REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN DE LIER,
SCHIPLUIDEN EN VLAARDINGEN, 1252-1648
door
C. Hoek
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 28 (1973), jrg. 38 (1983), jrg. 39 (1984) en jrg.
44 (1989) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

Inleiding
De opzet van dit repertorium is geheel gelijk aan die van de grafelijke lenen in Maasland,
Kethel en Spaland en dient naast deze beiden te worden gebruikt, daar in het gebied tussen de
Lier en de Schie de parochie- en heerlijkheidgrenzen lang niet overal samenvielen en -vallen
met de huidige gemeentegrenzen.
Het leen 25 is afkomstig van de hofstad Arkel, 5 van Putten, 42 en 44 van Waterland, 4, 7, 18,
45 van Teylingen en 31, 51, 52, 67 en 77 van Voorne.
BABBERSPOLDER
1. Het ambacht van Babbairtspolre met de visserij en het riet, binnen de vastgestelde
grenzen.
..-.-1...: Heer Gheraerde van der Wateringhe draagt het leen over aan graaf Florens (L.H. 1,
fol. 84v).
24-9-1303: Janne van der Wateringhe krijgt een rente van 10 lb hollands per jaar uit de tol
van Niemansvrient als laatste betaling van de koop door de graaf (L.H. 1, fol. 85).
2. 6 morgen min 1½ hond land in Babbartspolre.
..-.-1348: Jan Willem IJsbrantsz. met ledige hand (L.H. 5, fol. 62v).
20-9-1355: Meester Dirc van Tienen, gehuwd met jonkvrouwe Conegonden Florijsdochter
van Hodempijl, klerk van Willem, hertog etc., nadat het leen bij dode van Jan Willem IJsbrant
Otzierszoonsz. was afgestorven (L.H. 23, fol. 72).
27-1-1360: Maertijn Maertijnse koopt de helft van de goederen die meester Dircke van
Thienen en zijn vrouw Conegunt hebben verbeurd wegens onregelmatigheden in diens
rekening (L.H. 50, fol. 49v).
DORP
3. 5 morgen land in het ambacht van Bottendijc (1414: in het ambacht van den Dorp,
genaamd de Zaelcamp, belend ten zuiden: Jan van den Dorpe, ten westen: heer
Philips van der Spaengen, ten noorden: het godshuis van Reynsburch en ten oosten:
Jan van den Woude).
22-10-1350: Vrouwe Baerte Arnoudsdochter van den Dorpe na opdracht uit eigen (L.H. 50,
fol. 124).
2-10-1370: Willem van den Veen (L.H. 50, fol. 124).
22-1-1390: Philips van Dorp (L.H. 422, fol. 49).
14-6-1396: Filips van Dorp tocht zijn vrouw Florijs Caterine, vrouwe van den Woude en van
den Dorp (L.H. 52, fol. 215v).
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25-7-1411: Vrouwe Beatrijs van den Dorpe, bastaarddochter van hertog Willem, graaf etc.
krijgt voor haar leven de lenen van haar overleden man Philips van den Dorpe toegewezen
(L.H. 55, fol. 85v).
7-8-1414: Margriet, gehuwd met Andries van Lisse, bij dode van haar neef heer Philips van
den Dorp (L.H. 54, fol. 120).
20-7-1416: Philips die Bloot na overdracht door Margriet, gehuwd met Andries van Lisse
(L.H. 54, fol. 143; 14-2-1424: Hughe Jansz. koster te Sciplude pacht de verbeurde goederen
van Philips Hugez., die balling is, L.H. 316, fol. 11v).
23-1-1430: Dirc die Bloot Hugenz. bij dode van zijn broer Philips die Bloot (L.H. 62, fol.
115).
10-10-1434: Jan van Dorp na overdracht door Dieric die Blote Hugez., te versterven op zijn
oudste zoon Cornelis van Dorp, respectievelijk op diens broer Dieric van Dorp (L.H. 114, fol.
13v).
3-5-1445: Cornelis van Dorp bij dode van zijn vader Jan van Dorp (L.H. 115, cap. N.H., fol.
18).
4-5-1498: Jacob van Dorp na overdracht door zijn vader heer Cornelis van Dorp, ridder (L.H.
122, cap. N.H., fol. 5).
6-10-1505: Floris van Dorp bij dode van zijn vader Jacob van Dorp (L.H. 122, cap. N.H., fol.
61).
10-10-1520: Cornelis van Dorp bij dode van zijn broer Floris van Dorp (L.H. 124, cap. N.H.,
fol. 25).
17-4-1549: Willem van Dorp Cornelisz., oud 3-4 jaar, oom: Ghijsbrecht van Bronchorst,
zoals zijn oom Cornelis van Dorp, die uitlandig is en waarvan onbekend is of hij nog leeft, en
bij dode van zijn vader, diens jongere broer, Jonge Cornelis van Dorp, onlangs in het buitenland overleden (L.H. 127, cap. N.H., fol. 29v).
24-3-1582: Jonkvrouwe IJda van Dorp, hulde door Philips Doubleth, rekenmeester van de
kamer van Rekeninge in den Hage, bij dode van haar broeders dochter jonkvrouwe Cornelia
van Dorp, die binnen een jaar na haar vader Willem van Dorp Cornelisz. is overleden (L.H.
135, fol. 261v).
25-2-1608: Jonkheer Frederik van Renesse van der Aa, bij dode en kinderloos overlijden van
zijn echtgenote jonkvrouwe IJda van Dorp, volgens testament d.d. 18-10-1600 (L.H. 140, fol.
346v).
27-10-1610: Jonkvrouwe Agneta van Renesse van der Aa, bij dode van haar vader jonkheer
Gerardt van Renesse van der Aa, die het leen had geërfd van zijn broer jonkheer Frederick
van Renesse van der Aa (L.H. 193, fol. 160v).
11-10-1635: Jonkheer Henrick van Renesse, onmondig, hulde namens zijn vader heer
Nicolaes de Renesse, baron d’Elderen, Mansuij etc. door meester Adriaen Hellemijs van
Welle, raad extra ordinaris in het hof van Utrecht, volgens procuratie d.d. 12-9-1635 verleden
voor schout en gerechtslieden van der Aa, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Agnes van
Renesse van der Aa, vrouwe van Assendelft, volgens haar testament d.d. 15-8-1635 verleden
voor schout en schepenen van Heemskerck (L.H. 147, cap. N.H., fol. 33v).
4-7-1654: Jonkheer Henrick van Renesse, heer van Assendelft, doet zelf hulde bij monde van
meester Augusteijn Stalpaert van der Wiele (L.H. 147, cap. N.H., fol. 33v).
4. 30 morgen land, genaamd Madewere, in het ambacht van Jan van den Dorp, tussen.
Lichtevoetsvaert en Tanthoeft.
..-.-1283: Jan van den Dorpe met ledige hand (L.H. 5, fol. 88v).
HARNAS
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5. 4½ morgen land (1393: het huis te Groenenvelde met 6 morgen land erbij gelegen,
1433: 2 kampen land, groot 4½ morgen, belend ten oosten en zuiden: Jan van Gruenevelde, ten westen: Willem Dirc Vlasmansz., ten noorden: Jan Airntsz. en zijn broer
Claes Airntsz.) bij de woning van Jan van Grunevelde (1433: bij de hofstad van
Gruenevelde) [4½ morgen land (1433: belend ten noorden: Gerijt Airntsz., Jan
Airntsz. en hun broer Claes Airntsz) 1355: bij de woning van Jan van Gruenevelde
aan diens laan].
9-11-1355: Jan van Gruenevelde (Archief Putten 144, fol. 249v).
..-.-1...: Heer Jan van Groenenvelde, vermeld 1393 (Archief Putten 64, fol. 31v).
2-5-1433: Jan van Gruenenvelde bij dode van zijn vader heer Jan van Gruenenvelde (Archief
Putten 144, fol. 268).
6. 11 morgen land op ‘t Wout bij de kerk.
27-9-1353: Gheret van Delf (L.H. 42, fol. 6v).
6-12-1362: Gheret van Delf tocht zijn vrouw Margriete (L.H. 50, fol. 79).
Het leen is gesplitst in 6A en 6B.
6A. De helft van 11 morgen land gemeen met heer Garbrand van Couster, proost van
Bergen in Henegouwen.
6-1-1391: Jonkvrouwe Alide van Poelgeest Jansdochter van Poelgeest, nadat het leen bij dode
van Gheret van Delf is afgestorven (L.H. 33, fol. 9).
6B. De helft van 11 morgen land.
..-.-1...: Heer Garbraat van Couster, proost van Bergen in Henegouwen, nadat het leen bij
dode van Gheret van Delf is afgestorven (L.H. 33, fol. 9).
7. 15 morgen land op de Hernesse, verpacht voor 4 lb, een vierendeel boter en 6
hoenders per jaar aan Didderic van der Kerken, met het ambachtsrecht ervan (1348:
een ambacht op het Wout bij Gronevelt, genaamd de Vrije Hernisse).
..-.-1...: Didderic van Hoylede, vermeld 1283 (L.H. 5, fol. 88).
26-2-1348: Dirc van Hoylede tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Alide Pietersdochter van
Rollant (L.H. 47, fol. 40v).
8. 15 morgen land op ‘t Wout (1396: 14 morgen met het ambachtsrecht in de parochie van
Woudambacht, belend ten noorden: Willaem des domproosts zoon, ten oosten: Jacob
Jansz., ten zuiden: de banweg, ten westen: Ghijsbrecht Willaemsz. met land in de Hof
van Delf) en land, waarvan de pachtsom 6 pond per jaar bedraagt en dat in achterleen
is uitgegeven.
..-.-12..: Bartholomeus van der Made, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 47).
..-.-1...: Willem van der Made, vermeld op 2-6-1328 en 21-7-1329 (Nassau Domeinarchief, inv.
6525, fol. 253 en 253v).
19-7-1330: Jonkvrouwe Lisebette bij dode van haar vader heer Willem van der Made, ridder, bij
kinderloos overlijden te versterven op haar oom Dierc van der Made, gehuwd met de dochter van
Jan van der Merwede, of bij gebreke van hem op diens oudste zoon Heynric en daarna als recht
leen (L.H. 1, fol. 89v).
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..-.-1390: Vrouwe Lijsbeth van der Made met ledige hand (L.H. 422, fol. 5).
Het leen 8 is gesplitst in 8A en 8B.
8A. 14 morgen land etc.
24-7-1396: Heer Jan van Catwijc, monnik en kapelaan van de abt van Egmont, als eigen na
overdracht op 22-7-1396 door heer Philips van Polanen, ridder, namens zijn moeder Lisebeth,
vrouwe van der Made, en bepaalt dat na zijn dood het goed aan het bouwfonds van het klooster
zal komen, om hieruit een timmermeester te bekostigen mits jaarlijks 1 pond aan de hospitaalmeesters zal worden uitgekeerd voor uitdeling van tarwebrood aan de armen op zijn jaargetijde
(Archief van de abdij van Egmond, inv.nr. 594).
8B. Het land dat in leen is uitgegeven.
Dit leen is verenigd met de goederen van der Made onder Delft.
9A. 17 morgen land en 4 blokken tienden op de Hernesse.
..-.-1...: Heer Kerstans, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 46).
9B. Een hoeve land achter Rijxhoirne.
..-.-1...: Heer Wouter van Ruvene (L.H. 49, fol. 52).
De lenen 9A en 9B zijn verenigd tot leen 9.
9. 3 hoeven land achter Dijxhoirne, genaamd de Vriehernesse (1336: 30 morgen land op
Woude ambacht, genaamd de Hernes, 1454: een woning c.a. buiten Delft in Delffland
op de Harnassche, groot 31 morgen die in de verhoefslaging voor 28 morgen gelden,
belast met 12 lb per jaar ten behoeve van de kapelrie te Hilner bij Raephorst, 3 lb per
jaar ten behoeve van de proost van Conincxvelt en 2 lb per jaar ten behoeve van de
Oude kerk van Delf, belend ten oosten: Gerijt Symonsz., Touwe Henricxz. en Jan
Dirc Koenenz., ten zuiden: de Woutkade, ten wensten: de Lotswatering, ten noorden:
Wigger IJsbrantsz. en Jan Dirc Koenenz., 1535: het ambacht van ‘t Harnas met 28
morgen land).
1-12-1289: Diederijc van Raporst mag het leen aan Matheus van den Woude en zijn kinderen
en aan Voppen Arnout Voghelaersz. in erfhuur geven tegen 10 lb, 2½ viertel boter, 200 eieren
en 30 hoenders per jaar, met bij overdracht het recht van de twaalfde penning (L.H. 49, fol.
52).
4-11-1309: Heer Kerstant van Raephurst, ridder, mag de hoeve, die afkomstig van heer
Wouter van Ruvene en tiendvrij is, belasten met een niet leenroerige rente van 12 lb hollands
per jaar ten behoeve van een door hem te stichten kapelrie (L.H. 49, fol. 52).
12-6-1336: Dirc van Raphurst, behoudens de rechten van de kapel te Raphurst en de nonnen
van Conincxvelt, zoals wijlen heer Kerstant van Raephorst, ridder, er brieven van had (L.H.
49, fol. 52).
12-12-1351: Wouter van Beveren, deken van - en namens de schutterij van Delf, wegens
gedane diensten, met de Cadijcstiende en de Poedelwijcstiende op ‘t Woud, die heer Dirc van
Raporst heeft verbeurd (L.H. 23, fol. 9).
26-12-1430: Adriaen van Raephorst (L.H. 49, fol. 50v).
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9-6-1454: Gerijt Gerijt heer Gerijtszoonsdochter van Egmonde, gehuwd met Henrick van
Zuylen van Nijenvelt, na opdracht uit eigen, zoals zij het goed van haar vader heeft geërfd en
haar bastaard broer Jan het van haar in leen houdt, te versterven op haar dochter jonkvrouw
Ursula (L.H. 116, cap. N.H., fol. 41v).
17-2-1456: Jonkvrouwe Ursula Henricxdochter van Nijevelt, broer Gerijt van Nijevelt, bij
dode van haar moeder jonkvrouwe Gerijt (L.H. 116, cap. N.H., fol. 62v; 17-11-1500: Jonkvrouwe Ursula van Nijenvelt en haar broer Willem van Nijenvelt belasten het leen met een
lijfrente van 10 gouden Philipsgulden per jaar ten lijve van Maximiliaen - en jonkvrouwe
Cornelie Numans, non te Loesduynen, wettige kinderen van wijlen meester Geraert Numan,
audiencier van hertog Philips etc., en van Cornelie van Outheusden, L.H. 122, cap. Z.H., fol.
51 v).
3-11-1509: Anthuenis van Nijevelt heer Geritsz. bij dode van zijn tante jonkvrouwe Ursula
van Nijevelt Henricxdochter (L.H. 123, cap. N.H., fol. 20; 16-3-1520: Anthuenis van Zuylen,
schildknaap, heeft het leen d.d. 12-7-1519 belast met een rente van 7 lb groot Vlaams per jaar
ten behoeve van Nicolaes Bertelmeusz., L.H. 124, cap. N.H., fol. 16; 6-4-1522: Antheunis
van Zuijlen van Nijenvelt, schildknaap, heeft het leen d.d. 13-11-1520 belast met een rente
van 3 lb groot Vlaams per jaar ten behoeve van Claes Meeusz., L.H. 124, cap. N.H., fol. 30).
2-12-1522: Nicolaes Meeusz., brouwer te Delft, na overdracht d.d. 8-10-1522 door Anthuenis
van Nijevelt (L.H. 124, cap. N.H., fol. 51v).
14-12-1525: Adam Nicolaesz. van Zegwaert, onmondig, oom: Meynaert Meeusz. van Zegwaert, bij dode van zijn vader Nicolaes Meensz. (L.H. 124, cap. N.H., fol. 80).
14-2-1528: Adam Claesz. van Zegwaert doet zelf hulde (L.H. 124, cap. N.H., fol. 80).
24-6-1535: Adam Claesz. van Zegwaert tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Machtelt, dochter
van Lenaert Boon van Couwenhoven, baljuw en ruwaard van Putte aan 200 lb hollands (L.H.
125, cap. N.H., fol. 88).
28-1-1567: Nicolaes Adamsz. van Westerbeecke, onmondig, hulde door meester Pieter van
der Meer, advocaat voor het Hof van Holland, als curator, bij dode van zijn vader Adam
Claesz. (L.H. 131, cap. Arckel, fol. 11).
22-12-1626: Jonkvrouwe Elisabeth van Westerbeeck, gehuwd met meester Maximiliaen van
Bekercken, advocaat voor het Hof van Holland, mede namens Johan -, Anna -, Christina - en
Machtelt Mario, kinderen van wijlen Ancommera van Westerbeeck, bij dode van hun vader,
respectievelijk grootvader jonkheer Nicolaes van Westerbeeck, gehuwd met jonkvrouwe Margareta van Roon, volgens hun testament d.d. 27-11-1621 verleden op het huis Westerbeeck
voor Leonardt Ketting, notaris te ‘s-Gravenhage (L.H. 144, cap. Arckel, fol. 34v).
Het leen 9 is gesplitst in 9A, 9B en 9C.
9A. 7 morgen 5 hond land.
18-9-1636: Jonkvrouwe Anna Christina van Mario, mede namens haar onmondige broer en
zuster Johan- en Machtelt Mario, aangetrouwde oom: meester Maximiliaen Bekercken, bij
dode van jonkvrouwe Elisabeth van Westerbeeck (L.H. 147, cap. N.H., fol. 52).
9B. 14 morgen land.
18-9-1636: Catarina van Westerbeeck, gehuwd met Job van Brederode bij dode van jonkvrouwe Elisabeth van Westerbeeck (L.H. 147, cap. N.H., fol. 52v).
9C. 8 morgen 2 hond 76 roede land.
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25-10-1636: Jonkheer Francois van Westerbeeck, kapitein van een compagnie voetknechten
te Steenwijck, bij dode van jonkvrouwe Elisabeth van Westerbeeck (L.H. 147, cap. N.H., fol.
90v).
15-11-1645: Jonkheer Nicolaes van Westerbeeck, luitenant van een compagnie voetknechten,
bij dode van zijn vader jonkheer François van Westerbeeck, kapitein van een compagnie voetknechten (L.H. 150, cap. N.H., fol. 28v).
25-3-1648: Jonkheer Geleyn van Westerbeeck, mede namens zijn broer en zusters jonkheer
Adam -, jonkvrouwe Machteld -, gehuwd met Johan Struuck, secretaris van het landschap
Drenthe, jonkvrouwe Maria van Westerbeeck, gehuwd met Anthonie van Westreenen, bij
dode van hun vader jonkheer Francois van Westerbeeck, kapitein van een compagnie voetknechten, behoudens de lijftocht van hun moeder vrouwe Maria de Ghijsselaer, hulde door
hun aangetrouwde oom: meester Maximiliaen van Bekercken, dijkgraaf van het land Essche,
volgens procuratie d.d. 15-1-1648 (L.H. 150, cap. N.H., fol. 97).
10. 16 morgen land op de Harnesse bij de Woutkerk, waarop vroeger Willem ver
Godelz. woonde en waarvan nu Gherijt Jacob Lyenz. pachter is. 17 morgen in de
Cadike, waarop vroeger Jan Oude Willemsz. woonde en waarvan nu Gherijt van
Beest pachter is.
30-4-1321: Dieric, burggraaf van Leyden, ridder, mag het leen in achterleen geven aan heer
Aernoud van Groenevelde, die het bij kinderloos overlijden van Dieric het rechtstreeks van de
graaf zal houden (L.H. 1, fol. 20 en huisarchief Sijpensteijn inv.nr. 1438; 31-1-1321: Dirc,
burggraaf van Leyden, ridder beleent heer Arnout van Groenevelt, gehuwd met ver Lizibeth,
weduwe van Claes Persijn, broer van de leenheer, die haar lijftocht aan het leen heeft).
2-4-1340: Philips van Wassenaer bij dode van zijn oom heer Dieric, burggraaf van Leyden
(L.H. 5, fol. 6).
..-.-1...: Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden (Leenkamer Wassenaer, register AA, fol.
11, 66, 67v en 72).
5-5-1392: Heer Philips van Wassenair, burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader (L.H.
52, fol. 36).
12-2-1405: Heer Philips van Wassenair, burggraaf van Leyden, met ledige hand (L.H. 54, fol.
12v).
11-2-1421: Heer Henric van Wassenair na overdracht door zijn vader heer Philips van Wassenair (L.H. 67, fol. 7v).
11-9-1447: Jacob, heer van Wassenaer, bij dode van zijn vader heer Henric, heer van Wassenaer (L.H. 116, cap. N.H., fol. 2).
13-1-1455: Heer Jan, heer van Wassenair, om de diensten die hij 2 jaar geleden heeft verleend
in de oorlog tegen Ghent en tegen betaling van 1000 kronen van 48 groten, bij dode van zijn
broer Jacob heer van Wassenair met diens lenen (L.H. 116, cap. N.H., fol. 6 en 6v).
10-6-1497: Johan, heer van Wassenaer, onmondig, hulde door heer Philips van Spaengen,
ridder, bij dode van zijn vader heer Jacob, heer van Wassenaer, ridder, raad en kamerling
(L.H. 122, cap. N.H., fol. 2v).
12-9-1525: Jonkvrouwe Marie van Wassenaire, hulde door heer Floris van Egmondt, graaf
van Buyren, heer van IJsselsteyn en Sint Mertensdijck, bij dode van haar vader heer Johan
van Wassenaire (L.H. 124, cap. N.H., fol. 58v).
3-4-1528: Jonkheer Jacob van Lingny, heer van Belloel en Stambrugge, namens zijn vrouw
jonkvrouwe Marie, vrouwe van Wassenair en burggravin van Leyden (Leenregister Wassenaar E, fol. 6v).
7-6-1546: Jonkheer Philips van Ligne, heer van Wassenaer, hulde door meester Cornelis de
Jonge, rentmeester van Wassenaer, volgens procuratie d.d. 22-5-1546 verleden door zijn
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vader heer Jacob, graaf van Ligne, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Marie van Wassenaer (L.H. 127, cap. N.H., fol. 14).
17-11-1610: Heer Lamoral, prins van Ligne, markies van Roubaix, heer van Wassenaer,
ridder, bij dode van zijn vader heer Philips, graaf van Ligne, heer van Wassenaer (L.H. 193,
fol. 51 en leenregister Wassenaar K, fol. 134v).
20-7-1648: Claude Lamorael, prins van Ligne, Amblize en het Heilige Rijk, markies van
Ville en Roubaix, ridder van de orde van het gulden vlies, generaal van de ruiterij van de
koning van Hispagne in Nederlandt, hulde door heer Anthonie Blondel, baljuw van het markiezaat van Robaix, volgens procuratie d.d. 20-6-1648, bij dode van zijn broer Albert Henrick, prins van Ligne etc., die het leen had geërfd van zijn grootvader heer Lamorael, prins
van Ligne etc. (L.H. 151, cap. N.H., fol. 51).
10bis. 13 morgen in de Harnas in de parochie ‘t Woud met twee uiterdijken, strekkend
enerzijds aan de Woudkerk, gescheiden door een sloot.
30-3-1454: Jan Ruigrok, raad, die kocht van Jan Pietersz. van der Goes, bij opdracht uit eigen (
LRK 116 c. Nd.-Holland fol. 44-47).
De volgende beleningen zijn gelijk aan ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 38, 1983, pp. 559-560 nr. 16.
11. De vriehoeve in die Heernesse op ‘t Woud bij Delf, genaamd het goed van Mierlaer
(1356: genaamd de grote Harnesse, 4415: 36 morgen land in de Grote Harnisch, met
de boter, het botergeld en de erftijns, afkomstig van de hofstad van der Binchorst).
49-12-1349: Ver Alveraede, gehuwd met heer Dieric van Groenouwen, ridder, na overdracht
door haar vader heer Jacob van Mierlaer (L.H. 1, fol. 9v).
22-2-1325: Janne van Rosenburch na overdracht door heer Jacob van Mierlaer die Oude en
heer Dieric van Groenouwen, ridder (L.H. 1, fol. 48v).
3-4-4347: Jonkvrouwe Jehanna van Rosenburch heer Ghijsbrechtsdochter van Rosenburch na
koop, nadat het leen bij dode van haar vader heer Ghijsbrecht als recht leen was afgestorven,
bij kinderloos overlijden te versterven op heer Jacob van Rosenburch (L.H. 47, fol. 8v, n.b. de
acte is doorgeslagen).
2-2-4347: Heer Jacob van der Binchorst, ridder, na koop tegen 35 lb grote toernois, nadat het
leen bij dode van heer Ghijsbrecht van Rosenburch was afgestorven, bij kinderloos overlijden
te versterven op diens dochter jonkvrouwe Johanne van der Binchorst (L.H. 47, fol. 91).
..-.-1354: Heer Jacob van Rosenburch heeft als balling zijn goederen verbeurd (r.r. 204).
20-4-1356: Heer Jacob van Rosenburch tocht zijn echtgenote ver Mergriete (L.H. 23, fol.
79v).
29-6-1359: Jonkvrouwe Janne van der Binchorst bij dode van haar oom heer Jacob van der
Binchorst (L.H. 4, fol. 68).
45-5-1389: Heer Johan van Arckel, heer van Haghensteyn, van Pierpont en het land van
Mechelen, na overdracht door Johan van Leyenberch, zoals deze het leen van zijn moeder
Johanna van Leyenberg heeft geërfd (L.H. 50, fol. 296v).
9-3-4440: Dirc Ploech na overdracht door heer Aernt van Leyenberch (L.H. 54, fol. 69).
44-9-4410: Dirc Ploech met ledige hand (L.H. 54, fol. 69).
27-9-4445: Dierc Ploech krijgt het leen ten vrij eigen (L.H. 54, fol. 132v).
12. Het goed op de Hernesse.
..-.-1...: De heer van Wassenare, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 45).
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13. Het goed op de Hernesse in Delflant.
..-.-1...: Philips Dircxz. van Wermonde, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 47v).
14. Het goed te Dixhorne, dat tegen 5 pond per jaar is verpacht aan die Voghelare, en het
goed op de Harnesse hij Delf, dat tegen 10 pond per jaar is verpacht (als pachters
vermeld in 1353: Jacob Baernsz. voor 5 pond 6 sc. 8 d.; 1354: Willekijn Meet, inclusief
boter, voor 3 pond 9 sc. 4 d., Clays Doude, inclusief boter, 51 sc. 10 d., Jan Doude,
inclusief boter, 52 sc.; 1355: Clays Doude, inclusief boter, 45 sc., Jan Doude, inclusief
boter, 57 sc.).
..-.-12..: Jan van Nortike, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 53).
1351-1355: Jan van Nortich heeft als balling het leen verbeurd (r.r. 204 en 205).
Het leen is gesplitst in 14A en 14B.
14A. (1404: een ambacht op de Harnasche, genaamd ‘t Woudt, dat Jan van Noirtich als
recht leen hield).
1-11-1357: Arnd van Duvenvoirde na koop (huisarchief van Duvenvoorde, inv.nr. 21, L.H. 27,
fol. 24).
15-6-1386: Aernt van Duvenvoerde bij dode van zijn vader heer Aernt van Duvenvoerde
(L.H. 50, fol. 236v).
8-7-1401: Aernt van Duvenvoirde tocht zijn echtgenote vrouwe Elsburch van Cralingen (L.H.
52, fol. 426v).
..-.-1404: Heer Aernt van Duvenvorde met ledige hand (L.H. 56, fol. 11).
8-1-1421: Heer Airnt van Duvenvoirde, ridder (L.H. 62, fol. 2).
10-4-1439: Jan van Duvoirde (L.H. 114, fol. 167).
7-12-1462: Aerndt van Duvenvoirde bij dode van zijn vader Jan van Duvenvoirde (L.H. 117,
cap. N.H., fol. 14).
19-6-1484: Jan van Duvenvoirde bij dode van zijn vader Airnt van Duvenvoirde (L.H. 120,
cap. N.H., fol. 7).
26-6-1545: Aernt van Duvenvoirde bij dode van zijn vader heer Johan van Duvenvoirde,
ridder (L.H. 126, cap. N.H., fol. 77).
14B. Een pacht van 3 sc. 6 d. per morgen uit 77 morgen 4½ hond land op ‘t Woud op die
Hernesse.
20-9-1357: Nadat het leen bij dode van Jan van Noertich was afgestorven, schenkt de graaf het
als eigen goed aan de door hem gestichte kapelrie in de kapel op het Hof in den Haghe ten
behoeve van het zieleheil van Gherard van der Wateringe (L.H. 27, fol. 15v).
15. Het goed op de Harnesse bij Delf (1364: gelegen op ‘t Wout, groot 48 morgen, 1415:
op die Cleyn Harnasche met het recht van de boter, het botergeld en de erftijns,
afkomstig van de hofstad van de Binchorst).
27-11-1328: Heer Jacob van Benthem, proost van Vrieslandt, na overdracht door Jan van den
Reyne van Coudekerc, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn broer heer Symon van
Benthem en bij gebreke van deze op zijn oudste zuster (L.H. 1, fol. 71).
5-4-1334: Heer Jacob van der Binchorst, ridder, tocht zijn echtgenote vrouwe Aleyden, dochter van heer Otte, heer van Asperen, aan het leen, dat hij gekocht heeft van Janne van den Rijn
(L.H. 1, fol. 71).
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29-6-1364: Hugebrecht van Leyenburch na dode van heer Jacob van der Binchorst (L.H. 50,
fol. 86).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 11.
16. 80 morgen land op de Heernesse achter Delft (1369: met een huis erop en met
ambachtsrechten).
Het leen 16 is gesplitst in 16A, 16B en 16S.
16A. 20 morgen land, dat heer Henrick van Naeldwijc bij zijn huwelijk met de dochter
van de heer van de Lecke, de moeder van heer Willem van Naeldwijc, ridder, verkreeg (L.H. 2, fol. 37).
4-9-1325: Heer Willem van Naeldwijc, ridder, mag het leen ten vrij eigen verkopen (L.H. 1,
fol. 50).
16B. Een goed van ongeveer 40 lb per jaar (1395: 44 morgen land met de ambachtsheerlijke rechten) op die Hernisse (1395: gelegen tussen heer Willem van der
Couster, domproost van Utrecht, en de Hof van Delft, 1411: te Dijxhoren).
30-8-134.: Jan van Polanen, heer van der Leck, na overdracht door zijn neef heer Willem van
Naeltwijc Heynricxz., die het goed in achterleen krijgt (Nassau Domeinarchief I, inv.nr. 44,
fol. 280v; te dateren tussen 27-4-1342 en 26-9-1345).
..-.-1...: De kinderen van heer Willem van Naeltwijck houden het goed in achterleen (Nassau
Domeinarchief I, inv.nr. 44, fol. 281).
..-.-1...: Willem van Naeltwijck houdt het goed in achterleen, vermeld d.d. 14-1-1369 (L.H.
50, fol. 137).
1-11-1381: Gijsbrecht Florensz. krijgt het goed in achterleen van Jan van Polanen na overdracht door Willem van Naeldwijc Heynricxz. (Nassau Domein I, inv.nr. 44, fol. 281).
..-.-1...: Florens Ghijsbrechtsz. krijgt het goed in achterleen (Nassau Domein I, inv.nr. 44, fol.
281).
23-4-1395: Brustijn van Herwinen bij koop, nadat heer Jan, heer van der Lecke en van Breda,
en Floris Gijsbrechtsz., die het van hem in leen hield, het beiden hadden verbeurd (L.H. 52,
fol. 165).
1-5-1397: Florijs Ghijsbrechtsz. krijgt het verbeurde leen terug, nadat heer Bruystijn van
Herwinen gegijzeld is, omdat hij alle brieven ervan moet overdragen (L.H. 52, fol. 345 en
345v).
2-7-1399: Katherijn, weduwe van Willem Smeder, bij dode van haar broer Florijs Gijsbrechtsz. (L.H. 52, fol. 340v).
18-6-1411: Jan Florijs Ghijsbrechtszoonsz., neef van- en na overdracht door jonkvrouwe Catherijn, weduwe van Willem Smeder met haar gecoren voogd Willem Claes Horstz., neef van
Jan Florijsz. (L.H. 54, fol. 79 en L.H. 56, fol. 23).
Het leen 16B is gesplitst in 16C en 16D.
16C. De helft van 44 morgen land.
18-6-1411: Jonkvrouwe Catherijn, weduwe van Willem Smeder, tante van - en na overdracht
door Jan Florijs Ghijsbrechtszoonsz. (L.H. 54, fol. 79 en L.H. 56, fol. 23).
5-3-1430: Jan Dirck Koenenz. bij dode van zijn broer Willem Claes Horstsz. (L.H. 62, fol.
116v).
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16D. De helft van 44 morgen land.
17-8-1412: Jan Florijsz. tocht zijn vrouw Celiën heer Zweders bastaarddochter van Vyanen
(L.H. 54, fol. 90).
3-11-1430: Jan Dirck Koenenz. (L.H. 62, fol. 126v).
De lenen 16C en 16D zijn verenigd tot 16B.
16B. 44 morgen land.
1-12-1433: Clays Horst en Dirc Koen Gerijt Pietersz. verklaren dat het leen wordt gehouden
door Jan Dirck Koenenz. en voor hem door Katherine, de weduwe van Dirck Koenen en dat
er een overeenkomst is, dat wanneer Claes Horst de helft van het leen zou bezitten, hij van
deze helft opnieuw de helft zou overdragen aan zijn neef Dircke Koenen of aan diens
kinderen en bij gebreke van deze aan de nakomelingen van zijn tante Lysbeth, gehuwd met
Gerijt Pietersz.; indien Dirck Koenen de helft zou bezitten zal hij hiervan de helft overdragen
aan Claes Horst en bij gebreke van deze aan de erfgenamen van Gijbrecht Claes Horstsz.
(L.H. 62, fol. 130).
21-10-1458: Adriaen Ghijsbrecht Claeszoonsdochter, gehuwd met Willem van Oestgeest, bij
dode van haar oom Jan Dirck Koenenz. (L.H. 116, cap. N.H., fol. 72).
23-8-1471: Jonkvrouwe Adriana Ghijsbrechtsdochter, neef: Hugo van Zwieten, krijgt voor
Ghijsbrecht Jacobsz. en Florijs Jacobsz., zoons van haar zuster, recht van opvolging in ¼ deel
van het leen voor elk (L.H. 118, cap. N.H., fol. 25v).
18-8-1474: Otte van Egmonde van Kenenburch Ailbrechtsz. na overdracht door jonkvrouwe
Adriana Ghijsbrechts Claeszoonsdochter, gehuwd met Jan van Egmonde (L.H. 120, cap.
N.H., fol. 19).
Het leen 16B is gesplitst in 16C en 16D.
16C. De helft van 44 morgen land.
22-1-1486: Jonkvrouwe Adriaen Ghijsbrecht Claeszoonsdochter, gehuwd met Jan van
Egmonde, na overdracht door Otte van Egmondt, zij tocht haar man d.d. 7-8-1486, ziek zijnde
(L.H. 120, cap. N.H., fol. 32 en 32v).
Het leen 16C is gesplitst in 16E en 16F.
16E. Een vierde deel van 44 morgen land.
5-8-1482: Lysbeth Dirck Coenendochter bij dode van haar oudoom Dirck Jan Coenenz. (L.H.
69, fol. 5v).
23-7-1510: Lodewijck van Treslongen Raessenz. bij dode van zijn moeders zuster jonkvrouwe Lysbeth Dirck Koenendochter (L.H. 123, cap. N.H., fol. 26).
4-4-1526: Raes van Bloys van Treslonge bij dode van zijn vader Lodewijck van Beloys van
Treslonge, die gehuwd was met jonkvrouwe Anna van Assendelft (L.H. 124, cap. N.H., fol.
84).
20-10-1536: Meester Anthonis Herweyer, doctor in de medicijnen, na overdracht door heer
Raes van Bloys van Treslonge, priester, voogd: Jan den Ouwen (L.H. 125, cap. N.H., fol.
102).
18-2-1559: Cornelis Herweyer bij dode van zijn vader meester Anthuenis Herweyer (L.H.
128, cap. N.H., fol. 59).
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28-9-1571: Aelbrecht van Loo, commies van de koninklijke domeinen, ambachtsheer van
Hodenpijl, hulde door Cornelis Hermansz. van Naerden, secretaris van de weeskamer Delft,
volgens procuratie d.d. 25-9-1571, na overdracht door Cornelis Herweyer, poorter te Delft
(L.H. 131, cap. N.H., fol. 67v).
21-6-1577: Aelbrecht van Loo bij dode van zijn vader Aelbrecht van Loo (L.H. 135, fol. 170).
24-6-1621: Jonkheer Arent van Loo, ambachtsheer van Hodenpijl, bij dode van zijn broer
Albert van Loo, hulde door Job Dammasz. van Slingelandt te Dordrecht volgens procuratie
verleden d.d. 16-9-1620 voor notarie Nicolaes van der Werve te ‘s-Gravenhage (L.H. 143,
cap. N.H., fol. 27).
31-7-1643: Jonkheer Albert van Loo, gecommitteerde voor Vriesland in de Raad van Staten,
bij dode van zijn vader jonkheer Arent van Loo, ambachtsheer van Hodenpijl, volgens diens
testament d.d. 24-7-1642 (L.H. 149, cap. N.H., fol. 53v).
16F. Een vierde deel van 44 morgen land.
15-8-1482: Florijs Horst Claes Ghijbrechtszoonsz. bij dode van zijn oudoom Jan Dirck
Coenenz. (L.H. 69, fol. 5).
25-7-1490: Floris van Wijngaerden, griffier van Holland, na overdracht door Floris Horst
Claes Ghijsbrechtszoonsz. d.d. 3-7-1490 (L.H. 120, cap. N.H., fol. 54v).
24-1-1525: Meester Willem van Berendrecht, raad, na overdracht door heer Floris Oom van
Wijngaerden, ridder, heer tot IJsselmonde, raad ordinaris (L.H. 124, cap. N.H., fol. 71).
12-7-1526: Meester Willem Oy, doctor in beide rechten, bij dode van zijn oom meester
Willem Berendrecht (L.H. 124, cap. N.H., fol. 86v).
28-11-1545: Florijs van Oyen Willemsz. bij dode van zijn vader meester Willem van Oyen
(L.H. 126, cap. N.H., fol. 82v).
29-1-1571: Henrick van Paffenroede te Leyden, op verzoek van zijn magen onder curatele
van de stad gesteld, hulde door Cornelis van Noorden als curator aangesteld in plaats van
Jacob Florijsz. en Florijs van Oyen, die overleden zijn, bij dode van zijn broer Florijs van
Oyen (L.H. 131, cap. N.H., fol. 60v).
25-7-1583: Symon van Oyen, hulde door zijn zoon Reynout van Oyen, bij dode van zijn broer
Heyndrick van Paffenrooden (L.H. 135, fol. 354).
14-12-1589: Reynault van Oyen bij dode van zijn vader Symon van Oyen (L.H. 137, fol.
282).
26-9-1594: Jan Claesz. van Wonder na overdracht d.d. 8-1-1594 door Reynault van Oyen
(L.H. 138, fol. 282v).
Het leen 16F is gesplitst in 16G en 16H.
16G. 5½ morgen land.
26-7-1602: Sijbrant Claesz. van Wonder bij dode van zijn broer Jan Claesz. van Wonder
(L.H. 136, fol. 446v).
10-12-1630: Jan Sijbrantsz. van Wonder bij dode van zijn broer Jan Claesz. van Wonder en
draagt het leen over aan Govert Pietersz. Knoll, burger te Delft, volgens transport d.d. 1-101630 gedaan door Annetgen Franckendochter, weduwe van Sijbrant Claesz. van Wonder, met
haar gecoren voogden Jan Jansz. van Seghvelt, Jasper Gerritsz. van Elde en Herpert Fransz.
van Cralingen voor 3000 karolus gulden (L.H. 145, cap. N.H., fol. 174).
4-12-1637: Pieter Govertsz. Knol na overdracht door zijn vader Govert Pietersz. Knol (L.H.
147, cap. N.H., fol. 89v).
16H. 5½ morgen land.
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26-9-1594: Floris Adriaensz. Broeser na overdracht door Jan Claesz. Wonder (L.H. 138, fol.
282v).
16-10-1611: Adriaen Florisz. Broeser bij dode van zijn vader Floris Adriaensz. Broeser (L.H.
193, fol. 145v).
5-11-1612: Adriaen Jan Giessen na overdracht door Adriaen Floris Broeser, behoudens de
lijftocht van Neeltgen Corssen, de weduwe van Floris Adriaensz. Broeser, die hier van d.d.
18-1-1613 afstand doet (L.H. 141, cap. N.H., fol. 12v).
23-8-1621: Jan Adriaensz. Giessen bij dode van zijn vader Adriaen Jan Giessen (L.H. 143,
cap. N.H., fol. 33).
16D. De helft van 44 morgen land.
13-10-1499: Marijken Symon Claeszoonsdochter, weduwe van Claes Jansz., zoon: Daniël
Claesz., na overdracht door heer Otte van Egmont van Kenenburch, ridder (L.H. 122, cap.
N.H., fol. 16v).
19-12-1503: Alewijn Claesz. na overdracht door Mariken Symon Claeszoonsdochter, weduwe van Claes Jansz., met haar zoon Symon Claesz. (L.H. 122, cap. N.H., fol. 44v).
11-10-1505: Maritgen Claes Janszoonsdochter, weduwe van Jan Phillipsz., hulde door haar
dochters man Pieter Cornelisz., na overdracht door Alewijn Claesz. (L.H. 122, cap. N.H., fol.
61v).
Het leen 16D is gesplitst in 16I en 16J.
16I. Een derde deel van 44 morgen land.
11-4-1536: Jan Cornelisz. de Voocht bij dode van zijn grootmoeder Marike Claes Janszoonsdochter (L.H. 125, cap. N.H., fol. 86v).
Het leen 16I is gesplitst in 16K en 16L.
16K. Een zesde deel van 44 morgen land.
1-6-1537: Laurens Pietersz. na overdracht door Jan Cornelisz. de Voocht (L.H. 126, cap.
N.H., fol. 6v).
21-8-1558: Meester Corstiaen van der Goes Adriaensz. bij dode van zijn grootvader Laurens
Pietersz. (L.H. 128, cap. N.H., fol. 54v).
14-8-1601: Meester Adriaen van der Goes, advocaat voor het hof van Holland, bij dode van
zijn vader meester Christiaen van der Goes, schout van Delft (L.H. 136, fol. 184).
10-11-1610: Jonkheer Johan de Hertoge van Orsmale na overdracht door meester Adriaen van
der Goes (L.H. 193, fol. 149v).
31-7-1632: Jonkvrouwe Anna de Hertoge na aanvankelijk uitstel, hulde door Philips
Louwijck volgens procuratie d.d. 18-2-1632 door haar moeder Josina de Bie, welke hulde
door hem vernieuwd wordt d.d. 22-1-1635, bij dode van haar vader jonkheer Johan de
Hertoge (L.H. 146, cap. N.H., fol. 33).
22-2-1645: Johan Duyst van Voorhout na overdracht door Phillips van Lauwijck namens
jonkvrouwe Anna de Hertoge, weduwe van jonkheer Willem van Treslong, volgens procuratie d.d. 14-2-1645 verleden voor notaris Willem van Assendelft te Delft (L.H. 150, cap.
N.H., fol. 1).
16G. Een zesde deel van 44 morgen land.
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1-6-1537: Adam Heinricksz. van der Burch na overdracht door Jan Cornelisz. de Voocht
(L.H. 126, cap. N.H., fol. 7).
17-8-1558: Heyndrick Aemsz. van der Burch bij dode van zijn vader Aem Heyndricxz. van
der Burch (L.H. 128, cap. N.H., fol. 54).
2-12-1585: Aernt van der Burch na overdracht door zijn vader Heyndrick Aemsz. van der
Burch (L.H. 137, fol. 52v).
20-10-1600: Jonkvrouwe Josijna de Bije, dochter van Joris de Bije, heer van Aelbrantswaert,
hulde door Olphert Fuyck, commies, na overdracht door Arent Heynricxz. van der Burch
(L.H. 136, fol. 110).
31-7-1632: Philips Louwick doet hulde voor jonkvrouwe Josina de Bije, vrouwe van
Valckenburch, na het overlijden van Olphert Fuyck, commies (L.H. 136, fol. 110).
22-2-1645: Jonkheer George de Hertoge, heer van Valckenburch, onmondig, hulde door
Phillips Lauwijck, baljuw van Valckenburch volgens procuratie d.d. 22-2-1645 verleden voor
notaris Davidt Vinck te ‘s-Gravenhage door zijn oom Jacob de Bije, heer van Stoutenburch,
bij dode van zijn moeder vrouwe Josina de Bije, vrouwe van Valckenburch (L.H. 150, cap.
N.H., fol. 1).
16J. Een zesde deel van 44 morgen land zijnde 7 morgen 2 hond.
18-3-1534: Marytken Claes IJsbrantszoonsdochter, weduwe van Jan Pietersz., hulde door
Symon Claesz., na overdracht door Marijtken Claes Janszoonsdochter, weduwe van Jan
Philipsz., broer Simon Claesz., baljuw van Vlaerdinghen (L.H. 125, cap. N.H., fol. 71v).
3-1-1539: Pieter Jansz. bij dode van zijn moeder Maritken Claes IJsbrantszoonsdochter (L.H.
126, cap. N.H., fol. 25).
28-11-1545: Adriaen Jacobsz. op den Hoern na overdracht door Pieter Jansz. (L.H. 126, cap.
N.H., fol. 83).
5-9-1575: Floris Adriaensz. Broeser bij dode van zijn vader Adriaen Jacobsz. Brousser (L.H.
133, fol. 40v; 28-2-1597: Floris Adriaensz. Broeser, wonende bij de Hoorn buiten Delf belast
het leen met 37 lb 10 sc. van 40 groten ten behoeve van jonkvrouwe Maria van Voorst heer
Fredericksdochter; 1630: Vrouwe Theodora van Wassenaer, vrouwe van Zevender, verklaart
dat de rente, die zij van haar moeder vrouwe Maria van Voorst heeft geërfd, is afgelost, L.H.
139, fol. 59).
De overige beleningen van het leen 16J zijn gelijk aan die van het leen 16H, waarmee het
verenigd is en later gesplitst wordt in 16K, 16L en 16M.
16K. 2 morgen 2 hond 50 roede land in de Poeldijk bij de Harnasmolen, belend ten
oosten: de Lotswatering, ten noorden: jonkheer Sweerts, ten zuiden en ten westen:
Adriaen Jansz. Giesen.
26-3-1616: Gerrit Adriaensz. na overdracht door Adriaen Jansz. Giesen (L.H. 142, cap. N.H.,
fol. 7v).
26-3-1618: Adriaen Jacobsz. Quant na overdracht door Gerrit Adriaensz. (L.H. 142, cap.
N.H., fol. 45).
20-11-1628: Adriaen Adriaensz. Quant bij dode van zijn vader Adriaen Jacobsz. Quant,
anders geseyt van Noort (L.H. 145, cap. N.H., fol. 25v).
23-2-1637: Pieter Adriaensz. van Noordt, wonende op de Noordthoorn buiten Delft, hulde
door meester Jasper van Kintschot, tresorier van de Hage, procuratie d.d. 18-2-1637, bij dode
van zijn broer Adriaen Adriaensz. Quant, anders geseijt van Noordt (L.H. 147, cap. N.H., fol.
63).
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16L. Het servituut van uitpad ten behoeve van 6 morgen land te Dijcxhoorn op ‘t Harnasche in de Poeldijk, zuidoostwaarts naar de Woutlaen.
18-1-1613: Cornelis Sijmonsz., zoals bepaald is in de koopbrief d.d. 10-2-1612, waarbij Joris
Cornelisz. van der Vliet, Pouwels Ariensz. van Dijck en Lener? Pietersz., als voogden en
naaste vrunden van Neeltgen Corssendochter, weduwe van Floris Arijnsz. Bruysser met haar
kinderen Annetgen Florijsdochter, gehuwd met Cornelis Symonsz., Commerken Florisdochter, gehuwd met Pieter Pietersz., Ariën Florisz., Cors Florisz. en Neeltgen Florisdochter
verkopen aan Ariën Jansz. te Soeterwoude een woning met huis, bijhuis, schuur, berg en geboomte, groot 5 hond 10 roede hofland in de hoefslag van Dijcxhoorn en 12 morgen 5 hond
leenland ten westen van de woning over de Voordijckshoornse watering in 44 morgen leenland, over welke landen Sijbrant Claesz. van Wonder een uitpad heeft naar de Woutlaan,
evenals Cornelis Symonsz. voor 6 morgen in de Poeldijck (L.H. 141, cap. N.H., fol. 13).
16M. 7 morgen 2 hond land en. 3 morgen 50 roede land, waaraan Weyntgen Jansdochter haar lijftocht heeft.
31-4-1624: Jan Adriaensz., Cornelis Adriaensz., Cornelis Pietersz.. wonende in de Weypoort,
als voogd van Lenaert Adriaensz. en Meynsgen Adriaensdochter, Adriaentgen Adriaensdochter, gehuwd met Pieter Thijsz. aan Boikelsdijck bij Rotterdam, Annetgen Adriaensdochter, gehuwd met Louris Heynricxz. Quant, wonende in de Weypoort, en Maritgen Adriaensdochter, allen kinderen van Adriaen Jansz. Giessen op de Noorthoorn buiten Delft,
scheiden het leen (L.H. 144, cap. N.H., fol. 7).
Het leen 16M is gesplitst in 16N, 16O en 16P.
16N. 7½ morgen land.
21-5-1629: Lenard Adriaen Ghiessen, mede namens zijn zusters Meynsgen, Adriaentgen,
Annetgen en Maritgen, bij dode van zijn broer Jan Adriaensz. Ghiessen (L.H. 145, cap. N.H.,
fol. 34).
16O. 1½ morgen land.
26-5-1629: Adriaen Cornelisz. Ghiessen, onmondig, oom: Lenard Adriaensz. Ghiessen, bij
dode van zijn vader Cornelis Adriaensz. Ghiessen (L.H. 145, cap. N.H., fol. 34v).
16P. 1½ morgen land.
26-5-1629: Adriaen Jansz. Ghiessen, onmondig, oom: Lenard Adriaensz. Ghiessen, bij dode
van zijn vader Jan Adriaensz. Ghiessen (L.H. 145, cap. N.H., fol. 35).
De lenen 16N, 16O en 16P zijn verenigd en vervolgens gesplitst in 16Q en 16R.
16Q. 6 morgen land belend ten oosten: de Lootswatering, ten westen: Dirck Dircxz.
Onderwater en de vrouwe van Valckenburch, ten noorden: de weduwe van
Adriaen Jacobsz. Quant en de molensloot, ten zuiden: de vrouwe van
Valckenburch.
13-6-1634: Vrouwe Josina de Bie, vrouwe van Valckenburch, hulde door Philips Louwijcx,
baljuw van Valckenburch, volgens procuratie d.d. 3-5-1634 verleden voor notaris Lambert
Rietraedt in den Hage, na overdracht d.d. 5-4-1634 door Leendert Arijensz., hiertoe d.d. 27-4-
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1634 voor notaris H. van der Wal te Delft gemachtigd door Annetgen Arijens, gehuwd met
Louweris Heyndricsz. Quant te Soeterwouw, Maertgen Aryens, gehuwd met Cornelis Jansz.
Coppert op de Hoorn buiten Delft, Arijantgen Aryens, weduwe van Pieter Thijsz. te Schiedam, Jeroen Sijmonsz. te Schipluy en Leendert Arijensz. als voogden van de kinderen van
wijlen Jan Arijnsz., Claes Symonsz. te Papsouw en Leendert Arijensz. als voogden van de
kinderen van Cornelis Arijensz., zijn mede-erfgenamen van Weyntgen Jans, weduwe van
Adriaen Jansz. Ghiessen (L.H. 147, cap. N.H., fol. 7v).
2-3-1645: Jonkheer George de Hertoge, heer van Valckenburch, onmondig, hulde door Phillips Lauwijck, baljuw van Valckenburch, volgens procuratie verleden d.d. 2-3-1645 voor notaris Davidt Vinck te ‘s-Gravenhage door zijn oom jonkheer Jacob de Bije, heer van Stoutenburch, bij dode van zijn moeder vrouwe Josina de Bije, van Valckenburch, en draagt het leen
over aan Daniël van Hoogendorp, gecommitteerde bij de Staten Generaal, ten behoeve van
diens broer meester Leonardt van Hoogendorp, volgens procuratie d.d. 19-2-1645 verleden
voor notaris Jacob Duyfhuysen te Rotterdam (L.H. 150, cap. N.H., fol. 5).
22-3-1646: Daniel van Hoogendorp, gecommitteerde bij de Staten Generaal, bij dode van zijn
broer meester Leonardt van Hoogendorp (L.H. 150, cap. N.H., fol. 38).
16R. Omtrent 5 morgen land, gemeen met jonkheer Arent van der Loo.
22-5-1634: Pieter Jorisz. op de Hoorn buiten Delft na overdracht door Leendert Aryensz.
Giessen aldaar (L.H. 147, cap. N.H., fol. 34v).
16S. 15 morgen land (1369: met het huis erop in het ambacht van Willem van Naeldwijc).
..-.-13..: Heer Liclaes Hert (L.H. 50, fol. 137).
..-.-13..: De bastaardkinderen van heer Liclaes Hert (L.H. 50, fol. 137).
14-1-1369: De erfgenamen van de bastaardkinderen van heer Liclaes Hert met de helft en de
andere helft als eigen tegen betaling van 24 pond groot aan Willem Garbrantsz., klerk van de
leenheer, hertog Aelbrecht etc. (L.H. 50, fol. 137).
17. Een leen ter waarde van 30 … geld in de Herness.
..-.-1...: Lysebet van den Stenhuse, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 51v).
18. Een tiende tiende (1531: een derde deel van een tiende bij Delft, 1603: een koren- en
smaltiende) op ’t Wout (1341: gemeen met heer Willem van Naeldwijc en met het
kind van der Made, 1397: waarvan een derde deel aan heer Philips van Polanen en
een derde deel aan Jan Heerman toebehoort, 1541: waarvan een derde deel aan de
jonkheer van Arenberch toebehoort).
2-11-1287: Gherijt van Velsen tocht zijn echtgenote Hildegonde (L.H. 30, fol. 32).
21-6-1308: Janne van Henegouwen en van Hollant, heer van Bemont, broer van de leenheer
Willem, graaf van Henegouwen, Hollant en Zeelant, heer van Vrieslant, nadat het leen van
Gheride van Velsen verbeurd was (L.H. 50, fol. 183).
25-7-1341: Heer Jan van Henegouwen, heer van Byaumont, geeft het leen tegen 8 pond hollands per jaar in lijfpacht aan Willem Cuser en diens zoon Coen (Archief van de graven van
Blois, inv.nr. 2, fol. 31v).
10-3-1346: Jan van Henegou, heer van Beaumont, krijgt recht van opvolging in het leen voor
zijn dochter vrouwe Johanna, gravin van Blois, gehuwd met heer Lodewijck, heer van Blois,
en voor haar nakomelingen (F. van Mieris, Groot Charterboek etc., deel II, blz. 709).

15
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Leenkamers.

30-4-1353: Graaf Lodewijck van Bloys doet afstand van zijn recht van opvolging in het leen
van zijn grootvader heer Jan van Henegouwen (Archief van de Graven van Holland, inv.nr.
218, fol. 170v).
5-6-1353: Heer Jan van Henegouwen krijgt recht van opvolging voor zijn tweede kleinzoon
Jan van Chatillon en bij gebreke aan deze voor diens broer Guyde, zoals hij dit op 17-3-1353
bij testament heeft bepaald, hetgeen op 24-8-1353 door zijn oudste kleinzoon Lodewijck van
Chatillon wordt bevestigd (Archief van de graven van Holland, inv.nr. 2102, fol. 215 en 2118,
fol. 170v en L.H. 23, fol. 35).
3-1-1355: Jan, zoon van graaf Lodewijc van Bloys, wordt bevestigd in het recht van opvolging in de lenen van zijn grootvader heer Jan van Henegou, heer van Bemont (Blois, inv.nr. 1,
fol. 91v).
23-3-1356: Lodewijck, graaf van Bloys, doet afstand van zijn rechten op de lenen van zijn
grootvader heer Jan van Henegouwen (Holland, inv.nr. 2118, fol. 170v).
9-10-1356: Janne van Bloys, hulde door zijn broer Lodewijck, graaf van Bloys, na dode van
Janne van Henegouwen, heer van Byemont (Blois, inv.nr. 1, fol. 72v).
21-10-1356: Janne van Bloys bij dode van zijn grootvader de heer van Bemont (L.H. 50, fol.
183).
23-6-1359: Heer Janne van Bloys wordt in zijn lenen bevestigd (L.H. 50, fol. 183v).
23-4-1381: Heer Guy, graaf van Bloys (L.H. 50, fol. 183).
12-12-1397: Heer Coen van Oesterwijc, zoon van wijlen Willem die Cuser, krijgt recht van
opvolging in het leen, dat wijlen Willem die Cuser van heer Jan van Henegouwen, heer van
Baeumont hield, voor zijn kleinzoon Willem die Cuser, jongere zoon van Jan van Foreest, gewonnen bij Yde zijn dochter, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn oudste kleinzoon
uit dit huwelijk Harper (L.H. 52, fol. 266).
8-5-1407: Harper van Foreest, oudste zoon van Jan van Foreest, bij dode van zijn grootvader
heer Coen Kuser van Oesterwijc (L.H. 54, fol. 37).
19-9-1459: Willem van Foreest bij dode van zijn oom Herper van Foreest (L.H. 116, cap.
Kennemerland, fol. 34).
13-2-1473: Herper van Foreest bij dode van zijn vader Willem van Foreest (L.H. 118, cap.
Kennemerland, fol. 7).
15-3-1502: Jonkvrouwe Anna Herpersdochter van Foreest, hulde door Crispin Jansz., als
jongste dochter - en bij dode van haar vader Herper van Foreest, volgens octrooi d.d. 13-121499, bij kinderloos overlijden te versterven op diens middelste dochter jonkvrouwe Marie
(L.H. 122, cap. N.H., fol. 30v).
12-6-1539: Jonkvrouwe Anna Herpersdochter van Foreest, weduwe van Aelbrecht van Egmond, hulde door Herman Hermansz. van Grootvelt volgens procuratie d.d. 3-5-1539 (L.H.
122, cap. N.H., fol. 130v).
10-8-1541: Vrouwe Maria van Egmondt, gehuwd met Jan van Huchtenbrouck, ridder, bij
dode van haar moeder Anna van Foreest, zoals bij haar huwelijkse voorwaarden door haar
vader Aelbert van Egmondt is bepaald (L.H. 126, cap. N.H., fol. 41).
6-3-1556: Aelbrecht van Huchtenbrouck bij dode van zijn moeder vrouwe Maria van Egmondt (L.H. 128, cap. N.H., fol. 26v).
21-9-1595: Johan van Huchtenbrouck bij dode van zijn vader Aelbrecht van Huchtenbrouck
(L.H. 138, fol. 280 en 358v).
21-1-1603: Jonkheer Cornelis van Huchtenbrouck, onmondig, hulde door jonkheer Dirck van
der Does volgens procuratie verleden op 21-12-1602 door zijn moeder jonkvrouwe Maria van
Zuylen, bij dode van zijn vader jonkheer Johan van Huchtenbrouck, kolonel en overste (L.H.
136, fol. 258).
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18-9-1625: Jonkheer Jacob van Landscroon na overdracht door Hans van der Beecke, burger
van Delft, volgens procuratie verleden op 18-9-1625 voor notaris Johan Dankaerts te ’s Gravenhage door jonkheer Cornelis van Huchtenbrouck aldaar (L.H. 144, cap. N.H.., fol. 50v).
25-7-1636: Johan van der Chijs na overdracht door Jacob van Landscroon (L.H. 147, cap.
N.H., fol. 48).
18 bis. Een derde deel van een tiende in Delfland (1346: een tiende in Delfland, gemeen
met heer Phillips van Pollanen en vroeger met heer Willem van der Made).
15-10-1333: Heer Willem van Naeldwijc, ridder, tocht Lizebette heer Heynric Scocsdochter,
op 25-7-1341 als leenman vermeld (L.H. 23, fol. 82 en Blois, inv.nr. 2, fol. 31v).
..-.-1346: Ogier Butzile (L.H. 5, fol. 59).
5-12-1346: Diederic van Pollanen na overdracht door Ogier Butzeel (L.H. 47, fol. 6v).
18 ter. Een derde deel van een tiende in Delfland.
Dit leen wordt gerekend tot de tiende van der Made te Delft (zie aldaar).
HODENPIJL
19. 4½ morgen land.
..-.-1...: Vranke van Coudenoven (r.r. 198).
Het leen 19 is gesplitst in 19A en 19B.
19A. 1352: 2 morgen 1½ hond land, gemeen met Willem van den Vene (1398: waarop
vroeger Dirc Roec woonde, in Hodenpijl, aan de zuidzijde).
..-.-1344: Gheret Boey bij koop nadat het leen bij dode van Vranke van Coudenoven was
afgestorven (r.r. 198).
7-11-1352: Gheret Boye IJwein Heyenz. tocht zijn vrouw Ryckarde Dierics Vischersdochter
(L.H. 23, fol. 16).
15-2-1370: Vrancke van Coudenhoeven bij dode van zijn vader Gheret Boyenz. (L.H. 50, fol.
122v).
..-.-1390: Vranck van Coudenhoven met ledige hand (L.H. 422, fol. 50v).
23-9-1398: Oedzier van Coudenhoven koopt het leen ten vrij eigen, nadat het als recht leen
was afgestorven bij dode van zijn broer Vrancke van Coudenhoven, benevens de helft van 12
morgen land in Coudenhove bij de poerte van Delf tegen 200 Dordtse gulden en beloofd op
25-9-1398 binnen 3 jaar een goed van gelijke waarde als onversterfelijk erfleen te zullen
opdragen (L.H. 52, fol. 295v).
19B. 1365: De helft van 4½ morgen land, waarop vroeger Dirc Roedepijl (1402: Dirc
Reyt) woonde, in Hodenpijl, aan de zuidzijde.
..-.-1344: Willem van den Veen bij koop nadat het leen bij dode van Vranke van Coudenhoven was afgestorven (r.r. 198).
15-4-1365: Willam van den Vene Willamsz., bij kinderloos overlijden te versterven op zijn
broer Boekel van den Veen (L.H. 49, fol. 43).
23-8-1376: Buekel van den Veen bij dode van zijn broer Willem van den Veen (L.H. 50, fol.
172).
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21-3-1384: Willem van den Veen bij dode van zijn vader Buekel van den Veen (L.H. 50, fol.
172).
..-.-1390: Willem van den Veen met ledige hand (L.H. 422, fol. 16v).
28-2-1402: Willem van den Veen krijgt het leen ten vrij eigen (L.H. 52, fol. 446v).
20. Het ambacht van Hoedenpile (1414: met de tijns), 66 morgen (1376: 24 morgen)
land aldaar (1374: met de woning, 1414: met de hofstede van Hoedempijl).
..-.-1...: Didderic van Hoedenpijl, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 49).
2-3-1355: Heer Arnd van Hodenpijl krijgt zijn verbeurde goederen terug (L.H. 23, fol. 52v).
23-8-1376: Dirc van Hoedenpijl bij dode van zijn vader, behoudens de lijftocht van jonkvrouwe Machtelt van Heemstede (L.H. 50, fol. 172).
..-.-1390: Dirck van Hodenpijl, wonende te Rijswijck, met ledige hand (L.H. 422, fol. 3).
24-11-1406: Jan van Hodenpijl bij dode van zijn vader heer Dirc van Hodenpijl (L.H. 54, fol.
30v).
2-8-1414: Jan van Hoempijl tocht zijn vrouw Lijsbet van Haemstede (L.H. 54, fol. 119v).
6-3-1418: Heer Jan van Hodempijl met ledige hand (L.H. 59, cap. II, fol. 12v).
31-12-1420: Heer Jan van Hodenpijl met ledige hand (L.H. 62, fol. 2).
24-7-1426: Lysbette van Haemstede en haar kinderen kopen de goederen door wijlen haar
man heer Jan van Hodenpijl terug, die deze verbeurd had, door te Brouwershaven te strijden
tegen hertog Philips etc. en d.d. 25-7-1426 wordt bepaald dat zij hiervoor geen dienst behoeft
te doen (L.H. 61, fol. 89v en L.H. 318, fol. 50).
29-3-1430: Dirc van Hodenpijl bij dode van zijn vader heer Jan van Hodenpijl (L.H. 60, fol.
76).
12-8-1434: Jan van Hoedenpijl na overdracht door zijn broer Dijerck van Hoedempijl (L.H.
116, fol. 33v).
18-8-1438: Jan van Hodenpijl tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Johanna van Berlemont (L.H.
114, fol. 89v).
Het leen 20 is gesplitst in 20A, 20B, 20C en 20D.
20A. Het ambacht (1557: het schoutambacht) van Hodempijl met vogelrij, visserij c.a.
(1557: met de leenmannen), geldende per jaar (1527: 6 lb 6 schelling).
19-6-1473: Jan van Zwieten na overdracht door Jan Aerntsz., deurwaarder, als executeur van
de goederen van Jan van Hodempijl (L.H. 118, cap. N.H., fol. 37).
21-12-1485: Adriaen van Zwieten bij dode van zijn vader Jan van Zwieten (L.H. 120, cap.
N.H., fol. 24v).
19-2-1486: Jan van Zwieten heer Adriaensz., onmondig, hulde door Louris Woutersz., bij
dode van zijn vader heer Adriaen van Zwieten (L.H. 120, cap. N.H., fol. 31v).
12-4-1492: Na het overlijden van Louris Woutersz. wordt de hulde vernieuwd ten behoeve
van Jan van Zwieten (L.H. 120, cap. N.H., fol. 31v).
20-9-1511: Jan van Zwieten, onmondig, oom: Willem van Coulster, schout van Leyden, bij
dode van zijn vader Jan van Zwieten (L.H. 123, cap. N.H., fol. 44).
11-5-1527: Heer Willem van Alkemade, ridder na koop voor 144 lb groot Vlaams, nadat het
leen bij dode van Jonge Jan van Zwieten was afgestorven (L.H. 124, cap. N.H., fol. 93v).
11-12-1557: Arent heer Cornelisz., heer van der Mijle en Dubbeldam, na koop nadat het leen
bij dode van heer Willem van Alckemade was afgestorven, hulde door meester Adriaen
Wensz., advocaat, volgens procuratie d.d. 3-12-1557 verleden voor burgemeester, schepenen
en raad van Dordrecht (L.H. 67, fol. 99 en L.H. 128, cap. N.H., fol. 49).
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20-3-1559: Jonkvrouwe Maria, gehuwd met Aelbert van der Loo, na overdracht d.d. 13-81558 door haar vader Arent heer Cornelisz., burgemeester van Dordrecht (L.H. 128, cap.
N.H., fol. 65).
21-6-1577: Aelbert van der Loo bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Maria van der Mijle
(L.H. 133, fol. 166).
24-6-1621: Jonkheer Arent van Loo bij dode van zijn broer jonkheer Albert van Loo, hulde
door Job Dammasz. van Slingelandt te Dordrecht, volgens procuratie verleden d.d. 17-9-1620
voor notaris Nicolaes van de Werve te ‘s-Gravenhage (L.H. 143, cap. N.H., fol. 27).
31-7-1643: Jonkheer Albert van Loo, tweede zoon - en bij dode van zijn vader jonkheer Arent
van Loo, volgens diens testament d.d. 24-7-1642 (L.H. 149, cap. N.H., fol. 53v).
20B. De tijns in Hodenpijl (1527: bedragend 11 lb 15 schelling per jaar).
..-.-1470: Jan Gherritsz. van Berendrecht na koop bij executie ten laste van Jan van Hodenpijl
(L.H. 125, cap. N.H., fol. 9).
21-10-1483: Joost van Berendrecht, onmondig, oom: Huge Claesz., bij dode van zijn vader
Jan van Berendrecht (L.H. 120, cap. N.H., fol. 1).
11-3-1505: Joost van Berendrecht doet zelf hulde (L.H. 120, cap. N.H., fol. 1).
15-11-1510: Jonkvrouwe Clare Jansdochter van Berendrecht, gehuwd met Vranck Pietersz.,
bij dode van haar broer Joost van Berendrecht (L.H. 123, cap. N.H., fol. 31v).
4-11-1527: Vranck Pietersz. van der Meer krijgt het goed als erfleen tegen betaling van 90
karolus gulden (L.H. 125, cap. N.H., fol. 9v).
20-2-1555: Joost van Berendrecht bij dode van zijn vader Vranck Pietersz. van der Meer
volgens boedelscheiding d.d. 13-2-1555 (L.H. 128, cap. N.H., fol. 12).
14-3-1583: Joost van Berendrecht krijgt het goed als onversterfelijk erfleen (L.H. 128, cap.
N.H., fol. 12).
20-2-1587: Liedewij van Berendrecht bij dode van haar vader Joost van Berendrecht (L.H.
137, fol. 145).
5-9-1609: Cornelis Jan Lucassen bij dode van zijn tweede vrouw Liedewij van Berendrecht
(L.H. 193, fol. 135).
8-11-1619: Jacob Jacobsz. Foock bij dode van zijn tante maternel Liedewij van Berendrecht
na scheiding d.d. 18-10-1619 tussen Baertgen Joostendochter van Berendrecht als gerechtigd
voor ⅓: Jacob Jansz. Foock en Meynsgen Jansdochter, gehuwd met Willem Jansz. van der
Graeff, als kinderen van wijlen Lijsbeth van Berendrecht voor ⅓: Jan Cornelisz. Lodesteyn
geseyt van Berendrecht als kinderen van wijlen Fijtgen van Berendrecht (L.H. 142, cap. N.H.,
fol. 91v).
27-7-1628: Arent Willemsz. van der Graeff na overdracht door zijn oom maternel Jacob
Jansz. Foock (L.H. 145, cap. N.H., fol. 16v).
20C. 7 morgen 3 hond 93 gaarden, land in Hodenpijl (1527: belend ten zuiden: de
bagijnen te Delft, ten noorden: de heilige geest te Delft, ten westen: de erfgenamen
van meester Jan van Haerlem, ten oosten: het Aerthooft, pachter: vroeger Willem
Jansz. en nu diens weduwe, gehuwd met Symon Gerritsz. tegen 18 lb 15 sc. per
jaar).
..-.-1...: Jonkvrouwe Otte van Egmond, gehuwd met Adriaen van Swieten, na verkoop bij
executie ten laste van Jan van Hodenpijl (circa 1470, thans verdwenen blad in L.H. 118, cap.
N.H., bij fol. 24).
21-12-1484: Jan van Zwieten Adriaensz., onmondig, vader: Adriaen van Zwieten, bij dode
van zijn moeder jonkvrouwe Otte van Egmonde (L.H. 120, cap. N.H., fol. 24).

19
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Leenkamers.

12-4-1492: Dirck van Zwieten Willemsz. doet hulde voor Jan van Zwieten, daar diens vader
is overleden (L.H. 120, cap. N.H., fol. 24).
27-3-1495: Jan van Zwieten Adriaensz. doet zelf hulde (L.H. 120, cap. N.H., fol. 24).
20-9-1511: Jan van Zwieten, onmondig, oom: Willem van Coulster, schout van Leyden, bij
dode van zijn vader Jan van Zwieten (L.H. 123, cap. N.H., fol. 44).
11-5-1527: Heer Willem van Alkemade, ridder, bij koop voor 270 lb groot Vlaams, nadat het
leen bij dode van Jonge Jan van Zwieten was afgestorven (L.H. 124, cap. N.H., fol. 44).
20D. 17 morgen 2 hond 7 gaarde land bij de hofstad van Hodenpijl.
26-10-1470: Jan Ruychrock van den Werve na verkoop bij executie ten laste van Jan van
Hodenpijl (L.H. 118, cap. N.H., fol. 22).
15-2-1473: Jonkvrouwe Cornelie van den Werve, gehuwd met Gerijt van Heemskerc, bij
dode van haar vader Jan Ruychrock van der Werve, volgens diens testament d.d. 2-9-1472,
waarin ook diens dochter Margriete wordt genoemd (L.H. 118, cap. Zeeland, fol. 20).
19-8-1488: Joris van Hodempijl Aerntsz., bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Cornelie Jan
Ruychrocsdochter (L.H. 120, cap. N.H., fol. 41v).
15-11-1501: Jan van Remmerswale Jacobsz. bij dode van zijn oom Joris van Hodenpijl (L.H.
122, cap. N.H., fol. 23v).
De lenen 20C en 20D zijn verenigd tot leen 20E.
20E. Drie percelen land respectievelijk groot 7 morgen 3 hond 93 gaarden, 11 morgen 2
hond en 6 morgen.
11-12-1557: Arent heer Cornelisz., heer van de Mijle en Dubbeldam, burgemeester van Dordrecht, bij koop en nadat het eerste perceel was afgestorven bij dode van heer Willem van
Alkemade (L.H. 128, cap. N.H., fol. 49 en L.H. 67, fol. 99).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 20A.
Uit het leen 20E is het leen 20F afgesplitst.
20F. 15 morgen land, waarvan Leonardt Gerritsz. pachter is tegen 300 karolus gulden
per jaar.
11-10-1649: Hiske van Aylva, weduwe van jonkheer Gerijt van Loo, luitenant kolonel van de
Verenigde Nederlanden, namens haar onmondige zoon Dominicus van Loo, bij dode van
diens vader jonkheer Gerijt van Loo, die het d.d. 18-4-1638 bij zijn huwelijk van zijn vader
jonkheer Arent van Loo, ambachtsheer van Hodenpijl had ontvangen, hulde door Henrick
Barnoutsz. in den Hage (15-7-1646: scheiding tussen de 8 erfgenamen van jonkheer Arent
van Loo en diens echtgenote vrouwe Hester van Aylva, nl. Albertus van Loo, Boldewijn van
Loo te Hallum, Albert van Loo, majoor van een regiment, kapitein van een compagnie
soldaten en commandeur van Lang Ackerschans, Arent - en Jan van Loo, kapiteins van een
compagnie soldaten, jonkvrouwe Maria van Loo, gehuwd met Ernst van Aylva, kapitein van
een compagnie soldaten en Hiske van Aylva, weduwe van Gerrit van Loo, luitenant kolonel
van de gardes, L.H. 151, cap. N.H., fol. 12).
21. De tiende van Hodenpijl in het gerecht van Didderic van Hodenpijl, in dat van Jan
van den Dorpe en in Maeslanderambacht (1327: in Scipliede), geldende 10 lb per
jaar, (1413: strekkende van ‘t Anthoeve, opgaande aan de Woudweg, tot aan de
Lierdijck, zuidwaarts tot aan 2 heulen, opschinkelende van de Grote vaert oost-
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waarts tot aan ‘t Anthoeve toe, 1495: verdeeld in 4 blokken, nl. de nieuwe polre
tiende, de oude polre tiende, de nieuwe polre tiende en de tiende achter de kerk van
Schipluyden).
..-.-1...: Jan ouver Voert, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 49). na 11-9-1304: Heer Janne van
Steenvoerden zoals Jan over Voert het leen hield (L.H. 5 fol. 58).
24-7-1327: Gheret van Steenvoerden na zijn vader heer Janne van Steenvoerden (L.H. 5, fol.
58).
24-7-1327: Gheret van Steenvoerde tocht zijn vrouw Katharina (L.H. 2, fol. 54).
..-.-1346: Gheret van Steenvoerden met ledige hand (L.H. 5, fol. 58).
2-12-1352: Gheret van Steenvoerde met ledige hand (L.H. 42, fol. 5).
20-9-1355: Jan van Steenvoerde (L.H. 42, fol. 12v).
..-.-1390: Jan van Steenvoerde met ledige hand (L.H. 422, fol. 3).
2-10-1413: Heer Jan van Hodenpijl, ridder, na overdracht door Huge van Wielensteyn
Foykensz. (L.H. 54, fol. 104).
Tot en met 1434 zijn de beleningen gelijk aan die van het leen 20.
19-6-1479: Jonkvrouwe Ymmezoete van der Marcke, gehuwd met Jan van Zwieten, na
verkoop bij executie ten laste van Jan van Hoedenpijl (L.H. 118, cap. N.H., fol. 36).
7-1-1495: Vrouwe Ymmezoete van der Marcke, gehuwd met heer Florijs van Alcmade,
ridder, draagt aan Dirck van Zwieten Willemsz. een rente van 50 rijnse gulden per jaar uit het
leen over (L.H. 121, cap. N.H., fol. 24; waarschijnlijk is deze rente omgezet in het leen 24).
15-12-1510: Jonkvrouwe Machtelt van der Marcke, hulde door Lodewijck Bruneel, bij dode
van haar zuster jonkvrouwe Ymmezoete van der Marcke (L.H. 123, cap. N.H., fol. 32).
12-5-1511: Meester Andries van der Harghen, meester in beide rechten, na overdracht door
jonkvrouwe Machtelt van der Marcke met haar voogd (L.H. 123, cap. N.H., fol. 35).
11-3-1524: Splinter van Harghen, voogd: meester Livijn Blocxz. van Burch, bij dode van zijn
vader meester Andries van Harghen, zijn zusters zijn Janneken en Aeltken (L.H. 124, cap.
N.H., fol. 72).
3-9-1539: Splinter van Harghen doet zelf hulde (L.H. 124, cap. N.H., fol. 72).
21-9-1575: Jonkheer Andries van Harghen bij dode van zijn vader heer Splinter van Harghen,
ridder, raad in de leenhof (L.H. 132, cap. N.H., fol. 18).
22-4-1593: Jonkvrouwe Otte van Harghen, gehuwd met jonkheer Hubrecht van Malsen, heer
van Tilburch, bij dode van haar broer jonkheer Andries van Harghen (L.H. 138, cap. N.H.,
fol. 130v).
18-5-1615: Cornelis Cornelisz. de Bije vernieuwt de eed voor jonkvrouwe Otte van Harghen,
weduwe van jonkheer Hubrecht van Malsem (L.H. 138, cap. N.H., fol. 130v).
16-12-1616: Jonkvrouwe Anna van Malsum, dochter van heer Hubrecht van Malsem, heer
van Tilburg, hulde door Cornelis Cornelisz. de Bije, volgens procuratie d.d. 20-10-1616
verleden voor notaris Gijsbert van den Velde te ‘s-Hertogenbosch door jonkheer Johan
Coenraet d’Aubermont, kapitein van een compagnie te paard, haar man, bij dode van haar
moeder vrouwe Otta van Harghen, volgens haar testament d.d. 15-1-1609, waarin zij haar
andere dochters Maria, vrouwe van Grobbendonck, Isabella en Charlotte noemt (L.H. 142,
cap. N.H., fol. 17v; 9-4-1621: Vrouwe Anna van Malsem, gehuwd met jonkheer Johan
Coenraet d’Aubremont, heer van Ribbecourt, belast het leen met 400 gulden van 20 stuiver
ten behoeve van Jan Nicolaesz. van der Aa, L.H. 290, fol. 153).
22. Een rente van 50 rijnsgulden per jaar uit het leen 21 en uit andere goederen.
19-9-1496: Jonkvrouwe Willem van Wailsommerloo, dochter van wijlen heer Adolf van der
Marcke, hulde door Dieric van der Leck, na overdracht door haar tante paternel jonkvrouwe
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Ymmezoete van der Marck, gehuwd met heer Florijs van Alcmade, ridder (L.H. 121, cap.
N.H., fol. 130v).
27-3-1523: Cornelis Wouwericxz. doet opnieuw hulde voor jonkvrouwe Willem van Wailsommerloo (L.H. 121, cap. N.H., fol. 32v).
20-2-1534 respectievelijk 26-2-1534: Jonkvrouwe Katherine van de Werve Davidsdochter,
gehuwd met Michiel van Halmaele, dochter van wijlen jonkvrouwe Elysabeth van Wijngaerden, en haar broer Joost van de Werve Davidsz., bij dode van jonkvrouwe Wilhelme van
Walseermerloo, weduwe van Jan Oom Dircxz., schout van Dordrecht en ambachtsheer van de
Linde, volgens haar testament d.d. 8-8-1533 verleden voor notaris Walteris Militis, elk met
een helft (L.H. 125, cap. N.H., fol. 69v en fol. 71v).
14-12-1534: Jonkvrouwe Katharina van de Werve, gehuwd met Michiel van Haelmael, hulde
door diens broer Pieter van Haelmael, na overdracht door Joost van de Werve met diens deel
(L.H. 125, cap. N.H., fol. 83).
5-3-1566: Jonkvrouwe Eylzabette van Haelmael, gehuwd met jonkheer Engelbrecht van
Etten, hulde door haar neef jonkheer Gotscalck van Halmaele en meester Ghijsbrecht van
Hoogendorp, advocaat in den Hage, volgens procuratie d.d. 1-2-1566 verleden voor schepenen van Herentals, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Katrijne van de Werve (L.H. 130,
cap. N.H., fol. 63: 18-11-1597: Andries van Elderen, heer van Westmierbeecke, gehuwd met
jonkvrouwe Elisabeth van Halmale, verklaart dat zijn neef jonkheer Hubert van Malsem, heer
van Tilburch, de rente heeft afgelost, L.H. 121, cap. N.H., fol. 32).
22 bis. Een jaarrente van 5 pond groot uit het leen 21 en het leen 77 te Maasland.
8-8-1498: Jacob Heerman na overdracht door Ymmesoete van der Marcke, gehuwd met heer
Floris van Alcmade, ridder (L.H. 122, cap. N.H., fol. 8).
1-3-1532: Adriaen van Egmond na overdracht door zijn schoonvader Jacob Heerman (L.H.
125, cap. N.H., fol. 40v).
10-9-1533: Otte van Egmond, onmondig, oom: Bartholomeus van Egmond, bij dode van zijn
vader Adriaen van Egmond (L.H. 125, cap. N.H., fol. 57).
4-3-1598: De rente is afgelost (L.H. 122, cap. N.H., fol. 8v).
22 ter. Een jaarrente van 50 gulden uit het leen 21 en het leen 77 te Maasland, te lossen
met 600 gulden.
7-1-1495: Dirck van Zwieten Willemsz., na overdracht door Immezoete van der Marck,
gehuwd met Floris van Alcmade, ridder (L.H. 121, cap. N.H., fol. 35v).
23. Een tiende in Hodenpijl.
11-5-1371: Roelof Paedze Jacobsz. bij koop nadat het leen was afgestorven bij dode van
Floris van Zonnevelt (L.H. 50, fol. 127v).
24. Een tiende achter Kenenburch in Delfland(afgesplitst van het leen 21).
..-.-147.: Willem van Zwieten na verkoop bij executie ren laste van Jan van Hoedenpijl (L.H.
118, cap. N.H., fol. 23, blijkens de index van het register, het blad is echter onbeschreven).
17-11-1478: Diric van Zwieten na overdracht door zijn vader Willem van Zwieten, griffier
van de leenheer (L.H. 119, cap. N.H., fol. 10).
23-9-1480: Dierick van Zwieten Willemsz. tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Machtelt Symon Vredericxdochter (L.H. 119, cap. N.H., fol. 20).
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11-7-1503: Jonkvrouwe Aechte van Zwieten, gehuwd met Pieter Schaert, bij dode van haar
vader Dirc van Zwieten (L.H. 122, cap. N.H., fol. 43).
18-3-1550: Dirrick van Leeuwen bij dode van zijn tante maternel jonkvrouwe Aechte van
Zwieten, weduwe van Pieter Schaert, volgens haar testament verleden d.d. 18-3-1549 in haar
huis te Schoonhoven op de Hill voor meester Dijrck Ariënsz. en Jan Aertsz., schepenen
aldaar, waarin ook zijn zuster Anna van Leeuwen, gehuwd volgens voorwaarden d.d. 2-61543 met Joost van Ratingen wordt genoemd (L.H. 127, cap. N.H., fol. 48v en 50v).
1-9-1550: Otte van Egmondt van Meresteyn na overdracht door Dirrick van Leeuwen (L.H.
127, cap. N.H., fol. 53).
22-11-1586: Jonkheer Jacob van Egmondt, heer van Kenenburch, bij dode van zijn vader heer
Otto van Egmondt, heer van Kenenburch, registermeester van de Grafelijkheid (L.H. 137, fol.
116v).
18-7-1618: Jonkheer Otto van Sevender, baljuw van Brielle en dijkgraaf van Voirne, bij dode
van zijn oom heer Jacob van Egmondt, heer van Kenenburch, volgens diens testament verleden d.d. 31-10-1613 voor notaris Pieter Bor (L.H. 142, cap. N.H., fol. 55v).
31-1-1628: Jonkheer Jacob van Sevender, onmondig, hulde door jonkheer Jacob van Wijngaerden, heer van Benthuysen, als gemachtigde van zijn moeder jonkvrouwe Beste van Brienen met haar gecoren voogd Engelbert van Maeslandt, volgens procuratie verleden d.d. 6-121627 op het huis van Kenenburch, bij dode van zijn vader jonkheer Otto van Sevender, heer
van Kenenburch (L.H. 145, cap. N.H., fol. 6).
5-12-1636: Jonkheer Jacob van Zevender doet zelf hulde (L.H. 145, cap. N.H., fol. 6).
8-11-1640: Jonkheer Otto Frederick van der Sevender, onmondig, hulde door Henrick van
Vliet, secretaris van Schipluy, volgens procuratie d.d. 30-3-1640 voor notaris Heribert Vosmer te ‘s-Gravenhage door zijn moeder vrouwe Beatrice van Scaghen, bij dode van zijn vader
jonkheer Jacob van Sevender (L.H. 148, cap. N.H., fol. 93).
HONTERLAND
25. 10 hond land in het Honterlant in het ambacht van die Liere tussen de oude en de
nieuwe dijk, belend ten noorden: het convent van der Lee.
..-.-1...: Heer Jan van Hodenpijl (L.H. 281, fol. 309).
8-1-1421: Heer Jan van Hodenpijl met ledige hand (L.H. 58, fol. 15).
Tot en met 1434 zijn de beleningen gelijk aan die van het leen 20.
19-6-1472: Willem van Zwieten, procureur van Holland, na verkoop bij decreet ten laste van
Jan van Hodenpijl (L.H. 118, cap. N.H., fol. 38 en 39).
18-5-1483: Jonkvrouwe Margriete Willemsdochter van Zwieten, gehuwd met Floris van
Wijngaerden (L.H. 193, fol. 131).
11-2-1535: Jonkvrouwe Franchoise Beukelaer, weduwe van Joost van Bueren, maarschalk
van het Overkwartier van Utrecht, hulde door haar zusters man Cornelis van Borsselen, bij
dode van Willem van Zwieten, schoonvader van heer Floris van Wijngaerden, ridder, heer
van IJsselmonde, haar grootvader (L.H. 125, cap. Arckel, fol. 39).
22-6-1545: Meester Cornelis Barthoutsz., klerk van de registerkamer van Holland, bij koop
nadat het leen bij dode van Franchoise Beukelaer als recht leen was afgestorven (L.H. 126,
cap. N.H., fol. 77).
26. Het goed te Huntenesse (1281: het goed bij Heimonde, 1417: het Honterland binnenen buitendijks met de hogeen lage heerlijkheid en de wildernissen (1612: met de
visserij en de tienden), benevens het goed te Haymonde, opbrengende 20 lb per
jaar).
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12-6-1252: Oger van Hoek met ledige hand (origineel in het Koninklijk Huisarchief).
..-.-1...: Heer Gerard van Wateringhen, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 45v).
14-9-1321: Jan van der Wateringhe bij dode van zijn vader heer Jan van der Wateringhe (L.H.
1, fol. 16).
..-.-1...: Heer Aelbrecht van der Wateringhe bij dode van zijn vader, heer Jan van der Wateringhe (L.H. 50, fol. 165).
29-4-1386: Heer Aelbrecht van der Wateringhe krijgt het recht van opvolging van zijn
dochter (L.H. 49, fol. 22v).
26-1-1390: Jonkvrouwe Willem heer Aelbrechtsdochter van der Wateringhe tocht haar man
Gherijt van Egmonde (L.H. 50, fol. 310v).
..-.-1390: Jonkvrouwe Willem heer Aelbrechtsdochter van der Wateringhe, gehuwd met
Gherijt van Egmonde, met ledige hand (L.H. 422, fol. 49).
21-1-1417: Heer Lodewijck, bastaardzoon van Willem, hertog etc., tocht zijn echtgenote
vrouwe Alienore van Floyen (L.H. 54, fol. 136).
18-7-1417: Helmich van Doirnick na overdracht door heer Lodewijck, heer tot Schandener,
bastaardzoon van Willem, hertog etc., zoals het leen was afgestorven bij dode van Jan van
Egmonde Jansz. (L.H. 59, cap. II, fol. 2).
8-4-1429: Jonkvrouwe Willem van der Wateringhe Jansdochter van Egmonde, gehuwd met
Willem van Naildwyck, na overdracht door Helmich van Dornick, bij kinderloos overlijden te
versterven op haar neef heer Willem van Egmonde (L.H. 62, fol. 94v).
20-10-1433: Vrouwe Jacob, hertogin in Beyeren, van Hollant, gravin van Oostervant en van
Ponthieu, vrouwe van Zuyt Beveland en van Voirne, in ruil voor andere goederen (L.H. 112,
fol. 47).
14-9-1434: Willem van Naeldwijc met ledige hand (L.H. 93, fol. 12).
9-11-1434: Willem van Naeldwijc met ledige hand (L.H. 114, fol. 22v).
18-10-1483: Heer Heynrick, heer tot Naeldwijck bij dode van zijn moeder jonkvrouwe
Willem van der Watering (L.H. 120, cap. N.H., fol. 5v).
13-3-1497: Vrouwe Willem van Naeldwijck, vrouwe van Montfoirt, gehuwd met Johan, heer
van Montfoirt, hulde door Dieric van Polgeest, bij dode van haar vader heer Hendrick van
Naeldwijck (L.H. 122, cap. N.H., fol. 34v).
18-7-1497: Johan, heer van Montfoirt, doet opnieuw hulde (L.H. 122, cap. N.H., fol. 34v).
12-1-1507: Jonkvrouwe Machtelt van Montfoirt, vrouwe van Arenberch, hulde door Jan Potter d’Oude, bij dode van haar moeder vrouwe Willem van Naeldwijck, vrouwe van Montfoirt
(L.H. 123, cap. N.H., fol. 5; 25-2-1547 belast zij ten behoeve van jonkvrouwe Margriete
Jacob de Conincxdochter, weduwe van Eeuwout Lievensz. van Hogelande het buitenland
vanaf de Vlaerdingse haven in de richting van Schiedam, dat grotendeels allodiaal is, groot 70
morgen, met 250 karolus gulden).
29-9-1550: Vrouwe Margriete, gravin van der Marck en Arenberg, gehuwd met heer Johan
van Ligne, graaf van Arenberge, vrijheer van Barbancon, ridder, raad en kamerling, hulde
door meester Nicasius Hanneman, advocaat voor het Hof van Holland, volgens procuratie d.d.
14-8-1550, na overdracht namens haar grootmoeder vrouwe Machteld van Montfoort, gravinne douarière van der Marck en Arenberge, vrouwe van Naaldwijck, door haar rentmeester
Willem van Hooff (L.H. 127, cap. N.H., fol. 59v).
9-3-1610: Heer Charles, prins van Rebeque, graaf van Arenberge, bij dode van zijn moeder
vrouwe Margriete, gravin van Arenberge (L.H. 193, fol. 40v).
24-5-1612: Frederick Heynrick, prins van Orangien, grave van Nassau, heer van Sint Geertruydenberge en de beide Zwaluwen, generaal van de ruiterij van de Verenigde Nederlanden,
na overdracht door meester Dirck Duyst van Voorhout, raad, namens Carel, prins van Gavere,
van Arenberge en van Rebecque, baanderheer van Edinge en Commeren (L.H. 141, cap. N.H.,
fol. 4).
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16-7-1647: Wilhelm, prins van Oraignen etc. bij dode van zijn vader Frederick Henrick, prins
van Oraignen etc., hulde door zijn raad heer Laurens Buysero, ridder, secretaris en griffier
(L.H. 150, cap. N.H., fol. 65).
DE LIER
27. 10 hond Land in Lierambacht, belend ten noorden., ten westen en ten zuiden: de
jonkvrouwe van Zanen Dirc van Zwieten, ten oosten: de Lierweg en heer Ghijsbrecht van Nijenrode.
17-4-1383: Jonkvrouwe Aeltruut Gherijtsdochter van den Poel koopt tegen 45 lb payments
het goed, zoals Jacob Gherijtsz. het bezat (L.H. 50, fol. 206).
28. 2 morgen 4 hond land met de woning, waarop vroeger Jacob Scenkel woonde, in de
Liere.
..-.-1...: Willem de Coc, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 55).
29. 6 morgen land in de Lier, dat van Jan van Zassenem was.
26-2-1396: Dirc van Zwieten na koop van heer Willem - en Odzier van Cralinghen en van
Filips van der Spange (L.H. 52, fol. 158v).
30. 6 morgen land in de hoeve van Duvenee (1346: op de Hoghe Heymond in die Liere,
belend ten noorden: heer Jan van Polanen, ten zuiden: Florijs heren Gheretsz.,
1392: Florijs Aderop, 1492: waard 12 à 13 lb van 40 groten, 1368: in Lierambacht)
[6 morgen land in Duvenee (1518: in Honterland, 1550: tussen Naaldwijck en ’s
Gravenzande, in de Hoeftiende tussen de Leemolen en Heynrick Claeszoons tiende,
belend ten oosten: de heerweg, ten westen: de Honterlandse oudendijk, ten noorden:
de heilige geest in de Lier met anderen, ten zuiden: Doe Pietersz. in de Lier met land
dat hij van 4 eigenaars gebruikt)].
5-12-1339: Florijs heer Gerritsz. (L.H. 30, fol. 24v).
..-.-1346: Florijs heren Gheretsz. met ledige hand (L.H. 5, fol. 56).
13-1-1368: Symon Florijsz. bij dode van zijn vader Florijs Symonsz. (L.H. 50, fol. 101).
29-7-1392: Florijs Symonsz. bij dode van zijn vader Symon Florijsz. (L.H. 52, fol. 41).
7-12-1420: Florijs Symonsz. gehuwd met Margriete (L.H. 62, fol. 12).
10-7-1429: Florijs Symonsz. met ledige hand (L.H. 56, fol. 19).
27-4-1435: Florijs Willemsz. van Alcmade, oud omtrent 60 jaar, zonder wettige zoon, met
recht van opvolging voor zijn oudste dochter, gewonnen bij zijn wettige echtgenote jonkvrouwe Hillegont van Barkenrode, na koop nadat het leen was afgestorven bij dode van
Florijs Symonsz. (L.H. 114, fol. 35v).
13-11-1448: Willem Florijsz. van Alcmade bij dode van zijn vader Florens van Alcmade
(L.H. 116, cap. N.H., fol. 15).
3-10-1492: Meester Jan van Schoonhoven als vergoeding voor de tot en met 31-12-1489,
gedurende een aantal jaren niet uitbetaalde, jaarwedden, volgens een beschikking d.d. 6-61492, nadat het leen was afgestorven bij dode van Willem van Alcmade, behoudens de lijftocht van diens vrouw (L.H. 121, cap. N.H., fol. 3v); Willem Florijsz. van Alkemade is
overleden in 1491 (r.r. 334, fol. 52).
31-8-1504: Meester Joost van Schoonhoven bij dode van zijn vader meester Jan van Schoonhoven (L.H. 122, cap. N.H., fol. 51v; n.b. hierna is het leen aan de domeinen toegevoegd).
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..-.-1518: het leen is afgestorven en wordt verpacht aan Jan Jacob Pouwelsz. (r.r. 353, fol. 29).
..-.-1536: het leen is verkocht met recht van lossing aan Heyman van de Ketel (r.r. 385, fol.
37).
..-.-1539: het leen is gelost en verpacht aan Pouwels Jansz., die het in 1550 nog in pacht houdt
(r.r.885, fol. 37).
..-.-1556: Jan Willemsz. van Dorp koopt het leen als eigen (r.r. 396, fol. 31).
31. 7 morgen, land in Manekijnsleen (1309: in de Lijere).
..-.-1...: Vrederic uter Liere (L.H. 90, fol. 19).
26-10-1309: Heynrick van Eemskercke, neef van Gerard, heer van Voirne etc. (L.H. 62, fol.
160).
12-2-1421: Heer Gherijt van Heemskerc van Liesvelt (L.H. 52, fol. 24v).
32. 11 hond land met een woning op de Heymond: 1 morgen land bij, de Dijnc en 5½
morgen land bij Borgerweghe, gemeen vermoedelijk met Dirric van der Spange.
..-.-1346: Jonkvrouwe Agniese, gehuwd met Dirric van Raporst (L.H. 5, fol. 57v).
33. 7½ morgen land in die Liere (1346: in heer Jan Persijnsambacht, 1390; aan de oostzijde van de kerk op de watering).
8-3-1339: Ghysekijn van Oistgheest tocht zijn vrouw Bairte (L.H. 30, fol. 23).
..-.-1346: Ghiseken van Oestgheest met ledige hand (L.H. 5, fol. 57v).
..-.-1390: Willem van Oestgheest met ledige hand (L.H. 422, fol. 49; vermeld in 1406, L.H.
281, fol. 10v).
34. 12 morgen land in de Lire, die 2 lb per morgen waard zijn.
..-.-1...: Clays van Oudenborg, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 47v).
35. 12 morgen land in de Lyre, nl. 7 morgen, verpacht aan Vranke Jansz., belend ten
noorden: Reynijr van Heemsteden, ten zuiden: Florijs Aderop; 5 morgen, belend
ten oosten: Wouter Groot Arndsz., ten westen: Hanneken Jacobsz., ten noorden: de
weg en ten zuiden: Hanneken Jacobsz. van der Hoeve.
..-.-1...: Reynijr van Heemsteden na opdracht uit eigen, vermeld in 1344 (L.H. 5, fol. 108).
36. 13 morgen land in Liereambacht, belend ten noorden: de kinderen van Jan van
Haerlem, ten oosten: de watering (1523: de molensloot), ten zuiden: de papelijke
proven (1523: en de erfgenamen van meester Jacob van Almonde en die van Joris
Jan Willemsz. in de Liere) en ten westen: de oude dijk.
38-1-1376: Aerst de Muys na opdracht uit eigen, de helft te versterven op zijn vrouw Nelle,
respectievelijk op haar erfgenamen (L.H. 49, fol. 6 en L.H. 50, fol. 169).
Het leen 36 is gesplitst in 36A en 36B.
36A. 6 morgen 4½ hond 48 gaarden, land, belend ten noorden: Heynric van Alcmade
Ghijskensz., ten oosten: de banwatering, ten zuiden: het godshuis in de Lijr, ten
westen: de oude dijk (1399: gemeen met Lijsbette van de Burch en haar zuster
Mechtilt).
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8-2-1389: Coenraet Bertoutsz. na overdracht door Aerst de Muys (L.H. 52, fol. 3v).
27-2-1392: Coenraet Bertoutsz., bottelgier van hertog Aelbrecht etc., krijgt het goed als
erfleen in plaats van recht leen (L.H. 52, fol. 4).
14-9-1399: Lemel, bottelier van hertog Aelbrecht etc., krijgt het leen ten vrij eigen (L.H. 52,
fol. 351).
36B. De helft van 13 morgen land.
5-5-1387: Machteld Scrivers en haar zuster Lisebeth, gehuwd met Arnt van der Burch, elk
met de helft, bij dode van hun moeder Nelle (L.H. 50, fol. 169).
..-.-1390: Machteld Willem IJsbrantszoonsdochter en haar zuster Lysebet te Naaldwijc met
ledige hand (L.H. 422, fol. 3v).
21-11-1402: Wive, de weduwe van Wouter Potter, bij dode van haar moeder Machteld Scrivers, met de helft van het leen (L.H. 53, fol. 15).
8-3-1415: Wive Jansdochter, weduwe van Wouter Potter, gehuwd met Jacob Jansz., bij dode
van haar tante Lysbette Willem IJSbrantsdochter, gehuwd met Aernt van der Burch, met de
helft van het leen (L.H. 54, fol. 126v).
Het leen 36B is gesplitst in 36C en 36D.
36C. 3 morgen ½ hond land.
3-4-1415: Willem IJsbrantsz., bij dode van zijn tante Lysbette Willem IJsbrantszoonsdochter,
gehuwd met Aernt van der Burch, en draagt het leen over aan Philips Engelbrechtsz., klerk
van hertog Willem etc. (L.H. 54, fol. 130v).
18-4-1434: Willem Philips Engelbrechtszoonsz., bij dode van zijn vader Philips Engelbrechtsz. (L.H. 62, fol. 170v).
17-10-1455: Joost Willemsz., bij dode van zijn vader Willem Philipsz. (L.H. 116, cap. N.H.,
fol. 58v).
18-7-1515: Claes Willemsz., bij dode van zijn broer Joost Willemsz. (L.H. 123, cap. N.H.,
fol. 61).
4-2-1523: Meester Cornelis Claesz., priester, neef: Pieter van der Goes Willemsz., bij dode
van zijn vader Claes Willemsz. (L.H. 124, cap. N.H., fol. 56).
27-12-1532: Vries Vriesz. na overdracht door Jan Cornelisz. namens meester Cornelis Claesz.
(L.H. 125, cap. N.H., fol. 53v).
6-3-1561: Joris Vriessen uytten Houff bij dode van zijn vader Vries Vriesenz. en draagt het
leen over aan zijn broer Leendert uytten Houff (L.H. 129, cap. N.H., fol. 20v).
18-10-1570: Jan Vriesen bij dode van zijn broer Lenaert Vriesen, wiens boedel hij heeft overgenomen (L.H. 233, fol. 204v).
21-12-1605: Doe Willemsz. Storm na overdracht door Jan Vriesen (L.H. 140, fol. 127).
29-12-1634: Annetgen Claesdochter, weduwe van Doe Willemsz. Storm in de Lijer, mede
namens haar dochter Neeltgen Doesdochter en haar beide stiefzoons Willem- en Thonis
Doesz., hulde door haar neef Philips Aerentsz. van Haesbrouck, glasschrijver in den Hage, bij
dode van haar man Doe Willemsz. Storm en volgens diens testament d.d. 18-7-1613 verleden
voor notaris Herman Cornelisz. van Overgaeu te Delft (L.H. 147, cap. N.H., fol. 17).
36D. Een vierde deel van 13 morgen land.
10-1-1421: Wive Jansdochter, weduwe van Wouter Potter, met ledige hand (L.H. 62, fol.
18v).
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16-4-1433: Wive, de weduwe van Wouter Potter, krijgt toestemming om het leen ten vrij
eigen te verkopen (L.H. 61, fol. 122).
8-12-1438: Wive, de weduwe van Wouter Potter, mag het leen ten vrij eigen verkopen, mits
betalende volgens recht en gewoonte een derde van de koopsom, doch dit wordt haar wegens
armoede kwijtgescholden (L.H. 114, fol. 96v).
37. 20 morgen land bij de Hoernemolen in Lyerambacht.
27-9-1353: Gheret van Delf (L.H. 42, fol. 6v).
6-12-1362: Gheret van Delf tocht zijn vrouw Margriete (L.H. 50, fol. 79).
Het leen 37 is gesplitst in 37A en 37B.
37A. 9 morgen land, belend ten noorden: Ghijskijn Bloc en de Groene weg, ten oosten:
de weduwe van Jan uter Wijc, ten zuiden: de Lierwatering, ten westen: Claes van
Zwieten.
22-3-1390: Heer Gerbrant van der Couster, gezworen klerk van hertog Aelbrecht etc., koopt
het leen ten vrij eigen voor 300 lb, nadat het afgestorven was bij dode van Gheret van Delf
(L.H. 50, fol. 318).
..-.-1...: Claes van Zaenden koopt het leen als vrij eigen, vermeld op 30-5-1409 (L.H. 54, fol.
56v).
37B. 11 morgen land (1409: belend ten zuiden: de Lier, ten noorden: het gasthuis van
Delft, ten oosten: het klooster van der Lee), gemeen met heer Willem Garbrantsz.,
proost van Bergen in Henegouwen in 20 morgen.
6-1-1391: Jonkvrouwe Alide van Poelgeest Jansdochter van Poelgeest (L.H. 33, fol. 9).
30-5-1409: Jan Heerman koopt het leen ten vrij eigen voor 40 engelse nobelen, behoudens de
lijftocht van jonkvrouwe Clemens, weduwe van Gherijt van Delf (L.H. 54, fol. 56v).
38. 21 morgen land in het ambacht van de Lier.
8-3-1418: Jan Henricxz. van den Oosterlande na koop als vrij eigen, nadat Gherijt heer Gherijtsbastaardzoon van Egmonde het goed jegens vrouwe Jacob hertogin etc. had verbeurd
(L.H. 59, fol. 19; n.b. Het is niet zeker of dit leen- of eigen goed betreft).
39. 25 morgen land met een woning (1557: verpacht aan Jan Huybrechtsz. tegen 125
pond per jaar, 1586: groot 34 morgen 2 hond) in die Liere.
4-10-1324: Heer Gheret van Raephorst krijgt het recht van opvolging, indien hij zonder zoon
zal komen te overlijden, voor zijn dochter Hazetiaen (L.H. 2, fol. 35).
..-.-1346: Haze van der Horst, gehuwd met heer Alfraet van der Nederhorst, zoals haar vader
heer Geraert van Raporst het leen hield (L.H. 5, fol. 19).
..-.-1390: Hazewich heer Gheretsdochter van Raporst, vrouwe van Bloemensteyn, met ledige
hand (L.H. 422, fol. 20).
4-5-1399: Alpher van der Horst heer Alphersz. van der Horst bij dode van zijn moeder
vrouwe Haze (L.H. 52, fol. 335).
1-8-1401: Alfer van der Horst de Jonge na overdracht door zijn vader Alfer van der Horst
(L.H. 52, fol. 426v).
18-7-1418: Alfert van der Horst met ledige hand (L.H. 59, cap. II, fol. 20v).
10-11-1434: Alphaert van der Horst (L.H. 114, fol. 23).
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21-7-1468: Alphert van der Horst bij dode van zijn vader Alphert van de Horst (L.H. 118,
cap. Utrecht, fol. 1).
10-7-1537: Heyman van den Ketel, ontvanger en klerk ordinaris van de rekeninge, na koop
nadat het leen bij kinderloos overlijden van Alphaert van der Horst was afgestorven (L.H.
126, cap. N.H., fol. 9).
..-.-1550: Het leen is bij dode van Alphert van der Horst afgestorven en wordt tegen 110 pond
per jaar aan Coppert Corsten verpacht (r.r. 385, fol. 25).
28-9-1557: Adriaen Jacob Bruynsz., brouwer te Delft, koopt het leen, groot 26 morgen, als
vrij eigen tegen 6200 pond van 40 groten het stuk (28-2-1586: Het Hof van Holland veroordeelt op verzoek van de procureur-generaal de erfgenamen van Adriaen Jacob Bruynsz., nl.
diens weduwe Elysabeth Franckendochter, mede als voogdes over diens minderjarige weeskinderen en de echtgenoten van diens gehuwde dochters Joost Gerritsz., Maerten Jansz. en
Joris Willemsz., om de 8 morgen 2 hond land die het leen groter bleek te zijn dan de 26 morgen, waarvoor het is verkocht, tegen dezelfde prijs per morgen te betalen. Afschrift van acte
36 uit het sententieregister H, beginnende op 25 12-1585, uit het archief van het Hof van Holland, in het familiearchief van der Dussen, Hoge Raad van Adel).
40. 45 morgen land in het ambacht van der Lier.
6-9-1346: Heer Gherijt van Heemstede met ledige hand (L.H. 49, fol. 71v).
..-.-1354: Heer Gherijt van Heemstede heeft ais balling zijn goederen verbeurd (r.r. 204).
7-10-1355: Heer Geret van Heemstede, ridder, tocht zijn echtgenote vrouwe Marij van
Pollanen (L.H. 23, fol. 75).
..-.-1378: Heer Jan van Heemstede na overdracht door zijn vader heer Gerijt van Heemstede
(Archief van de graven van Holland, inv.nr. 2149, cap. 11, fol. 115v).
..-.-1390: Heer Jan van Heemstede met ledige hand (L.H. 422, fol. 31v).
2-9-1454: Jan van Noorde, Claes Dammasz., Pouwels Reynersz., Clais Claisz. en Jacob Rijck
krijgen het leen ten vrij eigen tegen betaling van 300 hollandse schilden van 28 groten, nadat
heer Jan van Heemstede het omstreeks 1418 ten onrechte als vrij eigen had verkocht (L.H.
116, cap. N.H., fol. 72v).
41. 24 morgen land op de Lede, 10 morgen land aan de westzijde van de woning van
Elijas uter Lire, 18 morgen op de Heymonde (1303: tussen Willem Aernoutsz. en
Coenraedt Beven). Hierna wordt het gehele complex omschreven in 1330 als: Het
huis (1399: de hofstad) in der Liere met 62 morgen land (1352: 60 morgen land met
de erop staande woning).
..-.-1...: Elyas uter Lire, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 49).
21-8-1303: Frederick uter Liere krijgt de 18 morgen land ten vrij eigen ten overstaan van
Jacob Vinckert en Gherard Butseel, schepenen van Delf, en zal voor 29-3-1304 ander goed in
ruil hiervoor in leen opdragen (L.H. 76, fol. 46).
..-.-1...: Dieric van den Wale na overdracht door Hughelyn uter Liere (L.H. 6, fol. 66).
2-6-1308: Na de dood van Ghisekijn uter Liere moet Didderic van den Wale, meester van het
huis van de graaf in den Hage, het afgestorven leen aan diens familie geven, op de wijze zoals
hem het beste lijkt (Nassau Domein archief, charterinventaris fol. 1216).
25-5-1326: Willem van Duvenvoerde, kamerling van graaf Willem etc., krijgt de volgende
percelen ten eigen: 2 morgen, genaamd de Cappellekamp, gelegen langs de laan van zijn huis
in de Liere, dat vroeger van Hughe uter Liere was; 4 morgen genaamd die Loede, verpacht
aan Willem Coman, bij deze woning gelegen; 5½ morgen 1 hond 10 gaarden land eveneens
daar gelegen, verpacht aan Arnoud die Baniker. Hij belast dit land met een rente van 11 pond
hollands t.b.v. een kapelanie, die na zijn dood in de kerk van Sinte Gheerdenberghe in de
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Onze Vrouwenkapel aan de noordzijde zal worden bediend t.b.v. het zieleheil van wijlen gravin Philippe van Henegouwen en Hollant, van de graaf en van de vader en moeder van de
stichter. Het collatierecht behoudt hij voor zich en zijn wettige nakomelingen en bij gebreke
hiervan die van zijn broer Janne van Polanen en bij gebreke daarvan die van zijn zuster Kerstine, gehuwd met Aernout van den Dorpe. De meerdere opbrengst van het land is bestemd
voor de armen (L.H. 1, fol. 59).
2-12-1328: Heer Willem van Duvoirde, kamerling van graaf Willem etc., na overdracht door
Dieric Hughenz. en Hessel Willem Hughenzoonsz. met 5½ morgen land in de Liere in de
woning van Hughe uter Liere, die Hughe ver Badeloegenz. in leen hield van Hazekijn Willem
veren Badeloghenzoonsdochter, en die na haar kinderloos overlijden aan hen was gekomen
(L.H. 1, fol. 72v).
15-3-1330: Heer Willem van Duvenvoirde, heer van Oisterhout, ridder, krijgt recht van opvolging, indien hij zonder wettige kinderen overlijdt, voor zijn broer heer Jan van Polanen,
ridder, respectievelijk voor diens zoon heer Philips van Pollanen, ridder (L.H. 6, fol. 66).
2-4-1350: Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, geeft het leen aan zijn neef heer
Philips van Pollanen, ridder, in achterleen (L.H. 77. 65, fol. 4).
6-12-1352: Dirric van Zweten ais betaling van 777 lb hollands, die hij had geleend aan hertog
Willem etc. (L.H. 23, fol. 18).
3-11-1399: Heer Filips van Pollanen tocht zijn vrouw Marie van Diest, vrouwe van Pollanen
(L.H. 52, fol. 356v).
2-11-1409: Heer Jan van Heenvliet krijgt het recht het leen te verkopen om de schulden van
wijlen zijn vader heer Hughe van Heenvliet te betalen (L.H. 54, fol. 61).
31-5-1456: Jan, graaf van Nassau, kamerling van hertog Philips etc., bij dode van zijn moeder
(Nassau Domeinarchief I, inv.nr. 22, vermeld in 1472 als Johan, grave van Nassau en
Vianden, waarbij blijkt dat van het leen nog slechts 16 morgen land over is, L.H. 283, fol.
56v).
4-3-1475: Engbrecht, graaf tot Nassau, heer tot Breda, etc. bij dode van zijn vader Jan, graaf
tot Nassau (L.H. 118, cap. N.H., fol. 61v).
28-7-1504: Hendrick, graaf tot Nassauwe, van Vianden, heer tot Breda en Diest, bij dode van
zijn oom Engelbrecht, graaf tot Nassauwe, van Vianden, heer tot Breda en Diest (L.H. 122,
cap. N.H., fol. 50v en cap. Zuid-Holland, fol. 44).
5-11-1539: René de Chalon en de Nassau, prins van Oraignien, graaf van Nassau, van
Vianden en van Catsenelleboge, bij dode van heer Heyndrick, graaf van Nassau, raad en
eerste kamerling, ridder van het gulden vlies, hulde door heer Johan van Renesse volgens
procuratie d.d. 26-10-1539 te Brussen verleden (L.H. 126, cap. Zuid-Holland, fol. 18v).
18-5-1545: Willem, prins van Oraengien, van Vianden, van Dietz, van Catzenellenbogen, bij
dode van René van Chalon, graaf van Nassau, prins van Oraengien, van Vianden, van Catsenellenbogen, stadhouder van Holland, Zeeland en Vriesland, hulde door heer Johan van Renesse, ridder, heer van Eldere, Mallant en Mazignij, volgens procuratie d.d. 24-3-1544 verleden
te Breda door zijn vader Willem, graaf van Nassau, Dietz, Vianden en Catzenellebogen, door
Jan, heer van Merode en door Claude Bouton, heer van Corbaron (L.H. 126, cap. N.H., fol.
66v; 19-1-1562: Pieter Sasbout verklaart ontvangen te hebben de limieten van de door hem
van de prins van Oranje gekochte 16 morgen land in de Liere, Nassau Domeinarchief I,
inv.nr. 1244).
13-1-1589: Maurits, prins van Oraengiën, graaf van Nassau (L.H. 135, fol. 451v).
16-5-1626: Frederick Henrick, prins van Orangiën, etc., bij dode van zijn broer Maurits, prins
van Orangiën etc., hulde door meester Jacob van der Goes volgens procuratie d.d. 15-4-1626
(L.H. 144, cap. N.H., fol. 71).
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16-7-1647: Wilhelm, prins van Oraigniën etc. bij dode van zijn vader Frederick Henrick,
prins van Oraigniën etc., hulde door zijn raad heer Laurens Buysero, ridder, secretaris en
griffier (L.H. 150, cap. N.H., fol. 65).
42. De molen, de molenwerf en de wind in de Lier.
21-12-1393: Gherijt van Heemskerc heer Herbarensz. (L.H. 52, fol. 106).
43. 4 lb hollands (1380: 4 oude schilden) per jaar uit de landhuur (1390: uit het schot) in
de Lire.
12-3-1274: Tydeman Clemencenz. na overdracht door Willem Arnoud Kintsz., knape (L.H.
49, fol. 79; vermeld in 1281 ais Thyman veren Clemeynsenz., L.H. 5, fol. 47v).
8-12-1380: Jacob Gherijtsz., zoon van Gherijt Tiemansz. (L.H. 50, fol. 180v).
..-.-1390: Jacob Gherijtsz. met ledige hand (L.H. 422, fol. 33v).
8-3-1429: Gherijt van Poelenburch (L.H. 62, cap. 1, fol. 75).
15-4-1439: Jacob van Poelenburch Gerijtsz. krijgt uitstel van verheffing, tot dat hij mondig is
(L.H. 114, fol. 123).
26-1-1447: Jacob van Poelenburch bij dode van zijn vader Gerijt van Poelenburch (L.H. 115,
cap. N.H., fol. 22).
21-12-1492: Jonkvrouwe Haze van Poelenburch, gehuwd met IJsbrant van Sparwou, na overdracht voor leenmannen van Holland door haar vader Jacob van Poelenburch (L.H. 121, cap.
N.H., fol. 7).
18-3-1510: Jonkvrouwe Haze van Polenburch, weduwe van IJsbrant van Sparwou, krijgt
bevestiging van de voorgaande acte van overdracht, daar het een recht leen is (L.H. 123, cap.
N.H., fol. 22).
21-11-1513: Gerijt van Sparwoude IJsbrantsz. bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Haze van
Poelenburch, weduwe van IJsbrant van Sparwoude (L.H. 123, cap. N.H., fol. 54v).
31-3-1556: IJsbrant van Sperwou bij dode van zijn vader Gerrit van Sparwou (L.H. 128, cap.
N.H., fol. 27v).
10-101-1576: Gerijt van Sperwoude, onmondig, neef: Isbrant van Stagen, bij dode van zijn
vader Jonge Isbrant van Sperwoude (L.H. 132, cap. N.H., fol. 26).
28-6-1597: Jonkvrouwe Maria van Sparwoude, onmondig, voogd: Nicolaes van Waert, bij
dode van haar vader Gerijt van Sparwoude, waarbij het goed tot onversterfelijk leen wordt
gemaakt op verzoek van haar moeder Cunigunda van Wees (L.H. 139, fol. 84).
19-12-1616: Jonkheer Jacob van Amstel van Mijnden, onmondig, hulde door Pieter van Groenewegen, notaris in den Hage volgens procuratie d.d. 2-3-1625 verleden te Utrecht door zijn
vader jonkheer Jacob van Amstel van Mijnden, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Maria
van Sparwoude (L.H. 144, cap. N.H., fol. 42).
3-5-1635: Heyman Boumansz., schout van Warmonde, doet opnieuw hulde na de dood van
Pieter van Groenewegen, volgens procuratie d.d. 10-4-1635 verleden door jonkheer Sweder
van Aemstel van Mijnden, heer van Doorneburch, Gerardt de Wael van Vronesteyn, heer van
Vronesteyn, en Anthonis van Weer als ooms van de minderjarige kinderen van wijlen jonkheer Jacob van Aemstel van Mijnden (L.H. 144, cap. N.H., fol. 48).
20-5-1649: Joost van Amstel van Mijnden doet zelf hulde bij monde van zijn rentmeester
Johan Stoop (L.H. 144, cap. N.H., fol. 42).
44. Het goed en dan renten bij de kerk in de Lier (1390: op huizen of hofsteden in het
dorp in de Lier).
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12-11-1386: Ghijskijn van Diepenburch, neef van hertog Aelbrecht etc., gehuwd met jonkvrouwe Katriene, bij dode van zijn grootvader Ghijskijn van Ammers (L.H. 50, fol. 241 en
241v).
..-.-1390: Ghijskijn van Diepenberch met ledige hand (L.H. 422, fol. 9v).
3-11-1392: Ghijskijn van Diepenburch tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Lijsbet heer Claesdochter van Reymerswael (L.H. 52, fol. 49v).
4-3-1406: Heer Ghijskijn van Diepenburch, ridder, met ledige hand (L.H. 54, fol. 231).
4-11-1410: Claes van Diepenburch bij dode van zijn vader heer Ghijskijn van Diepenburch
(L.H. 54, fol. 70v).
5-1-1422: Claes van Diepenburch (L.H. 62, fol. 19v).
45. De helft van de grote en kleine tiende in de Liere (1397: waarvan de andere helft in
het bezit is van heer Filips van Polanen, 1403: heer Huge van Heenvliet, 1408: heer
Hughe van Heenvliet en heer Bartout van Assendelf).
..-.-1283: Elyas uter Lire met ledige hand (L.H. 5, fol. 87v).
..-.-1...: Hughe uter Liere zoals zijn voorouders (L.H. 1, fol. 79v).
..-.-1...: Heynric van Eemskercke na overdracht door Hughe uter Liere (L.H. 1, fol. 79v).
..-.-1328: Heynric van Eemskerke met ledige hand (L.H. 1, fol. 79v).
30-10-1334: Heynric van Eemskerke schenkt een rente van 5 lb per jaar uit het leen aan zijn
dochter Margriete voor haar moeders erfdeel (L.H. 1, fol. 102).
27-10-1397: Heer Gherijt van Heemskerc na overdracht door heer Gherijt van Heemskercke,
heer van Liesvelt, en diens broer Heinric van der Woert, met het recht van lossing door deze
(L.H. 52, fol. 251).
4-6-1403: Henric van der Woert na overdracht door heer Gherijt van Heemskercke, heer van
Liesvelt, en heer Gherijt van Heemskercke heer Herberensz. en draagt het leen over aan heer
Jan de bastaard van Bloys, heer van Treslonge, behoudens het recht van lossing (L.H. 53, fol.
28).
4-3-1406: Heer Jan de bastaard van Bloys, heer van Treslonge met ledige hand (L.H. 54, fol.
22).
27-6-1408: Heer Jan de bastaard van Bloys, ridder, krijgt het leen ten vrij eigen (L.H. 54, fol.
52).
46. Een tiende in de Lire, die jaarlijks 20 lb waard is.
..-.-1...: Didderic heer Reinersz. van Hoilede, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 53v).
..-.-1...: Diederic van den Wale na overdracht door heer Vranke van Hoylede (L.H. 42, fol.
54).
10-9-1311: Diederic van den Wale krijgt recht van opvolging voor zijn twee kinderen Arnoud
en Katerine en voor zijn neef Willem Snicrieme, knape van Willem, graaf etc., elk voor een
derde deel (L.H. 42, fol. 54).
Het leen 46 is gesplitst in 46A, 46B en 46C.
46A. Een derde deel van een tiende in de Lier.
25-4-1327: Willem van Duvenvoirde, kamerling van Willem, graaf etc., tocht zijn echtgenote
jonkvrouwe Heylewijf, dochter van heer Zweder van Vijanen, aan 80 lb zwarte toernoois per
jaar uit het leen (L.H. 6, fol. 55).
46B. Een derde deel van een tiende in de Lier.
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26-7-1327: Willem van Duvenvoerde, kamerling van Willem, graaf etc., na overdracht door
Arnoud die Muys, zoon van zijn oom Dieric van den Wale, in ruil voor 14 morgen land in
Maasland en 7 morgen land bij Schiedam in Diericxambacht van Matenesse Dieric Bokelsz.,
door hem gekocht als afgestorven lenen van de graaf, bij dode van Jan Coppijnsz., respectievelijk van de vrouw van Hughe Niclaisz., die er haar lijftocht aan had van haar eerste man,
welke landen Arnoud in leen zal houden van Willem van Duvenvoerde en daarna van diens
broer Jan van Polanen (L.H. 1, fol. 67).
De lenen 46A en 46B zijn verenigd tot 46D.
46D. Tweederde deel van een tiende in de Lier.
15-3-1330: Heer Willaem van Duvenvoirde, ridder, heer van Oisterhout, krijgt recht van opvolging, indien hij zonder wettige kinderen sterft, voor zijn broer Jan van Polanen, ridder,
respectievelijk voor diens zoon Phillips (L.H. 6, fol. 66).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 41.
46C. Een derde deel van een tiende in de Lier (1391: waarvan heer Filips van Polanen
het overige tweederde deel bezit).
14-5-1355: Katerinen van Assendelf (L.H. 42, fol. 54).
31-12-1391: Bertout Gherijtsz. van Assendelf (L.H. 52, fol. 57v).
24-6-1429: Dirc van Assendelf na overdracht door zijn broer heer Bertout van Assendelf
(L.H. 62, fol. 101v).
22-3-1439: Dirck van Assendelft (L.H. 114, fol. 99v).
18-1-1457: Gerijt van Assendelf, raad van Phillips, hertog etc., bij dode van zijn vader Dirc
van Assendelf (L.H. 116, cap. Kennemerland, fol. 28).
4-9-1487: Heer Clais van Assendelf, ridder, rentmeester van Westvriesland, bij dode van zijn
vader Gerit van Assendelf (L.H. 120, cap. Kennemerland, fol. 7v).
6-4-1502: Gerijt van Assendelff, oudste zoon - en bij dode van zijn vader heer Claes van
Assendelff (L.H. 122, cap. Kennemerland, fol. 12).
23-11-1559: Jonkheer Nicolaes, heer van Assendelft, bij dode van zijn vader heer Gerrit, heer
van Assendelft, eerste raad, president en stadhouder van de lenen (L.H. 129, cap. Kennemerland, fol. 2; na de dood van jonkheer Nicolaes, heer van Assendelft, is het leen afgestorven,
L.H. 226, fol. 286v).
47. Het dagelijks gerecht van de Liere en van Soutenvene, met alle renten en de helft
van de boeten (1410: en de tijnzen), maar zonder de er toe behorende leenmannen.
28-7-1282: Heer Jan Persin in ruil voor de helft van Waterland en Sevenvanck met de leenmannen, waaronder ook de andere helft, die zijn zoon Niclais van zijn vader in leen houdt;
Beatris, gravin van Holland doet afstand van haar lijftocht aan het leen (L.H. 5, fol. 1).
24-7-1331: Janne Persijn heer Niclaesz. krijgt recht van opvolging voor zijn oudste dochter en
bij kinderloos overlijden voor zijn oom Janne Persijn (L.H. 30, fol. 65v).
25-3-1354: De Vrouwe van Waterland, gehuwd met heer Willem van Weesmaele, bij dode
van haar vader de heer van Waterland (L.H. 42, fol. 52v).
Het leen 47 is gesplitst in 47A en 47B.
47A. De helft van de heerlijkheden de Lier en Soutenveen.
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1-6-1404: De heer van Montenge na overdracht door zijn vader de heer van Haemstede (L.H.
52, fol. 53v).
25-11-1410: Heer Florijs van Haemstede, heer van Montenges en van Hantez. nadat zijn
broer heer Jan van Haemstede te Zeelem in het karthuizer klooster is ingetreden (L.H. 54, fol.
71v).
2-12-1410: Heer Florens van Haemstede, heer van Montengiez en van Hantez tocht zijn echtgenote Johanna van Borselen (L.H. 54, fol. 72).
30-5-1413: Florijs van Haemstede, heer van Montegiez, bewijst zijn echtgenote Johanna,
dochter van heer Claes van Borsselen, heer van Brigdamme, 80 gouden engelse gulden per
jaar uit het leen volgens een brief d.d. 25-5-1413 (L.H. 54, fol. 79v).
15-7-1430: Vrouwe Lijsbeth van Haemstede, vrouwe van Hodempijll, na overdracht door
heer Florens van Haemstede van Montengijs en van Hantez, te versterven op haar zoon Jan
van Hodempijll en bij gebreke van hem op diens jongere broer Walraven van Hodempijll
(L.H. 62, fol. 122).
27-9-1456: Jan van Hodenpijl bij dode van zijn moeder vrouwe Lijsbeth van Haemsteden
(L.H. 116, cap. N.H., fol. 68).
Het leen 47A is gesplitst in 47C en 47D.
47C. Een vierde deel van de heerlijkheden de Lier en Soutenveen.
19-6-1473: Jan van Zwieten na overdracht door Jan Aerntsz., deurwaarder, als executeur van
de goederen van Jan van Hodempijl (L.H. 118, cap. N.H., fol. 37).
21-12-1485: Adriaen van Zwieten bij dode van zijn vader Jan van Zwieten (L.H. 120, cap.
N.H., fol. 24v; 20-7-1487: jonkvrouwe Joest van Zwieten met 50 lb per jaar, o.a. uit dit leen,
hulde door Dirck van Zwieten, na overdracht door haar vader heer Adriaen van Zwieten, L.H.
120, cap. Amstellant, fol. 2v).
19-2-1487: Jan van Zwieten heer Adriaensz., onmondig, hulde door Louris Wouters., bij dode
van zijn vader heer Adriaen van Zwieten (L.H. 120, cap. N.H., fol. 31v).
12-4-1492: Na het overlijden van Louris Woutersz. wordt de hulde vernieuwd ten behoeve
van Jan van Zwieten (L.H. 120, cap. N.H., fol. 31v).
20-9-1511: Jan van Zwieten, onmondig, oom: Willem van Coulster, schout van Leyden, bij
dode van zijn vader Jan van Zwieten (L.H. 123, cap. N.H., fol. 44).
12-12-1527: Jonkvrouwe Janne van Zwieten, schoonbroer: heer Willem van Alckemade, bij
dode van haar broederszoon Jan van Zwieten (L.H. 125, cap. N.H., fol. 11).
47B. De helft van de heerlijkheden de Lier en Soutenveen. 21-9-1393: Gijsbrecht van
Nyenrode wordt in zijn rechten op het leen erkend na overlijden van Katerine,
vrouwe van Waterland en ontvangt in afwachting van zijn belening hiermede het
recht van lossing van het gruutgeld te Haerlem (Afschrift Sijpesteyn, inv.nr. 1421).
14-8-1412: Jonkvrouwe IJde heer Diericxdochter van Bijlant, gehuwd met Jan van Nijenrode,
na overdracht door heer Otte van Nijenrode, ridder, met recht van lossing tegen 3000 overlantse rijnse gulden als dit echtpaar kinderloos overlijdt (L.H. 54, fol. 90).
26-3-1439: Jan van Nijenrode vernieuwt de lijftocht van jonkvrouwe IJde van Bilant (L.H.
114, fol. 106v).
1-8-1455: Gijsbrecht van Nijenrode, gehuwd met jonkvrouwe Alienora van Borsselen, bij
dode van zijn vader Jan van Nijenrode (L.H. 116, cap. Utrecht, fol. 18v; 11-4-1462: Jan van
Nijenrode, die de helft van het goed van zijn broer Gijsbrecht van Nijenrode in achterleen
houdt, draagt dit over aan Jan Ruychrock, raad van Phillips, hertog etc., L.H. 117, cap. N.H.,
fol. 8).
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..-.-1482: Jan van Nijenrode bij dode van zijn broer Ghijsbrecht van Nijenrode (L.H. 193, fol.
121v; 27-5-1485: Jan van Nijenrode geeft de helft van het goed in achterleen aan de prior en
het convent van de regulieren van Oudemairden, L.H. 120, cap. N.H., fol. 21v).
29-9-1496: Jonkvrouwe Joost van Nijenrode, hulde door Dierick de bastaerd van Nijenrode,
bij dode van haar vader Jan van Nijenrode (L.H. 121, cap. Waterland, fol. 8).
26-10-1538: Jonkvrouwe Clara, jongste dochter van jonkheer Willem Turck, bij dode van
haar moeder jonkvrouwe Joost van Nijenrode volgens haar testament d.d. 22-4-1538 (L.H.
126, cap. N.H., fol. 24).
1-2-1541: Jonkvrouwe Clara Turck, gehuwd met jonkheer Johan van Oldenbacking (L.H.
126, cap. N.H., fol. 24v).
4-8-1545: Jonkvrouwe Johanna van Zwieten heer Adriaensdochter, vrouwe van Opmeer,
hulde door haar zwager heer Willem van Alckemade, na overdracht door Jan van Dam, griffier, volgens procuratie d.d. 31-7-1545 verleden door jonkvrouwe Clara Turck, gehuwd met
jonkheer Johan van Oldenbochem (L.H. 126, cap. N.H., fol. 78v).
47D. Een vierde deel van de heerlijkheden de Lijer en Soutenveen.
25-4-1463: Jonkvrouwe Cornelije van der Werve Jan Ruychrocxdochter, gehuwd met Aernt
van Hodenpijll, bij kinderloos overlijden te versterven op Jan Ruychrock, gehuwd met jonkvrouwe Zoete, als aflossing van een rente van 92 lb hollands per jaar op het leen door Aernt
van Hodenpijll gekocht van Jan van Hodenpijll (L.H. 117, cap. N.H., fol. 15).
22-1-1471: Jorijs van Hoedempijl Aerntsz., onmondig, voogd: Cornelis van Dorp, baljuw van
Delfland, bij dode van zijn vader Aernt van Hoedempijl (L.H. 118, cap. N.H., fol. 15).
4-2-1471: Jonkvrouwe Cornelie Jan Ruychrocksdochter, weduwe van Aernt van Hoedempijl,
gehuwd met Gerijt van Heemskerck (L.H. 118, cap. N.H., fol. 24).
19-8-1488: Joris van Hodempijl Aerntsz. bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Cornelie Jan
Ruychrocsdochter (L.H. 120, cap. N.H., fol. 41v).
15-11-1501: Jan van Remmerswale Jacobsz., onmondig, hulde door Pieter van der Does, bij
dode van zijn oom Joris van Hodenpijl (L.H. 122, cap. N.H., fol. 23v).
13-11-1539: Jonkvrouwe IJde van der Werve, gehuwd met heer Joost van Bronchorst, ridder,
bij dode van haar neef Jan van Remmerswale Jacobsz. (L.H. 126, cap. N.H., fol. 30v).
13-11-1539: Jasper van Everdingen bij dode van zijn neef Jan van Remmerswale Jacobsz.
(L.H. 126, cap. N.H., fol. 30; 19-11-1539: Meester Jan van Ilpendam, jonkvrouwe Soete van
Ilpendam, jonkvrouwe Marie, weduwe van Aernt van Duvenvoerde, jonkvrouwe Katherina
van Wijngaerden, gehuwd met Jasper van Treslong en Joest Ruychrock verklaren voor schepenen in den Hage dat Jasper van Everdingen een zoon is van jonkvrouwe Diedewaert, dochter van de Oude Jan Ruychrock en tante maternel van de moeder van Jan van Remmerswale).
6-8-1545: Jan van Halmal, op de eilanden van Canariën, en zijn jongere broer Pieter Halmal,
oud schepen van Antwerpen, hulde door hun neef Pieter Halmal in den Hage volgens procuratie d.d. 24-11-1544, bij dode van hun oom Jasper van Everdingen (L.H. 126, cap. N.H., fol.
79).
17-12-1549: Jan de Jonckere Mertensz., hulde door Jan van de Wouwere volgens procuratie
d.d. 26-3-1549 verleden voor schout en schepenen van Breda, bij dode van zijn oom Jasper
van Everdinghen Daniëlsz. van Everdinghen, behoudens de lijftocht van diens weduwe jonkvrouwe Agneta van der Heyde Daniëlsdochter van der Heide, volgens hun testament d.d. 7-31537 waarin zij bepalen begraven te willen worden in de Buurkerk te Utrecht, legaten geven
aan hun nichten Machteld Coenraet van Everdingensdochter, weduwe van Philips van Suylen
en aan Neel, weduwe van Jan Jansz. van der Meer en tot hun erfgenamen benoemen de
kinderen van Mairten Joncker en jonkvrouwe Katherine Daniël van der Heydendochter, met
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name Daniël van der Heyden Andriesz. en de kinderen van Andries van der Heyden, gehuwd
met Kathelijne (L.H. 127, cap. N.H., fol. 45).
De lenen 47B, 47C en 47D zijn verenigd tot 47E.
47E. De ambachtsheerlijkheden van de Lier en Soutenveen.
19-10-1554: Vrouwe Agatha van Alckemade, gehuwd met heer Johan van Culenburch, heer
van Reynswoude, ridder, schout van Utrecht, hulde door Willem de bastaard van Culenburch,
zoon van haar echtgenoot volgens procuratie d.d. 12-10-1554, bij dode van haar tante jonkvrouwe Johanna van Zwieten (L.H. 128, cap. N.H., fol. 9v).
15-10-1574: Vrouwe Margriete van Culemburch, douarière van Monscheaux, hulde door haar
secretaris Lambrecht Christiaensz. volgens procuratie verleden d.d. 20-8-1574 op het huis
Moncheaux, bij dode van haar moeder vrouwe Agatha van Alckemader, vrouwe van Opmeer
(L.H. 132, cap. N.H., fol. 14v).
31-7-1609: Heer Guillaume, graaf van Commegni en van het Heilige Rijk, bij dode van zijn
grootmoeder vrouwe Margriete van Culenburgh (L.H. 193, fol. 122v).
9-7-1619: Heer Jacob van Dijck, erfgezeten van Salnecke, raad en ambassadeur van Sweden,
na overdracht d.d. 27-6-1619 door Willem van Portengen, baljuw van de Lier en Zoutenveen,
en door Cornelis van der Poll, procureur voor het Hof van Holland, namens heer Willem,
graaf van Commigny, vrijheer van Hamal en Monceaux (L.H. 142, cap. N.H., fol. 79v).
Het leen 47E is gesplitst in 47F en 47G.
47F. Het ambacht van de Lier, onbelast.
18-2-1623: Heer Cornelis van Lochorst, heer van Alckemade, na overdracht door meester
Pieter van Veen, advocaat voor het Hof van Holland, namens heer Jacob van Dijck, ridder,
erfgezeten van Salnecke, volgens procuratie verleden d.d. 13-9-1622 te Gothenborg en koop
d.d. 17-2-1623 voor 26.000 lb van 40 groten (L.H. 143, cap. N.H., fol. 64v).
47G. De heerlijkheid Zouteveen met tienden, schot, hofhuur en visserijen.
20-2-1623: Jonkheer Johan van Matenesse, heer van Riviere, Opmeer etc. na overdracht door
meester Pieter van Veen namens heer Jacob van Dijck, ridder, erfgezeten van Salnecke, tegen
24.000 karolus gulden; het geheel is belast met een schuld van 19.000 karolus gulden aan de
graaf van Commigny en het baljuw-, schout- en rentmeesterschap met 1000 gulden (L.H. 143,
cap. N.H., fol. 46v).
47H. Een rente van 658 lb, 19 schelling en 8 penning per jaar uit het leen 47E.
29-7-1574: Jonkvrouwe Florentia van Culenburch, gehuwd met jonkheer Johan van Matenesse, heer van Riviere, na overdracht door jonkheer Ghijsbrecht van Matenesse als executeur
van de overeenkomst d.d. 16-3-1562 gesloten tussen vrouwe Margaretha van Culenburch,
douarière van Moncheau, en vrouwe Agatha van Alckemade, vrouwe van Opmeer, namens de
eerste en volgens het testament van de tweede verleden d.d. 5-4-1563 voor notaris Johan
Wolff Johannesz. op het huis van Poelgeest, nu genaamd Alckemade, in het ambacht van
Oestgeest (L.H. 132, cap. N.H., fol. 12v).
23-10-1619: Jonkheer Adriaen van Matenesse, heer van Riviere, Opmeer etc., hulde door zijn
rentmeester Willem van der Duyn, bij dode van zijn moeder vrouwe Florentina van Culenburch, weduwe van jonkheer Johan van Matenesse (L.H. 142, cap. N.H., fol. 85).
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7-9-1622: Jonkheer Johan van Matenesse, heer van Riviere, Opmeer etc., hulde door zijn
rentmeester Willem van der Duyn volgens procuratie d.d. 3-9-1622, bij dode van zijn vader
jonkheer Adriaen van Matenesse, heer van Riviere, Opmeer, etc., (L.H. 143, cap. N.H., fol.
57; 15-6-1624: Cornelis van Lochorst, heer van de Lier, heeft de rente afgelost, L.H. 132, cap.
N.H., fol. 13v).
47I. Een rente van 800 karolus gulden per jaar uit het leen 47E.
27-9-1610: Vrouwe Anna van Hamal, vrouwe van Stabrouck, weduwe van heer Gerardt de
Berges, vrijbaander heer van Grimbergen (L.H. 193, fol. 122v).
Het leen 47I is gesplitst in 47J, 47K en 47L.
47J. Een rente van 500 karolus gulden per jaar uit het leen 47E.
12-12-1616: Jonkheer Alexander Witchart, ritmeester van een compagnie ruiters, na overdracht door Franchoys de Witte namens vrouwe Anna van Hamal volgens procuratie d.d. 1212-1616 verleden voor notaris Cornelis Vosmer in den Hage (L.H. 290, fol. 10v).
19-5-1622: Jonkheer Jamis Wischart bij dode van zijn broer jonkheer Alexander Wischart,
ritmeester van een compagnie curassiers, die binnen een jaar na zijn vader jonkheer Alexander Wischart is overleden (L.H. 290, fol. 170v).
25-9-1625: Meester Pieter Couwenburch van Beloys na overdracht door Pieter Groenewegen
namens jonkheer George Patoun de Farochie, wiens mede-executeurs in Schotland wonen, als
executeur van jonkheer Jamis Wischart (L.H. 290, fol. 231).
47K. Een rente van 100 karolus gulden per jaar uit het leen 47E.
26-1-1617: Heer Jacob Magnus, ridder, heer van ‘s-Heerarentsberge en Melissant, gedeputeerde van de Staten van Zeeland, na overdracht door Franchois de Witte namens vrouwe
Anna van Hamal (L.H. 290, fol. 12).
47L. Een rente van 100 karolus gulden per jaar uit het leen 47E.
1-11-1611: Meester Jacob Magnus na overdracht door vrouwe Anna van Hamal (L.H. 193,
fol. 124).
47M. Een rente van 200 lb van 40 groot vlaems per jaar uit het leen 47E.
24-10-1612: Cornelis Reyniersz. bij koop tegen 3200 gulden en na overdracht door Sebastiaen van der Putte namens heer Wilhelm, heer van Hamael en Monceaux, volgens procuratie
d.d. 20-8-1612 (L.H. 193, fol. 11v; afgelost d.d. 15-6-1624).
47N. Een rente van 4180 karolus gulden per jaar uit het leen 47E.
21-9-1614: Cornelis van Lochorst na overdracht door Dirck van Beusechem, secretaris in de
Lier, namens heer Wilhelm, grave van Commignijs en het Heilige Rijk, vrijbanderheer van
Halmal en Monceaux (L.H. 193, fol. 40v; 16-4-1627: afgelost door overdracht van het huis
van Alckemade, vroeger genoemd Oudt Poelgheest, met 41 morgen land aan Cornelis van
Lochorst).
47O. 2000 karolus gulden verzekerd op het leen 47E.
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24-10-1617: Willem van Porthengen, baljuw en schout van de Lier en Zouteveen, na overdracht door meester Dirck Hamel, advocaat voor het Hof van Hollandt, namens heer Wilhelm,
graaf van Commignijes en van het Heilige Rijk, vrijbanderheer van Hamal en Monceaux,
volgens procuratie d.d. 10-6-1617 (L.H. 290, fol. 59; 16-6-1623: de helft is afgelost door de
heer van Matenesse als heer van Zouteveen).
SCHIPLUIDEN
48. 6 morgen land met de erop staande woning te Scipleyde.
10-10-1317: Arnout van den Vene krijgt het leen ten vrij eigen en draagt het over aan heer
Gheraerd van Raporst (L.H. 1, fol. 5).
49. 10 morgen land te Sciplede tussen de Ghaweg en Tandhooft belend ten zuiden:
Florens van Hodenpijl, ten noorden: het land dat Gherard van den Werve in leen
houdt.
12-8-1322: Jan Coppaerdsz. van Scipluyde tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Sophie Boudijnsdochter van Naeldwijc (L.H. 1, fol. 32).
50. De helft van de rootiende in het ambacht van Sciplede.
..-.-1...: Jan van den Dorpe, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 47v).
51. De smaltiende te Scipliede.
14-1-1324: Janne van Polanen, knape, bij koop nadat het leen was afgestorven bij dode van
Dieric van Waermonde (L.H. 1, fol. 42v).
VLAARDINGEN
52. De helft van het wanthuis te Vlaerdinghe met het hele erf, waarop het staat.
..-.-1...: Everaert van Vlaerdinghen (L.H. 91, fol. 51v).
16-10-1351: Jonkvrouwe Machteld mag de helft van haar goederen en die van haar man
Everaerd van Vlaerdinghen, die balling is, gebruiken (L.H. 23, fol. 5).
29-10-1354: Herberen Katharinenz., nadat het leen bij dode van Everaert Claysz. was afgestorven (L.H. 90, fol. 72v).
..-.-1372: Herberen Katherinenz. krijgt het leen, dat door die van Vlairdinge is gekocht, ten
vrij eigen in ruil voor 2½ morgen land te Wateringhe (L.H. 90, fol. 72v).
53. De helft van het huis te Vlaerdinge en 12½ morgen land.
..-.-1...: Risemont Willem Heynenzoonsdochter bij dode van haar man (L.H. 90, fol. 20v, vóór
30-9-1337).
54. Een vierde deel van 6½ hond 35 gaarden land te Vlaerdinghe in het gerecht van Jan
van der Wateringhe.
7-3-1326: Jan van Leyden, die persoenreszone van Vlaerdinghe, koopt het leen tegen 3 lb
hollands ten vrij eigen, nadat het bij dode van Clays Nachtegaele Vastraedsz. was afgestorven
(L.H. 1, fol. 54).
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55. 4½ hond land in Vlaerdingher ambacht.
20-12-1329: Jacoppijn Claysz. van Schije koopt het leen tegen 4 lb hollands ten vrij eigen,
nadat het bij dode van Willem Jacoppijnsz. was afgestorven (L.H. 7, fol. 67).
56. De helft van de Riedijceweijde in heer Aelbrechtsambacht van Wateringhe (1520:
groot 11 hond, 1638, groot 2 morgen, de gehele Riedycseweide is groot 3 morgen 2
hond 45 roede), belend ten zuiden: de burggravenlaan, die een gemene buurweg is
(1520: burggraven laan of groene weg en het gasthuis van Schiedam), ten westen:
Gherit Hannenz. (1520: het gasthuis van Delft en Conincxvelt met 4 hond land), ten
noorden: Willem Gherijt Grietenz. met Oloutscamp en Coppijn (1520: het gasthuis
van Schiedam), ten noorden: (1520: Meeus Willemsz. met een kleine woning, 1614:
Cornelis Riddersz.).
4-8-1374: Screvel Hughenz. als recht leen na koop van de graaf (L.H. 49, fol. 16v).
9-2-1381: Hughe van Holide bij dode van zijn vader (L.H. 50, fol. 182).
..-.-1390: Hughe Screvelsz. te Leyden met ledige hand (L.H. 422, fol. 7v).
6-3-1406: Wouter Bijdage als erfleen (L.H. 54, fol. 22v).
29-3-1429: Bertelmeus Wouter Bidagenz. bij dode van zijn vader Wouter (L.H. 62, fol. 76v).
13-10-1438: Pouwels Gillisz. na overdracht door Bertelmeeus Woutersz. Bijdage (L.H. 114,
fol. 91).
20-12-1447: Willem Engebrechtsz., raad van Philips, hertog etc., na overdracht door Pouwels
Gillisz. (L.H. 116, cap. N.H., fol. 3).
10-8-1454: Gerijt Potter van der Loo, raad van Philips, hertog etc., na overdracht door Willem
Engelrechtsz. (L.H. 116, cap. N.H., fol. 47v).
3-6-1462: Jan Potter de Jonge bij dode van zijn vader Gerijt Potter van der Loo (L.H. 117,
cap. N.H., fol. 10v).
2-10-1486: Arnewijn Vranckenz., na overdracht door Jan Potter de Jonghe (L.H. 120, cap.
N.H., fol. 30).
3-7-1503: Jacob Arnewijnsz., bij dode van zijn vader Arnewijn Vranckenz. (L.H. 122, cap.
N.H., fol. 42v).
25-8-1506: Heynderick Ansensz., onmondig, hulde door Floris Claesz., na overdracht door
Jacob Arnewijnsz. (L.H. 123, cap. N.H., fol. 2v).
6-12-1520: Adriaen Anxsensz. na overdracht door zijn broer Heyndrick Anxsensz. (L.H. 124,
cap. N.H., fol. 26).
4-3-1532: Pieter Doez. na overdracht door Adriaen Anxensz. (L.H. 125, cap. N.H., fol. 41v).
13-3-1542: Cornelis Pietersz., onmondig, oom: Cornelis Doez., bij dode van zijn vader Pieter
Doez. en draagt het leen over aan Engel Engelsz. (L.H. 126, cap. N.H., fol. 45v).
4-4-1558: Engel Engelsz., onmondig, oomszoon: Jacob Gerritsz., bij dode van zijn vader
Engel Engelsz. (L.H. 128, cap. N.H., fol. 51v).
14-4-1561: Engel Engelsz. bij dode van zijn vader Engel Engelsz. (L.H. 129, cap. N.H., fol.
21v).
6-4-1579: Engel Engelsz., onmondig, voogd Lenaert Engelsz., bij dode van zijn vader Engel
Engelsz. (L.H. 134, fol. 261).
13-7-1586: Jan Maertensz. na overdracht door Lenaert Engelsz. als oom van Engel Engelsz.
(L.H. 137, fol. 72v).
13-8-1614: Cornelis Riddersz. Dockum te Vlaerdingen na overdracht door Jan Dwingelo,
secretaris van de stad Vlaardingen, namens Jan Maertensz. Verzijde, vroedschap aldaar,
volgens procuratie d.d. 12-8-1614 (L.H. 141, cap. N.H., fol. 26).
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20-5-1637: Engel Cornelisz. Dockum na aanvankelijk verzuim en bij dode van zijn vader
Cornelis Riddersz. Dockum, overleden in mei 1633, en draagt het leen over aan zijn broer
Lenaerdt Cornelisz. Dockum (L.H. 147, cap. N.H., fol. 76).
11-10-1638: Meester Lambert d’Overschie wonende in den Hage, na overdracht door Lenardt
Cornelisz. Dockum te Vlaerdingen, na verkoop d.d. 6-11-1638 voor notaris Johan Dwingelo
aldaar, samen met 4 morgen land, ten dele leenroerig aan Hodenpijl, in 3 kampen bij de
woning van de verkoper, voor 3820 gulden (L.H. 148, cap. N.H., fol. 22v).
14-2-1642: Willem van Ruytenburch, ambachtsheer van Vlaerdinghen, na overdracht door
meester Lambert d’Overschie, hulde door meester Johan Dwingelo, advocaat voor het Hof
van Holland, volgens procuratie d.d. 5-1-1642, mede om ook een deel van 4 morgen land
naast de woning van Willem van Ruytenburch, van ouds genaamd de woning van negendalf
morgen, aan Hodenpijl te verzoeken (L.H. 149, cap. N.H., fol. 19).
57. 1 morgen land in heer Aelbrechtsambacht van der Wateringhe in Dirc Boydijnszoons 9 morgen, belend ten noorden: Willem Gheret Grietenzoonsz., ten oosten: de
zeedijk, ten zuiden: Gheret Hannenz., ten westen: Jacob Lucienz.; 1 morgen land
aldaar, gemeen met Pouwels Claysz., belend ten noorden: Willem Gheret Grietenz.,
ten oosten: Bokel Heynricksz., ten zuiden: een banwatering, ten westen: Dirc
Blouwel.
1-11-1373: Cleen Clays Jan Fijenzoonsz. na opdracht uit eigen (L.H. 50, fol. 133).
..-.-1390: Clien Clays Jansz. met ledige hand (L.H. 422, fol. 49v).
9-1-1397: Mathijs Claysz., gecoren voogd: Mathijs Claysz., behoudens de lijftocht van
Katrine IJsbrant Calewaertszoonsdochter (L.H. 52, fol. 229v).
58. 8 hond land achter de Hoern, belend ten noorden: Heer Gherijt Hugenz., ten
oosten: Jan van Almonde, ten zuiden: Gherijt die Blote en de Hoernweg, ten westen:
Jonkvrouwe Hastiaen Dirc Zaesz. (1378: tussen IJevenkamp en de woning van Dirc
Smeets); 8 hond land in het Hoernland, belend ten noorden: heer Gherijt van
Heemstede, ten oosten: Willem die Backer en Alijt Aernts, ten westen: Alijt Henricx
(1540: pachter: Pieter Wijn).
1-11-1373: Matijs Wouter Bobbenz. na opdracht uit eigen (L.H. 50, fol. 85).
3-1-1378: Andries Mathijsz. (L.H. 50, fol. 177).
30-12-1433: Andries Mathijsz. (L.H. 62, fol. 134).
1-4-1446: Henric Andriesz. bij dode van zijn vader Andries Mathijsz. (L.H. 115, cap. N.H.,
fol. 18v).
8-1-1494: Gherijt Heynricxz. van Overwael bij dode van zijn vader Heynric Andriesz. (L.H.
121, cap. N.H., fol. 15).
22-3-1538: Heynrick Gerritsz. te Maesland, die kort te voren zijn vrouw Geritgen Jacobsdochter en 3 kinderen aan de hete ziekte heeft verloren en nu nog een huwbare zoon heeft, bij
dode van zijn vader Gerijt Heynricxz. en draagt het leen over aan Joost Hugez., brouwer te
Delft, die 3 zoons heeft (L.H. 126, cap. N.H., fol. 15v).
23-3-1540: Willem Joostenz. bij dode van zijn vader Joost Hugez. (L.H. 126, cap. N.H., fol.
33).
59. 11 hond land met de helft van de Scilpcamp, belend ten noorden: Jacob Tolsz.
(1388: Gherijt van Eghmonde, 1559: de heilige geest te Delft en de erfgenamen van
Hendrick Florisz. te Schiedam), ten noorden: Hughe Jansz. (1388: Jan van Stellen,
1559: de heilige geest van Delft en Cornelis Corstensz.), ten westen: heer Aelbrecht
van der Wateringhe (1388: Jacob Tolsz., 1559: de heilige geest van Delft en de erfge40
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namen van Hendrick Florisz. te Schiedam).
11 hond land aan de Scilpcamp, belend ten noorden: Jacob Tolsz. (1388: Clays
Gheylenz., 1559: IJmmeken van Scoenhoven en Cornelis Corstensz.), ten westen:
Jacob Tolsz. (1388: Jan van Scellem, 1559: Neel Anxensz.), ten oosten: Stapel
Comansz. (1388: Willem Heynricxz., 1559: de Wormtamp), ten zuiden Coppijn Hiet
(1388: Willem Heynricxz., 1559: de Groeneweg).
1-11-1373: Willem Tolsz. na opdracht uit eigen (L.H. 15, fol. 85).
11-6-1388: Joseph Dircxz. na overdracht door Dirc Tolsz., zoals diens vader Willem Tolsz.
het als eerste had opgedragen (L.H. 49, fol. 30 en L.H. 50, fol. 299, hier echter d.d. 11-61389).
..-.-1390: Joseph Dircxz. met ledige hand (L.H. 422, fol. 50v).
..-.-1404: Dieric Josephsz. (L.H. 56, fol. 18v).
22-1-1406: Dirc Josephsz. tocht zijn vrouw Zwanelde Allertsdochter (L.H. 54, fol. 15).
5-1-1421: Joseph Dircksz. (L.H. 62, cap. I, fol. 8v).
10-12-1430: Joseph Dircksz. bij dode van zijn vader Dirck Josephsz. (L.H. 62, fol. 138).
3-1-1448: Cornelis Gijsbrechtsz. na overdracht door Joseph Dircksz. (L.H. 110, fol. 4v, 1472
vermeld als Cornelis van Ael te Delft, L.H. 283, fol. 167).
23-9-1498: Frans Duyst Jacobsz. bij dode van zijn broer meester Pieter Duyst, die binnen een
jaar na de dood van Cornelis Gysbrechtsz., vader van zijn moeder is overleden (L.H. 122, cap.
N.H., fol. 7v).
13-4-1518: Pieter Duyst Fransz., onmondig, oom Jacob Oom Jacobsz., bij de van zijn vader
Frans Duyst Jacobaz. (L.H. 124, cap. N.H., fol. 3).
19-6-1531: Pieter Duyst Fransz. doet zelf hulde (L.H. 124, cap. N.H., fol. 3).
14-4-1559: Claeys Pietersz. Duyst, onmondig, oom: Frans Duyst Fransz., bij dode van zijn
vader Pieter Duyst Fransz. (L.H. 128, cap. N.H., fol. 66).
24-7-1589: Jacob Huygensz. van der Dussen na overdracht door Claes Pietersz. Duyst (L.H.
137, fol. 261v).
3-10-1611: Jacob Huygensz. van der Dussen, heer van Harinckarspel, doet opnieuw hulde
(L.H. 137, fol. 261v).
20-10-1623: Jonkvrouwe Maria van der Dussen, gehuwd met Cornelis Abrahamsz. Graswinckel, bij dode van haar vader Jacob Huygensz. van der Dussen, heer van Harinkarspel,
volgens scheiding d.d. 11-9-1623 (L.H. 143, cap. N.H., fol. 78).
60. Land in het ambacht van Vlaerdinghe op Hogestat, dat voor 3 lb 10 sc. per jaar is
verpacht.
14-7-1330: Heer Symon van Benthem, ridder, nadat het leen was afgestorven bij dode van
Willem Aelbrechtsz. (L.H. 1, fol. 81v).
17-8-1336: Heer Simon van Benthem, ridder, tocht zijn echtgenote vrouwe Agniese heer
Dieric Boekelsdochter (L.H. 1, fol. 104v).
..-.-1346: Dieric van Ockenberghe met ledige hand (L.H. 5, fol. 59).
..-.-1390: Willem van der Made Dircsz. van Ockenberghe met ledige hand (L.H. 422, fol. 49).
1-11-1392: Willem van der Made Dircxz. van Ockenberghe krijgt het leen ten vrij eigen (L.H.
303, fol. 47).
61. 4 morgen land in heer Jans (1377: heer Aelbrechts) ambacht van der Wateringhe,
belend ten zuiden: Rissent Roelkijns (1377: Pieterman Roelkijnsz.), ten noorden:
Lysebet Claysdochter (1377: Willem van Hoedenpijl, ten oosten: de weg in Holiederhoec).
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..-.-1346: Screvel Claysz. met ledige hand (L.H. 5, fol. 60).
23-5-1363: Clays Screvelsz. na dode van Screvel Claysz. (L.H. 5, fol. 60).
..-.-1...: Hughe Screvelsz. (L.H. 5, fol. 60).
6-4-1377: Gherijt Rampenz. koopt het leen ten vrij eigen, zoals Hughe Screvelsz. het hield
(L.H. 5, fol. 60 en L.H. 50, fol. 174v).
62. 4 morgen 2 hond land in het Klocweer te Flardingh,
3½ morgen in vore Vendekineland,
2 morgen 2 hond land in Rietcamp.
..-.-1284/5: Dirc van Hoelede in ruil voor een leen in Haetscampe (L.H. 5, fol. 15v).
63. 5 morgen land.
30-5-1346: Symon van der Burch als recht leen na koop voor 36 lb, nadat het leen bij dode
van ver Alide heer Vrancken wijf van Hoelede was afgestorven (L.H. 49, fol. 26v).
..-.-1390: Willem van der Burch met ledige hand (L.H. 422, fol. 50).
4-5-1407: Beyeren de Heraut nadat het leen bij dode van Willem van der Burch was afgestorven (L.H. 54, fol. 35v).
64. 5 morgen land in Vlardinghen.
..-.-1...: Willem die Groete, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 47).
65. 5 morgen land te Vlaerdinghen, nl. 3 morgen, belend ten noorden: de heilige geest,
ten oosten: de heerweg die de schepenen schouwen, ten zuiden: Claes Muusz. van
Hoelide, ten westen: een watering genaamd de Zweth; 2 morgen in het zwartelant,
belend ten noorden: de abdis van Reynsburch, ten oosten: Lichtvoetsvaert, ten
zuiden: Dirc Spoeyvloet en ten westen: een buurweg.
2-11-1373: Aernt Scuttelaer na opdracht uit eigen (L.H. 50, fol. 133).
17-4-1383: Pieter die Onvervaerde Jansz. bij dode van zijn broer Aernt Scuttelaer (L.H. 50,
fol. 133).
..-.-1390: Pieter d’Onvervaert, wonende te Vlaerdinghen, met ledige hand (L.H. 422, fol. 4).
66. 5 morgen land te Vlardinghe.
..-.-1...: Jonas van den Zile, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 46v).
67. 5 morgen land in Vlaerdingerambacht (1390: in het Nuweland).
27-7-1314: Clays Costinsz. (L.H. 90, fol. 70v).
21-5-1354: Lysbeth IJsebrants Costijnszoonsdochter, gehuwd met Herman Koeke (L.H. 90,
fol. 70v).
6-3-1365: Dirc Bokel IJsebrantsz. na overdracht door Lisebeth IJsebrant Costijnszoonsdochter, gehuwd met Jan Belle (L.H. 90, fol. 72).
..-.-1369: Dirc den Blote Werenboutsz. (L.H. 90, fol. 72).
..-.-1373: Dirc den Blote Werenboutsz. met ledige hand (L.H. 90, fol. 72).
..-.-1390: Dirc Bloot met ledige hand (L.H. 422, fol. 50v).
26-7-1399: Heer Jan die Wit, deken van Sint Marie te Utrecht, krijgt het leen ten vrij eigen
(L.H. 52, fol. 343).
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68. 5 morgen land in Janscomp (1535: in de woning en bruikwaar van Clays Heyn),
strekkende tot de weg met de erbij behorende dijk (1346: en met twee hofsteden: te
Clattenborch op de westzijde, belend ten westen: de proost van Conincvelt, ten
oosten: de weg die door de schepenen wordt geschouwd, 1535: de Hogerhucxseweg,
1578: de Baetweyde, ten zuiden: Han Evegheer, 1418: Dirc van der Hoirn, 1535:
Pieter Simonsz., 1578: de Biescamp, ten noorden: Arnd Sisere, 1418: Screvel
Vranckenz., 1535: Jacob Gerritsz. stierman, 1578: de Holysche weg), pachter:
(1593: Adriaen Lenertsz., 1626: Claes Bastiaensz., 1628: Jan Klinckenberg).
23-7-1283: Willem Groen na opdracht uit eigen (L.H. 49, fol. 20v).
..-.-1346: Badeloghe, gehuwd met Clays Adaemsz., met ledige hand (L.H. 5, fol. 59, als
duwarie ?).
..-.-1346: Clays Heynenz. met ledige hand (L.H. 5, fol. 59v).
..-.-1390: Heynric Claysz. wonende te Vlaerdinghe met ledige hand (L.H. 422, fol. 49).
1-10-1396: Jan Muys, poorter van Delft, bij dode van Heyn Claysz., zoon van zijn oudoom
(L.H. 52, fol. 222v).
6-4-1418: Jan Hugenz. die men noemt Maeslant, na overdracht door Jan Muys (L.H. 59, fol.
13v).
28-3-1436: Jan Hugenz. die men noemt Maeslant met ledige hand (L.H. 93, fol. 19v).
16-3-1439: Jan Jan Hugenz. geheten Maeslandt bij dode van zijn vader (L.H. 114, fol. 97).
30-5-1449: Wouter IJsbrantsz. na overdracht door Jan Jan Hugenzoonsz. geheten Maeslandt
(L.H. 116, cap. N.H., fol. 20).
11-8-1462: Jan Woutersz. neef van - en na overdracht d.d. 6-7-1462 door Wouter IJsbrantsz.
(L.H. 117, cap. N.H., ff 11).
30-7-1468: Boudijn Jan Wouterszoonsz. bij dode van zijn vader Jan Woutersz. (L.H. 118,
cap. N.H., fol. 3v).
2-3-1478: Meester Boudijn Jan Wouterszoonsz. krijgt het leen als erfleen (L.H. 119, cap.
N.H., fol. 4v).
18-8-1485: Dirck Engebrechtsz. bij dode van heer Bouwen Jansz. priester (L.H. 120, cap.
N.H., fol. 22v).
23-9-1510: Clemeyns Jacobsdochter, gehuwd met Pieter Dircxz. Cooman, bij dode van haar
oom Dirck Engebrechtsz. (L.H. 123, cap. N.H., fol. 26v).
7-10-1510: Engebrecht Jacobsz. bij dode van zijn oom Dirck Engebrechtsz. (L.H. 123, cap.
N.H., fol. 27v).
15-12-1535: Meester Jacob Engebrechtsz. van Eyndegheest bij dode van zijn vader Engebrecht Jacobsz. (L.H. 125, cap. N.H., fol. 95v).
24-7-1578: Geertruy van Endegeest Engebrechtsdochter, weduwe van Willem van der Laen,
hulde door Jan van Leuwen Huygensz. volgens procuratie d.d. 10-7-1578 voor notaris
IJsbrant Jacobsz. van Bouchorst, bij dode van haar broer meester Jacob Engebrechtsz. van
Endegeest (L.H. 134, fol. 123v).
22-3-1580: Willem van Craeken van der Laen, onmondig, hulde door IJsbrant Jacobsz. van
Bouckhorst, bij dode van Geertruyt van Endegeest Engelbrechtsdochter (L.H. 135, fol. 63).
5-5-1593: Willem van Craecken van der Laen doet zelf hulde (L.H. 135, fol. 63).
7-5-1593: Dirck Gerritsz. van der Wolff, onmondig, vader: Gerrit Dircksz. van der Wolff, na
overdracht door Willem van Craecken van der Laen (L.H. 138, fol. 137v).
25-5-1594: Jonkheer Martijn van Schouwen van Endegeest na overdracht door Gerrit
Dircksz. van der Wolff namens zijn zoon Dirck (L.H. 138, fol. 249v).
26-8-1622: Jonkheer Gerrit van Forest van Schouwen van Endegeest na overdracht door zijn
vader jonkheer Martijn van Forest van Schouwen van Endegeest (L.H. 143, cap. N.H., fol.
56v).
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26-12-1628: Het Sint Elysabetten Gasthuis en de Leprozen te Leyden, hulde door Johan
Deyman, gasthuismeester, na overdracht door Gerrit Brandt, stadhouder van de lenen van
Polanen en Naeldwijck voor de Prins van Oranje, namens jonkheer Gerrit van Schouwen van
Endegeest d.d. 24-12-1628 voor notaris Pieter Dircxz. van Leuwen te Leyden (L.H. 145, cap.
N.H., fol. 26v).
25-8-1637: Herman Adryaensz. Cruydenier, gasthuismeester en veertig van de stad Leyden,
ten behoeve van het Gasthuis en na aanvankelijk verzuim bij dode van Johan Deyman (L.H.
147, cap. N.H., fol. 78).
69. 6 morgen land in heer Jansambacht van der Wateringhe, belend ten noorden: Achte
Rampen met haar kinderen, ten zuiden: Jutte, de vrouw van Jacob Nannenz.
..-.-1346: Hughe Gheretsz. (L.H. 5, fol. 60).
70. 7 morgen land in Vlaerdingher ambacht.
30-12-1329: Dammas Mathijsz. koopt het leen voor 12½ lb hollands per morgen ten vrij
eigen, nadat het bij dode van Willem Jacoppijnsz. was afgestorven (L.H. 7, fol. 65).
71. 9 morgen land aan de Sijdewende in Vlardinghen.
..-.-1...: IJo, poorter van Vlardinghen, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 54).
72. 9 morgen land op die Hogherstat.
..-.-1...: Niclais Petersz., vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 54).
73. 10 morgen land op die Hogherstat in het ambacht Vlardinghen.
..-.-1346: Dieric van Ockenberghe met ledige hand (L.H. 5, fol. 59).
..-.-1390: Willem van der Made Dircsz. van Ockenberghe met ledige hand (L.H. 422, fol. 49).
1-11-1392: Willem van der Made Dircxz. van Ockenberghe krijgt het leen ten vrij eigen (L.H.
303, fol. 47).
74. 12 morgen land in Vlardingherambacht, genaamd Vrieghers.
..-.-1...: Willem uten Brake, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 54).
75. 12 morgen land achter Vlerdinghe in Jansambacht van der Wateringhe genaamd
Hofwen(ne), gelegen tussen Heynric Immenz. en Hughe’s Ledighe.
24-8-1323: Jan Butsele krijgt het leen ten vrij eigen (L.H. 1, fol. 36).
76. 12 morgen land, genaamd het Crommelant.
..-.-1...: Hugo van Hoylede, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 54v).
77. 15 morgen 2 hond land, nl. 9 morgen in het ambacht van Vlaerdinghe bij het Cruceland; 3 morgen in Vlaerdinghe in heer Jans ambacht van der Wateringhe in de
woning van Gheret Ridder en 3 morgen 2 hond in Aelmoesland in het ambacht van
de Zoutenvene.
..-.-1...: Jan Moensz. (L.H. 90, fol. 73).
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19-3-1344: Machteld Jan Moenszoonsdochter met de helft van het leen (L.H. 90, fol. 73).
Het leen 77 is gesplitst in 77A en 77B.
77A. De helft van 15 morgen 2 hond land.
2-2-1363: Clays Ghibenz., oudste zoon van - en na overdracht door zijn moeder Mechteld Jan
Moenszoonsdochter, gehuwd met Dirc Stapel, bij kinderloos overlijden te versterven op de
kinderen van zijn moeder uit dit tweede huwelijk (L.H. 90, fol. 77v).
2-11-1436: Claes Gillisz. Claesz. bij dode van zijn vader Gillis Claesz. (L.H. 93, fol. 28v),
1472: in den Briel (L.H. 283, fol. 167).
17-2-1479: Adriaen Claysz. bij dode van zijn vader Clays Gillisz. (L.H. 119, cap. Voirne, fol.
2v).
..-9-1489: Katheryn Lodewijcksdochter, hulde door haar grootvader Aernt Vranckenz., bij
dode van haar vader Lodewijck Aerntsz. (L.H. 94, fol. 32v).
26-5-1520: Meester Jeronimus van der Dorpe, raad ordinaris in de Grote Raad van Mechelen,
doet opnieuw hulde (L.H. 94, fol. 32v).
6-6-1538: Joris van Dorp bij dode van zijn moeder Katharina Lodewijcx (L.H. 126, cap.
Zeeland, fol. 11v).
6-4-1543: Heindrick van Dorp, onmondig, oom: meester Geleyn Segersz., heer van Wassenhoven, raad ordinaris van Hollandt, bij dode van zijn vader Joris van Dorp (L.H. 126, cap.
Zeeland, fol. 32).
16-3-1568: Jonkheer Heyndrick van Dorp doet zelf hulde bij monde van meester Ghijsbrecht
Back, doctor in de medicijnen, volgens procuratie d.d. 3-3-1568 (L.H. 126, cap. Zeeland, fol.
32).
17-8-1580: Heynrick Hoynck Ottenz., burger van Dordrecht, na overdracht door Heynrick
van Dorp (L.H. 135, fol. 141v).
31-3-1582: Dirck Hoynck Henricxz. bij dode van zijn vader Heynrick Hoynck Ottez. (L.H.
135, fol. 267).
13-11-1606: Otto Hoynck Heynricxz., ook namens zijn mede-erfgenamen, bij dode van zijn
vader Heynrick Hoynck Ottez. (L.H. 140, fol. 206).
19-1-1611: Cornelis Cornelisz. Vlieger na overdracht door Otto Hoynck Heynricksz. (L.H.
193, fol. 50).
16-2-1618: Cornelis Cornelisz. Vlieger, onmondig, neef: Cornelis Jorisz., bij dode van zijn
vader Cornelis Cornelisz. Vlieger (L.H. 142, cap. N.H., fol. 43).
25-2-1633: Cornelis Cornelisz. Vlieger doet zelf hulde (L.H. 142, cap. N.H., fol. 43).
Het leen 77A is gesplitst in 77C, 77D, 77E en 77F.
77C. 2 morgen 4 hond 61 roede land, genaamd het land van Willem Poel in Hoochstadt,
belend ten zuiden: de Brabersmorgen, ten westen: IJsbrant Govertsz. d’Overschie, ten oosten: de vierde Meeskamp, ten noorden: een ander deel van het leen,
genaamd de 10 hond en het gemengelde land van Cornelis Ariensz. Jongknecht.
11-2-1639: Claes Cornelisz. Vlieger te Vlaerdinghen na overdracht door zijn broer Cornelis
Cornelisz. Vlieger, bij scheiding van de boedel van zijn moeder Grietgen Claesdochter, die
het land na het overlijden van haar man Cornelis Cornelisz. had bezeten (L.H. 148, cap. N.H.,
fol. 34v).
77D. 3 morgen 1 hond 30 roede land, nl. 10 hond, belend ten zuiden: het leenland van
Willem Poel, ten oosten: Jan Symonsz. Hoogstadt met bruikwaar, ten westen: het
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gemangelde land van Cornelis Ariaensz. Jongknecht, ten noorden: een strookje
van de tweede Meeskamp; 10 hond in een perceel, genaamd de twintig hond.
11-2-1639: Haesgen Cornelis Vliegersdochter in de stad Vlaerdinghen, ongehuwd, hulde door
haar broer Cornelis Cornelisz. Vlieger, na overdracht door deze na kaveling van de boedel
van wijlen haar moeder Grietgen Claesdochter, waarin zij voor een elfde deel is gerechtigd
(L.H. 148, cap. N.H., fol. 35v).
10-3-1640: Haesgen Cornelis Vliegersdochter, gehuwd met Louris Gerritsz., doet opnieuw
hulde (L.H. 148, cap. N.H., fol. 35v).
13-8-1643: Gerrit Laurisz. te Vlaerdinghen na overdracht door Haesgen Cornelis Vliegersdochter, gehuwd met Lauris Gerritsz. (L.H. 149, cap. N.H., fol. 56).
77E. 1 morgen land belend ten zuiden: de Groene weg, ten westen: Lambrecht
d’Overschie, ten noorden en oosten: Cornelis Allertsz. brouwer te Schiedam.
11-2-1639: Cornelis Allertsz., brouwer te Schiedam, na overdracht door Cornelis Cornelisz.
Vlieger (L.H. 148, cap. N.H., fol. 36v).
31-3-1648: Johanna Cleywechs, gehuwd met Jacobus Nisenius, doctor in de medicijnen, bij
dode van haar vader Cornelis Allertsz. (L.H. 150, cap. N.H., fol. 97v).
77F. 10 hond land, belend ten oosten: het Crommelandt, ten zuiden: Jacob Maertensz.
en Thijs Jansz. met bruikwaar, ten westen en noorden: Lauris Adriaensz.
29-1-1611: Lauris Adriaensz. na overdracht door Cornelis Cornelisz. de Vlieger (L.H. 226,
fol. 74).
5-6-1632: Adriaen Laurensz. van der Hoeven te Vlaerdingen, hulde door Ewoudt Brandt,
stadhouder van de lenen van de prins van Oranje als heer van Polanen en Naeldwijck, volgens
procuratie d.d. 4-6-1632, bij dode van zijn vader Lauris Adriaensz.
77B. De helft van 15 morgen, 2 hond land.
4 morgen land, genaamd Ghibe’s Ridderscamp, in heer Jans ambacht van der
Watering, belend ten noorden: Heinric Gheillenz., ten noorden: de Lichtevoetsvaart, ten zuiden: Dirc Hadewijz. en ten westen: Jan Margrietenz.
2-2-1363: Dirc Stapel na overdracht van het eerste perceel door zijn vrouw Mechteld Jan
Moenszoonsdochter, met het tweede perceel na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te
versterven op Clays Ghibenz. (L.H. 90, fol. 89v).
13-6-1382: Willem Dirc Stapelsz. zoals zijn broer het leen 77A houdt (L.H. 50, fol. 197).
16-11-1401: Willem Stapelsz. krijgt het leen ten vrij eigen wegens bewezen diensten in de
oorlog tegen de Vriezen, waarin hij gevangen is geweest (L.H. 52, fol. 434v).
78. 20 morgen land te Vlardinghe, genaamd de Tempel (1364: in heer Jans ambacht
van Wateringhe).
..-.-1...: Gerart Dode, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 47v).
21-6-1335: Ghearaerd Zweym bij dode van zijn vader Ghizebrecht Zweym (L.H. 49, fol. 22).
28-6-1364: Ghisebrecht Zweym te Leyden als recht leen (L.H. 50, fol. 85).
..-.-1390: Ghisebrecht Sweym met ledige hand (L.H. 422, fol. 49).
3-4-1429: Jan van der Werve bij dode van zijn vader Spronc van der Werve (L.H. 62, fol.
80v).
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12-2-1434: Herper van der Werve bij dode van zijn broer Jan van der Werve (L.H. 62, fol.
169v).
29-4-1458: Jonkvrouwe Steffenye van der Werve, hulde door Willem van Alcmade IJsbrantsz., na overdracht door haar vader Herper van der Werve, behoudens het vruchtgebruik
en de lijftocht van haar moeder Janne van den Berghe; bij kinderloos overlijden te versterven
op haar zuster Volcwijff (L.H. 116, cap. N.H., fol. 69v).
25-5-1484: Katherine Roelofsdochter, gehuwd met Floris Bolle, bij dode van haar moeder
jonkvrouwe Steffenije van der Werve en draagt het leen over aan haar zuster Alijde Roelofsdochter, hulde door haar vader Roelof Andriesz. (L.H. 120, cap. N.H., fol. 14).
24-11-1552: Heer Aelbert Bol, priester, hulde door IJsbrant van Sperwou, bij dode van zijn
moeder Alijt Roelofsdochter (L.H. 127, cap. N.H., fol. 84v).
7-3-1555: Gerrit Bol Willemsz. onmondig, oom: Roelf Bol, bij dode van zijn vader Willem
Bol, die binnen een jaar na zijn broer heer Aelbert Bol, priester, is gestorven (L.H. 128, cap.
N.H., fol. 14).
17-9-1583: Ghijsbrecht van Beresteyn te Delft, onmondig, vader: Pouwels van Beresteyn, na
overdracht door Gerrit Bol Willemsz. (L.H. 135, fol. 361v).
23-11-1589: Heyndrick Bugge na overdracht door Pouwels van Beresteyn namens zijn zoon
Ghijsbrecht (L.H. 137, fol. 281).
Het leen 78 is gesplitst in 78A en 78B.
22-7-1396: Gijsbrecht Spronc van der Werve bij koop, nadat het leen bij dode van Ghijsbrecht Zweym Gherijt Zweymenz. was afgestorven, te versterven op zijn zoon Jan (L.H. 52,
fol. 219v).
78A. 7½ morgen land (1670: belend ten oosten: de Geersloot, ten zuiden en westen: de
Middelwatering en ten noorden: Cornelis Adriaensz. met recht van uitpad over de
woning van Jacob Maertensz.).
30-1-1591: Jacob Maertensz. te Vlaerdingerbrouck na overdracht door Heyndrick Dircxz.
Bugge (L.H. 137, fol. 364).
10-5-1607: Jonkheer Anthonis van Duvenvoorde, heer van den Bosch (L.H. 140, fol. 258).
11-4-1629: Jonkheer Arent Adam van Wassenaer van Duvenvoirde, heer van den Bosch,
onmondig, voogd: jonkheer Jacob van Tuyl van Bolckesteyn, bij dode van zijn vader jonkheer
Anthonis van Wassenaer en Duvenvoirde (L.H. 145, cap. N.H., fol. 33v).
3-10-1639: Jonkheer Arent Adam van Wassenaer en Duvenvoirde, heer van den Bosch en van
Zanen, doet zelf hulde (L.H. 145, cap. N.H., fol. 34).
78B. 12½ morgen land.
30-1-1591: Cornelis Adriaensz. na overdracht door Heyndrick Dircxz. (L.H. 137, fol. 363v).
25-5-1622: Adriaen Cornelisz. wonende in Vlaerdingerbroeck op den Tempel bij dode van
zijn vader Cornelis Adriaensz. (L.H. 143, cap. N.H., fol. 50v) en belast het leen met 400 lb
van 40 groten ten behoeve van Dirck Gael, griffier van de lenen, en op 26-4-1625 met nog
eens 400 lb ten behoeve van dezelfde (L.H. 200, fol. 169v en 255v).
79. 28 morgen land in Vlardingher ambacht.
..-.-1...: Didderic van Hoghelede heer Niclaisz., vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 54).
80. 60 morgen land in Vlardingher ambacht.
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..-.-1...: Didderic heer Reinersz. van Hoilede, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 53v).
81. 129 morgen land in Maselant en Vlardinghe.
..-.-1...: Rampe van Vlardinghe, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 53v).
82. De ambachtsheerlijkheid van Vlerdinghen, de visserij van de sluizen en de helft van
de oude dijk aldaar (1388: en de Nieuwelandse tiende).
8-2-1276: Heer Geraerd van Wateringhe, ridder, ontvangt de visrechten in zijn ambacht (Gemeentearchief Vlaardingen, heerlijkheidsarchief), vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 45v).
14-9-1321: Jan van der Wateringhe bij dode van zijn vader heer Jan van der Wateringhe (L.H.
1, fol. 16).
..-.-1...: Heer Aelbrecht van der Wateringhe bij dode van zijn vader heer Jan (L.H. 50, fol.
165).
29-4-1386: Heer Aelbrecht van der Waeteringhe krijgt recht van opvolging voor zijn dochter
(L.H. 49, fol. 21v).
11-8-1388: Jonkvrouwe Willem heer Aelbrechtsdochter van der Wateringhe, gehuwd met
Gherijt van Egmonde, krijgt het visrecht in de nieuwe sluizen in plaats van dat in de oude, die
door de heemraden van Delfland zijn afgekeurd (L.H. 50, fol. 276v).
De beleningen tot en met 1610 zijn gelijk aan die van het leen 26.
15-3-1611: Pieter Gerritsen van Ruytenberch na overdracht door meester Dirck van Reynegem namens heer Charles, prins van Rebecque (L.H. 193, fol. 40v).
28-6-1629: Willem van Ruytenburch, na uitstel, bij dode van zijn vader Pieter van Ruytenburch (L.H. 145, cap. N.H., fol. 37v).
83. Het dienstbetoon door de bewoners van de burggrafelijke hofsteden te Vlaerdinghe
(1333: het recht van de burggraaf of zijn officiële bode om per schip op kosten van
de bewoners van de 8 hofsteden (XIVd: in de Vylpoort, 1525: Vuylpoort) een getij
op en af te worden gevoerd: een winterzalm binnen de vasten voor palmendag
(XIVd: op een vastenavond) te leveren in de herberg van de burg graaf; bij wisseling van eigenaar van een hofstad moet worden betaald 2 schelling) en (1340: 48
schelling per jaar aan hofstedenhuur, 1376: uit 6 hofsteden in Quadeport te Vlaerdinc in heren Albrechts ambacht van der Wateringe en een winterzalm te leveren in
de herberg van de burggraaf op ‘t Zand, XIV B: gespecificeerd: Claes Jacobsz. 6
schelling, Jan Katrinenz. 6 schelling, Willem Coppijnsz. 6 schelling, Diddeboy 5
schelling, Jacob Jacobsz. 3 schelling 6 penning, Heynric Jansz. 3 schelling, Claes
Jansz. 3 schelling, Willem van Hodenpijl 5 schelling, Aechte Dirc Jonyssoens 26
penning, Willem Jansz. 18 penning en Pieter Jansz. 3 schelling; 1525: 42 schelling en
een zalm).
..-.-1...: Diederic, burggraaf van Leyden, die op 27-12-1333 zijn rechten in de Vuylpoort
nader vastlegt (Leenkamer Wassenaar, register AA, fol. 21).
2-4-1340: Philips van Wassenaer bij dode van zijn oom heer Dieric, burggraaf van Leyden
(L.H. 5, fol. 6).
..-.-1...: Dirc van Wassenaer, burggraaf van Leyden, die op 25-3-1376 de hofsteden in Quadepoort uitgeeft (Leenkamer Wassenaar, register AA, fol. 11, 66, 67v en 72).
De volgende beleningen zijn tot en met 1610 gelijk aan die van het leen 10.
20-1-1621: Pieter van Ruytenburch, ambachtsheer van Vlaerdingen, weesmeester te Amsterdam, hulde door zijn schoonzoon Adriaen Pauw, ridder, heer van Heemstede, pensionaris van
Aemstelredamme, volgens procuratie d.d. 14-1-1621, verleden voor Salomon Heyndricx,
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secretaris en notaris te Amsterdam, na koop in 1616 samen met het volgende leen voor 1200
lb van 40 groten van de prins van Espinoy namens de prinses van Ligne (L.H. 143, cap. N.H.,
fol. 46).
28-6-1629: Willem van Ruytenburch na uitstel bij dode van zijn vader Pieter van Ruytenburch (L.H. 145, cap. N.H., fol. 37v).
84. De tol van Vlerdinghen van de winter- en de zomermarkt en van de weekmarkt
(XIVb: de markten, de tollen en de dobbelscoel en boverie tijdens de markten, die
verhuurd worden op 1 mei en betaald op de eerste Vlaerdinger markt: 1525: een,
jaarlijkse markt, 2 vrije markten, de tol c.a.).
(1621: plus het pluimgraafschap en de zwaandrift van Vlaerdingen en Vlaerdinger
ambacht).
..-.-1...: De heer van Wassenare, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 45).
6-1-1300: Dijederic van Wassenare, bij dode van zijn vader en van zijn grootvader (leenregister Wassenaar A, fol. 48 en origineel).
..-.-1...: Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden (leenregister Wassenaar AA, fol. 63 en
67v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 83.
‘T WOUDT
85. Het patronaatrecht van de kerk van Woude met de er toe behorende goederen.
1-11-1277: De gemeente of parochianen van Woude na overdracht door Bartholomeus van
Made (Gemeentearchief Delft, archief van de kerkeraad van ‘t Woudt, inv.nr. 1, blz. 149151).
ZOUTENVEEN
86. 6 morgen land op het Zoutenvene in het gerecht ervan (1390: in de Ketel).
4-10-1324: Heer Gheret van Raephorst krijgt het recht van opvolging, indien hij zonder zoon
zal komen te overlijden, voor zijn dochter Hazetiaen (L.H. 2, fol. 35).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 39.

49
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Leenkamers.

