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MATENESSE
1. 6½ morgen land te Mattenesse in het ambacht van Dieric Bokel, belend ten zuiden:
Arnt die Barch, ten noorden: Pieter Dune, ten oosten: de Inlaghe en ten westen: de
Schie.
19-6-1326: Willaem van Duvenvoirde, kamerling van de leenheer, koopt het leen als eigen,
nadat het was afgestorven bij dode van Margriete Jan Viskersdochter, gehuwd met Hughe
Niclaysz. (L.H. 1, fol. 58v).
2. Het ambacht (1390: van Matenesse, 1280: met de boeten tot 10 schelling, 1314: met de
uiterdijk en de Bosch, behalve 10 roeden, waaruit heer Ogier van Cralingen zoden ten
behoeve van het onderhoud van de dijk mag halen, 1405: met inkomsten en visserijen).
..-.-1...: Dirc Bokel vermeld op 3-11-1200 (L.H. 15, fol. 12).
17-3-1251: Dirc Beuckel krijgt het recht van opvolging voor zijn oudste dochter, indien hij geen
zoon na laat (L.H. 49, fol. 23).
..-.-12..: Heer Dirc Bueckel, vermeld op 13-12-1280 en als heer Didderic Bokel op 24-9-1287
(Gemeentearchief Rotterdam, Handschriftenverzameling inv.nr. 179 en Gemeentearchief
Utrecht, m.s. A. Drakenborch, Voorouders van Paus Adriaen de VI, fol. 94 en 95).
..-.-13..: Dieric Bokel, vermeld op 19-5-1314 en op 19-6-1326 (Oud Archief van de stad Rotterdam, inv.nr. 1917 en L.H. 1, fol. 58v).
..-.-132.: Dieric van Matenesse, zoon van Dieric Bokel, vermeld op 26-7-1327 (L.H. 1, fol. 67).
..-.-13..: Heer Dirc van Matenesse tocht zijn vrouw Tremen aan 50 pond hollands per jaar uit het
leen (L.H. 50, fol. 45v).
..-11-1359: Heer Danel van Matenesse koopt de afgestorven lijftocht van Tremen, weduwe van
zijn broer heer Dirc van Matenesse (L.H. 50, fol. 45v).
21-2-1376: Heer Daniel van Matenesse, ridder, bepaalt samen met Jan heer Dirksz. van Matenesse, schout, Simon Philipsz. van Matenesse, Jan IJseboudsz., Heynric Berwoudsz., Gheret
Eversz. en Dirc Bertolomeusz., heemraden,- de hoogte van de vergoedingen voor de schout, de
heemraden en de ambachtsbewaarders als zij de dijk schouwen en van de boetes, wanneer zij
worden beledigd (Hoge Raad van Adel, familie archief van Matenesse).
..-.-137.: Dirc van den Berghe, zoon van een zuster van heer Daniel van Mattenes, bij dode van
zijn oom, vermeld op 12-1-1380 als Dirc van Matenesse (Archief van het Hoogheemraadschap
Schieland, register A7, fol. 13v en Gemeentearchief Schiedam, Privilegeboek, fol. 11).
27-3-1381: Jonkvrouwe Lijsbette van den Berghe, gehuwd met Janne Vlaminck Wouter Gherijtsz. en geassisteerd door haar zoon Wouter Gherijd van den Berghe, neemt van haar broer
Dirck van Mattenesse al diens leen- en eigen goederen over tegen een lijfrente van 140 pond
hollands per jaar (Archief van het karthuizerklooster bij Geertruidenberg, inv.nr. 1b, m 18).
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15-12-1385: Wouter Gherijt van den Berghe bij dode van zijn moeder, vermeld op 13-4-1387 als
Wouter van Matenesse (Hoogreemraadschap Schieland, register A7, fol. 13v en Gemeentearchief Schiedam m.s. K. van Alkemade en P. van der Schelling: Beschrijving van Matenesse,
fol. 74; L.H. 50 fol. 230).
..-.-1390: Wouter van Matenesse met ledige hand (L.H. 422, fol. 146).
4-4-1396: Wouter van Mathenes staat aan de stad Schiedamme af het dagelijks gerecht over een
breedte van 50 gaarden aan weerszijden van de haven tot in de Maes en de visserij in de oude
haven, zoals dit op 13-9-1394 is bepaald door graaf Aelbrecht, maar hij behoudt het recht van
schouw met zijn heemraden binnen de stadsvrijheid van de sluis met de toegangen, de waterberging en de sluisvlieten. De heffing van de schatting binnen de 50 gaarden zal in wederzijds overleg plaatsvinden, het visrecht in de vest tussen de Rotterdamse poort en het Huis te Riviere komt
niet aan de stad. Het visrecht in de Oude Haven buiten het stadsrecht zal in gezamenlijk overleg
worden uitgeoefend (Archief Schiedam, privilegeboek fol. 13v en 15v en Algemeen Rijksarchief, familie-archief van Matenesse).
28-6-1405: Wouter van Matenesse, ridder, bepaalt dat zijn zoon Adryaen het leen zal ontvangen
ter gelegenheid van diens huwelijk met jonkvrouwe Alijdt dochter van Philips van der Spaengen
(Familiearchief van Matenesse, Inventaris van Doorninck, inv.nr. 1).
14-6-1406: Adriaen van Matenesse na overdracht door zijn vader heer Wouter van Matenesse,
ridder (Algemeen Rijksarchief, familie archief van Matenesse).
22-11-1413: Adriaen van Matenesse tocht zijn echtgenoten jonkvrouwe Alide van der Spaengen
aan de visserij (L.H. 54, fol. 109).
2-12-1430: Adriaen van Matenesse met ledige hand (L.H. 62, fol. 126).
13-2-1436: Wouter van Matenesse, gehuwd met Durf Everaertsdochter van den Rijn, bij dode
van zijn vader Adriaen van Matenesse (L.H. 114, fol. 40v).
24-5-1442: Wouter van Matenesse stelt ten behoeve van de erfgenamen van Duwe Evertsdochter
van de Rijn wegens een schuld van 2000 clinckaerts, zekerheid op haar lijftocht (L.H. 115, cap.
N.H., fol. 10).
SCHIEDAM
3. De burcht buiten Sciedammen, genaamd het Huis te Rivire met de singels en de boomgaarden binnen de uiterste sloot (1346: binnen de oude vestgracht en met de hoge- en
lage rechtspraak binnen de binnenste gracht, 1405: met de molenwerf en de molenkamp).
21-11-1339: Heer Diederic van Mathenisse, ridder, wegens bewezen diensten als recht leen
(L.H. 30, fol. 24).
26-5-1345: Daniel van Matenesse, knape, bij dode van zijn broer heer Dirc van Matenesse, behoudens de lijftocht van diens weduwe ver Tremen, bij kinderloos overlijden te versterven op
zijn broer Philips van Matenes (L.H. 30, fol. 35).
4-9-1346: Daniel van Matenesse als onversterfelijk leen en met de hoge- en lage rechtspraak
(L.H. 49, fol. 22).
20-5-1355: Heer Daniel van Mattenesse met opdracht het te versterken en met recht om aan hen,
die in zijn landen wonen hulp te vragen om het te verdedigen, dat dezen niet mogen weigeren
(L.H. 23, fol. 68v).
10-6-1377: Jehan de Bavaria, elect van Ludic, zoon van de leenheer, nadat het leen na de dood
van heer Daniël van Mattenesse was afgestorven (L.H. 52, fol. 119).
..-.-1390: Wouter van Matenesse met ledige hand (L.H. 422, fol. 146).
24-3-1394: Johan van Beyeren, elect van Ludic, doet afstand van zijn rechten, omdat zijn vader
en leenheer Aelbrecht, hertog etc. het leen had gegeven aan Wouter van Mattenesse (L.H. 52,
fol. 119).
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28-6-1405: Wouter van Matenesse, ridder, bepaalt dat zijn zoon Adryaen het leen zal ontvangen
ter gelegenheid van diens huwelijk met jonkvrouwe Alijdt, dochter van Philips van der Spaengen
(Familie archief van Matenesse, Inventaris van Doorninck, nr. 1).
14-6-1406: Adriaen van Matenesse na overdracht door zijn vader heer Wouter van Matenesse,
ridder (L.H. 54, fol. 28).
22-11-1413: Adriaen van Matenesse tocht zijn echtgenote jonkvrouw Alide van der Spaengen
(L.H. 54, fol. 109).
24-12-1425: Adriaen van Matenesse staat het leen ter beschikking van Philips, hertog etc. ten
behoeve van de oorlog, die deze voert met zijn nicht (L.H. 326, fol. 20v).
2-12-1430: Adriaen van Matenesse met ledige hand (L.H. 62, fol. 126).
13-2-1436: Wouter van Matenesse, gehuwd met Durf Everaertsdochter van den Rijn, bij dode
van zijn vader Adriaen van Matenesse (L.H. 114, fol. 40v).
24-5-1442: Wouter van Matenesse stelt ten behoeve van de erfgenamen van Duwe Evertsdochter
van de Rijn wegens een schuld van 200 clinckaerts zekerheid op haar lijftocht (L.H. 115, cap.
N.H., fol. 10).
2-6-1483: Wouter van Matenesse draagt aan de stad Schiedam over 2 boomgaarden onder de
muren van deze stad, die ten dele vergraven zijn toen de stad op bevel van de heer van Oostenrijck en Bourgondië werd bevest en bemuurd, in ruil voor een jaarrente van 24 pond hollands
(Archief Schiedam, Privilegieboek fol. 49).
4-11-1488: Adriaen van Matenesse, gehuwd met Marie van Duvoirde, bij dode van zijn vader
Wouter van Matenesse (L.H. 120, cap. N.H., fol. 42v).
22-1-1508: Jan van Matenesse bij dode van zijn vader Adriaen van Matenesse (L.H. 123, cap.
N.H., fol. 12)..
11-2-1523: Adriaen van Mathenesse, bij dode van zijn vader Jan van Mathenesse, behoudens de
lijftocht van zijn moeder Marie van Assendelft, volgens octrooi d.d. 8-10-1519 en testament d.d.
13-7-1528, waarin zijn ouders aan hun 3 zonen Adriaen, Claes en Wouter van Matenesse de
volgende goederen toewijzen. De eerste zal erven het Huis te Riviere c.a., de leenmannen, de
visserij en vogelrij, het land in de Spaensche polre, leen zowel als eigen en het land in Oude
Matenesse met de dijkboeten binnen en buiten, het land in Ketel- ambacht dat leenroerig is aan
Wassenaer, een elsenbos in Bleyswijck, een woning met 9 morgen land in Hillegertberge, leen
van de graaf en de tienden aldaar, leen van de abt van Sint Pauwels te Utrecht, erfrenten op de
stad Schiedam, landen in Maeslant leenroerig aan Assendelft, een tiende te Wateringhe, leenroerig aan Duvenvoirde, een aandeel in de molen te Noortigherhout en goederen te ’s-Gravenzande,
Ouderschie en Voorschoten, gemeen met de heer van Duvenvoirde, goed te Laickerveld, leenroerig aan de heer van Brederode, 8 morgen land te Jutfaes en alle onroerende goederen op het
huis te Riviere en het vee op de landen, behalve het zilverwerk en de sieraden die verdeeld zullen
worden. De tweede zal ontvangen het huis te Lisse met het goed aldaar, leenroerig aan de graaf
en ten dele aan de abt van Egmond, ten dele eigen met al het roerende goed, eigen land in Noortigerhout en een jaarrente van 3 rynsgulden op een stuk land aldaar, een stuk land te Zwammerdam, leenroerig aan de graaf, een woning met land te Ursum, leenroerig aan de graaf, een tiende
te Velsen, leenroerig aan de graaf en de Breesaep aldaar. De derde zal ontvangen het land Overmaes, gemeen met de erfgenamen van Claes van Assendelft en het goed waaruit Jan Jans bastaarddochter van Assendelft haar lijftocht heeft. Een jaarrente van 5½ gulden uit de woning met
land van Cristine Jans bastaarddochter van Assendelft in Sarloys, 2 aanwassen Overmaes genoemd de Hil en Robbenoert, die 6 pond groot per jaar opbrengen, indien deze bedijkt worden en
meer opbrengen, zal dit nader worden geregeld, een huis en land in het Cortenbosch in den Hage,
gemeen met de erfgenamen van Claes van Assendelft, land in Cralingerambacht, gemeen met
heer Jan van Duvenvoorde en de kinderen van Bouckhout (L.H. 124, cap. N.H., fol. 56v).
28-3-1558: Jonkheer Jan van Matenesse bij dode van zijn vader heer Adriaen van Mathenesse,
ridder (L.H. 128, cap. N.H., fol. 51).
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2-1-1606: Jonkheer Adriaen van Matenesse bij dode van zijn vader Jonkheer Johan van Matenesse (L.H. 140, fol. 130v).
25-7-1622: Jonkheer Johan van Matenesse bij dode van zijn vader Jonkheer Adriaen van Matenesse, heer van Riviere en Opmeer (L.H. 143, cap. N.H., fol. 54).
4. De woning te Nuwerscie met al het land tussen Ouderscie en Nuwen Sciedamme, dat
ver Aleyde, weduwe van heer Johan van Avennis, kocht met de hofsteden, het gerecht,
de visserij en de sluizen.
24-10-1268: Floris van Avennis, zoon van de tante van de leenheer Florens, graaf van Holland
en Zeeland, na opdracht uit eigen door zijn moeder ver Aleyde van Henegouwen, weduwe van
heer Johan van Avennis, behoudens het vruchtgebruik ervan voor haar, bij kinderloos overlijden
te versterven op de oudste van zijn jongere broers en bij gebreke van deze op zijn oudste broer
Johan (Archief van de graven van Holland, inv.nr. 2163 en 2164).
10-7-1298: De dochter van de overleden prins wordt de opvolging van haar va- der in het leen
betwist door de leenheer, die echter bepaalt dat zij het door wanverzoek binnen 8 jaar niet zal
verzuimen (L.H. 76, fol. 348v).
23-7-1308: De hertogin van Athene doet bij monde van haar moeder Issabiaul, prinses van le
Mouree, weduwe van heer Florens, tante van de leenheer, afstand van haar rechten op roerende
en onroerende goederen te Squidam en te Berlant en elders in de graafschappen Hollande en
Zelande tegen een jaarrente van 400 pond zwarte tournois, in twee helften te betalen op Kerstmis
en Sint Jan Baptiste (Rijksarchief te Lille, Chambre des Comptes, inv.nr. B398-1085 bis, nr. 48
en nr. 59).
5. Een woning met het erbij gelegen land te Sciedamme, belend ten noorden: ’sGravenland, ten zuiden: de gracht van Sciedam, ten oosten: de weg van Sciedamme en
ten westen: de dijk.
5-11-1333: Gherit Claysz. krijgt het leen ten eigen na overdracht door Gheret van Scie (L.H. 1,
fol. 101v).
6. Een jaarrente van 15 pond hollands, verzekerd op 11 morgen 4 hond buiten Sciedamme, genaamd op den Hem bij de oude dijk en op 1 morgen land in Matenisse.
21-11-1339: Heer Dideric van Mathenisse, ridder, voor de duur van zijn leven (L.H. 30, fol. 24).
7. 9 morgen land bij de stad Sciedamme aan de noordzijde van de Scie (1413: vanaf de
hofstad van Jan Daneelsz. naar Hardersheul en vandaar tot Jan Goeswijnsz.), 6 morgen
land tussen Scie en Sciedamme aan de zuidzijde van de Scie (1413: genaamd de Omloep, strekkende langs de Schie vanaf het Delfts verlaat tot aan de afrel toe), 11 morgen
land ten zuiden van de Scie langs de weg tussen de dijk, waarop het huis te Starrenborch staat en de Hoge Hem (1413: genaamd de Langen Hem tussen de hofstad Sterrenburch en de HogeHem; 1404: het land op den Hem, dat verpacht is aan Jatob
Dyrcxz., het kampje onder Sterrenburch, de rijstuin bij Sterrenburch en een kampje
ten oosten ervan, de Ommeloop met 2 kampjes aan het einde ervan, de dijk aan de
noordzijde van de Schye en de dijk ten westen van Hardershuel).
2-7-1355: Heer Danel van Matenesse, ridder, op gelijke wijze als hij het huis ter Riviere houdt
en om dit weer op te bouwen (L.H. 23, fol. 70 en L.H. 49, fol. 22v).
15-12-1385: Wouter van den Berghe (L.H. 50 fol. 230).
..-.-1390: Wouter van Matenesse met ledige hand (L.H. 422, fol. 146).
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28-6-1405: Wouter van Matenesse, ridder, bepaalt dat zijn zoon Adryaen het leen zal ontvangen
ter gelegenheid van diens huwelijk met jonkvrouwe Alijdt, dochter van Philips van der Spaengen
(Familie archief van Matenesse, Inventaris van Doorninck, nr. 1).
14-6-1406: Adriaen van Matenesse na overdracht door zijn vader heer Wouter van Matenesse,
ridder (L.H. 54, fol. 28).
20-11-1413: Adriaen van Matenesse krijgt het leen ten eigen om de door hem geërfde schulden
van zijn oom Kerstant van den Berge te betalen (L.H. 54, fol. 108v).
8. Het land dat Vrankenlant wordt genoemd bij Nieuwendamme.
..-.-12..: De prins van Moreie na koop van heer Ghereard van der Wateringhe (L.H. 1, fol. 87v).
..-.-1296: Het land is aan de graaf vervallen omdat de verkoop ontwettig was, de erfgenamen van
heer Gheraerd van der Wateringhe moeten de koopsom terug betalen aan de prins van Moreie
(L.H. 1, fol. 87v).
9. Het land en erf, genaamd Vrankenlant, met de tienden, gelegen ten zuiden van Schiedamme naast de haven, als jaarrente van 32 pond (1411: 28 morgen land met de erbij
behorende tienden).
24-7-1397: Jonkvrouwe fieynric van Manderik voor haar leven (L.H. 52, fol. 247v).
2-10-1398: Jonkvrouwe Heynric van Manderic krijgt het leen ten eigen (L.H. 52, fol. 296).
16-6-1411: Jonkvrouwe Marie van Manderic voor haar leven, omdat de graaf haar 265 Franse
kronen 35½ groot schuldig is wegens de door haar beheerde tol ter Goude en in mindering van
de schuld (L.H. 55, fol. 84v).
10. De helft van 20 hond land in het Nuweland van Sciedamme, belend ten oosten: Pellegrim (1429: Pelle Grun), ten westen: heer Wouter van Matenesse (1429: Adriaen van
Matenesse), ten noorden: de oude zeedijk, ten zuiden: de molendijk, en een vierde deel
van een stuk land daar dicht bij gelegen, geheten de Brede Camp (1429: in het Middelland), belend ten oosten: Catrine, weduwe van Wolfert, ten westen: meester Symon
die Barbier van Sciedamme, ten noorden: de zeedijk en ten zuiden: de Nieuwe landscheiding.
6-3-1406: Wouter bij Dage, dienaar van de leenheer, na opdracht uit eigen (L.H. 54, fol. 22v).
29-3-1429: Bertelmees Woutersz. Bijdage bij dode van zijn vader Wouter Bijdage (L.H. 62, fol.
76; 8-4-1440, 11-2-1442, 3-11-1442 en 8-7-1443: Danel Jansz. van Matenesse stelt een vordering in tegen Meeus Bijdage, omdat het nieuwland bij Schiedam omstreeks 1421 is ingebroken
en door Danel als dijkgraaf is herdijkt, maar waarvoor Meeus te weinig vergoeding heeft betaald
blijkens een op de laatste datum afgelegde attestatie door Goeswijn Michielsz., 6e memoriaal
Rosa, fol. 79; 7e memoriaal Rosa, fol. 39 en fol. 48v en 9e memoriaal Rosa fol. 15v).
7-7-1447: Danel Jansz. van Matenesse krijgt het leen toegewezen omdat volgens verklaringen
afgelegd door Wouter van Matenesse, Bertout Saey en Pieter Jacobsz. die Backer, Bertelmees
Woutersz. het niet heeft herdijkt (12e memoriaal Rosa, fol. 32 en fol. 33).
11. De dobbelschool te Schiedamme met het monopolie van alle dobbelscholen, waarop
een boete van 3 pond hollands staat bij overtreding.
2-10-1357: Jan Catteborne voor zijn leven (L.H. 27, fol. 19).
12. Het schrijfambacht van Sciedamme.
26-12-1392: Willem Henricxz. voor zijn leven bij dode van Pieter Willemsz. (L.H. 52, fol. 56v).
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23-9-1394: De stad Schiedamme ontvangt het leen als eigen (L.H. 52, fol. 141v).
13. De school te Sciedam.
29-5-1346: De poorters van Sciedam, behoudens het recht van de huidige leenman (G.A. Schiedam, Privilegeboek fol. 73v).
8-10-1360: Willem van der Dune voor zijn leven (L.H. 50, fol. 56).
23-9-1394: Als het leen nr. 12.
14. Een stenen huis, (1322: genaamd Vredericx huis), te Schiedamme, (1322: staande tegenover het huis van de Lombarden).
23-2-1315: Jan die Keyser, klerk van de graaf, na overdracht door deze (L.H. 417, fol. 386v).
21-4-1322: De stad Sciedamme krijgt het leen ten eigen na overdracht door Jan die Keyser, grafelijke rentmeester in Zeeland, in ruil voor het gasthuis te Sciedamme, genaamd Wildenberch
(L.H. 1, fol. 24).
15. Het huis Wildenberch, dat het gasthuis van Sciedamme was, (1328: met de schuur er
achter over de gracht, met de diensten ten behoeve van de graaf, die vroeger op het
huis rustten dat nu het gasthuis is, 1326: met het erf, bij de kerk ten westen van de
woning van de pastoor, tussen Coman Floren en Diddeuic Snider, verpacht tegen 5
pond per jaar).
21-4-1322: Jan die Keyser, grafelijke rentmeester in Zeeland, na opdracht uit eigen (L.H. 1, fol.
24).
..-.-132.: Heer Willem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, na overdracht door Jan de Keyser,
behoudens de lijftocht van diens vrouw (L.H. 147, cap. leengoederen).
18-5-1328: Beatriche, weduwe van Jan Keyser voor haar leven, na afstand van het leen nr. 16B
(L.H. 1, fol. 69v).
24-4-1333: De graaf bevestigt een acte d.d. 29-8-1326, verleden voor Diederic Abraemsz., Jan
Butseel, Willem Dierkijnsz., Jacob van Zassen, Reynout Alebrechtsz., Willaem die Backer en
Andries Witkyn, schepenen van Schyedamme, waarbij Jan de Keyser het leen in eeuwige erfpacht geeft tegen 5 pond per jaar aan Willem Lisenz, (L.H. 1, fol. 97v).
3-2-1356: Janne van der Burch doet ten behoeve van de graaf afstand van zijn rechten op het
leen in ruil voor een leen van 80 morgen land in Cathendrecht (L.H. 25, fol. 22v).
30-6-1406: Willem, hertog etc. schenkt aan het predikherenklooster in den Hage, gesticht door
vrouwe Margriet van Cleve, de inkomsten, 5 pond per jaar, uit het vroegere leen (L.H. 55, fol.
34).
16. Het huis Keiserrike en het recht van de overtocht te Sciedamme, behoudens vrije
overtocht van de goederen van de graaf en diens echtgenote (1358: een erfpacht van 10
pond 10 schelling per jaar, verzekerd op de beide Keyserijken).
9-8-1324: Jan die Keyser verkoopt ten overstaan van Jan Dircxz., Dirc Abraemsz. en Jacob
Kerstiaensz. tegen een jaarrente van 23 schelling hollands aan Jan Clover een huis en erf uit het
leen (Archief van de abdij van Egmond, inv.nr. 924).
Het leen 16 is gesplitst in 16A en 16B.
16A. Een halve hofstede te Sciedam, waarop vroeger Jan die Clover woonde, aan de
waterzijde tussen de sluis en de overhaal.
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13-11-1344: Maria, de weduwe van meester Coenraed en diens dochters Alijt en Katrine krijgen
het leen ten eigen (L.H. 36, fol. 17).
16B. Het huis Keiserrike en de overtocht.
..-.-132.: Heer Willem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, na overdracht door Jan de Keyser,
behoudens de lijftocht van diens vrouw (L.H. 147, cap. leengoederen).
18-5-1328: Beatriche, weduwe van Jan Keyser, doet afstand van het leen (L.H. 1, fol. 69v).
14-5-1329: Willaem van Duvenvoirde, heer van Oisterhout, ridder, kamerling van de leenheer,
na overdracht door Beatris, weduwe van Jan die Keyser (L.H. 6, fol. 62).
1358: Het leen is aan de leenheer gekomen (r.r. 206).
30-6-1406: Als het leen 15.
17. Een huis aan de noordzijde van de straat te Sciedamme, dat vroeger van Willaem Coster was, met het erbij behorende erf ten zuiden van de straat, dat jaarlijks met een erfpacht ten behoeve van de graaf is belast (1333: en het huis aan de zuidzijde van de
straat; ten westen van de grote sluis met het recht van overdracht).
1-8-1322: Andries Wittekijn als eigen na overdracht door Heynric den Valkennare van den
Vliete (L.H. 1, fol. 28v en fol. 98).
21-9-1333: Andries Wittekijn als eigen na overdracht door Jutte, de vrouw van Henric de Valkenar, van haar lijftocht, te weten het huis aan de zuidzijde en de overdracht (L.H. 1, fol. 98v).
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