jacob van den Woude, ridder, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn drie zusters jonkvrouwe Lisebette van Merensteyn, jonkvrouwe Ade van Alcmade en jonkvrouwe Beatrijs van Oesterwijc
(AA., fol. 26).
20-1-1395: Dirc van den Woude heer Jacobsz. (AA, fol. 61).
17-4-1407: Heer Jan van den Woude, heer van Warmonde, bij dode van zijn broer Dirc van den
Woude (Gemeente-archief Leiden: Huisarchief Warmond, inv.nr. 21).
23-9-1418: Jacob van den Woude heer Jansz., neef van de leenheer Philips van Wassenair, burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader heer Jan van den Woude (Huisarchief Warmond,
inv.nr. 23).
24-5-1444: Jacob van den Woude, heer van Warmonde, bij dode van zijn vader Jacob van den
Woude (B, fol. 58).
2-4-1490: Heer Jacob van den Woude mag bij testament over zijn lenen beschikken (Huisarchief
Warmond, inv.nr. 661).
Het leen 20 is verminderd tot 20A.
20A. 20 morgen land op ‘t Wout.
18-4-1504: Jacop van Matenesse meester Philipsz. van Matenesse bij dode van zijn grootvader
Jacob van den Woude (D, fol. 23).
Het leen 20A is verminderd tot 20B.
20B. 10 morgen land op ‘t Wout, belend ten noorden: Jacop van Bleyswijck, ten zuiden:
de Cleyne kamp, ten oosten: Franck Sonderdanck, Jan Evertsz. en Pieter Claesz., ten
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westen: het Oude gasthuis te Delft, Frans Sonderdanck, Jan Everrtsz. en Pieter
Claesz.
11-6-1515: Jonkvrouwe Marie van Matenesse, gehuwd met meester Jan van Duvenvoorde, bij
dode van haar broerszoon Joost van Matenesse, die overleden is voordat hij het leen had
verheven (D, fol. 53).
7-8-1558: Johan van Duvenvoorde bij dode van zijn moeder vrouwe Marie van Matenesse
volgens haar testament d.d. 8-1-1553 en octrooi d.d. 4-11-1527 (F, fol. 51).
29-12-1574: Jan van Duvenvoorde Jansz., hulde door Dirck Paeuw Jansz. volgens procuratie op
19-12-1574 verleden voor het gerecht van Haerlem door zijn moeder jonkvrouwe Magdalena
van Foreest, bij dode van zijn vader jonkheer Johan van Duvenvoorde (G, fol. 50).
9-6-1581: Jonkvrouwe Marie van Duvenvoorde, hulde door Dirck Paeuw volgens procuratie op
30-8-1580 verleden voor notaris Michiel van Woerden te Haerlem door jonkheer Johan van
Duvenvoorde en Woude heer van Warmondt, admiraal van Hollandt, en Johan van Doornick, als
haar neven, bij dode van haar broer Johan van Duvenvoorde (H, fol. 4).
27-12-1594: Jonkvrouwe Marie van Duvenvoorde, gehuwd met jonkheer Joriaen van Lennep
(H, fol. 4v).
21-6-1597: Waernaerdt van Lennep, onmondig, hulde door jonkheer Cornelis van Ghendt, heer
van Loenen, na overdracht door Pieter Claessen van Hoorn volgens procuratie op 16-6-1597
verleden voor notaris François Criep in den Haege en meester Johan van der Burch en Jan Jansz.
van Doern als getuigen door zijn moeder jonkvrouwe Maria van Duvenvoorde, gehuwd met
jonkheer Jorriaen van Lennep (H, fol. 113v).
1-4-1600: Jonkvrouwe Josijna de Bije in den Hage, hulde door Olphaert Duyck aldaar, na overdracht door Jochum Jansz. te Delft volgens procuraties op 16-12-1599 voor het gerecht van
Nijmegen, en op 28-1-1600 verleden door Johan van Duvenvoorde en Woude en jonkheer Cornelis van Ghendt, heer van Loenen (H, fol. 128v).
11-4-1645: Jonkheer George de Hertoge, heer van Valkenburch, onmondig, hulde door Philips
Lauwijck, baljuw van Valckenburch, volgens procuratie op 3-4-1645 verleden voor notaris
Lambert Rietraet te ‘s-Gravenhage door zijn voogd jonkheer Jacob de Bije, heer van Stoutenburch, bij dode van zijn moeder vrouwe Josina de Bije, vrouwe van Valckenburch (L, fol. 51v).
Het leen 20B is gesplitst in 20C en 20D.
20C. 5 morgen land, belend ten zuiden: de Woutweg, ten westen: Pieter Dircxz. Coppert,
ten noorden: de molensloot en ten oosten: de woning en de landen van Groenevelt.
11-4-1645: Lambert d’Overschie na overdracht door Philips Lauwijck namens jonkheer George
de Hertoge, heer van Valckenburgh (L, fol. 52).
25-5-1649: Lambert d’Overschie met ledige hand (L, fol. 52).
21-5-1653: Isbrandt d’Overschie, onmondig, oom: Johan d’Overschie, bij dode van zijn vader
Lambert d’Overschie (L, fol. 165v).
29-1-1685: Ysbrandt d’Overschie doet zelf hulde bij monde van zijn rentmeester Cornelis van
Ouwendijck (L, fol. 165v).
10-9-1686: Michael Godefroy, baron d’Overschie, burggraaf van Heul, heer van Bierges, Wisbeecq en Betershis, wonende te Brussel, hulde door meester Cornelis van Ouwendijck, rentmeester, volgens procuratie verleden op 29-6-1685 voor notaris Jan Boogaerd te Delf, bij dode van
zijn broer jonkheer Ysbrand d’Overschie (M, fol. 198).
26-5-1702: Charles Joseph, baron d’Overschie te Brussel, burggraaf van Heul, onmondig, hulde
door Cornelis Ouwendijck, rentmeester, volgens procuratie op 19-1-1702 te Brussel verleden
door zijn moeder vrouwe Maria, baronesse Landas, burggravin van Heul, vrouwe van Bierges,
Wisbeck en Betersier, bij dode van zijn vader Michael Godefroy, baron d’Overschie (N, fol. 68).
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18-2-1725: Charles Joseph, baron d’Overschie, burggraaf van Heul, doet zelf hulde bij monde
van Johannes van Asten, notaris en rentmeester te ‘s-Gravenhage (N, fol. 68).
20D. 5 morgen land (1658: in de Groeneveltse polder, 1682: aan de Lierhandt) belend ten
zuiden: Pieter Coppert met het Cleyn kampje, ten westen: de huiswerf van Pieter
Dircxz. Coppert, ten noorden: Maertien Gerritsdochter van den Heuvel en de
woning en de landen van Groenevelt, ten oosten: dezelfde woning en landen.
11-4-1645: Pieter Dircxz. Coppert na overdracht door Philips Lauwijck namens jonkheer George
de Hertoge, heer van Valckenburch, die op het leen 3000 gulden 14 stuiver behoudt, die op 21-11658 zijn afgelost (L, fol. 52v).
21-1-1658: Simon Pietersz. Coppert, oud 8 jaar, en Adriaentje Pietersdochter Coppert, oud 12
jaar, hulde door Gerrit Dircxz. Starrenburch, volgens procuratie verleden op 3-11-1657 voor
notaris Willem van Assendelft te Delft door hun moeder Jannetje Simonsdochter van Horenwecht, wonende aan die Lierhandt te Wouthernesch, door hun voogden Abraham Vrancken
Roorijs en Gerrit Dircxz. Starrenburch, beiden te Ouderschie, door hun ooms Jan Dircxz. Coppert aan de Lierhandt en Cornelis Dircxz. Coppert op de Binnenwatersloot te Delft, door hun
oudooms van vaders zijde namens hun vrouwen Maerten Philipsz. van Groenevelt op de Buitenwatersloot en Adriaen Adriaensz. Boogaert, bij dode van hun vader Pieter Dircxz. Coppert en
dragen het leen over aan hun moeder, gehuwd met Cornelis Arentsz. Dijcxhoorn (M, fol. 10).
22-1-1680: Simon Pietersz. Coppert bij dode van zijn moeder Jannetje Simonsdochter Hoorewecht en draagt het leen over aan zijn stiefvader Cornelis Arentsz. Dijckshoorn (M, fol. 158).
6-2-1683: Arent Cornelisz. Dijckshoorn bij dode van zijn vader Cornelis Arentsz. Dijckshoorn
en draagt het leen over aan zijn zwager Joris Hendricksz. Langelaen, gehuwd met Maertie Cornelis Dyckshoorn, volgens scheiding d.d. 6-1-1683, waarvoor Arent krijgt de woning en de landen achter de Lierhandt, groot 10 hond, met opstal en levende have (M, fol. 180v).
23-10-1684: Joris Hendricksz. Langelaen belast het leen met 1600 karolus gulden ten behoeve
van Aelbert Dircksz. Raephorst, die op 14-3-1727 verklaart, dat dit bedrag is afgelost (M, fol.
188v).
1-3-1718: Gijsbert Jillisz. van Breda, wonende op ‘t Wout, na overdracht door Joris Hendricksz.
Langelaen (N, fol. 156v).
14-2-1738: Jillis Gijsbertsz. van Breda bij dode van zijn vader Gijsbert Jillisz. van Breda (O, fol.
59).
30-5-1743: Adrianus de Hoogh na overdracht door Jillis Gijsbertsz. van Breda (O, fol. 110v).
21. Het ambacht van Bottendijke met de dubbele tijns van het land, dat er binnen ligt en
de tienden, belend ten noorden: de Scye, ten zuiden: de Gaweg, ten oosten: het Middelkerf en ten westen: het land van Pouwels Corte Willemsz. (134.: het ambacht ten
Dorp, de korentienden, de smaltienden en de tijns en de Keen) (138.: met de visserij en
vogelarij).
27-2-1319: Aernd van den Dorpe, zoals zijn ouders het leen hielden (AA, fol. 9v en fol. 35).
12-5-1350: Vrouwe Baerte van den Dorpe, vrouwe van der Heyden (AA, fol. 35v).
..-.-138.: Philips van den Dorpe (AA, fol. 35).
27-4-1412: Jan van den Dorp bij dode van Philips van den Dorp, bij kinderloos overlijden te
versterven op zijn broer Symon uter Lijer en bij gebreke van deze op de nakomelingen van hun
vader Ghijskijn uter Lijer (B, fol. 17v).
8-4-1429: Jan van den Dorp met ledige hand (B, fol. 17v).
23-1-1438: Jan van Dorp (B, fol. 37).
15-10-1447: Cornelis van Dorp, neef van de leenheer Jacob, heer van Wassenair, burggraaf van
Leyden (B, fol. 70).
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8-4-1502: Meester Cornelis van Dorp bij dode van zijn vader heer Cornelis van Dorp, ridder (C,
fol. 82v).
Het leen 21 is gesplitst in 21A en 21B.
21A. De Keen (1550: in Schipluyden, 1578: 6 morgen land, 1628: 7 morgen land in het
ambacht Dorp).
8-4-1502: Adriaen van Dorp na overdracht door zijn broer meester Cornelis van Dorp (C, fol.
83).
22-5-1532: Willem Goudt, rentmeester generaal van de bede in Hollandt, na overdracht door
Adriaen van Dorp, schildknaap (E, fol. 13v).
12-12-1544: Jonkvrouwe Marie Geerijtsdochter, hulde door meester Adriaen Vastaertsz. volgens
procuratie d.d. 31-10-1544, bij dode van haar man Willem Goudt, rentmeester generaal van de
bede in Hollandt en Vrieslandt, volgens diens testament d.d. 24-12-1539 en octrooi d.d. 25-81525, met de helft van het leen (E, fol. 60).
21-4-1550: Splinter van Hargen, heer van Oosterwijck, en Jan Hanneman, leenmannen van
Hollandt, oorkonden dat Marie Gerritsdochter van Greveroede, gehuwd met jonkheer Guillaume Grant, overdraagt aan Jan Franchois van Boedeghem de helft van de ambachtsheerlijkheid, tienden, veren, visserijen, vogelrijen van 5 gorzen in het land van Voorne, genaamd de
Ommeloep van Dircxlant, de helft van 18½ morgen land te Maeslandt buitendijks met de helft
van de tienden, in leen van de graaf van Hollandt: de helft van de halve tienden van Emichhoven en Weerthuysen in het land van Althena, in leen van de prins van Orangnen als heer
van de Lecke; de helft van een buitenwaard gelegen buitendijks. In het land van Althena,
genaamd de Hoichweyde, leenroerig aan Althena; de helft van de Keen, leen van Wassenaer;
de helft van 11 morgen land te Hoedenpijl in leen van de graaf van Arembergh als heer van
Naeltwijck; de helft van 9 morgen land te Hillebersberch in leen van de heer van Assendelft;
de helft van 4 morgen land te Vlaardingen als leen van het huis van Holye (E, fol. 97v).
17-5-1545: Heynrick Goudt, bij dode van Willem Goudt, behoudens de lijftocht van jonkvrouwe
Marie Geeritsdochter (E, fol. 69).
23-4-1550: Jan Franchoys van Boedeghem na overdracht door jonkvrouwe Marie Geritsdochter
van Greveroede, gehuwd met jonkheer Guillaume Grant, met de helft van het leen (E, fol. 99).
13-3-1561: Jacob Goudt Heynricxz., onmondig, oom: meester Matheus Vierling, bij dode van
zijn vader Heynrick Goudt (F, 74v).
26-6-1578: Phillips Goudt Jacobsz., nog geen 3 jaar oud, oom: Arnoult Goudt, bij dode van zijn
vader Jacob Goudt (G, fol. 78v).
19-9-1628: Heyndrick Gout te Utrecht, voogd: Jacob Boot, bij dode van zijn vader Arent Gout,
die geen hulde had gedaan (K, fol. 37v).
29-12-1649: Hendrickje van der Steven, gehuwd met Jan van Schaijck, mede namens Steven de
la Fontaine, oud 18 jaar, zoon van wijlen Christina van der Steven en Louys de la Fontaine,
hulde door meester Johan Booth, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 20-11-1649 voor notaris Seger van Achtevelt te Utrecht, bij dode van heer Hendrick
Gout, ridder, volgens het testament van diens vader jonkheer Arent Gout d.d. 16-2-1625, waarin
deze bepaalt dat indien Hendrick kinderloos komt te overlijden, zijn erfgenamen zullen zijn
Geertruyt -, Christina - en Hendrickje van der Steven, en volgens octrooi d.d. 30-5-1623 (L, fol.
109v).
3-12-1652: Hendrickge van Schayck, mede namens haar zuster Elysabeth van Schayck, voogd:
meester Johan Booth, advocaat voor het Hof van Hollandt, bij dode van hun moeder Hendrickje
van der Steven, volgens scheiding op 27-5-1650 te Utrecht van de nalatenschap van jonkheer
Henrick Gout, overleden in december 1649, waarbij aan jonkheer Steven de la Fontaine 13.000
gulden aan renten uit het Noort Nieuwlant wordt toegewezen (L, fol. 163).
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Het leen 21A is gesplitst in 21C en 21D.
21 C. Twee derde deel van 7 morgen land (1722: achter het huis Kenenburgh).
9-7-1660: Dirck Jansz. Leeuwenschilt na overdracht door Elisabeth van Schayck, gehuwd met
Johannes Ketel te Utrecht, mede namens haar zuster Hendrickje van Schayck, volgens procuratie
d.d. 8-6-1660 (M, fol. 40v).
13-12-1668: Mees Jansz. Leeuwenschilt bij dode van zijn broer Dirck Jansz. Leeuwenschilt en
draagt het leen over aan diens weduwe Neeltje Gerritsdochter, hulde door Franck Jansz. van der
Vaert (M, fol. 100v).
6-2-1690: Gerrit Hendricksz. van Dijck bij dode van zijn moeder Neeltje Gerritsdochter (M, fol.
209v).
14-9-1722: Jan Vrancke van der Vaert te Maeslandt als grootste crediteur van de insolvente
boedel van wijlen Gerrit Hendricksz. van Dijck (N, fol. 181v).
7-11-1729: Willem Jansz. van der Vaert te Maeslandt bij dode van zijn vader Jan Vrancke van
der Vaert (N, fol. 221).
21 D. Een derde deel van 7 morgen land (1722: achter het huis Kenenburgh).
9-7-1660: Willem Pietersz. van der Houff te Dorp na overdracht door Elisabeth van Schayck,
gehuwd met Johannes Ketel te Utrecht, mede namens haar zuster Hendrickje van Schayck (M,
fol. 41).
2-6-1670: Leendert Jansz. Berckel te Dorp na overdracht door Willem Pietersz. van der Houff
(M, fol. 115v).
18-5-1722: Ariaentje Arents Kleywegh, gehuwd met Pieter Jansz. de Jongh te Dorp, bij dode
van haar man Leendert Jansz. Berckel volgens hun testament op 14-10-1673 verleden voor
notaris Frans Bogert te Delf (N, fol. 179).
18-5-1733: Jan Leendertsz. Berckel bij dode van zijn moeder Ariaentje Arents Kleywegh te
Schipluyden (O, fol. 10).
9-9-1743: Leendert Jansz. Berckel bij dode van zijn vader Jan Leendertsz. Berckel (O, fol. 112).
21B. Het ambacht van Dorp c.a.
23-10-1508: Jonkvrouwe Marie meester Cornelis van Dorpsdochter, hulde door meester Pieter
van Schiedam, doctor in de medicijnen, bij dode van haar vader meester Cornelis van Dorp (D,
fol. 32).
10-10-1525: Jonkvrouwe Marie meester Jansdochter van Heukesloot, hulde door haar vader
meester Jan van Heukensloot, bij dode van haar moeder Marie van Dorp volgens haar testament
(D, fol. 82).
..-.-1543: Jan Scilder Servaesz. te Geel (volgens los inliggende notitie te Hilvarenbeeck), gehuwd
met Marie van Heukesloot (D, fol. 82).
16-5-1568: Jonkheer Aernt van Dorp na overdracht door jonkvrouwe Marie van Heuckesloot,
gehuwd met Damiaen van Nerven, en draagt het leen over aan jonkvrouwe Maria van Bronchorst, weduwe van Cornelis van Dorp, hulde door haar zoon jonkheer Cornelis van Dorp (F, fol.
17v).
1-2-1575: Jonkheer Cornelis van Dorp, die op 23-1-1575 voor notaris Cornelis van Hamerode te
Aemstelredam in de herberg Roodenburch, waar hij logeert, ten overstaan van Lambert van
Oudshoorn, deurwaarder voor het Hof van Hollandt, en Claes Petersz. goudsmid aldaar, jonkheer
Nicolaes van Bronchorst, heer van de Stadt, machtigt, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe
Marie van Bronchorst (G, fol. 53v).
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20-3-1582: Jonkvrouwe Yda van Dorp, hulde door Nicolaes van Dam, bij dode van Cornelia van
Dorp, onmondig weeskind van wijlen haar broer Cornelis van Dorp, dat het het leen nog niet had
verzocht (H, fol. 10v).
14-3-1588: Jacob Stalpert doet na dode van Nicolaes van Dam opnieuw hulde (H, fol. 10v).
4-4-1592: Jonkvrouw Yda van Dorp, gehuwd met jonkheer Vrederick van Renes (H, fol. 10v).
5-5-1607: Jonkheer Frederick van Renesse van der Aa bij dode van zijn vrouw Yda van Dorp
volgens haar testament d.d. 18-10-1603 (I, fol. 12).
1-6-1609: Jonkheer Frederick van Dorp, kolonel en goeverneur van Tolen (I, fol. 46v).
9-8-1609: Jonkheer Gerrit van Renesse, heer van der Aa, bij dode van zijn broer jonkheer Frederick van Renesse en mag bij testament over het leen beschikken (I, fol. 22).
13-9-1611: Jonkvrouwe Margaretha van der Aa, mede namens haar zuster jonkvrouwe Adriana,
hulde door meester Adriaen Dircxz. de Jong volgens procuratie op 12-9-1614 verleden voor
notaris Nicolaes Pietersz. Back te ‘s-Gravenhage, meester Cornelis van der Hoeck en Joost
Jansz. door hun moeder jonkvrouwe Anna van Assendelft, bij dode van haar vader jonkheer
Gerrit van Renesse (I, fol. 38v).
20-2-1613: Jonkheer Tertullianus van Dorp bij dode van zijn vader jonkheer Frederick van Dorp
(I, fol. 45v).
16-10-1629: Jonkheer Arent van Dorp na overdracht door zijn broer jonkheer Tertullianus van
Dorp (K, fol. 67v).
22-1-1639: Jonkheer Phillips van Dorp na overdracht door Heribert Vosmer, notaris te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie aldaar op 20-5-1639 door zijn broer jonkheer Arent van Dorp
veleden (L, fol. 7v).
22-1-1653: Jonkvrouwe Sarah Dorothea van Dorp, hulde door meester Johan Cocq, advocaat
voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 20-1-1653 voor notaris Everhard van Steynen
te ‘s-Gravenhage verleden door haar moeder vrouwe Sara van Baerle, bij dode van haar vader
heer Philips van Dorp (L, fol. 164).
12-4-1654: Jonkheer Louys Wolphert van Dorp, oudste zoon van wijlen jonkheer Arent van
Dorp, heer van Arentsdorp, na overdracht tegen 3000 gulden door Willem Havius, rentmeester,
volgens procuratie op 4-4-1654 voor notaris Pieter van der Licht te Rotterdam verleden door
vrouwe Sarah van Baerle als moeder van jonkvrouwe Sara Dorothea van Dorp (L, fol. 178).
21-6-1657: De jonkheren Louys Wolphert - en zijn broer Arent van Dorp verklaren dat zij en
hun oom jonkheer Frederick van Dorp, heer van Maesdam, raad in het Hof van Hollandt, de
enige mannelijke naamdragers van het adellijke geslacht van Dorp zijn en het leen slechts op hun
mannelijke naamdragers zal vererven en bij gebreke van hen op hun nicht Sarah van Dorp,
oudste dochter van heer Philips van Dorp, volgens contract gepasseerd op 18-2-1653 voor
notaris Pieter van Groenevelt te ‘s-Gravenhage (M, fol. 1v).
6-12-1672: Jonkheer Arent van Dorp, oud 15 jaar, hulde door Egbert van der Pijl volgens procuratie op 3-12-1672 voor notaris Alexander Ennis te ‘s-Gravenhage verleden door zijn grootmoeder Ida van Baerle, weduwe van Arent van Dorp, bij dode van zijn vader jonkheer Louys Wolphert van Dorp, luitenant kolonel van een regiment infanterie in dienst der Verenigde Nederlanden (M, fol. 127v).
27-5-1680: Jonkheer Arent van Dorp doet zelf hulde en belast op 29-5-1683 het leen met 1000
karolus gulden ten behoeve van Cornelis Coelemey in den Hage (M, fol. 127v en 160).
26-7-1730: Jonkheer Arent Hendrick van Dorp, ritmeester van een compagnie te paard, hulde
door zijn broer jonkheer Frederick Carel van Dorp, eveneens ritmeester, volgens procuratie
verleden op 21-5-1730 voor notaris Goswinus Vermasen te Nijmegen, bij dode van zijn vader
jonkheer Arent van Dorp (N, fol. 226v).
WATERINGEN
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22. 4 morgen land (1378: in het ambacht van der Weteringe, gelegen naast 12 morgen, die
Jan Baertout in leen houdt van Willem van Naeldwijck, circa 1390: in Naeldwijckerbroec).
4-8-1304: Alijt, moeder van Florens van Brabant, neef van de leenheer Heer Heynric, ridder,
burggraaf van Leyden, die erfopvolging voor zijn kinderen krijgt (AA, fol. 45v).
13-8-1378: Jan Baertout, neef van de leenheer heer Dirc van Wassenaer, burggraaf van Leyden,
krijgt het recht dat bij kinderloos overlijden zijn neef Florijs van Brabant Heynricxsz. en bij
gebreke van deze Hasekijn Florysdochter Jansz. van Brabant en bij gebreke van haar de nakomelingen van zijn grootvader Florijs van Brabant in het leen mogen opvolgen (AA, fol. 53 en A,
fol. 17).
..-.-13..: Jan van Brabant (AA, fol. 6v en fol. 45v).
12-5-1421: Huge Andriesz. (A, fol. 17v).
14-12-1446: Jan Bertant Hugez. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 433 van de
Hof te Wassenaar (B, fol. 65)
P.S.: Jan Baertout en Jan van Brabant kunnen mogelijk dezelfde persoon zijn.
ONBEKEND
23. Niet omschreven.
..-.-13..: Jan Bogghe (AA, fol. 6).
24. Niet omschreven.
..-.-13..: Jonkvrouwe Aeltruut Gherijtsdochter van den Poel (AA, fol. 6).
25. Niet omschreven.
..-.-13..: Jonkvrouwe Haestiaen, gehuwd met Bertelmeeus van der Wateringhe (AA, fol. 9).
RIJNLAND
ALPHEN AAN DEN RIJN
26. 3½ à 4 morgen land te Alphen.
..-.-13..: Zanders Jonghe Jansz. (AA, fol. 8).
27. 4 pond peper, 6 pond was, 2 mud zout, 10 pond vijgen, 10 pond amandelen en 1 pond
zijde uit de tol te Alphen.
..-.-13..: Jacob van den Woude (AA, fol. 9v).
DRIEBRUGGEN (Papekop?)
28. Een vierde deel van 9 morgen land, belend ten zuiden: Jan van Montvoerde, ten
noorden: de kinderen van Melijn Naeldemaker, ten oosten: het gerecht van heer
Rover van Montvoerde en ten westen: het gerecht uten Waerde.
..-.-13..: Coc Hughez. (AA, fol. 9).
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HILLEGOM
29. 20 morgen land met ambachtsrechten in de Vennep in het ambacht van de burggraaf
tussen Airnd van Waterland en Jacob Airndsz., strekkende van de Mere tot aan de
Hout.
7-11-1327: Heynric van Heymskerke, neef van de leenheer Dirc, burggraaf van Leyden, zoals
deze het leen van de graaf houdt, die hiertoe op 9-8-1327 toestemming geeft (L.H. 2, fol. 78).
30. Het ambacht en het gerecht genaamd de Vennep, belend ten zuiden: de Meer en ten
noorden: de wildernis van de Hout, strekkende langs het ambacht Hillegom.
13-6-1333: Heynric van Heemskerke, neef van de leenheer Dirc, burggraaf van Leyden, ridder,
zoals deze het leen houdt van de graaf (AA, fol. 51).
15-5-1462: Tielman van Heemskerck Adriaensz. van der Woert, neef van de leenheer Johan,
heer van Wassenair en burggraaf van Leyden (B, fol. 115v).
18-4-1474: Adriaen van Eemskerck Thielmansz., onmondig, krijgt uitstel van hulde (C, fol.
10).
..-4-1482: Adriaen van Eemskerck Thielmansz. (C, fol. 27).
16-5-1523: Thielman van Eemskerck Adriaensz., neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden (D, fol. 68v).
23-10-1542: Adriaen van Eemskercke Adriaensz. bij dode van zijn broer Thielman van Eemskercke (E, fol. 47).
17-3-1543: Zeghelin van Halveringen, heer tot Hoffwegen, meester van de rekenkamer, na overdracht op 26-10-1542 door Adriaen van Eemskercke Adriaensz., schildknaap (E, fol. 50).
26-3-1545: Josue van Alveringen, onmondig, oom: Pieter van Roen, bij dode van zijn vader
Zeger van Alveringen, rekenmeester van Hollant (E, fol. 61v).
6-6-1552: Gerrit Roelofsz., poorter van Leyden, ten behoeve van deze stad, na overdracht door
jonkvrouwe Margaretha van Roon, gehuwd met meester Everhardt Nicolai, lid van de geheime
raad van de keizer, namens haar zoon Josue van Alveringhe (F, fol. 12).
19-2-1593: Meester Franck Duyck, burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze stad, na
dode van Gerrit Roelofsz. van der Mije (H, fol. 70v).
3-7-1616: Meester Franck Duyck met ledige hand (H, fol. 71).
24-7-1628: Meester Clemens van Baersdorp, burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze
stad, na dode van meester Franck Duyck de Jode (K, de 61).
21-1-1650: Meester Clemens van Baersdorp met ledige hand bij monde van meester Johan Wevelinchoven, raadpensionaris van Leyden (K, fol. 61v).
20-7-1655: Meester Sijmon van Baersdorp, burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze
stad, bij dode van meester Clemens van Baersdorp, burgemeester aldaar (IJ, fol. 190v).
19-3-1658: Meester Willem Paets, eerste burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze stad,
bij dode van meester Sijmon van Baersdorp, burgemeester aldaar (M, fol. 13).
16-1-1670: Meester Rippers van Groenendijck, burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze
stad, bij dode van meester Willem Paets, burgemeester aldaar (M, fol. 107v).
24-11-1683: Meester Johan van Vesanevelt, burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze
stad, bij dode van meester Rippert van Groenendijck, burgemeester aldaar (M, fol. 185).
21-12-1693: Cornelis Paedts, burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze stad, bij dode van
meester Johan van Visanevelt, burgemeester aldaar (M, fol. 234v).
13-4-1695: Johan van Banchem, burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze stad, bij dode
van Cornelis Paedts, burgemeester aldaar (N, fol. 12).
24-2-1700: Meester Johan Eleman, eerste burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze stad,
bij dode van Johan van Banchem, burgemeester aldaar (N, fol. 48v).
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19-4-1728: Meester Willem van Heemskerck, burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze
stad, bij dode van meester Johan Eleman, burgemeester aldaar (N, fol. 216).
13-10-1729: Meester Willem van Zanen, burgemeester van Leyden, ten behoeve van deze stad,
bij dode van meester Willem van Heemskerck, burgemeester aldaar (N, fol. 220v).
7-6-1735: Meester Nicolaes Theeding van Berkhout, burgemeester van Leyden, ten behoeve van
deze stad, bij dode van meester Willem van Zanen, burgemeester aldaar (O, fol. 33v).
28-6-1743: Meester Johan van Lanschot, raad en burgemeester van Leyden, ten behoeve van
deze stad, bij dode van meester Nicolaes Theedingh van Berkhout, burgemeester aldaar (O, fol.
111).
KATWIJK
31. De woning op ‘t Zant met al het erbij behorende land tussen het stut en de Rine, aan
het noordeinde strekkende aan de Vliet, en de weide, die er toe behoort.
28-3-1326: Ver Badeloghe als lijftocht door haar man Willem van Leyden, broer van de leenheer
heer Dieric, burggraaf van Leyden, ridder (L.H. 1, fol. 57).
32. Een rente van 1 pond per jaar uit de tol van Catwijc.
..-.-13..: Dieric van Walixstorp (AA, fol. 8).
LEIDEN
33. Het huis, waarin Ghijbe Woutersz. woont, op de Rijn.
17-7-1319: Ghijbe Woutersz., poorter te Leyden, zoals hij vroeger het leen heeft gebruikt (AA,
fol. 7 en fol. 44v).
..-.-1...: Aleyd Does (AA, fol. 44v).
34. Het huis van Hughe van der Brugghe (1367: Wouter van der Brugghe in het Noorteynde van Leyden met het erf en de ervan afgesplitste hofsteden).
..-.-13..: Hughe van de Brugghe (AA, fol. 6v).
14-6-1367: Wouter van der Brugghe (AA, fol. 43v).
35. Een hofstad binnen Leyden in Marendorp, groot 13 gaarden, belend ten oosten: het
poorthuis en de vest, ten westen: Jan Pietersz. Een hiermee gemeen gelegen hofstad,
groot 13 gaarden.
..-.-13..: Jacob van Endegheest (AA, fol. 65v).
..-.-13..: Willem Aertsz. met het eerste perceel en zijn oom Danel Jacobsz. van Endegheest met
het tweede, zoals diens vader het hield (AA, fol. 65v en 66).
..-.-13..: Danel Jacobsz. van Endegheest met het eerste perceel na zijn neef Willem Aertsz. (AA,
fol. 66, het leen is door hem omgezet in een rente van 3 pond 2 schelling per jaar aan hofsteden
binnen Leyden bij het poorthuis).
36. Een huis met hofstad bij het kerkhof tussen de stoep van het Hof naar het kerkhof en
de gracht van de gevangentoren.
22-9-1359: Willem Heerman na overdracht door zijn vader heer Willem Heerman, pastoor van
Haerlem (AA, fol. 6v en 30v).
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37. Een hofstad in Marendorp, die van Jan Heynenz. was, belend ten westen: Andries
Hansoetenz., ten zuiden: de heerstraat, ten oosten en noorden: IJsebrant Heynricsz.
6-11-1335: IJsebrant Heynricsz. (AA, fol. 8 en 43v).
16-5-1421: Willem van Alcmade (A, fol. 28v).
19-1-1424: Jonkvrouw Aechte Willemsdochter van Alcmaede, nicht van de leenheer Heynric,
heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden, hulde door IJsbrant van Scoten, bij dode van haar
vader Willem van Alcmaede (A, fol. 41).
38. 22 voet bij 22 voet in de burcht van Leyden: binnen de muur, aan de oostzijde.
..-.-13..: Jacob van den Woude (AA, fol. 9v).
39. Een rente van 8 pond (13..: 4 pond) per jaar uit de ellemaat te Leyden.
14-10-1334: Clays die Gruyter, knape van heer Dirc, burggraaf van Leyden (L.H. 1, fol. 202v).
..-.-13..: Clays die Gruyter (AA, fol. 8v).
40. Een rente van 16 pond hollands per jaar uit de gruyt te Leyden, te lossen met 160
pond.
4-4-1370: Dirc van Langheveld (AA, fol. 55v).
1-11-1373: Jonkvrouwe Baertraet van den Weer, nicht van de leenheer Dirc van Wassenaer,
burggraaf van Leyden (AA, fol. 55v).
41. Een rente van 9 groot per jaar op de woning (13..: waarin vroeger Willem Bort
woonde), gelegen tussen de huizen en erven van Dirc van den Bosch en Jacob Spronc.
9-10-1357: Willem Bort na overdracht door Symon van den Rijn (AA, fol. 8 en fol. 46v; 29-91364: Uitspraak gedaan door de burggraaf te Catwijc tussen heer Gherijd van Heemsteden, heer
Aernd van Duvenvoerde, Florijs van Alphen, Philips van Tetroden namens heer Reynout van
Brederoede, heer Gherijt van Polanen, Willem van Slinghelant en Gherijt die Monic enerzijds en
heer Baernt uten Enghe, heer Willem Heerman, Boudijn ver Machteldenz. en Jan Philipsz.
namens de magen van wijlen Willem Bort anderzijds. De eerste partij moet kloosterwinning
doen tussen Zijpe en Maze en 1000 zielmissen doen opdragen ten behoeve van Willem Bort.
Verder 1700 schilden van 24 Vlaamse - of dordrechtse groten uit betalen aan heer Baernt uten
Engh, Gherijd van Oestgheest Ruthgeersz., Gherijd van Oestgheest. Gherijd Heerman, Boudijn
ver Machteldenz., Foytien Willemsz., Willem Screvel en Wouter van der Bregghe, die dit bedrag
zullen verdelen onder de kinderen en magen van Willem Bort. Het bedrag moet in drie zeswekelijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt op 2 februari, door de vierhanddadigen, nl. de heer
van Brederoede, heer Dirc van Polanen, heer Gherijt van Heemstede en Walraven van Brederode
worden voldaan). (AA, fol. 15).
..-.-13..: Willem Feutien Willem Bortsz. (AA, fol. 7).
42. Een rente van 40 schelling per jaar uit de hofstad (1367: de 3 hofsteden), waarop vroeger Daniel Coppenz. woonde en nu Michiel (1367: van der Heyde) in Marendorp,
strekkende uit de Rijn.
De hofstad tussen de sloot en de molen aan de Maern met een rente van 4 schelling per
jaar, die de molen betaalt vanwege een gang over deze hofstad.
Een rente van 7 schelling per jaar op het huis van Wouter Woutersz, (1367: Willem
Linaert).
Een rente van 12 schelling per jaar op het huis van Ludolf van der Maern (1367: de
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weduwe van Ludolf van de Maerne).
Een rente van 4½ schelling per jaar op de hofstad van Andries Gheraertsz. (1367:
Jacob Pietersz.).
Een rente van 4½ schelling per jaar op de burcht van Leyden.
..-.-13..: Gherijd Heynnenz. (AA, fol. 8v).
9-8-1367: Jan Gherijd Heynenz. (AA, fol. 31).
LEIDERDORP
43. De woning van Michiel van der Heyde met de heemwerf, waarop vroeger Willem
Vlaminc woonde.
..-.-13..: Michiel van der Heyde (AA, fol. 8).
44. De woning, die vroeger van Aernt van der Heyde was.
..-.-13..: Vranc Michielsz. van der Heyde (AA, fol. 8).
45. 7½ hond land te Leyderdorp.
..-.-13..: Aernd die Buyr, (AA, fol. 8v).
46. 2½ morgen land in het Voghelland, strekkende van de buitenkant van de stadsvest van
Leyden tot aan de Hoghe Venne, belend ten oosten: Sophie de weduwe van Gherijt
Hoechstrate en ten westen: Michiel van der Heyde.
2 morgen land langs de Maerne, belend ten oosten: Dirc van der Scije met een leen,
dat hij van de burggraaf houdt.
22-3-1386: Claes Jan Heynenz. met het eerste perceel (AA, fol. 27).
..-.-13..: Claes Jansz. (AA, fol. 65v).
47. 5 morgen land in Leyderdorp, nl. een kamp groot 2 morgen, genaamd het Langhe
Bredevelt; een kamp groot 7 hond, genaamd Sivaerdskamp, en een kamp, groot 11
hond, belend ten noorden: Kerkstant Crisekiaenz., ten zuiden: Bertholomees Philipsz.,
strekkende van de Zijl tot de Maerne.
16-10-1330: Hughe Philipsz., gehuwd met Beatrise (AA, fol. 7v en 54v, B, fol. 33).
..-.-13..: Pieter Hughez. (AA, fol. 66).
11-7-1414: Hughe van Zweeten, gehuwd met jonkvrouwe Lijsbette Willemsdochter van
Zaenden, bij dode van zijn vader (A, fol. 11 en B, fol. 33).
5-12-1420: Willem van Alcmade, gehuwd met Oede Ghijsbrechtsdochter, bij dode van zijn
vader Hughe van Zwieten (A, fol. 11).
26-5-1423: Willem van Alcmade Hugenz. tocht zijn vrouw Lijsbeth Mathijsdoctiter (A, fol.
37v).
26-3-1437: Jacob van Zweten bij dode van zijn vader Huge van Zweten (B, fol. 33v).
26-6-1451: Willem van Zwieten genaamd van Zaenden, gehuwd met Aleid Jan Meeusdochter,
bij dode van zijn neef Jacob van Zwieten (B, fol. 86).
20-6-1462: Jan van Boschuysen, neef en kamerling van de leenheer Johan, heer van Wassenaer
en burggraaf van Leyden, na overdracht door Willem van Zwieten genaamd van Zaenden, behoudens de lijftocht van diens vrouw Alijt Jan Meeuszoonsdochter (B, fol. 114v).
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LEIDERDORP, OEGSTGEEST EN WOUBRUGGE
47 bis. 9 morgen land met de erop staande huizen tussen de Rijndijk en de venne van de
burggraaf; 6 morgen land genaamd de Venne, gemeen met de vrouwe van Coudekerc; 22 morgen land in 2 kampen genaamd ver Aechtenweer, waartussen een
weer ligt, dat van heer Gherijd van Raephorst is, dat eveneens zo heet; een kamp
land in het ambacht van Oestgheest, genaamd de Valc; 4 morgen 1 hond land in
de Venne, waarin de burggraaf zelf land heeft, dat door Jan van der Nesse in
leen wordt gehouden.
14-6-1314: Jan van der Nesse na opdracht uit eigen, bij gebrek aan nakomelingen te versterven op Danel den Brune Dircs Brunenz., mede bezegeld door heer Dirc van Leyden, zoon van
de leenheer Heynric, burggraaf van Leyden (AA, fol. 44v).
..-.-13..: Dirc van den Werve (AA, fol. 44v).
Het leen 47 bis is gesplitst in de lenen 48, 50, 85 en 116.
48. 6 morgen land te Leyderdorp, genaamd de Veevenne.
..-.-13..: Jonkvrouwe Katherine Jansdochter van de Nesse, zuster van jonkvrouwe Jutte (AA, fol.
8v).
49. 3 morgen land met boomgaarden en opstallen te Leyderdorp (1454: te Zoeterwoude),
belend ten oosten: Sijmon Vreric Willemsz., ten westen, noorden en zuiden: de kinderen van Clays Gerijtsz.
2 morgen land aldaar, belend ten noorden: Symon Vreric Willemsz., ten zuiden het
kapittel van der Hage, ten oosten: Pieter Dircxz. en ten westen: Pieter Butenwech
(1448: de erfgenamen van Pieter Butenwech Gerbransz.).
1½ morgen land aldaar, belend ten westen: Oude Rodenborch, ten oosten: Symon
Vreric Willemsz., ten noorden: de nonnen van Conincsvelde, ten zuiden: Pieter Butenwech Dircxz. (1454: Elizabeth, de weduwe van Jan Evertsz.).
14-10-1433: Symon Vrederic Willemsz. na overdracht uit eigen in ruil voor de lenen 70, 80 en
een leen van de Hof te Wassenaer (B, fol. 25).
4-8-1448: Meester Vastraedt Bareyt van Bosch, doctor in de rechten, na overdracht door Symon
Vrederic Willemsz. (B, fol. 72v).
3-8-1454: Het convent van Sint Margarieten buiten Leyden krijgt het leen ten vrij eigen na overdracht door meester Vastraet Bareyt van Bosch (B, fol. 97v).
50. 7½ morgen land te Leyderdorp.
..-.-13..: Jacob van Endegheest (AA, fol. 8v).
9 morgen (1416: 7 morgen) land te Leyderdorp (1416: ten dele afgegraven ten behoeve van de stadsvesten van Leyden); 2 morgen land in de Venne en 4 morgen 1 hond
land in de Venne.
..-.-13..: Jonkvrouwe Jutte Jansdochter van der Nesse met de eerste twee percelen en haar zuster
jonkvrouwe Katherine met het derde (AA, fol. 8v).
6-3-1416.: Jan van der Nesse draagt het leen, dat hij van zijn vader Dirc van den Werve heeft
geërfd, over aan de leenheer heer Philips, heer van Wassenaer en Burggraaf van Leyden, die op
12-3-1416 als vrij eigen aan Willem Florijsz. 5 morgen min 5 gaarden land verkoopt, gelegen
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tussen de stadsvest en het land de Venne. Dit transport wordt op 31-7-1421 gevrijwaard door Jan
van Nes Dircsz. van den Werve, zegel: een klimmende, dubbelstaartige leeuw, mede bezegeld
door Symon van der Does, schout van de Hage; een klimmende, dubbelstaartige leeuw; Andries
Jan Bacxz., schout van Leyderdorp; 3 palen; en Gerrit Paedze, zwager van Jan van Nes; 3 …
(reeënkoppen?) rechtsboven vergezeld van een vrij kwartier beladen met een pijlstaartslang
(Gemeentearchief Leiden, Kloosters, inv. no. 681 en 682).
51. 10 morgen land en 6 morgen land tussen Zile en Maerne.
..-.-13..: Jan Heyne Hughenzoonsz. (AA, fol. 7v).
52. 25 morgen land te Leyderdorp.
14-4-1316: Heer Jacob van den Woude, ridder (A, fol. 38v).
53. Het huis ten Zijle dat van Jonaes was en uitgebreid werd door heer Jan van Ammers,
ridder, met de heemwerf binnen de buitenste gracht en 50 morgen (1473: 37 morgen 2
hond) land naast het huis tussen de Zijl en het Oude kerkhof, strekkende van de Rijn
naar de Broeke.
31-5-1292: Heer Jan van Ammers, ridder, na opdracht uit eigen, bij gebrek aan zoons en hun
nakomelingen te versterven op zijn 3 oudste zusters, waarbij de 2 jongsten hun deel van hun
oudste zuster in leen zullen houden (AA, fol. 24v).
..-.-130.: Heer Janne van der Zijle, ridder, vermeld op 28-3-1326 (L.H. 1, fol. 57).
..-.-13..: Jan van den Zijl, vermeld op 31-10-1337 (Nassau Domein archief 1, inv. 44, fol. 324v).
6-12-1364: Dirc van den Zijl krijgt een copie van het oudste handvest (AA, fol. 24).
..-.-14..: Zweder van Montfoirde, neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, zoon van heer Jan van Montfoirde, na overdracht door heer Gerijt van der
Zijl (B, los ingestoken acte).
26-1-1452: Willem van Zijl na overdracht door zijn vader heer Gherijt van Zijl, ridder, neef van
de leenheer Johan, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden, behoudens het vruchtgebruik,
nadat hij het pandschap van de heer van Montfoirde had gelost in verband met de overdracht van
de heerlijkheid Purmereynde aan deze, diens onmondige zoon Zweder, zou met het leen zijn
beleend, maar diens oudste broer Heinrick van Montfoirde had verzuimd het te verzoeken (9, fol.
95; 4-4-1452: deze acte wordt bevestigd, 9, fol. 95).
4-1-1465: Willem Zandersz. na overdracht door Willem van Zijl met een rente van 4 rijnse
gulden per jaar van 40 groten het stuk uit het leen volgens acte d.d. 20-12-1464, afgelost op 94-1466 (B, fol. 125).
23-11-1474: Willem van den Zijl krijgt 8 morgen 1 hond land in 4 kampen ten vrij eigen, nl. het
Alverkamp, de Petten, de Hoirnkamp en Cleyn Volckenhofstede (C, fol. 11v en L.H. 283, fol.
30v).
Het leen 53 is gesplitst in 53A, 53B, 53C en 53D.
53A. 6 morgen land bij het huis te Zijl.
15-11-1468: Huyge van Zwieten na overdracht door Willem van Zijl (C, fol. 2).
..-.-1...: Huyge van Zwieten krijgt het leen ten vrij eigen (C, fol. 2v).
53B. 3½ morgen land, genaamd Bolwercxcamp uit het goed van Zijl, belend ten westen:
zuiden en oosten: Willem van Zijl, ten noorden: Willem Foytgen van Zijl.
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19-3-1467: Heer Dirck van Oesterwijck (1473: priester te Lisse), neef van de leenheer Johan,
heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na overdracht met recht van terugkoop door
Willem van Zijl, neef van de leenheer (9, fol. 121v en L.H. 283, fol. 29v).
22-8-1486: Coen van Oisterwijck bij dode van zijn broer heer Dirck van Oisterwijck (C, fol.
33v).
53C. 5 morgen land te Leyderdorp (1473: 4½ pond per jaar uit het goed van Zijl; 1478: bij
het huis ten Zijl), belend ten zuiden (1478: de Zijl), ten westen (1478: Alijdt, de
weduwe van Willem Foeytgesz., 1495: Pieter van Zijl Willem Feuytgensz.), ten oosten
en noorden: (1478: Willem van Zijl, 1495: de kinderen van Willem van Zijl).
22-4-1471: Willem Feuytgen van Zijl Jansz., gehuwd met jonkvrouwe Kathrijn uyten Ham, neef
van - en na overdracht door Willem van den Zijl (C, fol. 5v en L.H. 283, fol. 29v).
25-7-1474: Gerrit Willem Feuytgensz. van Zijl bij dode van zijn vader (C, fol. 10v).
28-2-1478: Jan van Zijl na overdracht door zijn broer Gerrit Willem Foeytgensz. van Zijl (C, fol.
17v).
1-3-1487: Gerijt Willem Foeytgesz. van Zijl na overdracht door zijn broer Jan van Zijl (C, fol.
35v).
4-4-1495: Pieter Willem Feuytgensz. van Zijl bij dode van zijn broer Gherijt Willemsz. van Zijl
(C, fol. 67).
..-.-1495: Pieter Willem Feuytgensz. van Zijl krijgt het leen ten eigen in ruil voor het leen 101
(C, fol. 66v).
53D. Het huis ten Zijl met 30 morgen land.
18-8-1480: Gherijt van Zijl, onmondig, hulde door Adriaen van Zwieten, bij dode van zijn
vader Willem van Zijl (C, fol. 92v).
3-11-1496: Gherijt van Zijl (C, fol. 92).
26-2-1501: Frederijck van Zijl, gehuwd met Alijs uytter Bruyck, bij dode van zijn broer Gerijt
van Zijl, en belast op 8-3-1501 het leen met 36 gulden van 40 groot het stuk ten behoeve van
meester Jacob van Almonde en op 8-3-1502 met een rente van 3 pond groot Vlaams per jaar ten
behoeve van Pieter Grebber (C, fol. 76 en fol. 83, D, fol. 11v).
5-4-1508: Roelant le Fèvre na overdracht op 23-4-1507 door Frederick van den Zijle (D, fol. 30).
3-9-1518: Jan van Heemstede, heer van Heemstede en Liesvelt, bij dode van zijn vader Roelant
le Fèvre en draagt het leen over aan zijn broer Franchoys van Heemstede (D, fol. 56).
7-4-1535: Roelandt van Heemstede, neef van - en na overdracht door jonkheer Roelandt van
Heemstede, heer van Ottelandt, namens zijn broer heer Franchoys van Heemstede volgens procuratie op 4-1-1535 voor het gerecht van Hamburg verleden. Op 6-2-1535 verklaren Lasarus - en
zijn broer Bertelmees Doncker, kooplieden van Nurenberch, en Vleicke Hammerhoven, koopman van Augsburg, alle drie ingezetenen van Antwerpen, dat het zegel van de procuratie echt is
(E, fol. 25v).
3-2-1543: Jacob van Duvoorde, stadhouder van de heer van Brederode als houtvester van Hollandt, na overdracht door meester Jacob van Ylpendam volgens procuratie voor het gerecht van
Gent verleden op 12-1-1543 door jonkheer Roelandt van Heemstede en heer Charles de Bernemicout, heer van Thiloye, gehuwd met Florentine van Heemstede, mede tot overdracht van een
leen van Brederode en het huis te Wairde, leen van de graaf (E, fol. 48).
26-4-1544: Meester Willem Pijnsz., heer van Ofhem, na overdracht door Jacob van Duvenvoorde, heer van Opdam (E, fol. 63).
13-9-1546: Jonkvrouwe Geertruydt Heuters, hulde door meester Cornelis de Jonge, rentmeester
van de huize van Wassenaer, volgens procuratie op 6-8-1546 verleden in den Haeghe, met de
opdracht om samen met haar zwager Pieter Pijnsz. het conflict te regelen met Marijtge, weduwe
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van Zijmon Gardijnsz., bij dode van haar man meester Willem Pijnsz., raad in het Hof van Hollandt, volgens octrooi d.d. 1-7-1536 en testament d.d. 4-8-1545 (E, fol. 78).
9-12-1555: Jonkvrouwe Geertruydt Pijnssen, gehuwd met meester Dammas Bruyento, raad van
Zijne Koninklijke Majesteit in Hollandt, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Geertruyt de
Heuyters (F, fol. 26v).
30-7-1561: Meester Cornelis de Jonge, heer van Baerdwijck, vernieuwt de eed omdat meester
Dammas Drogendijck is overleden (F, fol. 26).
18-3-1579: Jonkheer Anthonis van der Noot doet hulde voor zijn schoonmoeder na overlijden
van meester Cornelis de Jonge, heer van Baerdwijck (F, fol. 26).
26-6-1607: Jonkvrouwe Margarita van der Noet, vader: jonkheer Anthonis van der Noet, weduwnaar van jonkvrouwe Margaritha van Drogendijck in den Haeghe, bij dode van haar grootmoeder jonkvrouwe Geertruyt Pijnssen, weduwe van meester Dammas van Drogendijck (I, fol.
12v).
14-9-1609: Jonkheer Willem Anthonis van Schagen, onmondig, bij dode van zijn moeder Margaretha van der Noet, volgens octrooi d.d. 15-4-1608 en testament d.d. 22-4-1608, behoudens de
lijftocht van zijn vader jonkheer Diderick van Schagen, heer van Goudriaen (I, fol. 24v).
28-1-1633: Heer Diderick van Schaghen, heer van Goudriaen, Sint Huybert, Waddincsveen,
IJlem en Spierincxhouck, hulde door Andries van Reeck, secretaris van de hoogheemraden van
Delflant, volgens procuratie op deze dag te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn zoon Wilhelm
Anthonis van Schaghen (K, fol. 108).
19-8-1659: Heer Lodewijck van Beyeren, graaf van Warfusé, heer van Goudriaen, onmondig,
hulde door Willem Havius, rentmeester, volgens procuratie op 2-5-1659 verleden door Wilhelm
Vincent van Wittenhorst, heer van Stadt, Besoyen, Dronghelen en Gansoyen, bij dode van zijn
vader heer Diderick van Beyeren, graaf van Warfusé, heer van Goudriaen, gehuwd met vrouwe
Maria de Thiennes, gravin van Warfusé, dochter van de vrijheer van Heuckelum en Graaf van
Rumbeeck, volgens hun testament d.d. 22-3-1658 (M, fol. 31).
16-1-1668: Heer Floris Carel van Beyeren van Schagen, graaf van Warfusé, heer van Goudriaen,
onmondig, hulde door Wilhelm Havius volgens procuratie op 8-2-1667 verleden voor notaris Jan
Verzijl te ‘s-Gravenhage door vrouwe Marie de Thiennes, gravin van Warfuzé, bij dode van zijn
broer heer Lodewijck Aelbert van Beyeren van Schagen, graaf van Warfuzé en heer van Goudriaen (M, fol. 89v).
Het leen 53D is gesplitst in 53E, 53F, 53G, 53H, 53I, 53J en 53K.
53E. Het huis en de hofstad van Zijle met 8 morgen 429 roede land, op de kaart aangeduid
met A, B, D, F, H, I, W en Z, belend ten oosten: aan de laan Pieter Dammasz. Outshoorn, meester Hendrick van Willigen, veertig raad te Leyden, Johan Versijden,
Catharina van Campen, de erfgenamen van Johan van der Marck, burgemeester
van Leyden, de erfgenamen van meester Johan Knotter, Jan Aelbertsberg en Pieter
Huygensz., ten zuiden: de Oude Rhijn en de stad Leyden met de trekweg, Catharina
van Campen en juffrouw van Dam, ten noorden: meester Daniël van Alphen, vroedschap te Leyden en de weduwe van kapitein Elsevier.
28-6-1696: Johan Versijden na overdracht door meester Pieter Emonts, advocaat voor het Hof
van Hollandt, volgens procuratie op 20-4-1695 verleden voor notaris Hendrick Terbeek van
Coesveldt in den Hage, namens heer Floris Carel van Beyeren van Schagen, graaf van Warfusé,
mede namens diens kinderen bij vrouwe Jacoba Maria van Wassenaer van Warmont (N, fol. 27).
15-2-1717: Jacob Versijden van Varick bij dode van zijn vader Johan Versijden van Varick (N,
fol. 148v).
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53F. 2 morgen 168 roede land, op de kaart aangeduid met J, M, N, O en P, belend ten
oosten: de voorsloot, ten zuiden: het Oude kerkhof en de Rhijndijk, ten westen:
Johan Verseyden met de Zijhaan en ten noorden: Johan Aelbertsbergh.
28-6-1696: Pieter Huygenz. na overdracht door meester Pieter Emonts namens heer Floris Carel
van Beyeren van Schagen (N, fol. 29).
6-7-1701: Christiaen Huygensz. te Leyden bij dode van zijn broer Pieter Huygensz. (N, fol. 63).
29-8-1711: Pieter Huygensz. te Lijden, oud 15 jaar, voogd: Claes Corsse (N, fol. 118).
5-2-1721: Anthony de la Font te Leyden, hulde door notaris Johannes van Swanenburgh te
Leyden volgens procuratie verleden op 3-2-1721 voor notaris Coenraet van Rijp aldaar, na overdracht door Pieter Huygensz. (N, fol. 167v).
17-8-1739: Aletta de la Font, gehuwd met meester Johan de Graaff, bij dode van haar vader
Anthony de la Font (O, fol. 75).
31-5-1743: Aletta de la Font, weduwe van meester Johan de Graaff, bij monde van notaris Pieter
de Lange volgens procuratie op 30-5-1743 verleden voor notaris Johannes Jacobus van Reenen
in den Hage (O, fol. 75).
12-10-1744: Daniel Rouvairolle na overdracht door Jean Carpentier en Gerard Ruyzing, diaken
van de Waalse gemeente te Leyden, volgens procuratie verleden voor notaris Dirk Soutman de
Jonge te ‘s-Gravenhage door Aletta de la Font, gehuwd met Johannes Juliaen Snell (O, fol. 122).
53G. 3 morgen 466 roede land, op de kaart aangeduid met Q en R, belend ten oosten: Jan
Sterreveldt, ten zuiden: Pieter Huygensz., ten westen: Johan Verseyden met de laan
van de Zijll en ten noorden: Grietge Mattheusz.
29-8-1696: Jan Aelbertsberg na overdracht tegen 450 gulden door meester Pieter Emondts
namens heer Floris Carel van Beyeren van Schagen, graaf van Warfusee (N, fol. 35); hij belast
het leen met 600 karolus gulden ten behoeve van meester Pieter van Campen op 14-10-1698 en
met 550 gulden op 10-10-1700, afgelost op 7-12-1722, N, fol. 42v en 54; met 1175 gulden ten
behoeve van Jacobus Rouzee op 11-4-1701, afgelost op 15-3-1724, N, fol. 62 en met 800 gulden
ten behoeve van Jacobus de Wolf op 28-7-1704, mede op zijn huis op de hoek van de Oosthavenstraat te Leyden, belend door Pieter Broyschot, afgelost op 18-3-1724, (N, fol. 81).
17-3-1722: Jacob Versijden van Varick na overdracht op 9-12-1721 door Pieter van Diemergen,
notaris te Leyden, als curator van de insolvente boedel van wijlen Jan Aelbertberg (N, fol. 174).
53H. 4 morgen 242 roede land, nl. 1 morgen 342 roede genaamd Volckershofstad, aangeduid met NN, belend ten oosten en noorden: Catharina van Campen, ten zuiden en
westen: de Zijllaan; 2 percelen weiland, aangeduid met X en Y, groot 2 morgen 500
roede, belend ten oosten: de Zijllaan, ten westen: de Trekweg langs de Zijll, ten
zuiden: meester Johan Versijden en ten noorden: juffrouw van Dam.
28-6-1696: Catharina van Campen, hulde door haar broer Pieter van Campen na overdracht
tegen 1495 gulden door meester Pieter Emondts, namens heer Floris Carel van Beyeren van
Schagen (N, fol. 29v).
24-2-1703: Pieter van Campen te Leyden bij dode van zijn zuster Catharina van Campen (N, fol.
71v).
1-5-1715: Meester Cornelis van Campen te Leyden bij dode van zijn vader Pieter van Campen
(N, fol. 136).
4-4-1740: Meester Johan van Campen in den Hage bij dode van zijn neef meester Cornelis van
Campen (O, fol. 79v).
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53I. 13 morgen 514 roede land, aangeduid met BB, CC, DD, EE en FF, belend ten noordwesten: Johan Verseyden met de Zijllaan en de weduwe van kapitein Elsevier, ten
noordoosten: de dwarswatering, ten zuidwesten: de heer de Alsmade, ten zuiden en
zuidwesten: de erfgenamen van Gommaris van Crayenbos en de heer Spruytenburgh, veertig raad te Leyden.
28-6-1696: Pieter Dammasz. Outshoorn na overdracht door meester Pieter Emondts, namens
heer Floris Carel van Beyeren van Schagen, graaf van Warfusee (N, fol. 32v).
22-2-1707: Cornelis Woutersz. van Santen te Leyden na overdracht door Pieter Dammasz. Outshoorn (N, fol. 94v, hij belast het leen ten behoeve van Jacobus van Halteren, koopman te
Leyden, met 3000 gulden van 40 groot, N, fol. 95).
15-6-1716: Jannetje Cornelis van Santen te Leyden, oud 8 jaar, hulde door Cornelis Bouman, bij
dode van haar vader Cornelis Woutersz. van Santen, bouman aldaar, gehuwd met Maria Cornelia
Westerheuvel, volgens testament verleden op 4-9-1694 voor notaris Pancras IJsselsteyn te Leyden (N, fol. 144).
1-6-1739: Jannetie Cornelis van Santen, gehuwd met Cornelis Jansz. Dobbe (N, fol. 144).
53J. 3 morgen 415 roede land, aangeduid met GG, belend ten oosten: juffrouw van Dam,
ten westen: de stad Leyden met het jaagpad, ten noorden: de heer van der Miering.
28-6-1696: Jan van Vliedt na overdracht tegen 820 gulden door meester Pieter Emondts namens
heer Floris Carel van Beyeren van Schagen, graaf van Warfusé (N, fol. 33v).
11-8-1727: Jan van Vliet met ledige hand bij monde van Meynaert Steffens, volgens procuratie
verleden op 31-7-1727 voor notaris Leonard Noblet te Amsterdam (N, fol. 33v).
11-3-1734: Meester Nicolaes Plemper van Bree volgens procuratie verleden op 5-3-1734 voor
notaris Theodorus Schrevelius te Leyden door Meyndert Steffens, impostmeester te Leyden,
Claes Backer te Soeterwoude, executeurs testamentair -, Anthony Menshart en Bartha Menshart,
gehuwd met Joost Kist, substituut schout, erfgenamen van Jan van Vliet, gehuwd met Geertruyt
Tygels, en draagt het leen over aan meester Jacob Verseyden van Varick (O, fol. 19v).
53K. 5 morgen 84 roede land, aangeduid met HH en II, belend ten oosten: de oude watering, ten zuiden: de erfgenamen van Harmanus van Es en de weduwe van Mauring
Gijsz., ten westen: Catharina van Campen, ten noorden: Jan Claesz. Bekenes.
28-6-1696: Dirck Jansz. Bekenes alias Kley (1713: in het Lagelandt te Leyderdorp) na overdracht tegen 700 gulden door meester Pieter Emondts namens heer Floris Carel van Beyeren van
Schagen, graaf van Warfusee (N, fol. 34, hij belast op 15-2-1713 het leen met 800 carolus gulden
ten behoeve van Pieter van Lelievelt, afgelost op 7-12-1722, N, fol. 129v).
31-1-1722: Cornelis Dircksz. Beekenes, onmondig, hulde door Cornelis Jansz. Beekenes volgens
procuratie op 29-1-1722 verleden voor notaris Hendrick Wilmers te Leyden door zijn moeder
Barber Doedes Verbaan te Hogemade, bij dode van zijn vader Dirck Jansz. Beekenes, alias Kley
(N, fol. 173v).
24-11-1722: Pieter Brughman te Leyden na overdracht door Cornelis Dircksz. Beekenes met
acte veniam aetatis door de Staten van Hollandt d.d. 10-10-1722 (N, fol. 183).
17-10-1724: Johannes Verhoogh, vleeshouwer te Leyden, na overdracht door Pieter Brughman
(N, fol. 195v).
LEIDSCHENDAM
54. Een rente van 50 schelling per jaar uit de korentiende van Voer.
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..-.-13..: Gherijd van der Graft (AA, fol. 6v).
NIEUWKOOP
55. 3 morgen land in Nuwencoep (1439: in Willem Dappersweer in het Madevelt).
..-.-13..: Willem die Langhe (AA, fol. 7).
..-.-13..: Willem Spronc (AA, fol. 65).
..-.-1...: Jan Spronc Willem Sproncsz. (AA, fol. 66v).
10-2-1439: Symon Jan Sproncsz. krijgt het leen ten vrij eigen (B, fol. 39).
56. 5 morgen land in de Nuwencoep.
..-.-13..: Boudijn (AA, fol. 7v).
..-.-13..: Boudijn Volquynsz. (AA, fol. 65).
57. 5 morgen land in de Nuwencoep.
..-.-13..: Allaert Willemsz. (AA, fol. 7).
..-.-13..: Allaert Aerntsz. (AA, fol. 65).
58. 7½ morgen land, in de Nuwencoep.
..-.-13..: Gherijt Jansz. (AA, fol. 7v).
OEGSTGEEST
59. Een kamp land genaamd de Gheer te Oestgheest tussen de Rijn en de abdis van
Reynsburch en het godshuis van Kercwerve met 1 hond land.
22-10-1333: Jan Beterniet, knaap van de leenheer heer Dirc, burggraaf van Leyden, voor de duur
van zijn leven en niet langer (L.H. 1, fol. 101).
60. 2 hond gheest van de oostzijde in te meten in Heynrics weide van Alkemade bij de
hove te Oestgheest.
..-.-13..: Dirc die Raet (AA, fol. 66).
61. 2½ hond land te Oestgheest op Leyder Merske, belend ten zuiden: het klooster van
Rijnsburch, ten noorden: Dirc vir Noetghedarz. (1410: Dirc Voet) en ten westen: de
Rijn.
23-12-1325: Willem Claes Linnaertsz. (AA, fol. 9 en 48).
24-9-1410: Pieter Lenaertsz. krijgt het leen ten vrij eigen (Abdij Rijnsburg, inv.nr. 288).
62. 3½ hond land op de Gheest te Oestgheest.
..-.-13..: Willem Rondeel (AA, fol. 9).
63. 3½ hond land op de Gheest.
..-.-13..: Willem Duker (AA, fol. 66).
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64. 4 hond land in Lanzatervenne te Oestgheest.
..-.-13..: Symon Clais Reynnenz. (AA, fol. 6v).
..-.-13..: Jacob Claesz. (A, fol. 14v).
17-12-1333: Claes Rine (A, fol. 14v).
9-5-1421: Heer Dirc Jansz., priester (A. fol. 14v).
65. Het huis (1578: genaamd de Voscuyll) van Dirc die Wediche met de hofstad, groot 4
hond (1649: waarop vroeger het huis de Voscuyll stond) te Oestgheest. Belend ten
noorden: Hertog Willem, graaf van Hollant (1588: Claes Pietersz., 1645: Jan Willemsz. Woudendorp), ten zuiden: Dirc Hannetienszoonsz. (1588: de heerweg, 1645:
Jan Willemsz. Woudendorp), ten oosten (1588: Willeboort Thonisz.) en ten westen
(1588: de Sint Jansheren te Haerlem, 1645: de stad Haerlem), (1655: gelegen in 913
roede teelland, belend ten oosten: de heerweg, ten westen en zuiden: Henrick Clinget
en ten noorden: de diaconie van Leyden).
12-3-1355: Dirc die Wediche, knecht van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van
Leyden, na opdracht uit eigen (AA, fol. 7 en fol. 47v en B, fol. 36).
10-10-1408: De vrouw van Dirc Jansz. (B, fol. 36).
20-9-1437: Ghijsbrecht Claesz. bij dode van zijn moeder (B, fol. 36v).
21-2-1457: Claes Dircxz. alias Cap bij dode van zijn broer Ghijsbrecht Claesz. (B, fol. 100v).
10-11-1459: Dirck Claesz. bij dode van zijn vader Claes Cap (B, fol. 104v).
22-12-1484: Phillips Dircxz. alias Kap bij dode van zijn vader Dirck Claesz. Kappe (C, fol. 30v).
..-.-1485: Doe Jansz. na overdracht door Phillips Dircxz. alias Kap (C, fol. 31).
4-4-1508: Cornelis Doez., onmondig, hulde door Dirck Pietersz., bij dode van zijn vader Doe
Jansz. (D, fol. 30v).
13-3-1514: Bouwen Dircxz. na overdracht door Cornelis Doez., met recht van lossing, waarvan
deze met Jacob Doensz. op 24-12-1525 afstand doet (D, fol. 47v).
7-1-1539: Russe Bouwensdochter, gehuwd met Robbrecht Aerntsz., bij dode van haar vader
Bouwen Dircxz. (E, fol. 35v).
18-6-1543: Jacob Gerritsz., voogden: Jan Kerstantsz. en Merten Mathijsz., na overdracht door
Gerrit Dircxz. namens Russe Bouwensdochter (E, fol. 52).
18-1-1555: Symon Cornelisz. te Oestgheest na overdracht door Gerrit Dircxz. en Anthonis
Meesz., als curators van Jacob Gerritsz. aangesteld door de baljuw van Rhijnlandt op 17-4-1554,
blijkens een verklaring door Jan van Endegeest, schout van Oestgeest op 26-1-1555 afgelegd (F,
fol. 20).
8-1-1578: Ghijsbrecht Cornelisz. te Oestgheest na verzuim (G, fol. 74).
26-2-1588: Claes Pietersz. te Oestgeest na overdracht door Ghijsbrecht Cornelisz. (H, fol. 39v).
15-5-1616: Claes Pietersz. te Oestgeest met ledige hand (K, fol. 5).
..-5-1633: Trijntje Claesdochter, gehuwd met Simon Claesz. Coiijn, bij dode van haar vader
Claes Pietersz. en draagt het leen over aan Jan Willemsz. Woudenberch, korenkoper te Leyden
(K, fol. 90v).
10-4-1645: Jan Simonsz. Colijn bij dode van zijn moeder Trijntje Claesdochter en draagt het
leen over aan Jan Willemsz. Woudendorp te Leyden, die het reeds eerder van zijn moeder had
gekocht, hulde door Symon Coddens, notaris en procureur ten platten lande, volgens procuratie
verleden op 10-4-1645 voor notaris Cornelis van Scharpenbrandt (L, fol. 50).
16-3-1649: Johan van Leeuwen, schepen te Leyden, mede namens Jan Pietersz. van der
Mersche, schepen aldaar, als executeurs testamentair van wijlen Catharina Jansdochter, weduwe
van Jan Willemsz. Woudendorp (L, fol. 92).
8-3-1655: Henrick Clinget na overdracht door Johan van Leeuwen, schepen te Leyden (L, fol.
187v).
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23-12-1664: Johan Clinget, oud 12 jaar, oom maternel: Rippert van Groenendyck, raad in de
Staten van Hollant en West Vrieslant, bij dode van zijn vader Heynrick Clinget (M, fol. 70).
20-4-1676: Doctor Johan van der Marck, veertig raad en tresorier van Leyden, na overdracht
door meester Rippert van Groenendijck, oud burgemeester en tresorier aldaar en Johan Hannot,
wijnkoopman te Leyden, als voogden van Johan Clinget (M, fol. 142).
7-9-1694: Aegidius van der Marck te Leyden, oud 14 jaar, hulde door Jan van Waerdenburgh,
schipper van Leyden op den Haeghe, volgens procuratie verleden op 4-9-1694 voor notaris
Johannes van der Stoffe te Leyden door Nicolaes Poock, meester Jacob van der Stoffe, advocaat,
en meester Henrick Poock, veertig raad te Leyden, als voogden, bij dode van zijn vader doctor
Johan van der Marck (N, fol. 7).
2-10-1727: Aegidius van der Marck doet zelf hulde (N, fol. 7).
19-8-1732: Johan van der Marck te Leyden bij dode van zijn vader Aegidius van der Marck (O,
fol. 7).
66. Een woning met 4½ hond land te Oestgheest.
..-.-13..: Mathijs Jacobsz. (AA, fol. 6).
67. 1 morgen land op de Gheest te Oestgheest (13..: belend ten noorden: Dirc die Wedich
en ten zuiden: de abdis van Rijnsburch).
..-.-13..: Heynric Mumme (AA, fol. 6v).
..-.-13..: Jacob Momme (AA, fol. 65v).
68. 1 morgen land bij het huis van Adaem Nannenz. te Oestgheest (13..: belend ten oosten:
de abdis van Rijnsburch en de vrouw en kinderen van IJsbrant van Alkemade en ten
westen: Adaem Nannenz.).
..-.-13..: Adaem Nannenz. (AA, fol. 7).
..-.-13..: Jan Adam Nannenz. (AA, fol. 65).
69. 1 morgen land te Oestgheest, strekkend uit de Rijn tot aan Hanne Hove, belend ten
westen: Diedwi Gherijd Goedendochter en ten oosten: Willem van der Specke.
24-6-1331: Baertraet Willem Heermanszoonsdochter, nicht van de leenheer Dieric, burggraaf
van Leyden (AA, fol. 6v, 30v en 46).
..-.-13..: Willem Willemsz. (AA, fol. 46).
25-7-13..: Jan die Brouwer Willem Willemsz. ten overstaan van heer Willem Heerman, Diddeboey van Catwijck en zijn zoon Heynric (AA, fol. 46).
22-5-1421: Symon Vrederic Willem Symonsz. krijgt uitstel van verheffing tot hij mondig zal
zijn (A, fol. 30v).
70. Het goed of de woning te Lopsen (1384: 1 morgen land bij Lopsen te Oestgeest).
23-4-1355: Willem Willemsz. na overdracht door Katrine Dircsdochter van Oestgheest, gehuwd
met Heyne Jan Vlamincxz., weduwe van de zoon van Willem Heermansz. (AA, fol. 6v en 45v,
B, fol. 14).
17-12-1384: Kathrijn Willem Willemszoonsdochter, gehuwd met Gerijt Rijswijc, bij dode van
haar vader Willem Willemsz. en draagt het leen over aan haar broer Symon Vrederic Willemsz.
(AA, fol. 58v en B, fol. 14).
..-.-1...: Willem Symonsz. (AA, fol. 58v).
24-9-1429: Symon Vrederic Willemsz. (B, fol. 14v).
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14-10-1433: Symon Vrederic Willemsz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 49 (R,
fol. 24v).
71. 1 morgen land op de Gheest te Oestgheest (13..: in 4 percelen, nl. een akker, belend ten
zuiden: de vrouw en kinderen van Jacob Vriese, ten noorden: het godshuis te Oestgheest; de tweede akker belend ten zuiden: het godshuis te Oestgheest, ten noorden: de
Voirtsteeg; 1 hond land belend ten noorden en westen: Jan Symonsz. en 1 hond land,
belend ten noorden: Florijs van Alkemaede Florijsz. en ten zuiden: Jonge Jacob die
Vriese).
..-.-13..: Willem die Gheester (AA, fol. 6).
..-.-13..: Dirc die Gheester (AA, fol. 65).
72. 1 pond geld per jaar (1356: 8 hond land, nl. 5 hond, belend ten zuiden: Heynric Hughe
Dans, 1435: Claes Hughen, 1476: Jan Gerritsz., ten westen: de Rijn, ten noorden: Jan
Claesz., 1435 Jan Heerman, 1476: Thielman Oom c.s., ten oosten: ‘s graven heerstraat;
3 hond, belend ten zuiden: Jan Wackerbout, 1435: Jan Meynaertsz., 1476: heer Gerrit
Meynaertsz., ten westen: Aernt Boelenz., 1435: de kinderen van Pieter Volpertsz.,
1476: Bruyn Jansz., ten noorden: Claes Wackerbout, 1435: Huge Kodder, 1476:
Symon Dircxz. en ten oosten: ‘s graven heerstraat).
vóór 1340: Ghisebrecht Coppijnsz. of Ghisebrecht Cop Moelnaersz. (AA, fol. 6 en 46v).
21-12-1356: Jan Ghisebrechtsz. bij dode van zijn vader Ghisebrecht Coppijnsz. (AA, fol. 46v, A,
fol. 14 en B, fol. 29).
9-5-1421: Jacob Jansz. (A, fol. 14v en B, fol. 29).
28-1-1435: Dirc Jacopsz. bij dode van zijn vader (B, fol. 29v).
30-5-1447: Alijt Jacobsdochter, hulde door Pouwels Jacobsz., bij dode van haar broer Dirc
Jacobsz. (B, fol. 70v).
19-11-1476: Janne Jacobsdochter, gehuwd met Florijs Jansz., bij dode van haar zuster Alijdt
Jacobsdochter (C, fol. 15).
..-.-14..: Janne Jacobsdochter krijgt het leen ten vrij eigen (C, fol. 15).
73. 8 hond land bij de Hofdijk te Oestgheest, belend ten noorden: Falkenairskamp, ten
zuiden: de Hofdijk.
..-.-13..: Jonghe Pouwels (AA, fol. 65v).
..-.-13..: Pouwels Jonghe Pouwelsz. (AA, fol. 6v).
74. 1½ morgen land te Oestgheest.
..-.-13..: Willem Diercsz. (AA, fol. 6v).
75. 1½ morgen land te Oestgheest, nl. 1 morgen, belend ten zuiden: Jan van Alkemade,
ten noordoosten: Pieter die Gheester en ten westen: Dirc Jacobsz.; ¼ morgen, belend
ten oosten: heer Jan van Groenevelt en ten zuiden: Willem Pouwelsz.; ¼ morgen,
belend ten zuiden: Symon Willemsz.
..-.-13..: Dirc Fyenz. (AA, fol. 65).
76. 2 morgen land bij de molen te Oestgheest (13..: aan de westzijde van de molenwerf,
belend door de paep van Oestgheest en ten noorden door de venne).
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..-.-13..: Heynric Mumme voor twee derde deel en zijn zuster voor een derde deel (AA, fol. 7).
..-.-13..: Heynric Momme (AA, fol. 65v).
77. 14 hond land bij het huis van heer Dammes te Oestgheest (13..: nl. 10 hond op de
Gheest, belend ten zuiden: heer Dirc van Wassenaer, burggraaf van Leyden, ridder,
ten oosten: Heynric van Alkemade en ten noorden: heer Dammaes; 4 hond bij de Endegheesterdam, belend ten zuiden: de dam, ten westen: Heynric van Alckemade en ten
noorden: Dirc Symonsz.).
..-.-13..: Dieric Symon IJmmenz. (AA, fol. 6v).
..-.-13..: Dirc Symonsz. (AA, fol. 65v).
78. 2½ morgen land in Oestgheester ambacht, gelegen voor de Voervenne, belend ten oosten: Heynric van Alckemade en de kinderen van IJsbrant van Alckemade, gemeen met
elkaar, ten zuiden en noorden: Andries broer Jansz. en ten westen: Meynert Pennicsz.
..-.-13..: Andries broeder Jansz. (AA, fol. 6 en 65).
79. 19 hond land in het ambacht van Oestgheest.
..-.-13..: Pieter Diericsz. (AA, fol. 6).
80. 3½ morgen land te Oestgeest met de erop staande woning, strekkende uit de Rijn tot
aan Aelbrechtsvenne.
16-3-1331: Dieric, burggraaf van Leyden, verklaart dat wijlen Willem Heermansz. dit leen uit
eigen opdroeg, te versterven op zijn nakomelingen bij zijn vrouw IJde (AA, fol. 45v en B, fol.
14).
..-.-13..: Willem Heermansz. (AA, fol. 6v).
12-8-1367: Willaem Willaemsz. te Leyden (A, fol. 30v).
22-5-1421: Symon Vrederic Willem Symonszoonsz. krijgt uitstel van hulde tot dat hij meerderjarig is (A, fol. 30v).
24-9-1429: Symon Vrederic Willemsz. (B, fol. 14v).
14-10-1433: Symon Vrederic Willemsz. krijgt het leen tijnsvrij ten vrij eigen in ruil voor het leen
49 (B, fol. 24v).
81. 1 morgen land achter Jacob Mummen (Jacob Mommen); 2 morgen land op de Gheest
te Oestgheest, belend ten noorden: Veenmansgheest; 2 morgen land aldaar in de Hofbroec, belend ten noorden en zuiden: IJsbrant van Alkemade.
..-.-13..: Jongde Pouwels (AA, fol. 6v en 65v).
81 bis. Een erf (circa 1390: met de hofstad groot 6 morgen) tegenover Valkenburch in
het ambacht Oestgheest.
9-11-1329: Wouter Heynricsz., neef van de leenheer Diederic, burggraaf van Leyden, ridder
(AA, fol. 48v).
82. 8 morgen (1334: 4 morgen) land te Oestgheest, belend ten noorden: de burggraaf van
Leyden met het land genaamd het Lien en ten zuiden: Hannetien Poirter.
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2-12-1334: Ghisebrecht Jacob Ghijstiensz., neef van de leenheer Dirc, burggraaf van Leyden,
zoals zijn vader en grootvader het hielden en krijgt 4 morgen land ten vrij eigen van de zuidzijde
in (AA, fol. 7 en 43v).
..-.-1...: Jacob Ghise (AA, fol. 43v).
83. 6 morgen gheest in het ambacht van Oestgheest, belend ten oosten: heer Dirc van
Wassenaer, burggraaf van Leyden, ten zuiden: dezelfde en Pouwels Evers neve (1436:
de burggraaf van Leyden), ten westen: een banwatering (1436: de heerstraat) en ten
noorden: Jacob Momme met zijn zusters en broers (1436: Jacob Dircxz., 1479: Jacob
Dirck Gerijtsz.). 2½ morgen land aldaar in de woning van Godevairt (1370: de woning
waarop Godevairt woont met 14 hond land, waarop de woning staat, belend ten noorden: Jan Vogelair, ten zuiden: heer Dammaes die paep, ten oosten: de leenheer en ten
westen: de banwatering; 1479: 2 morgen land belend ten noordoosten: de heerweg, ten
zuidwesten: de erfgenamen van Dirck Arentsz., ten noordwesten: Jan van Tetroede en
ten zuidoosten: Huyge Jansz.).
..-.-13..: Godevairt (AA, fol. 7 en AA, fol. 65).
22-6-1370: Godevairt, oom van de leenheer heer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden,
tocht zijn vrouw Rissende Gherijt Stormsdochter (AA, fol. 36).
1-7-1423: Jan Gerijt Godevairtsz. met het tweede perceel (A, fol. 38v).
5-8-1436: Jan Gherijt Godevairtsz. bij dode van zijn vader (6, fol. 30v).
29-6-1443: Gherijt Jansz. Gherijt Godevairtszoonsz. (B, fol. 55v).
16-8-1479: Florijs van Bosch na overdracht door Gerijt Jan Godevairtsz. met het tweede perceel,
te versterven op de nakomelingen van zijn ouders Dirck van Bosch en Baerte Florijsdochter (C,
fol. 22).
84. Het huis te Poedekenpoele (1354: de woning ten Poel) met het erbij behorende land
(13..: met 25 morgen land).
4-3-1334: Dieric van der Made, neef van de leenheer Dirc, burggraaf van Leyden, wordt door de
graaf in het leen bevestigd (L.H. 1, fol. 100v).
..-.-13..: Heynric van der Made (AA, fol. 24).
15-12-1354: Jan van der Wateringhe, neef van de leenheer Dieric van Wassenaer, burggraaf van
Leyden (AA, fol. 24).
..-.-13..: Heer Aelbrecht van der Wateringhe (AA, fol. 34).
22-3-1372: Philips Aerntsz. van den Damme na overdracht door heer Aelbrecht van der Wateringhe (AA, fol. 37).
85. Een kamp land te Oestgheest (1416: genaamd de Valc).
..-.-13..: Jonkvrouwe Katherine Jansdochter van der Nesse met de eerste twee percelen en haar
zuster jonkvrouwe Jutte met het derde (AA, fol. 8v).
6-3-1416: Jan van der Nesse, die het leen van zijn vader Dirc van den Werve heeft geërfd, draagt
het over aan de leenheer Philips, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden (Gemeentearchief
Leiden, kloosters, inv. no. 681).
86. Een kamp land in het ambacht van Kercwerve.
..-.-1...: Gheriid uter Delle (AA, fol. 8v).
..-.-13..: Dieric van Haerlem (AA, fol. 8v).
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87. De helft van de woning (1364: te Endegheest) binnen de heemwerf en de heemwerf
(1364: de halve heemwerf) met 2½ morgen land (1364: het Hellant, groot 7 hond en 1
morgen op de Gheest, belend door Maertijn Claesz.) te Oestgheest en de molenkamp
(1364: groot 2 morgen) bij het huis (1448: het leen wordt uitgebreid met: de andere
helft van de hofstad van Endegheest en 12 morgen land, vroeger leenroerig aan de
hofstad van Alcmade, door Florijs van Alcmade ten vrij eigen gegeven; 1 hond land
tussen de laan van Endegheest en de watering, gekocht van Jan Vinck; 4 morgen land
achter Endegheest over de watering, ter Mersche waarts, belend ten noorden en
oosten: Dirc Boudijnsz. van Zweten en ten zuiden: Ghijsbrecht van Zwieten; 1 hond
land strekkende van het vorige perceel westwaarts langs de weg van de Mersche,
gekocht van Cornelis Woutersz.; 3 morgen land achter Endegheest, belend ten oosten:
de watering, ten westen en noorden: de erfgenamen van Katrijn, de weduwe van Jan
Heerman en ten zuiden: Dirc Boudijnsz. van Zwieten; 2 morgen land belend ten
oosten: de watering, ten zuiden en oosten: Dirc Boudijnsz. van Zweten en ten westen:
Clais Hugez. en de erfgenamen van Pieter van Leyden, de laatste 5 morgen zijn belast
met een rente van 80 groot hollands per jaar: 7 hond land ten oosten van Endegheest,
belend ten noorden: Aernt Jan Goedez., ten oosten en zuiden: heer Pieter Burchaertsz.
en ten westen: Jan Vinck; 11 hond geestland aan de laan van Endegeest, belend ten
oosten: de hofstad van Jan Vinck, ten zuiden: Dirc Boudijnsz. van Zweten en ten
noorden: Jan Vinck).
..-.-13..: Symon van Endegheest (AA, fol. 7).
21-3-1364: Florijs van Endegheest (AA, fol. 27v en A, fol. 17).
12-5-1421: Willem van Endegheest (A, fol. 17).
18-12-1439: Dirc Boudijnsz. van Zweten na overdracht door jonkvrouwe Willem Willemsdochter van Alcmade en van Endegeest, gehuwd met Dirck van Maerssen (B, fol. 49).
25-11-1448: Dirc Boudynsz. van Zweten, gehuwd met jonkvrouwe Janne Florijsdochter van der
Boichorst, breidt het leen uit (B, fol. 75).
18-5-1482: Pieter Andriesz., gehuwd met Katherijn Jacob Baerntszoonsdochter (C, fol. 25).
5-6-1482: Bouwen Paedze (C, fol. 25).
14-12-1483: Jan Dirck Engelbrechtsz. bij dode van zijn oom maternel Pieter Andriesz. (C, fol.
28).
26-10-1489: Dirck Engebrechtsz. bij dode van zijn zoon Jan Dirck Engebrechtsz. (C, fol. 46v).
2-10-1510: Engbrecht Jacobsz. bij dode van zijn oom Dirck Engbrechtsz. (D, fol. 39).
14-12-1535: Jan van Endegeest Engebrechtsz. bij dode, van zijn vader Engebrecht van Endegeest Jacobsz. (E, fol. 27).
20-9-1558: Lijsbeth Jansdochter van Endegeest, gehuwd met Nicolaes Maertensz., bij dode van
haar vader Jan van Endegeest (F, fol. 56v).
7-11-1574: Maerten Claesz. bij dode van zijn moeder Lucie Jansdochter (G, fol. 49v).
12-11-1616: Maerten van Schouwen van Endegeest met ledige hand (G, fol. 49v).
Het leen 87 is gesplitst in 87A en 87B.
87A. De hofstad Endegeest met 29 morgen land.
13-5-1627: Jonkheer Nicolaes van Schouwen van Endegeest bij dode van zijn vader jonkheer
Maerten van Schouwen van Endegeest (K, fol. 58v).
12-7-1629: Jonkheer Gerrit van Schouwen van Endegeest met 12 morgen land na overdracht
door zijn broer jonkheer Nicolaes van Schouwen van Endegeest (K, fol. 68).
3-3-1639: Jonkheer Pieter van Schouwen van Endegeest, onmondig, hulde door Pieter Dircksz.
van Leeuwen volgens procuratie op 23-2-1639 verleden voor notaris Alewijn Claesz. de Man te
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Leyden door zijn voogden Adriaen van der Mij en Henric van Swieten, zijn moeder Cornelia van
der Hooch is overleden, bij dode van zijn oom jonkheer Johan van Foreest van Schouwen van
Endegeest, die binnen een jaar na zijn broer jonkheer Nicolaes van Schouwen van Endegeest is
overleden (L, fol. 3).
11-7-1646: Vrouwe Elisabeth van Foreest van Schouwen van Endegeest, gehuwd met jonkheer
Jacob van Berchem, gecommiteerde ter Raad van State der Verenigde Nederlanden, hulde door
Johan van Berchem, ridder, eerste representant der edelen in de Rekenkamer van Zeelant,
volgens procuratie verleden op 7-7-1646 voor notaris B. van Zuylen te Maestricht, bij dode van
haar neef jonkheer Pieter van Schouwen van Endegeest (L, fol. 73v).
23-12-1653: Jonkheer Scheldanus van der Rijt, onmondig, vader: heer Willem van der Rijt, heer
van Brochum en Westwesel, drost van Bergen op Zoom, bij dode van zijn grootmoeder vrouwe
Elisabeth van Schouwen van Endegeest volgens octrooi d.d. 5-12-1644 en testament d.d. 18-101652 (L, fol. 169v).
1-2-1674: Jonkheer Jacob van Rijdt, heer van Woestwesel, bij dode van zijn broer jonkheer
Scheldanus van Rijdt, heer van Woestwesel (M, fol. 130v; hij belast op 7-5-1680 het leen met
8000 gulden ten behoeve van Lambertus van Swieten, waarvan op 26-5-1707 4000 gulden is
afgelost, M, fol. 159; op 17-5-1681 verkoopt hij 16½ morgen land toebehorende aan de door zijn
voorgangers gestichte vicarieën aan Nicolaes van der Hoeve te Rotterdam. Het land ligt te Bodegraven en Swadeburgherdam en heeft veel in de jongste oorlog geleden en is slechts 15 morgen
groot. Ten behoeve van de vicarieën en de Staten van Hollandt belast hij het leen met 5500
gulden, M, fol. 166v; op 5-3-1682 belast hij het leen ten behoeve van de 3 vicarieën en de Staten
wegens verkoop van 7 morgen land te Voorschoten, 2 morgen 383 roede land te Koudekerk en
de diverse grafsteden in de Sint Pieters- en de Hoghelantse kerk te Leyden met 4272 gulden, M,
fol. 173v; op 23-3-1689 belast hij het leen ten behoeve van Frans van Loo met 5000 gulden,
afgelost op 18-2-1696, M, fol. 205v).
20-6-1740: Vrouwe Catharina Jacoba van Rijdt, vrouwe van Werckendam, gehuwd met heer
Frederik, graaf van Diepenbroek, hulde door Michiel de Putter volgens procuratie verleden op
23-3-1740 voor notaris Willem Ruybroek te ‘s-Gravenhage, bij dode van haar vader Jacob van
Rijdt, heer van Westenwesel (O, fol. 85v).
87B. 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen
wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het
klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Merschedijk tot in de Rijn.
29-8-1594: Jan van Veen te Leyden na overdracht door Maerten van Schouwen van Endegheest
(H, fol. 93).
29-8-1595: Claes Jansz. te Oestgeest na overdracht door Jan van Veen te Leyden (H, fol. 108).
5-10-1609: Willem Jansz. te Oestgeest na overdracht door zijn broer Claes Jansz. aldaar (I, fol.
23).
27-3-1641: Dirck Willemsz. van Borsselen bij dode van zijn vader Willem Jansz. en draagt het
leen over aan Simon Heyndricksz. van Heyninghen (L, fol. 19).
31-4-1646: Cornelis Dircksz. op de Hoge Mosch na overdracht door Simon Heyndricxz. van
Heyninghen (L, fol. 72).
22-11-1649: Cornelis Dircksz. met ledige hand (L, fol. 72).
20-4-1674: Trijntje Cornelisdochter Hogemorsch, gehuwd met Pieter van Dorp te Leyden, bij
dode van haar vader Cornelis Dircksz. Hogemorsch (M, fol. 132v).
23-4-1683: Cornelis van Dorp te Leijden, oud 8 jaar, vader: Pieter van Dorp, raad van Leyden,
bij dode van zijn moeder Trijntje Cornelisdochter Hogemorsch (M, fol. 181v).
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19-11-1701: Meester Cornelis van Dorp doet zelf hulde (M, fol. 181v).
88. De woning (1320: het huis) te Poelgheest (1553: nu genaamd Alckemade, 1671: Oud
Poelgheest) strekkende van de Maerne tot aan Dirc van Sassenaem, belend ten zuiden:
de jonkvrouwe van Alcmade en ten oosten: de abt van Egmond. Het huis zal voor de
burggraaf een open huis zijn, die in geval van nood op zijn kosten 2 knapen zal zenden, behalve tegen de landsheer.
(13..: uitgebreid tot de woning met 26 morgen land, nl. met 8 morgen, bestaande uit 1½
morgen, genaamd Dierix Grotenkamp, 1½ morgen, genaamd Bovekamp, 1553: Bennekamp, 1 morgen genaamd de Oude Werf, 5½ morgen land in de Broec, waarvan
Heynric van Poelgheest de helft kocht van Symon de Bastaert en de andere helft van
Pieter Coudijser; 1444: verminderd met 4 morgen, waarvoor in de plaats komt 1
morgen land in 2 morgen, waarvan de andere morgen door Willem van Alcmade Ysbrantsz. in leen wordt gehouden van de Leck; 1557: omschreven als 8 morgen land in
3 percelen als boven en verder: 1 morgen 81 roede land over de Maerne aan het einde
van de Veersloot, belend ten oosten: de abt van Egmond, ten noorden: de woning van
Poelgeest; 1½ morgen geestland, genaamd de Hoevel, belend ten noorden: de laan van
Poelgeest, ten zuiden: de Grote Weyde als deel van het leen: 3 akkertjes groot 2 hond 4
roede, belend ten noordoosten: de abt van Egmond, ten zuidoosten: de landen van
Poelgeest; 9 hond 24 roede land genaamt de Crocht bij de Hoeve, belend ten noorden:
de abt van Egmond, ten zuiden: de Hofdijk; 6 hond 44 roede land, belend ten noordwesten: de abt van Egmond, ten zuidwesten: De Hoge Croft; 5 hond land belend rondom door de abt van Egmond: 2 morgen land belend ten westen: Symon Louwesz., ten
zuiden: de Hofdijk en ten noorden: de heer van Wassenaer en 9 hond 92 roede land
belend ten oosten: de Hofdijk en ten zuidwesten: het convent van Sint Catherijne te
Leyden; 1619: verminderd tot het huis met 5 morgen 286 roede land, 1645: gelegen
aan de Maerne, waarbij 14½ morgen allodiaal land behoort).
..-.-13..: Heynric van Poelgheest na overdracht door zijn broer Florens van Alkemade (AA, fol.
43).
..-.-13..: Heynric van Poelgheest breidt het leen uit met 8 morgen land (AA, fol. 43 en A, fol.
27v).
1-6-1320: Ysbrand Henricksz. van Poelgeest, bij kinderloos overlijden te versterven op de
kinderen van zijn vader Henrick van Poelgheest, gewonnen bij de dochter van de vrouwe van
Zuytwijck (F. van Mieris, Groot Charterboek der Graven van Holland, deel II, blz. 236).
31-3-1333: Ysenbrant Heynricxz. van Poelgheest (AA, fol. 8 en fol. 43 en A, fol. 27v).
..-.-1...: Heynric Ysbrantsz. van Alkemade (AA, fol. 43).
29-3-1421: Willem Heinricsz. van Alcmaede krijgt 1 morgen land, aan beide zijden belend
door Jan Dircsz. ten vrij eigen (A, fol. 7).
16-5-1421: Willem van Alcmade (A, fol. 28v).
15-12-1423: Jonkvrouwe Aechte Willemsdochter van Alcmaede, nicht van de leenheer
Henric, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, hulde door IJsbrant van Scoten (A, fol.
40 en 41).
N.B.: De volgende acte d.d. 22-5-1444 slaat niet op dit leen, maar op het leen 299 van de Hof
te Wassenaar.
22-5-1444: Willem van Alcmade Ysbrantsz. krijgt 4 morgen land ten vrij eigen in ruil voor de
opdracht uit eigen van 1 morgen en de leenhoogheid over een leen van 1½ morgen land, dat van
hem werd gehouden (B, fol. 57).
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18-11-1471: Floris van Alcmade Florisz. bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Aechte van
Alcmade, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn zuster jonkvrouwe Machteld, gehuwd
met Ysbrant van der Colster (C, fol. 49v).
5-10-1499: Willem van der Colster na overdracht door heer Floris van Alkemae, ridder, gehuwd
met vrouwe Ymmezoet van der Merck, behoudens het vruchtgebruik (D, fol. 5v).
28-9-1553: Vrouwe Agatha van Alkemade, gehuwd met heer Johan van Culenburch, heer van
Renswoude en de Veurse, hulde door Joost Gerritsz., secretaris van de stad Utrecht, volgens
procuratie d.d. 23-9-1553, bij dode van haar vader heer Willem van Alkemade (F, fol. 16).
25-8-1557: Heer Johan van Culenburch, ridder, namens zijn vrouw Agatha van Alkemade (F,
fol. 16).
26-10-1558: Vrouwe Agatha van Alkemade, weduwe van heer Johan van Culenburch (F, fol.
44v).
20-9-1574: Vrouwe Margarite van Culenborch, douarière van Moncheau, hulde door haar secretaris Lambrecht Christiaensz. volgens procuratie op 20-8-1574 verleden op het huis te Moncheau
(G, fol. 47v).
6-7-1588: Dirck Verburch te Leyden doet hulde voor de vrouwe van Monceau (G, fol. 48v).
5-2-1610: Graaf Willem, heer van Hamal, Monschau en Monceaux, Surbeemd, Kersbeeck en
Lyer, hulde door zijn hofmeester Godefroy van Camphuysen volgens procuratie d.d. 1-10-1609,
bij dode van zijn grootmoeder vrouwe Margaretha van Culenburch (I, fol. 26; hij belast op 12-91614 het leen met een rente van 4180 karolus gulden wegens een schuld van 52.252 gulden ten
behoeve van Cornelis van Lochorst, koopman te Amsterdam, I, fol. 53).
18-11-1616: Willem, graaf van Comenguyes en Hamal, krijgt 13 morgen land ten vrij eigen (I,
fol. 26).
17-1-1619: Jonkheer Cornelis van Lochorst na overdracht door Cornelis Lucq, procureur voor
het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 1-9-1618 door Willem, graaf van Commenchuyes, baanderheer van Hamael en Monceaux (K, fol. 19v).
11-5-1630: Jonkheer Cornelis van Lochorst, onmondig, hulde door doctor Petrus Brugman
volgens procuratie op 8-5-1630 verleden voor notaris Michiel van Weert te ‘s-Gravenhage door
zijn moeder vrouwe Catharina Herdebol, bij dode van zijn vader jonkheer Cornelis van Lochorst,
heer van Lier en Alckemade (K, fol. 72).
23-5-1640: Jonkheer Adam hulde door Pieter Coqueel van Lochorst, heer van Lier, onmondig,
volgens procuratie verleden voor notaris Pieter van Zuydwijck te ‘s-Gravenhage door zijn oom
jonkheer Adam van Lochorst, heer van Zuylen, Westbrouck en Lochorstgerecht (L, fol. 14).
16-5-1645: Constantijn Sohier te Beverwijck, hulde door meester Pieter Gerritsz. cleermaker te
Noortwijck volgens procuratie verleden op 4-5-1645 na overdracht door Pieter Cocqueel volgens
pocuratie op 18-2-1645 verleden voor notaris Nicolaes van Lostadt te Utrecht, door jonkheer
Adam van Lochorst, heer van Lier (L, fol. 55v).
21-9-1649: Constantijn Sohier, heer van Warmenhuysen, met ledige hand (L, fol. 55v).
3-5-1658: Constantijn Sohier, heer van Warmenhuysen, met ledige hand (L, fol. 56).
10-3-1667: Constantijn Sohier, heer van Warmenhuysen, met ledige hand (L, fol. 56).
28-9-1671: Nicolaes Sohier de Vermandois, heer van Warmenhuysen, Crabbendam, Schooreldam en Oud Poelgheest, bij dode van zijn vader Constantijn Sohier de Vermandois, heer van
Warmenhuysen (M, fol. 124).
19-4-1691: Jonkvrouwe Adriana Constantina Sohier de Vermandois, hulde door Pieter Zijdwind,
secretaris van de stad Franiker en baljuw van Warmenhuysen, volgens procuratie verleden op
13-3-1691 voor notaris Johan van der Doel te ‘s-Gravenhage door haar moeder vrouwe Anna
Christina Pauw, vrouwe van Warmenhuysen, bij dode van haar vader Nicolaes Sohier de Vermandois (M, fol. 210v).
23-7-1703: Willem Lissant, commissaris van de monstering, drost en schout van de baronie
Langerack, volgens procuratie verleden op 20-7-1703 door vrouwe Adriana Sohier de Verman-
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dois, vrouwe van Warmenhuysen, Crabbendam en Schoorldam, na dode van Pieter Sijdewindt
(M, fol. 210v).
11-1-1723: Johan Oudaen te ‘s-Gravenhage volgens procuratie verleden op 8-1-1723 voor
notaris Jacobus van Dorp te Lisse door jonkvrouwe Adriana Constantina Sohier de Vermandois
na dode van Willem Lissant (M, fol. 211).
22-8-1724: Herman Boerhave, professor in de medicijnen, botanie en chemie te Leyden, hulde
door Jacob Camo, advocaat in den Hage, volgens procuratie verleden op 21-8-1724 voor notaris
Philip des Tombe te Leyden, na overdracht door Jacob van Dorp, schout en secretaris van Hillegom en Lisse, volgens procuratie verleden op 13-8-1724 voor Cornelis Jansz. van der Jaght en
Simon Simonsz. Berchout, schepenen van Lisse, door jonkvrouwe Adriana Constantia Sohier de
Vermandois, vrijvrouwe van Warmenhuysen, Crabbendam en Schoordam, vrouwe van Bennebroeck, op haar hofstad Santvliet (N, fol. 193).
5-11-1738: Jonkvrouwe Johanna Maria Boerhave te Leyden, hulde door Jacob Caeu te ‘s-Gravenhage volgens procuratie verleden op 31-10-1738 voor notaris Albertus Kleynenbergh te
Leyden, bij dode van haar vader professor Herman Boerhave en krijgt op 20-11-1738 octrooi om
bij testament over het leen te beschikken (O, fol. 68v).
89. 15 morgen land, genaamd het Noerlant, strekkende op de Rijn: 2½ morgen land, genaamd Bitemansvenne; 9 morgen land bij de Risen (13..: aan het einde van de Endegheester dam); 12 morgen land genaamd de Hofbroec (1380: 8 morgen van de zuidwestzijde in); 2 morgen, land tussen Pouwelskamp en de watering, alles te Oestgheest.
18-5-1320: Jonge Floris van Alcmade (AA, fol. 5 fol. en fol. 49).
..-.-13..: Florijs van Alcmade (AA, fol. 8).
16-8-1380: Jan van Alcmade (AA, fol. 8 en fol. 54).
90. 9 morgen land, die Willem van Leyden van zijn broer heer Dieric, burggraaf van
Leyden, ridder, kocht; 4½ morgen land, die Willem van Leyden van zijn vader heeft
ontvangen; 3½ morgen land, die Willem van Leyden kocht van de kinderen van Coc; 1
morgen land in de Ruwezidde, die Willem van Leyden kocht van heer Jan van den
Zile; 3 morgen land, die Willem van Leyden kocht van de kinderen van Petman; 1½
morgen land die Willem van Leyden ruilde met de abdis van der Lee; 5 hond land
achter Jacob Pouwelsz., die Willem van Leyden van zijn vader kreeg en 5 morgen 2
hond land aan de Dijc, genaamd Willemsland, alles te Oestgheest. 4½ morgen in het
land van Willem Nicomen; 4½ morgen land, verhuurd aan Jacob Muerkijn; 3½
morgen land, verhuurd aan Dieric Petman; 1½ morgen land, verhuurd aan Clays
Dunevoet en 2 morgen land, die Willem van Leyden kocht van de kinderen van
Petman, alles in Poelgheesterambacht.
28-3-1326: Ver Badeloghe na overdracht door haar man Willem van Leyden, broer van de
leenheer heer Dieric, burggraaf van Leyden (L.H. 1, fol. 57).
91. Een rente van 23 schelling per jaar verzekerd op het land bij de stienbrugge in het
ambacht van Oestgheest, dat verhuurd is aan Willem Noyde.
28-10-1332: Pieter van Haerlem, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn broer (AA, fol.
8v en fol. 49).
..-.-13..: Dirc van Haerlem Pietersz. (AA, fol. 49).
92. Een rente van 20 pond per jaar (1340: de helft wordt verzekerd op ander land, daar
het oorspronkelijke land door de leenheer Phillips van Wassenair is verkocht, en wel
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op het volgende te Oestgheest: Lansatervenne, ‘s Papenweyde, daaraan een kampje
dat is verhuurd aan Hughe Voet, een erf dat genaamd is Clinckaertsgars, het Crommelant dat verhuurd is aan Alcmaer, een perceel dat verhuurd is aan Bentien de
Vleyshouwer, een akker die verhuurd is aan de koster van Oestgheest en ligt bij Mouwerijn aan de dijk. Indien dit land niet voldoende is, dan is als meerdere zekerheid
gesteld Bennixhoirne en de dijk ten zuiden van de Wale).
..-.-1...: Wouter Willemsz. van Leyden en zijn zuster Katherine (AA, fol. 7v).
12-11-1340: Wouter en Katherine, de kinderen van Willem van Leyden, die een oom was van de
leenheer Phillips van Wassenair, krijgen een andere zekerheid voor 10 pond per jaar (AA, fol.
46).
..-.-1...: Katherine Willemsdochter van Leyden alleen (AA, fol. 46).
92 bis. (1342: Het goed van Oestfheest, o.a. de ambachtsheerlijkheid).
..-.-1...: Willem van Oestgheest (AA, fol. 13).
15-5-1313: Jonkvrouwe Kerstine heer Willaemsdochter van Oestgheest, ridder, gehuwd met
Jan uten Waerde, nicht van de leenheer heer Heynric, burggraaf, wordt het recht op het leen
na de dood van haar vader ontzegd. Florens van der Made heeft eveneens een geschil met Jan
uten Waerde (L.H. 2, fol. 22).
27-8-1322: Janne Utenwaerde krijgt als man van heer Willaemsdochter van Oestgheest de
belofte van de graaf, dat hij na de dood van de burggraaf van Leyden het leen zal ontvangen
en ontvangt tot dat tijdstip een jaarrente van 20 pond hollands, uit te keren door de rentmeester van Noirt Hollant (L.H. 2, fol. 26v en 32v).
9-12-1339: Jonkvrouwe Willem Mabelie Jansdochter uten Waerde (L.H. 30, fol. 25v).
2-4-1340: De jonkvrouwe uten Waerde, gehuwd met Floris van Cralingen, wordt in het bezit
van het leen bevestigd tot 1-10-1340 (L.H. 30, fol. 28).
12-1-1342: Jonkvrouwe Willem Mabelie van Oestgheest Jansdochter uutten Wairde, geassisteerd door Tielman de Moelnaer, doet afstand van haar rechten op het leen in ruil voor een
door de graaf uit te keren rente van 50 pond hollands per jaar uit de tienden van Waddinxvene
(L.H. 30, fol. 30v)
RIJNSBURG
93. Een half hond land in de Delle, belend ten noorden: het heilige geestgilde te Rijnsburch (1459: Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden) en ten zuiden: het
zelfde gilde.
24-9-1374: Dirc uter Delle na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 96 (B, fol. 103v).
2-10-1429: Gerijt Willemsz. (B, fol. 15).
20-4-1459: Elizabeth Henricxdochter, gehuwd met Jan van Scoten, bij dode van Willem Gerijtsz. uter Delle (B, fol. 104).
94. Een half morgen land in het ambacht Kercwerve te Rijnsburg.
..-.-13..: Clays Gode (AA, fol. 6).
95. Een morgen land in het gerecht van de abdis van Rijnsburch tussen de abdis en de
heren van Sint Janshuyse.
..-.-13..: Claes Woutersz. (AA, fol. 9v).
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96. 1½ morgen land met de woning in de Delle te Rijnsburgh, belend ten zuiden: Claes
Bencom (1374: het heilge geestgilde te Rijnsburch), ten noorden: Jan van den Woude
(1374: Henric van Alcmade en de erfgenamen van Aernt, poorter te Leyden), ten
oosten: de weg die voor Pieter Vinck gaat (1374: - die voor Clays Pieter Vincken gaat)
en ten westen: de Oude Vliet.
..-.-13..: Willem uter Delle (AA, fol. 6).
..-.-13..: Dirc uter Delle na zijn vader Willem uter Delle (AA, fol. 6 en fol. 65v).
22-9-1374: Dirc uter Delle krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 93 (Gemeentearchief Leiden, Kloosters, inv. 1355).
97. Een rente van 1 pond van 50 schelling per jaar uit een stuk land te Rijnsburch
9-1-1322: Colijn van den Houte na opdracht uit eigen, te versterven op zijn oudste zoon Dirc
(AA, fol. 48v en A, fol. 40v).
..-.-13..: Dieric Colijn te Noertigherhout (AA, fol. 9v).
9-1-1423: Dirc, oudste zoon van Colijn van dien Houten, na overdracht door zijn vader, te
versterven op diens oudste kleinkind (A, fol. 40).
97 bis. 1½ morgen land te Rijnsburch, belend ten noorden en oosten: de abdis van
Rijnsburch, ten zuiden: Jan van Zassenem en ten westen: Jacob Jansz.
..-.-1...: Ysbrant Claesz. van der Specke zoals zijn ouders (A, fol. 41v).
6-4-1414: IJsbrant Claesz. van der Speck zoals zijn vader en zijn voorouders het leen hielden
(A, fol. 15v).
12-5-1421: IJsbrant Claesz. van der Speck met ledige hand (A, fol. 15v).
25-11-1423: Margriet Ysbrant Claeszoonsdochter van der Specke, hulde door Sonis Heynricxz.
(A, fol. 40v).
14-2-1424: Margriete Ysbrantsdochter (A, fol. 41v).
21-5-1456: Margariet Ysbrant Claeszoonsdochter van der Specke, gehuwd met Willem Woutersz., krijgt het leen ten vrij eigen omdat zij veel kinderen heeft (B, fol. 100v).
98. 9½ hond land te Rijnsburch in de Delle.
..-.-13..: Willem Claes Colijnsz. (AA, fol. 6 en fol. 66)..
99. Een kamp land in het ambacht Kerckwerve (1355: en het houden van een paar
zwanen rond de werf).
..-.-13..: Gheret uter Delle na opdracht uit eigen (AA, fol. 46).
30-9-1327: Dieric Diericsz. van Haerlem (AA, fol. 46).
7-11-1355: Jonkvrouwe Lizebeth van Zanthorst, weduwe van Symon van Zanthorst, neef van de
leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ontvangt als uitbreiding een paar zwanen
(AA, fol. 7, fol. 7v en fol. 46v).
..-.-14..: Dirc van Zanthorst, vermeld op 29-7-1451 (B, fol. 105v, na zijn kinderloos overlijden is
het leen afgestorven, als zodanig vermeld op 27-4-1460, B, fol. 106).
VALKENBURG
100. Een halve morgen land te Valkenburch.
..-.-13..: Pieter Hannewijs (AA, fol. 8).
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101. Een derde deel van 14 hond land, gemeen met (1416: Alijdt, de weduwe van Claes
Sonderlant, 1564: met meester Jan Willemsz. te Leyden, 1598: met de vicarie waarvan meester Floris van Thol te Leyden collator is) in de ambachten van Valkenburch
en Catwijck, genaamd Ghijsbrechtskamp, belend ten oosten en noorden: Willem van
Leeuwen, ten westen: Luydolff Gherijtsz. en ten zuiden: de heren van de Hoghelande
te Leyden (1599: gepacht door … Huygen, de weduwe van Cornelis Willemsz.
Aulduer).
..-.-1495: Pieter Willem Feuyttgenz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 53C, zoals Jacob
Gerrijtsz. het land op 2-1-1416 heeft verkocht aan Dirck Willemsz. lijnmaker (C, fol. 66v).
13-6-1517: Heer Willem van Zijl, priester, hulde door Floris van Wijngaerden heer Jacobsz.,
ridder, bij dode van zijn vader Pieter van Zijl (D, fol. 57v).
11-1-1564: Heer Feuy van Zijl, priester te Leyden, hulde door Jacob de Heuyter, bij dode van
zijn broer heer. Willem van Zijl (F, fol. 87v).
20-3-1572: Pieter van Buyten Cornelisz. bij dode van zijn oom heer Feuy van Zijl (G, fol. 36v).
14-4-1572: Meester Pieter van Zijl, neef van - en na overdracht door Pieter van Buyten Cornelisz. (G, fol. 38).
31-1-1577: Jan van Zijl, onmondig, hulde door zijn oom meester Barthout Rins, griffier van het
Hof van Hollandt, bij dode van zijn vader meester Pieter van Zijl (G, fol. 59v).
13-1-1589: Jan van Zijl belast het leen ten behoeve van Reynout van Oyen met 60 pond van 40
groten (H, fol. 44).
13-2-1589: Jan van Zijl doet zelf hulde (G, fol. 60).
9-3-1593: Leonard Zweers in den Haeghe na overdracht door Jan van Zijl (H, fol. 72).
25-9-1598: Reynier van Oyen na overdracht door Leonard Zweertsz. in den Haeghe (H, fol.
123).
30-5-1608: Gerrit Willemsz. Ploes, brouwer te Uytrecht, na overdracht door Reynier van Oyen
en draagt het leen over aan Ghijsbrecht de Milde te Leyden (I, fol. 19v).
22-10-1629: Duyffgen Bartolomeesdochter van Assendelft te Leyden, onmondig, hulde door
Frans Pietersz. Duyst van de Werve namens Bartholomeus van Assendelft Jansz., broer van
wijlen Jacob Jansz. van Assendelft, na overdracht door Ghijsbrecht de Milde te Leyden (K, fol.
68).
8-3-1635: Duyffgen Bartholomeesdochter van Assendelft, gehuwd met Isnout Fransz. de Bye
(K, fol. 68).
24-8-1644: Duyffgen Bartholomeesdochter van Assendelft, gehuwd met Isnout Fransz. de Bye
(K, fol. 68v).
11-6-1655: Johan Bartholomeusz. van Assendelft bij dode van zijn nicht Duyffgen Bartholomeesdochter van Assendelft (I, fol. 189v).
12-10-1669: Adriaen van Assendelft, president capiteyn van de burgerij van Leyden, na scheiding met zijn broer en schoonzuster op 4-10-1669 voor notaris Johan van Campen te Leyden van
de boedel van hun nicht Duyfken Bartholomeesdochter van Assendelft en tevens van die van
Bartholomeus van Assendelft, gehuwd met Clara Pietersdochter van der Werff, ouders van Pieter
van Assendelft, weesmeester en veertig raad te Leyden, en wijlen Johan van Assendelft, brouwer, gehuwd met Catharina van Leeuwen, en van genoemde Adriaen van Assendelft (M, fol.
105v).
25-11-1698: Meester Jan van Assendelft, oud schepen van Leyden, bij dode van zijn vader
Adriaen van Assendelft (N, fol. 45).
12-8-1729: Adriaen van Assendelft, veertig raad te Leyden, bij dode van zijn vader meester Jan
van Assendelft (N, fol. 219v).
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102. 1 morgen land in Valkenburch, belend ten noordoosten en ten zuiden: de abdis van
Rijnsburch, ten noordwesten: Gherijt Hughez. en Jacob Zibenz.
..-.-13..: Hughe Claes Gherijdszoonsz. (AA, fol. 66).
103. 1 morgen land in Valkenburch buiten de Rijndijk in de Zoutdelle.
..-.-13..: Hughe Claesz. (AA, fol. 66).
104. 1 morgen land in Valkenburch.
..-.-13..: Gherijt Claesz. (AA, fol. 7v).
105. 7 hond land te Valkenburch, belend ten zuiden: de abdis van Rijnsburch, ten
noorden: het erf, dat vroeger van Dirc van den Werve was.
19-2-1360: Claes Gherijtsz., gehuwd met Femense, na opdracht uit eigen (AA, fol. 7v en fol. 48v
en A, fol. 28v).
..-.-1...: Willem Claes Gherijtsz. (AA, fol. 48v).
18-5-1421: Jan van Grieken, onmondig (A, fol. 29).
106. 2 morgen land in Valkenburg op het Grotevelt op die Kerske.
..-.-13..: Jacob Jansz. (AA, fol. 7).
13-10-1367: Jan Jan Ghijsenzoonsz., neef van de leenheer Dieric van Wassenair, burggraaf
van Leyden (A, fol. 44v).
107. 3½ morgen land te Valkenburch.
..-.-13..: Aechte Diericsdochter van Diest (AA, fol. 7v).
108. 4½ morgen land in Valkenburch.
..-.-13..: Gheret van Oestgheest (AA, fol. 7).
109. 6 morgen land in die Toich te Valkenburch.
..-.-1...: Nanne van Sonnevelt (AA, fol. 7v).
..-.-1...: Florijs van Zonnevelt (AA, fol. 42).
9-3-1372: Agniese Jan Jacobszoonsdochter met de helft van het leen, bij kinderloos overlijden te
versterven op de nakomelingen van Jan Jacobsz. en bij gebreke van deze op die van Agniese
Nannendochter (AA, fol. 42) en Roelof Paedse Jacobsz. met de andere helft, bij kinderloos overlijden te versterven op de nakomelingen van Agniese Nannendochter van Sonnevelt (AA, fol.
52).
..-.-1...: Heynric Jan Jacobsz. met de helft van het leen (AA, fol. 52).
15-5-1429: Pieter Paedsez. na scheiding met Jan Woutersz., neef van de leenheer Heinric, heer
van Wassenair en burggraaf van Leyden, van hun leengoederen, waarin hij drie vierde deel bezat
(B, fol. 12 en fol. 42).
..-.-14..: Symon Paedze te Leyden, vermeld 1473 (L.H. 283, fol. 29).
16-2-1494: Symon Pieter Paedzenz. bij dode van zijn vader Pieter Paedzenz. en krijgt het leen
ten vrij eigen (B, fol. 96v).
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110. 10 morgen land, genaamd de Weerkamp, gelegen in 4 percelen.
..-.-13..: Jan van Oestdorp (AA, fol. 7v).
10-4-1358: Aernt Willem Jan Heynricszoonsz., neef van de leenheer Dirc van Wassenair,
burggraaf van Leyden, ridder, na dode van Jan van Oestdorp (AA, fol. 8).
111. 9 morgen landen, genaamd Woutersbroec, en 3½ morgen land door Willem van
Leyden gekocht van Dieric van Zevenhusen, alles in Valkenburgambacht.
28-3-1326: Ver Badeloghe na overdracht door haar man Willem van Leyden, broer van de leenheer heer Dieric, burggraaf van Leyden (L.H. 1, fol. 57).
VOORSCHOTEN
112. 4 morgen land in Voirscoterambacht, genaamd Wisseland.
..-.-13..: Willem Jacobsz. (AA, fol. 66).
113. 5 morgen land in Voirscoterambacht (1372: op de Broecmade te Wassenair, 1568: in
de ban van Voorschoten). Belend ten westen (1429: de Ommedijk), ten noorden
(1429: de kapelrie, waarvan heer Willem Dirc Willemsz. van Poelgeest bedienaar is),
ten oosten (1429: Symon Willemsz. van Leyden, 1542: meester Franck Paets en de
Heilige Geest van Reynsburch) en ten zuiden (1429: de banwatering genaamd Corte
Sijl, 1542: de korte watering).
..-.-13..: Nanne van Sonnevelt (AA, fol. 7v).
27-8-1359: Floris van Sonnevelt met ledige hand, te versterven als het leen 17 (AA, fol. 42 en
fol. 44).
9-3-1372: Agniese Jan Jacobszoonsdochter en Roelof Paedse Jacobsz. elk met de helft, te versterven als het leen 109 (AA, fol. 42 en fol. 51v).
..-.-1...: Heynric Jan Jacobsz. met de helft van het leen (AA, fol. 51v).
15-5-1429: Jan Woutersz., neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenair en burggraaf van
Leyden, na scheiding met Pieter Paedzenz. van de leengoederen, die zij samen bezaten en waarvan hij een vierde deel bezat (B, fol. 11v en fol. 42).
22-1-1432: Claes Jansz., neef van de leenheer Heynric, heer van Wassenair en burggraaf van
Leyden (B, fol. 42v).
21-9-1475: Meester Jan Claesz., hulde door zijn broer Berthelmeeus Claesz., na overdracht door
zijn vader Claes Jansz., schout van Wassenaer (C, fol. 12).
26-11-1507: Jonkvrouwe Mergriete Willem de Latersdochter, gehuwd met Cornelis Jansz. van
Noorden, bij dode van haar oom meester Jan Claesz., priester (O, fol. 27v).
22-11-1520: Heynrick van Veen, gehuwd met Marie Vermeer, na overdracht door Jan van Teylingen namens jonkvrouwe Mergriete Willem de Latersdochter (D, fol. 63 en F, fol. 7).
18-9-1542: Ghijsbrecht van Veen Heynricksz. bij dode van zijn vader Heynrick van Veen (E,
fol. 45).
18-3-1549: Maerten Ghijsbrechtsz., onmondig, oom: Jan Heyndericxz., bij dode van zijn vader
Ghijsbrecht Heyndericxz. (E, fol. 92v).
22-12-1550: Jan van Veen Heynricksz. na overdracht door Anthonis Jacobsz. Geytman en Jan
van Veen Heynricksz. als voogden van Marten Ghijsbrechtsz. blijkens een verklaring afgelegd
op 18-12-1550 voor Cornelis Willemsz. van Rijn, schout - en Jan Claes Symonsz. - en Gerrit
Pietersz., buren van Voirschoten, door Marie Vermeer Hubrechtsdochter, weduwe van Hendrick
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van Veen, wonende te Wassenaer in Voerenbroeck, met haar buurman Pieter Claesz. in de
Laenhoeck (F, fol. 7).
7-3-1555: Arent van Veen Henricksz. na overdracht door zijn broer Jan van Veen Henricksz. (F,
fol. 20v).
30-5-1568: Maerten Ghijsbrechtsz. doet zelf hulde (E, fol. 93).
22-4-1584: Adriaen Ghijsbrechtsz. van Veen bij dode van zijn broer Maerten Ghijsbrechtsz. van
Veen (H, fol. 22v).
Het leen 113 is gesplitst in 113A en 113B.
113A. De helft van 5 morgen land.
4-1-1593: Daniel Arentsz. van Veen na overdracht door zijn vader Arent Henricksz. van Veen te
Wassenaer (H, fol. 69v).
25-5-1593: Adriaen Pietersz. van Heusden te Voorschoten na overdracht door Daniel Arentsz.
van Veen te Wassenaer (H, fol. 78v).
18-8-1599: Meester Gerard Buytenwech in den Hage na overdracht door Adriaen Pietersz. van
Heusden te Voorschoten (H, fol. 126).
5-7-1641: Juffrouw Machteld van Buytenwech te Leyden, hulde door Cornelis Bouman, baljuw
en schout van Warmondt, volgens procuratie verleden op 13-6-1641 voor notaris Jacob Jansz. de
Haes, bij dode van haar vader meester Gerard Buytenwech (L, fol. 22v).
113B. De helft van 5 morgen land.
4-1-1593: Dirck Arentsz. van Veen na overdracht door zijn vader Arent Heynricksz. van Veen te
Wassenaer (H, fol. 70).
25-6-1599: Jacob Dircxz. van Veen bij dode van zijn vader Dirck Arentsz. van Veen (H, fol.
124).
6-3-1624: Jan Claesz. Teylingerbrouck na overdracht door Jacob Dircxz. van Veen (K, fol. 33v).
5-7-1641: Schrevel Jansz. Teylingerbrouck bij dode van zijn vader Jan Claesz. Teylingerbrouck
en draagt het leen over aan juffrouw Machtelt van Buytenwech, zoals haar vader meester Gerard
Buytenwech het een paar jaar eerder had gekocht van Jan Claesz. Teylingerbrouck, hulde door
Cornelis Bouman (L, fol. 22v).
De lenen 113A en 113B zijn verenigd tot 113.
113. 4 morgen 450 roede (1727: wei- en hooiland in de Peyselpolder, belend ten oosten: het
Sint Catharijnegasthuis te Leyden, ten westen en noorden: Johan Eleman, oud burgemeester van Leyden).
26-8-1649: Heer Aelbert van Wassenaer, heer van Alckemade, doet hulde voor zijn vrouws
zuster jonkvrouwe Machtelt van Buytenwech (L, fol. 23).
20-2-1681: Jonkheer Philips Christiaen van Spangen, heer van Nieucoope, onmondig, mede
namens zijn zuster jonkvrouwe Maria Cornelia van Spangen, vader: jonkheer Philips Jacob van
Spangen, heer van Spangen, weduwnaar van vrouwe Phillippina van Wassenaer, vrouwe van
Nieucoop, bij dode van zijn oudtante jonkvrouwe Machtelt van Buytenwech volgens octrooi d.d.
4-8-1677 en testament op 15-9-1678 verleden voor notaris Lambertus van Swieten te Leyden
(M, fol. 164).
14-1-1692: Vrouwe Maria Cornelia van Spangen, vrouwe van Spangen, Baudries, vrijvrouwe
van Nieuwcoop, Noorden en Achtienhoven, gehuwd met heer Charles Albrecht de la Torre, heer
van Valckenisse, den Thol en in Middelhernisse, hulde door Abraham van de Velde, rentmeester
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te Delft, volgens procuratie op 20-12-1691 te Delft verleden, bij dode van haar broer jonkheer
Philips Christiaen van Spangen (M, fol. 220v).
31-7-1713: Vrouwe Justine Adriana de la Torre, vrouwe van Nieuwkoop, Noorden en Achtienhoven, gehuwd met heer Philippus Josephus, baron van Spangen en Heerent, hulde door heer
Charles Albert de la Torre, heer van Valckenisse, den Thol en in Middelharnisse, volgens procuratie verleden op 1-6-1713 voor notaris P. van Wassum te Loven, bij dode van zijn moeder vrouwe Maria Cornelia van Spangen, vrouwe van Spangen (N, fol. 132).
20-7-1716: Heer Thomas Walraven, baron van Wassenaer, vrijheer van Alckemade, Vrijenhoeck
en Nieukoop, hulde door Cornelis van der Heyden, notaris en rentmeester te Delft, volgens procuratie d.d. 16-7-1716, bij dode van zijn neef heer Huybert van Spangen, zoon van vrouwe Justina Adriana de la Torre (N, fol. 145).
2-12-1727: Jonkheer Gerard Anthony, baron van Wassenaer, heer van Alckemade, onmondig,
hulde door Jan van Dijksloot volgens procuratie op 29-11-1727 te Merenburgh verleden door
zijn moeder vrouwe Margaretha, baronesse van Cronenburgh, bij dode van zijn vader heer
Thomas, baron van Wassenaer, heer van Alckemade, en draagt het leen over aan Cors Ariensz.
Santvliedt (N, fol. 214).
WARMOND
114. 5 morgen land in twee kampen in Warmonda (1367: op de Hoelmaerne).
..-.-13..: Hughe van der Brugghe (AA, fol. 6v).
14-6-1367: Wouter van der Brugghe (AA, fol. 43v).
5-5-1377: Wouter van der Brugghe (AA, fol. 44v).
115. 25 morgen land in Warmonde, in 1359 omschreven als: Willem Smedershofstad
tussen de vrouwe van Alcmade en Allaert mitter dochter: twee hofsteden, bewoond
door Claer Feutiens en Willem die wever, tussen Symon Willemsz. en Lijsbeth, de
weduwe van Gerijd Gheyltien; twee hofsteden, bewoond door Sabbe en Gheertruyd
Juttendochter, tussen de vrouwe van Voirne en heer Baernt uten Enghe; drie hofsteden, bewoond door Heyne Vodde, Bartoud zijn zoon en Ludetien, aan beide zijden
belend door de vrouwe van Voirne; vier hofsteden, bewoond door Diederic Gheldolf,
Aernt Dammaesz., zijn broer Claes en Floertien Ludolfsz., tussen de vrouwe van
Voirne en Harbaren van Foreest; de hofstad, bewoond door Hughe Katerinenz.,
tussen Griete Strevelants en de watering; de hofstad van Symon van Gaghelenberch
tussen Dirck van Bloemenvenne en Femense ‘s Papen; een plak land voor de grote
hofstad van heer Jacob van den Woude tussen de paep van Alcmaer en Jan van
Zaenden, strekkende van het pad aan de weg; een plak land, die vroeger verhuurd
was aan Claes Heynenz., tussen de erfgenamen van Florijs van Alcmade en die van
zijn zoon, strekkende van de Vliet tot de weg: twee akkers over de weg tussen de
vrouwe van Alcmade en de erfgenamen van Florijs van Alcmade; een halve morgen
land bij Alcmade over de weg tussen de vrouwe van Alcmade en de erfgenamen van
Gherijd Duker; een plak land ten oosten van de kerk tus. sen het kerkhof en de abdis
van Rijnsburch; de Vlietverme, groot 7 morgen: twee vlietvennen aan de westzijde
van de watering, groot 5 morgen; een vlietvenne, groot 3 morgen 2 hond, belend ten
westen: jonkvrouwe Mabelie heer Jacobsdochter van den Woude en ten westen: Jan
van Zaendep; de Hofvenne, groot 10 morgen: het Cruysland, groot 3 morgen en ‘s
Guavaertsvenne, groot 14 hond. In 1518 omschreven als: 2½ hond land, waarop het
huis van de koster van Warmonde staat (1557: strekkende van de weg tot de bagijnenmuur); 1 morgen met nog 1 morgen land (1557: belend ten noordoosten: het
klooster te Reynsburch, ten zuidwesten: de voorgaande 2½ hond en der zusteren
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muur, strekkende uit de Vliet tot aan de weg); 1½ hond land (1557: 2 hond land bij
het Sint Anthonishuisje, strekkende uit de Vliet tot aan de weg, belend ten noordoosten: Cornelis Cornelisz. en ten zuidwesten: het Sint Anthonissteegje); 7 hond land:
(1557: geestland, belend ten noordoosten: Cornelis Cornelisz. alias die Lange, ten
zuidwesten: de kerk van Warmondt, strekkende uit de Vliet tot aan de weg); 3½
hond land (1557: waarvan 2 hond aan de noord-oostzijde en 1½ hond aan de zuidwestzijde) bij de Doelstege; 1 hond geestland bij de kerk; 1 hond geestland in het
Oosteynde voor Jacob Jacobsz.; een achtste stal of 40 gaarden naast de kerk aan de
noordoostzijde van Warmonderdam, gemeen met het kapelrieland van Nassauwe; 4
morgen 1 hond land tussen de hofstad van Jacob Jacobsz. (1557: Symon Jansz.) en de
laan van het huis van Warmondt; een hofstad van 2 hond in gebruik bij Willem
Jacob Symonszoonsz. (1557: Jan Willemsz. alias Rousch, belend ten noordoosten:
Claes van Alphen, ten zuidwesten: de erfgenamen van Marijke Jansdochter van
Waerden, strekkende van de weg tot aan de Hemmer); een hofstad van 2 hond in
gebruik bij Katrijn, de weduwe van Dammas Scuytmaker (1557: Dammas Jacobsz.,
belend ten noordoosten: de erfgenamen van heer Gerrijt van Lochorst, ridder, ten
zuidwesten: Cornelis Gerritsz., strekkende van het Hoge pad tot in de Lee); 2 hofsteden, groot 4 hond, in gebruik bij Gerrit Pyetersz. (1557: Cornelis Gerritsz., groot
samen 5½ hond, belend ten noordoosten: Dammas Jacobsz., ten zuidwesten: Cors
Foytgensz. met zijn kamer, strekkende van het Hoge pad tot in de Lee); 2 hofsteden,
groot 4 hond, in gebruik bij Gerrit Fuyckens (1557: 2 hond, waarop Cors Foytgensz.
een kamer heeft getimmerd, belend ten noordoosten: Cornelis Gerritsz., ten zuidwesten: de weg die door het dorp loopt tot in de Lee); een hofstad van 2½ hond in
gebruik bij Claes Willemsz. (1557: Cornelis Jansz., belend ten noordoosten: Cornelis
Cornelisz. van Oestgheest, ten zuidwesten: de erfgenamen van heer Gerijt van Lochorst, ridder, strekkende van de weg tot in de Lee); een hofstad, groot 1½ hond, in
gebruik van Harman Gerritsz. (1557: Marie, de weduwe van Jan Gerritsz., belend
ten zuidwesten door haar zelf, ten noordoosten: Huych Gerritsz., strekkende van de
weg tot in de Lee); een hofstad groot 2½ hond (1557: 2 hond 69 roede) in gebruik bij
Pieter Gerritsz. (1557: Pieter Pietersz., belend ten noordoosten: Arent Jansz. Vos, ten
zuidwesten: Cornelis Huygensz., strekkende van de weg tot in de Lee); een hofstad
groot 1½ hond (1557: 2 hond 24 roede) in gebruik bij Fije, de weduwe van Henrick
Ariaensz. (1557: betimmerd door de schout van Warmondt c.s., belend ten noordoosten: Jan Broersz., ten zuidwesten: Pieter Limansz., strekkende van de weg tot in
de Lee); een zhofstad groot 1½ hond, in gebruik bij Lij Claesz. (1557: Jan Gerritsz.,
belend ten noordoosten: Vincent van Lochorst, ten zuidwesten: Cornelis Cornelisz.
alias de Lange, achterin bestaande uit broekland); 2 hofvennen, de Hoefdenskamp en
het Liesveld en 2 kampen eraan gelegen, groot 11 respectievelijk 7 hond, in totaal 18
morgen, bij het huis van jonkvrouwe Jacobmine van Woude en nog 1 morgen weiland naast de zusteren, met erbij 8 hond houtland; ten dele belast door Jacob van
Wouwe.
14-4-1316: Heer Jacob van den Woude, ridder (A, fol. 38v).
3-2-1359: Heer Jacob van den Woude, neef van de leenheer Dirc van Wassenaer, burggraaf van
Leyden, krijgt in geval van kinderloos overlijden recht van opvolging voor zijn drie zusters jonkvrouwe Lijsbette, gehuwd met Aelbrecht Florijsz., jonkvrouwe Ade, gehuwd met Florijs van
Alcmade en jonkvrouwe Beatrijs, gehuwd met Gherijt van Oesterwijc (AA, fol. 26v).
13-7-1380: Heer Jacob van den Woude krijgt van de leenheer bevestiging van de erfpacht, die
hij aan zijn neef Florijs Claesz. van Warmonde op 31-1-1380 heeft gegeven, nl. van een hofstad,
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belend ten oosten: de graaf van Holland, ten westen: Florijs Claesz. van Warmonde, strekkende
van de Lee tot aan de grote weg (AA, fol. 54).
20-1-1395: Dirc van den Woude heer Jacobsz. (AA, fol. 61).
8-10-1397: Dirc van den Woude, neef van de leenheer Philips, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden, krijgt ten vrij eigen de helft van 6 morgen en van 5 morgen land bij de kerk, die
door Dammes Willem Dammesz. worden gebruikt (Gemeente-archief Leiden, huisarchief
Warmond, inv. 653).
17-4-1407: Heer Jan van den Woude bij dode van zijn broer Dirc van den Woude (Huisarchief
Warmond, inv. 654).
23-9-1418: Jacob van den Woude heer Jansz. bij dode van zijn vader heer Jan van den Woude
(Huisarchief Warmond, inv. 655).
24-5-1444: Jacob van den Woude, heer van Warmonde, bij dode van zijn vader Jacob van den
Woude (B, fol. 58).
20-1-1472: Jacob van den Woude krijgt 2 hond land met opstal ten vrij eigen en mag bij testament over het leen beschikken (C, fol. 7).
2-4-1490: Heer Jacob van den Woude mag bij testament over het leen beschikken (Huisarchief
Warmond, inv. 661).
24-9-1504: Reynout van Wouwe, gehuwd met Jan van Rossum (Huisarchief Warmond, inv.
622).
15-1-1519: Jonkvrouwe Jacobmine van Woude, weduwe van Ghijsbrecht van Raephorst, hulde
door meester Jan van Duvenvorden, bij dode van haar zuster jonkvrouwe Reynoud van Wouwe
(D, fol. 89v).
16-1-1528: Jonkvrouwe Marie van Mathenes, gehuwd met meester Jan van Duvoert, bij dode
van haar tante jonkvrouwe Jacobmine van Wouwe (D, fol. 94v).
8-16-1557: Jacob van Duvenvoerde na overdracht op 23-9-1557 op het huis te Warmondt door
zijn moeder vrouwe Marie van Mathenesse, vrouwe van Warmond (F, fol. 45v).
1-12-1578: Jonkheer Johan van Duvenvoorde, admiraal van de zee, na verzuim bij dode van zijn
vader heer Jacob van Duvenvoorde, ridder, heer van Warmondt (G, fol. 80v).
5-3-1611: Jacob van Duvenvoerde, onmondig, hulde door Dirck Pauw, rentmeester, volgens
procuratie verleden op 4-3-1611 voor Adriaen Willemsz., baljuw en schout -, Bouwen Cornelisz.
en Mourijn Jansz., oud schepenen van Warmond, bij dode van zijn vader heer Johan van Duvenvoerde en Woude, behoudens de lijftocht van zijn moeder vrouwe Odilie Valckenaer (I, fol. 35).
9-8-1659: Heer Johan van Wassenaer, heer van Warmont, Gansoeyen, Drunen en Haeserswoude, mede namens zijn broer heer Dirck van Wassenaer, heer van Esselijckerwoude en
Rosouw, bij dode van hun vader heer Jacob van Wassenaer, heer van Warmondt, Esselyckerwoude Rijnsaterwoude, volgens diens testament d.d. 31-12-1654, hulde door meester Dirck van
Heussen, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie d.d. 22-7-1659 (M, fol. 27v).
26-5-1703: Jonkvrouwe Anna Hendrina, baronesse van Wassenaer, van Warmondt en Haeserswoude, hulde door meester Jan Jacob van Dijcksloot volgens procuratie verleden op 10-5-1703
door haar moeder Anna Catharina de Renesse de Elderen, bij dode van haar vader heer Johan,
baanderheer van Wassenaer, heer van Warmondt, Esselyckerwoude, Hasaarswoude, Rijnsaterwoude, Larmuyde en Vriesecoop (N, fol. 83).
6-10-1706: Jonkvrouwe Anna Hendrina, baronesse van Wassenaer etc., gehuwd met Ferdinandus Marie, graaf van Berlo (N, fol. 83).
18-9-1728: Vrouwe Maria Isabella van Beyeren van Schagen, gravin van Ouldremont en
Warfusé, gehuwd met François Paul Emijl, graaf van Ouldremont en Warfusé, heer van
Schagen, Schagercogge en Truynen, hulde door Johannes Philippus Valentius Kaltenaur, haar
secretaris, bij dode van haar tante vrouwe Anna Hendrina van Wassenaer en Warmont, douarière
van Berlo, volgens haar testamenten verleden op 24-2-1722 voor notaris Frederick van der Kerf
te Leyden en op 25-2-1722 voor commissarissen van het Hof van Hollandt (N, fol. 216v).
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WOUBRUGGE
116. 22 morgen land in Jacobsambacht van den Woude, genaamd ver Aechtenweer.
..-.-13..: Jonkvrouwe Katherine Jansdochter van der Nesse en haar zuster jonkvrouwe Jutte, elk
met de helft van het leen (AA, fol. 8v).
6-3-1416: Jan van Nesse draagt het leen, dat hij had geërfd van zijn vader Dirc van den Werve,
over aan de leenheer heer Phillips van Wassenair, burggraaf van Leyden (Gemeente-archief
Leiden, Kloosters, inv. 681).
ZOETERWOUDE
117. 11 morgen land te Zoeterwoude.
..-.-13..: Ghijsbrecht Claes Horstsz. (AA, fol. 66).
HOLLAND
118. De borst van een hert, een voet lang en een voet breed, als hij jaagt.
..-.-1...: Jacob van den Woude (AA, fol. 9v).
119. De functie van grieckwachter, wanneer een tweestrijd wordt gevochten (1404: binnen
Holland, zoals de leenheer dit recht van de graaf houdt).
..-.-1...: Jacob van den Woude (AA, fol. 9v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 115.
ONBEKEND
120. Niet omschreven.
30-5-1253: Willem van Pole, poorter van Haerlem, gehuwd met Machteld, krijgt het recht van
opvolging voor dochters indien hij geen zoon heeft (L.H. 49, fol. 70).
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