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AKKERSDIJK
1. 7 morgen land in Schije-ambacht op Trintvene.
..-.-1346: Dieric van der Spangien na koop als recht leen, nadat het bij dode van zijn broer was
afgestorven (r.r. 200).
25-11-1372: Jan van der Spangen (L.H. 50, fol. 131v).
..-.-1383: Het leen is bij dode van Jan van der Spangen afgestorven (r.r. 226).
2. 14 morgen land op die Lede, aan de noordzijde (1353: in het ambacht van Scie, bij de
Zintele, genaamd Trintvene; 1416: in het ambacht van Ouderschie, genaamd het Rijnsveen, belend ten noorden: Robbrecht Costijnsz. en Hadewij, ten zuiden: de Leede, ten
oosten: Jan de Olyslager, Machtelt de bagijn en Alijt Dammes, ten westen: de Schije).
..-.-12..: Aernout van den Vene, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol. 54).
23-5-1353: Willem van den Vene te Sciplude bij dode van zijn vader Willem Aerntsz. van den
Vene (L.H. 42, fol. 5v).
18-6-1385: Philips van den Dorp Willemsz. van den Veen (L.H. 432, blz. 30).
22-1-1390: Philips van Dorp met ledige hand (L.H. 422, fol. 49).
14-6-1396: Filips van Dorp tocht zijn vrouw Florijs Caterine, vrouwe van den Dorpe (L.H. 52,
fol. 215v).
25-7-1411: Vrouwe Beatrijs van den Dorpe, bastaarddochter van hertog Willem etc., krijgt voor
haar leven de lenen van haar overleden man Philips van Dorp toegewezen (L.H. 55, fol. 85v).
20-8-1416: Jan van den Dorp, meesterknaap van de herberg van Willem, hertog in Beieren, na
koop tegen 136 kronen, nadat het leen bij dode van heer Philips van Dorp was afgestorven, en in
mindering van 504½ kronen 7 groten, die de hertog hem schuldig is van kosten van de herberg in
den Hage (L.H. 54, fol. 146v).
3. 10 morgen land op het Trintvene, die Visscerken in achterleen houdt; 24 morgen land
op het Trintvelt.
..-.-12..: Heer Ghisebrecht Bokel, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol. 50v).
4. 35 schelling per jaar uit land op het Rindveen.
..-.-1...: De vrouw van Heynric van Cats (r.r. 198).
Nadat het leen 4 na de dood van de vrouw van Heynric van Cats is afgestorven, is het gesplitst in
4A en 4B.
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4A. De helft van 35 schelling per jaar.
..-.-1344: Airnd de Bedronghen na koop tegen 12 schilden (r.r. 198).
4B. De helft van 35 schelling per jaar.
..-.-1344: De erfgenamen van Heynric van Cats na koop (r.r.198).
BERKEL
5. 10 pond per jaar uit de goederen in Berkel en Roderise.
..-.-1...: ver Lisen van Roderise, het leen is in 1321 afgestorven (L.H. 1, fol. 21).
6. 10 pond per jaar uit de goederen in Berkel en Roderise.
..-.-1...: Florens van Dortoghe, het leen is in 1321 (L.H. 1, fol. 21).
7. 10 pond per jaar uit de goederen van Berkel en Roderise.
..-.-1...: De weduwe van Claes Molnar als haar lijftocht, vermeld in 1316, het leen blijkt in 1321
afgestorven te zijn (r.r. 197 en L.H. 1, fol. 21).
De lenen 5, 6 en 7 zijn samengevoegd tot het leen 8.
8. 30 pond per jaar uit de goederen van Berkel en Roderise.
6-8-1321: Enghebrecht, rentmeester van Noirt Holland, vermeld in 1334 als Enghebrecht van
Voerscoten (L.H. 1, fol. 21 en Archief van de graven van Holland, inv.nr. 1434).
20-2-1325: Enghebrecht, rentmeester van Noirt Holland, tocht zijn vrouw Lisebeth (L.H. 1, fol.
48v).
22-6-1326: Engelbrecht van Voerscoten tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Aleid van
Barendrecht aan 17 pond 10 schelling hollands uit het leen (L.H. 1, fol. 59).
9. 10 pond per jaar uit de goederen in Roderise.
..-.-1...: Jonkvrouwe Margrete, vermeld in 1316 (Archief van de graven van Holland, inv.nr.
1434; het is mogelijk dat dit leen hetzelfde als 6 pond per jaar, die in 1344 en 1345 worden uitbetaald aan jonkvrouwe Margrete van Berke, r.d. 198 en 199).
10. 1282: het ambacht Roderise tussen de landscheiding en de Striclede, (1330: het ambacht van Berkel, 1351: met het schoutambacht, 1394: de ambachtsheerlijkheid van
Berckel en Roderijs met renten, tijnsen en verdere toebehoren, 1623: het ambacht
Berckel met de schout-, secretaris- en bodeambachten, de erftijns van 100 nobelen van
45 stuiver per jaar, de landgifte, de pacht van de molenwerf).
11-12-1266: Alewijn, ridder, en Arnest van Wulven erkennen het patronaatsrecht van de ambt
van Egmond over de door hen gestichte kerk te Berkel (Archief van de abdij van Egmond,
inv.nr. 3, fol. 46v en inv.nr. 689).
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..-.-12..: Heer Aelwijn van Roderise en heer Arnest van Wulven, vermeld op 1-6-1281 (Rekenkamer, inv.nr. 127, fol. 7v en L.H. 49, fol. 27).
..-.-12..: Heer Alewin van Roderise en Heer Arst van den Broke, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol.
46).
..-.-1...: Ghiselrecht van Starckenburch houdt de helft van het leen, vermeld in 1330 (L.H. 10,
fol. 27v).
..-.-13..: Heer Willaem van Duvenvoirde na overdracht door heer Ghijsbrecht van Sterckenborch
(Nassau Domein archief I, inv.nr. 736).
..-.-1350: Heer Willaem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, geeft het leen aan zijn neef Gheraert van Pollanen in achterleen (Nassau Domein I, inv.nr. 736).
..-.-135.: Philips Persoenresz., nadat het leen verbeurd is door heer Willem van Duvenvoirde,
heer van Oesterhout, en zijn neef Gheride van Pollanen (L.H. 23, fol. 4v).
29-9-1351: Heer Gherijt van Herlaer, ridder, na overdracht door Philips Persoenresz. (L.H. 23,
fol. 4v).
..-.-135.: Heer Jan van Herlaer, vermeld op 22-9-1355, wanneer Gerrit van Pollanen zijn aanspraken op het leen opgeeft (L.H. 23, fol. 73v).
24-3-1360: Jan van Herlaer, heer van Ameyden, tocht zijn vrouw Marien (L.H. 50, fol. 50v).
8-6-1367: Jan van Herler, heer van Ameyde, gehuwd met Maria van Asperen, stellen voor 20
pond zekerheid op het leen ten behoeve van Henrick Jansz. van Rotterdam tot december 1368
(Gemeentearchief Rotterdam, register Berkel en Rodenrijs fol. 16); 1374: het leen is belast met
1000 franse schilden, 1390: Henric, heer van Viane en Hammeyde verklaart aan de heer van Egmont de lijftocht van de vrouwe van Heerlaer te zullen betalen uit het leen (Rijksarchief Parijs,
serie T* 159,20, inv.nr. 2, fol. 96v).
8-9-1393: Filips van der Spange, baljuw van Delflant, moet namens de graaf het bij vonnis aan
deze toegewezen leen in beslag nemen (L.H. 303, fol. 78).
31-12-1393: Vrouwe Marie van Asperen, vrouwe van der Ameyde, draagt aan heer Splinter van
Loenreslote de door haar man Jan van Herlaer vastgestelde lijftocht over, zijnde de helft van
Berkel (L.H. 52, fol. 107v).
21-9-1394: Heer Aernt van Egmonde en van IJselsteyne na overdracht door vrouwe Heylwich,
vrouwe van de Goye en van de Ameyde, gehuwd met heer Heynrick van Vyanen (L.H. 52, fol.
141).
..-4-1409: Johan heer van Egmonde en IJsselsteyn krijgt uitstel van verheffing tot 25-7-1409 na
dood van zijn vader heer Aernt heer van Egmonde (L.H. 309, fol. 2v); 31-8-1410: het verzuim
wordt kwijtgescholden, mits voor 4-2-1411 hulde wordt gedaan (Rijksarchief Parijs, serie T,
159).
12-4-1411: Johan, heer van Egmond en IJselstein belooft aan zijn broer Willem van Egmond het
leen in achterleen te geven (Nassau Domein archief, II, inv.nr. 812).
6-8-1451: Willem, broeder tot Gelre, heer tot Egmonde, bij dode van zijn vader heer Jan van Egmonde (L.H. 116, cap. Kennemerland, fol. 12).
1-3-1480: Heer Jacob, bastaard van Borsselen, heer van Clevendame, raad en kamerling, ridder,
na overdracht volgens vonnis van leenmannen door Willem, heer tot Egmonde en Bair, ridder,
raad en kamerling (L.H. 119, cap. N.H., fol. 16v).
15-12-1504: Adriaen van Borsselen bij dode van zijn vader heer Jacob van Borsselen en draagt
met toestemming van zijn jongere broer Jacob van Borsselen het leen over aan Johan, graaf van
Egmondt, heer van Bair, stadhoudergeneraal van Hollandt, Zeelandt en Vrielandt (L.H. 122, cap.
N.H. fol. 53).
9-8-1530: Karel, graaf van Egmondt, heer tot Bair, Hoochtwoude etc., onmondig, hulde door
Adriaen van Borsselen, bij dode van zijn vader graaf Jan van Egmondt (L.H. 125, cap. Friesland,
fol. 9).
27-10-1538: De graaf van Egmondt doet zelf hulde (L.H. 125, cap. Friesland, fol. 9v).
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15-12-1542: Heer Lamorael, graaf van Egmont, heer tot Bar, Hoochtwoude etc., hulde door
meester Vranck Boodt, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie d.d. 18-11-1542,
bij dode van zijn broer graaf Charles (L.H. 126, cap. Friesland, fol. 6).
15-6-1578: Philips, graaf van Egmont, prins van Gavere, onmondig, hulde door Antonis Geniets
volgens procuratie verleden op 28-12-1576 door zijn moeder Sabine, paltsgravin van de Rhijn,
hertogin in Beyeren, douairière gravin van Egmont, bij dode van zijn vader heer Lamorael, graaf
van Egmont etc. en na afstand door zijn moeder van haar rechten (L.H. 134, fol. 230v).
20-11-1600: Jonkheer Johan van Oldebarneveld, heer van de Tempel en van Groenevelt, advocaat en raad van de grafelijkheid van Hollandt, na overdracht in handen van zijn schoonzoon
jonkheer Reynout van Breederode, heer van Veenhuisen, op 18-11-1600 tegen 1800 pond van 40
groten Vlaams, te betalen in 3 termijnen aan de rentmeesters van het huis Egmondt Jan Thomasz.
en Jan van der Molen, door meester Willem Schouten, raad en rekenmeester van dit huis, volgens procuratie verleden op 16-11-1600 door Lamorael, graaf van Egmondt, prins van Gavere en
Steenhuysen (L.H. 136, fol. 130v).
21-10-1624: Johan van Oldebarnevelt, onmondig, hulde door meester Henrick Persijn, advocaat
voor het hof van Hollandt, volgens procuratie verleden voor notaris Henrick Benninck te ’s-Gravenhage door zijn aangetrouwde ooms heer Reynout van Brederode, ridder, vrijheer van Wesenberch, heer van Veenhuysen, Spanbrouck, Oosthuysen, president in de Hoge Raadt van Hollandt,
Zeelandt en Westvrieslandt, weduwnaar van Geertruydt van Oldebarnevelt, heer Cornelis van
der Myle, heer van Backum en Dubbeldam, ridder, gehuwd met Maria van Oldebarnevelt, jonkheer Theophilus van Cats, heer van Heyloo, Colster, Guntersteyn etc., en door zijn moeder vrouwe Anna van Brandtwijck, weduwe van Reynier van Oldebarnevelt, heer van Groenevelt, na
koop tegen 92.120 pond groot Vlaams van de gecommiteerden van de Staten van de goederen
van wijlen zijn grootvader Johan van Oldebarnevelt, advocaat van Hollandt en Westvrieslandt en
na afstand door zijn grootmoeder Maria van Utrecht, vrouwe van Oldebarnevelt, van haar rechten (L.H. 144, cap. N.H., fol. 21v en cap. Kennemerland, fol. 13).
23-5-1633: Jacob van Oldebarnevelt, onmondig, hulde door zijn stiefvader Jacob Westerbaen,
bij dode van zijn broer Jan van Oldebarneveldt volgens octrooi d.d. 18-2-1632 en testament op
23-2-1632 gepasseerd op het huis Westercamp, behoudens de lijftocht van zijn moeder vrouwe
Anna van Brandtwijck, vrouw van Brandtwijck en Gybelandt (L.H. 146, cap. N.H.fol. 52).
4-7-1640: Jonkvrouwe Françoise van Oldebarneveldt, vrouwe van den Tempel en in Grisordt,
gehuwdt met jonkheer Adriaen van Naeldwijck, bij dode van haar broer Jacob van Oldenbarneveldt (L.H. 148, cap. N.H. fol. 81).
7-4-1645: Jonkheer Johan van Naeltwijck, onmondig, hulde door zijn vader jonkheer Adriaen
van Naeltwijck, bij dode van zijn moeder vrouwe Franchoise van Oldebarneveldt, vrouwe van
den Tempel, Berckel, Rodenrijs etc., volgens octrooi d.d. 27-12-1628 en testament gepasseerd op
11-1-1644 voor notaris Duyrcant in den Hage, waarin zij tot voogden benoemt haar neven jonkheer Adriaen van der Mijlen, heer van der Mijlen en Bleskensgraeff, gouverneur van Willemstadt, en jonkheer George Gleeser, kapitein van de garde van zijn hoogheid (L.H. 150, cap. Arckel, fol. 4v en cap. N.H. fol. 8 v).
PIJNACKER
11. 24 pond per jaar uit de bede (1316: uit de buur) van Pinacker.
..-.-12..: Batholomeus van der Made, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol. 47).
..-.-1...: Heer Willem van der Made, vermeld in 1316, op 3-6-1328 en 21-7-1329 (r.r. 197 en
Nassau Domein archief, inv.nr. 6525, fol. 253 en 253v).
19-7-1330: Het leen is afgestorven bij dode van heer Willem van der Made, ridder (L.H. 1, fol.
89v).
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12. 4 pond per jaar uit de landhuur van Pinacker.
..-.-12..: De heer van Wassenare, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol. 45).
13. 8 pond per jaar (1334: 3 pond uit de huur in Pynacker).
..-.-1...: Hughe van Vloten, vermeld in 1316 (r.r. 197).
..-.-13..: Willem van Vloten, vermeld in 1334, 1343 en 1344 (r.r. 198, 199 en Archief van de graven van Holland, inv.nr. 1434).
1-8-1388: Hughe van Vleuten Willemsz. van Vleuten (L.H. 50, fol. 276).
..-.-1390: Hughe van Vleuten te Vleuten met ledige hand (L.H. 422, fol. 26v).
14. 2 pond per jaar uit het Hoefland van Pinacker.
..-.-12..: Katerina en Aleyd Gerard Sotendochters, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol. 55).
15. 10 morgen land te Pinacker.
..-.-1282: Jan van den Dorpe verkoopt het leen tegen 55 pond nadat de hof afbrandde, waarvoor
hij een ander leen zal opdragen (L.H. 5, fol. 47v).
16. Een tiende te Pinacker (1399: belend ten oosten: het ambacht van heer Willem van Egmond, ten zuiden: de Laycker, ten westen: Nuwencoep en Hoghenveen, strekkende in
het noorden over de zijdewin aan Zoetermeer, vermeerderd met het recht op de elfde
turf, die binnen dit gebied wordt gestoken, 1457: met het houtgelt, 1524: met de turfmaat).
23-6-1269: Johan, zoon van broeder Arnold van den Dorpe, ridder, na overdracht door Wouter
van Ruvene, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn zuster Conegunda en haar nakomelingen en bij gebreke van dien op zijn zuster Petronella op gelijke wijze (L.H. 50, fol. 124).
2-10-1370: Willem van den Veen (L.H. 50, fol. 124).
18-6-1385: Philips van den Dorp Willemsz. van den Veen (L.H. 432, blz. 30).
22-1-1390: Philips van Dorp met ledige hand (L.H. 422, fol. 49).
14-6-1396: Filips van Dorp tocht zijn vrouw Florijs Caterine, vrouwe van den Woude en van den
Dorpe (L.H. 52, fol. 215v).
20-11-1399: Philips van den Dorpe krijgt het recht op de elfte hout indien binnen zijn tiende turf
wordt gestoken (L.H. 52, fol. 356).
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).
10-10-1434: Dirc die Bloot Hugenz. na dode van zijn broer Philips die Bloot (L.H. 62, fol. 115).
17-2-1436: Gerijt heer Gerijtsz. van Egmonde na overdracht door Diederijc die Bloete, te versterven op zijn dochter jonkvrouwe Gerijt, gehuwd met Henric van Nijenvelde (L.H. 114, fol.
40v).
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30-1-1447: Jonkvrouwe Gerijt Gerijt heer Gerijtszoonsdochter, gehuwd met Henric van Nyenvelt, bij dode van haar vader Gerijt heer Gerijtsz. van Egmonde (L.H. 115, cap. N.H., fol. 26).
20-1-1457: Gerijt van Nyevelt Henricsz. bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Gerijt Gerijt heer
Gerijtszoonsdochter van Egmonde (L.H. 116, cap. N.H., fol. 58v).
14-11-1494: Anthuenis van Nyevelt bij dode van zijn vader heer Gerijt van Nyevelt (L.H. 121,
cap. N.H., fol. 13v).
5-2-1524: Meester Vincent Cornelisz., raad en rekenmeester, na overdracht door Anthuenis van
Zuylen van Nyevelt, schildknaap, die oorspronkelijk de turfmaat behoudt, maar belast ten behoeve van meester Vincent, op 25-9-1532 verklaart Heyman van de Ketel, zoon van meester Vincent, dat deze weer met het leen is verenigd (L.H. 124, cap. N.H. fol. 63 en 64v).
8-6-1551: Meester Dammas van Droogendijck Vincentsz., raad in het grafelijk leenhof, bij dode
van zijn grootvader meester Vincent Cornelisz., raad en tresorier van de domeinen (L.H. 127,
cap. Arckel, fol. 28v).
22-8-1561: Willem van Droogendijck bij dode van zijn vader meester Dammas van Droogendijck (L.H. 129, cap. Arckel, fol. 18).
11-1-1578: Jonkvrouwe Margriete van Droogendijck, gehuwd met Anthuenis van der Noot, bij
dode van haar broer Willem van Droogendijck (L.H. 134, fol. 9v).
4-2-1583: Anthonie van der Noot, onmondig, neef: Cornelis van Bleyenburch Heymansz., bij
dode van zijn moeder jonkvrouwe Margriete van Droogendijck (L.H. 135, fol. 314v).
31-5-1589: Willem van der Noot, onmondig, oudoom: Jacob van Cabbau, bij dode van zijn broer
Anthonis van der Noot (L.H. 137, fol. 244v).
26-4-1593: Willem van der Noot, onmondig, hulde door Willem van Duyn Joostensz. volgens
procuratie verleden op 16-4-1593 door zijn grootmoeder jonkvrouwe Geertruydt Pijnsz., weduwe van meester Dammas van Droogendijck (L.H. 137, fol. 224v).
26-10-1604: Jonkvrouwe Maria van der Noot, neef: Joos de Jonge, dochter van wijlen jonkheer
Anthonis van der Noot en wijlen jonkvrouwe Margriete van Droogendijck, bij dode van haar
broer Willem van der Noot (L.H. 140, fol. 3).
12-10-1606: Jonkvrouwe Margriete van der Noot, dochter van wijlen jonkheer Anthonis van der
Noot en wijlen jonkvrouwe Margriete van Droogendijck, bij dode van haar zuster jonkvrouwe
Maria van der Noot, gehuwd met Eraedt van Pypenpoy, heer in Merchten, hulde door Joseph van
Meerhout, notaris in den Hage, volgens procuratie verleden op 4-10-1606 in de griffie van het
Hof van Holland (L.H. 140, fol. 196).
30-10-1609: Jonkheer Willem Anthonis van Schagen bij dode van zijn moeder jonkvrouwe
Margriete van der Noot (L.H. 226, fol. 254).
11-2-1633: Heer Diederick van Schagen, heer van Oud- en Nieuw Goudriaen, van Sint Hubert,
Waddinxveen, Zuydelwijck, Zijle en van de hofstad Spierincxhouck, hulde door Andries de
Reecq, secretaris van de hoogheemraden van Delfflandt, volgens procuratie d.d. 28-1-1633, bij
dode van zijn zoon jonkheer Wilhelm Anthonis van Schagen, volgens diens testament d.d. 10-51623, door hem bevestigd op 15-11-1625 (L.H. 146, cap. Arckel, fol. 11).
RUIVEN
17. 2½ morgen gelegen aan de Delfte, belend ten noorden: Huge van Ruyven, ten zuiden:
vroeger Bertelmees uter Wijck.
25-5-1394: Lijsbeth Dirc die Walendochter krijgt het leen ten eigen (L.H. 52, fol. 125).
18. 10 morgen land op Ruveen, belend ten zuiden: Willem Aelbrechtsz. en Pouwels Tedemansz., ten noorden: de hoeve van Warmont, ten westen: de Delf, ten oosten: 1 morgen land, gelegen langs de Ruveense weg en genaamd het Aelmosseland.
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..-.-1...: Coppaert van den Hoghenwerve tocht zijn vrouw Nelle (L.H. 1, fol. 69).
19-5-1328: Dieric Wigghersz. krijgt het leen ten eigen na koop na de dood van zijn oom Coppaert van den Hoghenwerve, behoudens de lijftocht van diens weduwe Nelle (L.H. 1, fol. 69).
19. 11 morgen land op Ruven.
..-.-12..: Alebrecht van Ockenberghe, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol. 51v).
..-.-1...: Willem Aelbrechtsz. (L.H. 1, fol. 75v).
..-.-1334: Het leen is bij dode van Willem Aelbrechtsz. aan de leenheer gekomen (Archief van de
graven van Holland, inv.nr. 1434).
20. 12 morgen land.
..-.-13..: Jan Vranckenz. (L.H. 1, fol. 40v en fol. 75v).
Het leen 20 is gesplitst in 20A, 20B en 20C.
20A. 3 morgen land te Ruveen, belend ten noorden: land, dat vroeger door Willem Aelbrechtsz. in leen werd gehouden, ten westen: de Ruveense weg, ten zuiden: land, dat
Dirc Wiggersz. in leen houdt, ten oosten: de watersloot.
21-9-1329: Mathijs Dircsz. na overdracht door Jan Vranckenz. (L.H. 1, fol. 75v).
20B. 4 morgen land op Ruwe vene (1367: Ruvene), belend ten noorden: Jan Vranckenz.,
ten westen: de Ruvense weg, ten zuiden: de Leedweg, ten oosten: de watersloot.
1-1-1324: Dirc Wigghersz. na overdracht door Jan Vranckenz. (L.H. fol. 40v).
8-9-1337: Dieric Wigghersz. tocht zijn vrouw Alide (L.H. 30, fol. 21).
3-2-1367: Wiggher Dircsz. bij dode van zijn vader en draagt het leen over aan Gerrit Willemsz.,
waarbij zijn moeder Machtelt, gehuwd met Jacob Symonsz., afstand doet van haar lijftocht (L.H.
49, fol. 25).
..-.-1390: Gherijt Willemsz. met ledige hand (L.H. 422, fol. 11).
..-.-139.: Aernt Willem Gherijt Willemszoonsz. (L.H. 422, fol. 11).
20C. 5 morgen land op Ruveen, belend ten westen: de Delf, ten noorden: land in leen gehouden van de graaf door Willem Aelbrechtsz., ten oosten: de Ruveense weg, ten
zuiden: Ogier Caluwartsneve.
1-1-1324: Gheraerd Ghisebrecht Mayenz., gehuwd met Aechte, na overdracht door Jan Vranckenz. (L.H. 1, fol. 41).
21. 17 morgen land op Ruwenvene, genaamd de Gouden bodem.
16-2-1325: Ogier Kalewardsneve tocht zijn vrouw jonkvrouwe Theusijn aan de mindere helft
van het leen, te versterven op de kinderen, die zij bij hem zal nalaten, bij gebreke van deze op
zijn oudste zoon (L.H. 1, fol. 48v).
Het leen 21 is gesplitst in 21A en 21B.
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21A. (9) morgen land.
..-.-13..: Gerit van Zwindrecht, vermeld op 11-5-1389 (L.H. 50, fol. 292v).
21B. 8 morgen land in de Vrijenban (1389: belend ten westen: de proost van Conincxvelde, ten zuide: Symon Dammasz., ten noorden en oosten: de Ruveense weg).
20-9-1355: Meester Dirc van Tienen, klerk van hertog Willem etc., tocht zijn vrouw Congegonda Florijsdochter van Hodenpijl (L.H. 23, fol. 72).
11-5-1389: Hughe Starck Heynricksz. koopt na dode van jonkvrouwe Conigonde, weduwe van
Willem van Foreest, het leen ten vrij eigen tegen 12 pond per morgen (L.H. 50, fol. 292v).
22. Een hoeve op Ruvene.
..-.-12..: Philips Dircsz. van Wermonde, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol. 47v).
..-.-13..: Dieric van Warmonde (L.H. 1, fol. 27).
Het leen is na de dood van Dieric van Warmonde gesplitst in 22A, 22B, 22C en 22G.
22A. 8 morgen land op Ruvene, belend ten westen: de Delft, ten noorden: de proost van
Conicxvelt, ten oosten: de graaf, met land dat door jonkvrouwe Achte Bertelmeusdochter wordt gebruikt, ten zuiden: Gherit Claesz.
25-9-1324: Vriese van Coudenhoven koopt het leen ten eigen (L.H. fol. 46).
22B. 15½ morgen land in de hoeve te Ruvene, van het oosteinde in.
7-5-1322: Gheraerd van Warmonde na afstand van zijn aanspraken op de overige nagelaten leven van Dieric van Warmonde en tocht op 30-6-1322 zijn vrouw Machtelde (L.H. 1, fol. 27 en
29).
Het leen 22B is gesplitst in 22D, 22E en 22F.
22D. De mindere helft van 15½ morgen land in de hoeve, die van Gheret van Warmonde
was, van de oostzijde in.
..-.-13..: Bokel Gherritsz. van Wermonde, vermeld op 8-8-1333 (L.H. 1, fol. 99).
..-.-1346: Jan van Warmonde met ledige hand (L.H. 5, fol. 40).
9-5-1352: Claes Coene Heynenz. krijgt het leen ter eigen na overdracht door Jan Ghertisz. van
Wermonde (L.H. 23, fol. 13v).
22E. 4 morgen land te Ruyvene in de Vrijenban in de hoeve van Wermonde, belend ten
noorden: de proost van Conixvelt, ten zuideu: Dieric Wigghersz., ten westen: Dieric
Ghisebrechtsz. en ten oosten: Bokel Gheritsz. van Wermonde.
8-8-1333: Arnd de Oude krijgt het leen ten eigen na overdracht door Bokel Gheritsz. van Wermonde (L.H. 1, fol. 99).
22F. 4 morgen land in de hoeve van Warmonde, afgestorven bij dode van Philips
Gherijtsz. van Warmonde.
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9-7-1340: Gherijt Heynenz., rentmeester van Noirt-Holland en Woerden, krijgt na koop het
leen ten eigen (L.H. 30, fol. 27v).
22C. 3 pond per jaar uit de hoeve te Ruvene, die van Dieric van Warmonde was.
24-8-1323: Godekijn heer Henricsz. van Ghelre voor zijn leven op verzoek van de jonkheer van
Ghelre (L.H. 1, fol. 33).
23-8-1326: Heer Janne van den Zijle na overdracht door Godekiaen heer Henricxz. van Ghelre
(L.H. 1, fol. 61).
22G. 6½ morgen land, belend ten westen: Jan van Beveren, ten oosten: Gheraert van
Warmonde met het leen 22B, ten noorden: de proost van Conincxvelt, ten zuiden:
Dieric Ghisebrechtsz.
16-5-1330: Dieric Wigghersz. en Dieric Ghisebrechtsz. kopen tegen 43 pond hollands het
leen ten eigen (L.H. 2, fol. 65).
23. 43 morgen land op Ruvene.
..-.-12..: Aernout van den Vene, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol. 54).
Het leen 23 is gesplitst in 23A en 23B.
23A. 20 morgen land te Ruvene van de oostzijde van de weg in.
8-7-1310: Aernout van den Vene krijgt het leen ten eigen (Delftse Statenkloosters, Sint Agatha,
inv.nr. 110; hij verkoopt het op 6-9-1310 aan Robbrecht Gherardsz.).
23B. … morgen land, belend ten westen: de Zandvord, ten oosten: Robbrecht Geraerdsz.
met zijn kunderen, ten zuiden: Clais van Ruven met een grafelijk leen, ten noorden:
Konincxvelt.
14-1-1317: Erlewijn Dircxz. krijgt het leen ten eigen na overdracht door Arnout van den Vene
(Sint Agatha, inv.nr. 110).
24. 52 morgen land te Ruvene.
..-.-12..: Ghisebrecht Maye, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol. 54).
Uit het leen 24 is het leen 24A gesplitst.
24A. 10 morgen land.
1-1-1324: Gheraert Ghisebrecht Mayenz. tocht zijn vrouw Aechte (L.H. 1, fol. 41).
24B. 14 morgen land op Ruvene, strekkende van de Ruvense weg tot over de Delf,
belend ten noorden: wijlen Willem Aelbrechtsz. met een leen, ten zuiden: Ogier
Kalewardsneve en Dieric Wigghersz.
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24-9-1329: De kinderen van wijlen Gheraerd Ghisebrecht Mayenz. behoudens de lijftocht van
hun moeder Aechte aan de mindere helft, krijgen het leen ten eigen (L.H. 2, fol. 62v).
25. 239 morgen land op Ruvene in Delfambacht (1346: 100 pond per jaar, uit een stuk
land, 1390: 122 plus 28 morgen land op Ruven, 1431: het ambacht Ruven bij de stad
Delf met ongeveer 200 morgen land).
..-.-12..: Thieman van Ruvene, vermeld in 1282 (L.H. 5, fol. 47v).
..-.-12..: Clais van Ruven, vermeld op 14-1-1317 (Delftse Statenkloosters, Sint Agatha, inv.nr.
110).
..-.-1346: Clays van Ruven met ledige hand (L.H. 5, fol. 60).
31-1-1353: Heer Gheride den Witten, ridder, nadat Clais van Ruven het leen had verbeurd (l.g.
23, fol. 28).
8-2-1355: Clays van Ruveen krijgt het leen terug na vergiffenis tegen 100 pond hollands landwinning (L.H. 23, fol. 51v en r.r. 205).
24-11-1356: Claes van Ruven tocht zijn vrouw jonkvrouwe Lizebet Hughendochter van Zanen
(L.H. 25, fol. 40).
..-.-1390: Claes van Ruven met ledige hand (L.H. 422, fol. 32).
15-6-1393: Hughe van Ruyven (L.H. 52, fol. 87v).
24-7-1393: Hughe van Ruyven tocht zijn vrouw Katerine (L.H. 52, fol. 91v).
20-1-1396: Hughe van Ruyven mag een woning, groot 35 morgen, genaamd Bokelshoeve aan
zijn broer Tyman van Ruyven en een woning, groot 34 morgen genaamd Tymanshoeve, aan zijn
broer Claes van Ruyven in achterleen geven (L.H. 52, fol. 194).
31-12-1420: Huge van Ruven met ledige hand (L.H. 62, fol. 20v).
17-10-1431: Clays van Ruven bij dode van zijn vader Huge van Ruven (L.H. 114, fol. 32).
7-4-1435: Huge van Ruven bij dode van zijn vader Claes van Ruven (L.H. 114, fol. 32).
5-2-1449: Huge van Ruven tocht zijn vrouw jonkvrouwe Lijsbet Claysdochter van Haistrecht
(L.H. 116, cap. N.H. fol. 17v).
Het leen is gesplitst in 25A, 25B, 25C, 25D, 25Q en 25R.
25A. Tymanswoning met 24 morgen land en 2 kampen land, elk groot 5 morgen in het
ambacht van Ruyven.
13-11-1449: Clays van Ruven krijgt het in leen, zoals hij het tot nu toe van zijn neef Huge van
Ruyven, wiens neef hij is, in achterleen hield en zoals deze op 8-9-1449 om deze verandering
had verzocht (L.H. 116, cap. N.H., fol. 22).
28-3-1458: Pieter van Ruyven bij dode van zijn vader Clais van Ruyven (L.H. 116, cap. N.H.,
fol. 69).
26-8-1487: Pieter Zuys na overdracht op 13-8-1487 ten overstaan van Heynrick Quekel, Mare
Musch en Louryen Woutersz., leenmannen van Hollant, volgens consent d.d. 12-10-1486 door
heer Veyt, heer tot Wolckesteyn, ridder, raad en kamerling van hertog Philips etc., die het leen
kocht op 1-7-1486 na dode van Pieter van Ruyven (L.H. 120, cap. N.H., fol. 34).
31-3-1502: Cornelis Zuys als jongere zoon en bij dode van zijn vader Pieter Zuys volgens octrooi d.d. 14-5-1493 (L.H. 122, cap. N.H., fol. 32v).
29-6-1524: Jonkvrouwe Gerrit Claes Corfsdochter, weduwe van meester Jacob Pijnsz., hulde
door haar zoon meester Willem Pijn, raad van koning Karel etc., na overdracht door wijlen Cornelis Suys Pietersz. op 22-8-1511 ten overstaan van Reynier de Jonge en Andries van Herghen,
leenmannen van Holland, welke overdracht op 25-4-1524 door de voogden van diens zoon Cor-
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nelis is bevestigd en nadat aanvankelijk de belening was geweigerd (L.H. 124, cap. N.H., fol.
67v).
28-4-1525: Meester Vincent Cornelisz., eerste meester van de rekening en tresorier van de charters, na overdracht op 31-12-1524 door meester Willem Pijn namens zijn moeder jonkvrouwe
Gerrit Claes Corfsdochter, weduwe van meester Jacob Pijns ten overstaan van Willem Goudt,
raad van de keizer, ontvanger van de bede in Hollandt en West Friesland, Jacob de Jonge, heer
van Baertwijck, auditeur van de rekenkamer en Cornelis Barthoutsz., leenmannen van Holland
(L.H. 124, cap. N.H., fol. 72v).
5-10-1547: Meester Jacob Vincentsz. na overdracht door zijn vader meester Vincent Cornelisz.,
raad, treaurier generaal van de domeinen en de financiën (L.H. 127, cap. N.H., fol. 26).
10-4-1593: Adriaen van Ylen Rutgersz. namens de erfgenamen van Jacob, heer van Cabau, n.1.
de kinderen en kleinkinderen van diens zusters Margaretha, Eva, Maddelena en Martha, behoudens de lijftocht van diens echtgenote, volgens octrooi d.d. 6-12-1581 en diens testament op 3-31593 gepasseerd voor notaris Pieter van Capella, meester Anthonis Schenckels, doctor en meester Jan Qwartelaar, chirurgijn; Jacob Wittensz. en zijn zuster, gehuwd met Arnt Bol hebben reeds
4900 gulden uit de erfenis ontvangen (L.H. 138, fol. 122).
Het leen 25A is gesplitst in 25D en 25E.
25D. De helft van een woning met 24 morgen land en van 2 kampen land, elk 5 morgen
groot (1619: belend ten oosten: de Delfgause weg, ten zuiden en westen: Meester Vincent en de erfgenamen Stalper, ten noorden: het Sint Barbara convent te Delft, gemeen met jonkvrouwe Jacomijna Wittensten, weduwe van Jacob Witsen en rentmeester Gillis Vriesen).
24-11-1615: Jonkvrouwe Agatha Bolle, gehuwd met Walraven van Waardenburch, bij dode van
haar oudoom Jacob, heer van Cabau, na deling met meester Wittensz. en jonkvrouwe Jacomina
Weytsen, weduwe van Jacob Wittsen, samen met meester Ancelmus Bolle, jonkvrouwe Margaretha Bolle, gehuwd met Frederick van Deuveren en Machtelt Bolle op 4-1-1609 voor notaris
Pieter van Groenewegen te ’s-Gravenhage, waarbij elke partij de helft van het leen 25A krijgt
(L.H. 141, cap. N.H., fol. 71).
24-10-1619: Jonkheer Arent van Zuylen van Nyevelt, heer van Geresteyn en Teccop, na overdracht door jonkheer Walraven van Waerdenburch volgens procuratie op 22-10-1619 te Woudenberch verleden door zijn vrouw jonkvrouw Agatha Bolle van Hamersfelt tegen 8000 karolus
gulden (L.H. 142, cap. N.H., fol. 86).
6-6-1633: Jonkheer Ghijsbert van de Pol, hulde door meester Henrick Both van der Eem, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 3-6-1633 voor leenmannen van
Utrecht, bij dode van zijn neef jonkheer Arent van Zuylen van Nyeveldt, heer van Geeresteyn en
Teccop (L.H. 146, cap. N.H., fol. 62).
26-11-1633: Vrouwe Margaretha van Zuylen van Nyevelt, vrouwe van Hoefflaken, hulde door
haar schoonzoon jonkheer Didrick van Alckemade volgens procuratie verleden op 22-11-1633
voor notaris Nicolaes Verduyn te Utrecht, bij dode van haar neef jonkheer Arent van Zuylen van
Nyevelt (L.H. 146, cap. N.H. fol. 74).
19-5-1640: Jonkheer Arent Vijgh, heer tot Soellen en Swanenburch, ambtman, richter en dijkgraaf in de Neder Betuwe, hulde door doctor Henrick Blanckers, advocaat voor het Hof van Gelderlandt, volgens procuratie verleden op 12-4-1640 voor jonkheer Willem van Goltsteyn, leenman van Gelre, Gerrit Ariensz. en Dirck Ottensz., leenmannen van Soellen, bij dode van zijn
neef jonkheer Ghijsbert van de Pol, volgens testament d.d. 25-3-1640 en octrooi d.d. 6-7-1635;
mits uitkerende aan de weesmeesters te Tiel 500 gulden (L.H. 148, cap. N.H. fol. 71v).
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25E. De helft van een woning met 24 morgen land en van 2 kampen land, elk 5 morgen
groot.
29-12-1615: Jonkvrouwe Jacobmijne Weytsen, weduwe van Jacob Wittensz., burgemeester van
Ziericzee, hulde door haar zoon meester Lieven de Witte, doctor in de rechten, volgens procuratie verleden op 23-12-1615 voor notaris Huybrecht Brandijn aldaar, bij dode van haar oom Jacob
van Mierop, heer van Cabau (L.H. 141, vap. N.H., fol. 74).
10-10-1624: Wilhelmina de Witte van Kijffhoeck, voogd: meester Adriaen van der Gues, advocaat voor het Hof van Hollandt, bij dode van haar grootmoeder Jacobmijna Weytsen, weduwe
van Jacob Wittensz. (L.H. 144, cap. N.H., fol. 20v).
30-1-1633: Wilhelmina de Witte van Kijffhoeck, gehuwd met Cornelis van der Nat (L.H. 144,
cap. N.H., fol. 21).
30-5-1650: Wilhelmina de Witte van Kijffhoeck, gehuwd met Guilliam Herovard, heer van
Moisseles (L.H. 144, cap. N.H., fol. 21).
25B. 64 morgen land.
11-4-1466: Jan van Boschuysen koopt na de dood van Huge van Ruyven het leen ten eigen (L.H.
118, cap. N.H., fol. 33).
25C. Het ambacht Ruiven met 116 morgen land en een rente van 6 pond groot vlaems
(1476: het ambacht Ruiven met 50 morgen land en 6 pond groot vlaems per jaar uit
64 morgen land).
22-7-1468: Jan van Boschuysen na koop als erfleen samen met het leen B en een leen van 18
morgen land bij Haerlem op 11-4-1466 tegen 1080 pond na de dood van Huge van Ruyven (L.H.
118, cap. N.H., fol. 4).
4-12-1476: Jan van Boschuysen krijgt 66 morgen ten vrij eigen tegen 66 pond groot vlaems, volgens koop in september 1470 (L.H. 118, cap. N.H. fol. 62v).
4-5-1480: Jonkvrouwe Kathrijne van Bosschuysen Florisdochter, gehuwd met Gerijt van Abbenbroeck, na overdracht door haar broer Jan van Bosschuysen Florisz. op 21-3-1480 ten overstaan
van Jan Oem, Willem Symonsz. en Ghijsbrecht van der Mijde, leenmannen van Holland (L.H.
119, cap. N.H. fol. 18v).
6-11-1487: Jonkvrouwe Mathye van Busschuysen Jansdochter, gehuwd met Raesse van Haemsteden van Moermondt, na overdracht door haar tante Katerina van Busshuysen, gehuwd met
heer Gerijt van Abbenbrouck, ridder (L.H. 119, cap. N.H. fol. 38).
9-7-1520: Jacob Adriaensz. van der Wiele na overdracht door jonkvrouwe Mathieu van
Busschuysen, gehuwd met Guillelme Billoguaert en haar broer Crispijn Jansz. van Busschuysen,
priester, op 30-4-1521, behoudens de lijftocht van 18 pond groot Vlaams per jaar van haar man
(L.H. 124, cap. N.H., fol. 24v).
Het leen 25C is gesplitst in 25F en 25G.
25F. 21½ morgen land bestaande uit 5½ morgen, verpacht aan Adriaen Allaertsz., belend
ten westen: de Schije, ten oosten strekkende over de Rotterdamse weg tot aan 44
morgen land van meester Vincent Cornelisz. en aan de hierna genoemde 23 morgen,
16 morgen in 23 morgen, verpacht aan Jan Claesz. op ’t Gat, belend ten oosten: de
Delfgauewse weg, waarvan slechts 7 morgen westwaarts gaan; een jaarrente van 6
pond uit 66 morgen en de ambachtsheerlijkheid.
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17-8-1537: Meester Vincent Cornelisz., raad en gecommiteerde van de domeinen en financiën
na overdracht door Jacob Adriaensz. van der Wiele alias Stalpart (L.H. 126, cap. N.H. fol. 11).
26-9-1550: Aefgen Vincentsdochter, gehuwd met Adriaen Stalperts van der Wiele, raad en rentmeester generaal van Kennemerlant en Vrieslant, bij dode van haar vader meester Vincent Cornelisz., tresorier generaal (L.H. 127, cap. N.H., fol. 54v).
20-11-1573: Jonkvrouwe Cornelia Adriaen Stalpaertsdochter, gehuwd met Gerrit de Witte, hulde
door meester Jan van Treslong volgens procuratie verleden op 31-10-1573 voor notaris Alexander van Overnes te Delft in het huis van Jan Jansz. in den Gulden Aecker aan de Voorstraat, bij
dode van haar moeder Eva Vincentsdochter, waarbij zij als oudste dochter krijgt de helft van een
woning in Westmaes, groot 32 morgen, verpacht aan Jacob Cornelisz.; 14 plus 6 morgen te Ruyven en de halve ambachtsheerlijkheid; een vierde van de helft van de woning Does te Noortwijck
in de Cley, waarin zij reeds een vijfde deel heeft; een vijfde van de noordkavel in de Brouck achter de kerk te Strijen; een vierde van het aandeel in Numansgors, volgens het testament verleden
op 29-3-1573 voor notaris Dirck Jansz. van Woerden ten huize van meester Herman Ruys, kannunik van Oud Munster, bij het Sint Janskerkhof te Utrecht en als getuigen meester Witte Wittensz., raad in het Hof van Hollandt en broeder Cornelis van Gorchum prior van de predikheren
in den Haghe (L.H. 132, cap. N.H., fol. 9v en 12).
15-9-1575: Cornelis de Wit Gerijtsz., hulde door zijn schoonvader meester Pieter Wijborch volgens procuratie verleden op 18-8-1575 voor notaris Wouter van Wijck, Jan Cornelisz. Tassemaecker en Symon Henricksz. te Delft, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Cornelia Adriaen
Stalpertsdochter (L.H. 132, cap. N.H. fol. 17v).
9-9-1578: Dirck Jansz. uyten Haeghe, brouwer in de Klauw te Delft, na overdracht door Cornelis
de Witte (L.H. 134, fol. 157).
21-7-1604: Dirck Dircsz. uyten Haghe bij dode van zijn vader Dirck Jansz. uyten Haeghe (L.H.
136, fol. 490v).
5-8-1608: Elisabeth Vredericxdochter bij dode van haar man Dirck uyten Haghe Jansz. (L.H.
226, fol. 239v; 8-6-1616: Elisabeth Vredericsdochter, weduwe van Dirk Jansz. uyten Hage,
schenkt aan Nicolaes de Cocq, tweede zoon van meester Cornelis de Cocq, advocaat voor het
Hof van Hollandt, gehuwdt met haar dochter Catarina uyten Hage, een jaarrente van 150 pond
van 40 pond groot vlaems, te lossen de penning 16, uit de helft van het leen, indien hij deze helft
erft, zal de rente aan zijn volle zuster jonkvrouwe Elysabeth de Cocq komen en draagt de rente
bij hande van Frans Gerritsz. Ouwejan, schout van de Hof van Delft aan hem over, L.H. 142,
cap. N.H., fol. 11v).
Het leen 25F is gesplitst in 25H en 25I.
25H. De helft van de ambachtsheerlijkheid, van 21½ morgen land en van een rente van 6
gulden.
8-6-1616: Meester Dirck de Cocq, advocaat voor het Hof van Hollandt, oudste zoon van meester
Cornelis de Cocq, advocaat voor het Hof van Hollandt, en Catharina van Uytenhage, na overdracht door zijn grootmoeder jonkvrouwe Elisabeth Fredericx, weduwe van Dirck Jansz. van
Uytenhage, ambachtsheer van Ruyven, behoudens het vruchtgebruik voor haar en haar genoemde dochter, en een losrente van 150 pond groot vlaam per jaar ten behoeve van zijn broer Nicolaes de Cocq en zijn zuster Elisabeth de Cocq (L.H. 142, cap. N.H., fol. 12).
12-1-1632: Willem de Cocq na uitstel bij dode van zijn broer meester Dirck de Cocq (L.H. 146,
cap. N.H., fol. 22v).
17-2-1638: Guillaume de Cocq te Delft draagt het leen mede namens zijn moeder Catharina van
Uytenhage, weduwe van Cornelis de Cocq, die het vruchtgebruik van de kooppenningen behoudt
en waarvan zijn zuster Elisabeth de Cocq recht heeft op 2500 gulden, over aan Theophilus van
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Cats, heer van Cats en Heyloo, volgens de verkoop d.d. 30-1-1638, volgens procuratie op 19-31637 verleden voor notaris Nicolaes van de Werve te ’s-Gravenhage (L.H. 148, cap. N.H. fol.
1v).
25I. De westelijke helft van de ambachtsheerlijkheid, van 21½ morgen land en van een
tijns van 6 gulden.
19-2-1631: Meester Adriaen van Ruyven, mede namens zijn zusters Josina, Cecilia en Elisabeth,
kinderen van wijlen meester Frederick van Ruyven, na overdracht door Cornelis Leendertsz.
Couckebacker, notaris te Delft, volgens procuratie op 12-1-1631 verleden voor het gerecht van
Delft door hun grootmoeder jonkvrouwe Elisabeth van Ruyven, wonende in het Oosteynde te
Delft (L.H. 146, cap. N.H., fol. 1).
17-2-1638: Thephilus van Cats, heer van Cats en Heyloo, na overdracht door meester Franco van
der Meer van Berendrecht, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op
6-2-1638 voor het gerecht van Delft door meester Adriaen van Ruyven, Josina van Ruyven, gehuwd met Jacob van Schoonhoven, dezelfde, Marten Cornelisz. Voorstadt, oud schepen, Jacob
Vosmaer, majoor aldaar, als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen meester Frederick van Ruyven (L.H. cap. N.H., fol. 1v).
25G. 28½ morgen land.
5-11-1537: Adriaen Stalpert, raad van de keizer, rentmeester generaal van Kennemerland en
Vrieslant, bij dode van zijn vader Jacob Adriaensz. van der Wiele, schout van den Haghe (L.H.
126, cap. N.H., fol. 11v).
3-2-1557: Meester Jacob Stalpert van der Wiele bij dode van zijn vader meester Adriaen Stalpert
van der Wiele, raad van de rekening in de Hage (L.H. 128, cap. N.H., fol. 49v).
27-10-1573: Meester Johan Stalpairt van der Wiele, advocaat in de Grote Raad van Mechelen,
bij dode van zijn broer meester Jacob Stalpart van der Wiele (L.H. 132, cap. N.H., fol. 9v).
Het leen 25G is gesplitst in 25J, 25K en 25L.
25J. 7 morgen 250 roede land in 4 kampen met de werf en de laan, belend ten westen en
noorden: de erfgenamen van meester Vincent Cornelisz., ten oosten: de Nieuwe molensloot; de helft van 8 morgen land in twee kampen ten oosten van het voorgaande
complex, belend ten noorden: de erfgenamen van meester Vincent Cornelisz., ten
oosten: jonkvrouwe Catharina Stalpaerts van der Wiele.
4-8-1614: Jonkvrouwe Eva Stalpart van der Wiele, gehuwd met Jacques de Geyn, bij dode van
haar vader meester Johan Stalpart van der Wiele (L.H. 141, cap. N.H., fol. 33v).
16-9-1622: Jacques de Gheyn de Jonge bij dode van zijn moeder Eva Stalperts van der Wiele
(L.H. 143, cap. N.H., fol. 60).
27-5-1642: Nicolaes den Otter, onmonding, mede namens zijn broer en zusters Vigilius van
Schroyesteyn, Maria-, Cecilia- en Catarina van Schroyesteyn, hulde door Syer Willebrordts volgens procuratie verleden op 20-5-1642 voor notaris Gerardt Vastert te Utrecht door hun moeder
Anna Wijntgis, weduwe van jonkheer Bucho van Schroyensteyn, bij dode van hun neef Jacques
de Gheyn, kanunnik van Sint Maria binnen Utrecht, volgens octrooi d.d. 6-9-1622 en testament
verleden op 13-6-1641 voor dezelfde notaris, waarin hij de kinderen van zijn nicht Anna Wijntgis tot erfgenamen beneoemd behoudens een legaat voor zijn neef Johan Uytenbogaert (L.H.
149, cap. N.H., fol. 36v).
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25K. De helft van 8 morgen land in 2 kampen, belend ten oosten: jonkvrouwe Catharina
Stalperts van der Wiele, ten noorden: de erfgenamen van meester Vincent Cornelisz.
4-8-1614: Jonkvrouwe Maria Stalparts van der Wiele, gehuwd met Caspar Wintgis, muntmeester
van West Vriesland, hulde door Jan Otto te Enchuysen volgens procuratie verleden op 9-8-1614
voor het gerecht aldaar, bij dode van haar vader meester Johan Stalpart van der Wiele (L.H. 141,
cap. N.H. fol. 34).
2-7-1625: Anna Wintges en haar zuster Elysabeth Wintges, beiden te Hoorn, hulde door Hans
van Goorle te Alckmaer volgens procuratie verleden bij dode van hun moeder jonkvrouwe Maria
Stalperts van der Wiele (L.H. 144, cap. N.H., fol. 43).
25L. 13 morgen 39 roede land, gelegen in 4 kampen en 2 smalle geren, belend ten zuiden
en westen: jonkvrouwe Eva - en Maria Stalparts van der Wiele, ten noorden: de erfgenamen van meester Vincent Cornelisz., strekkende met een lange geer oostwaarts
tot aan de Coopweg.
4-8-1614: Jonkvrouwe Catharina Stalparts van der Wiele, hulde door haar zwager Jacques de
Gheyn, bij dode van haar vader meester Johan Stalpart van der Wiele (L.H. 141, cap. N.H., fol.
34).
Het leen 25L is gesplitst in 25M en 25N.
25M. 5 morgen 221 roede 4 voet land, gelegen in 2 kampen, het eerste is belend ten noordwesten: jonkvrouwe Catharnina Stalparts van der Wiele, het tweede strekt met een
lange geer tot aan de Coopweg.
4-8-1614: Arent Tou Dircxz. na overdracht door jonkvrouwe Catharina Stalparts van der Wiele,
weduwe van meester Cornelis Duyn (L.H. 141, cap. N.H., fol. 34v).
Het leen 25M is gesplitst in 25O en 25P.
25O. 7 hond 40 roede land.
13-4-1619: Reyer Jansz. Overschie, wonende bij de Overslach, na overdracht door Arent Touw
Dircksz. (L.H. 142, cap. N.H., fol. 75v).
31-5-1619: Cornelis Michielsz., brouwer in de drie haringhen te Delft, na overdracht door Reyer
Jansz. Overschie (L.H. 142, cap. N.H., fol. 76v).
16-8-1634: Doctor Michiel van Rijn te Delft bij dode van zijn vader Cornelis Michielsz. van
Rijn, brouwer in de drije Haringhen, na verzuim omdat hij kort na diens overlijden in Frankrijk
was geweest, hulde door secretaris Adriaen van de Mijl in den Haghe volgens procuratie d.d. 118-1634 en draagt het leen over aan Cors Fransz. te Pijnacker (L.H. 147, cap. N.H., fol. 14).
27-4-1646: Cornelis Jorisz. Tas te Pijnacker op Ruyven na overdracht door Cors Fransz. (L.H.
150, cap. N.H., fol. 40).
25P. 4 morgen 81 roede land.
31-5-1619: Pouwels Jacobsz. te Delftgau na overdracht door Reyer Jansz. Overschie (L.H. 142,
cap. N.H., fol. 76).
25N. 8 morgen land.
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8-3-1623: Pouwel Jacobsz. te Delftgau, hulde door Louys van Couchelbergh, klerk in de secretarie van de prins van Orangien, na overdracht ten overstaan van leenmannen van Holland op 4-31623 door jonkvrouwe Catharina Stalperts van der Wyele, weduwe van meester Cornelis Duyn,
advocaat voor het Hof van Hollandt, bij hande van haar zwager Jacques de Ghein (L.H. 143, cap.
N.H., fol. 168).
25Q. 19 morgen land, waarvan 12 genaamd zijn Bokels woning, belend ten westen:
Huge van Ruyven, ten oosten: de Ruvese weg, ten zuiden: Heynrick Bertelmeeusz.,
ten noorden: Huge van Ruyven en Clays die Hart, en 6 morgen gemeen liggend
met Huge van Ruyven, en belend zijn ten noorden: Heyman Boudynsz. en Clais
Cornelisz., ten oosten: Clays van Ruyven Claysz. en Aelwijn Havicxz., ten westen:
de Ruyvense weg.
5-2-1450: Jacob van Schoten, onmondig, hulde door zijn vader Ysbrant van Schoten, na
overdracht door Huge van Ruyven (L.H. 116, cap. Kennemerland, fol. 8; 30-7-1464: Claes
Willemsz. in de Croen als voogd van Hannentgen van Ruyven, zoon van wijlen Jonge Huyge
van Ruyven, heeft een proces gewonnen tegen Ysbrant van Scoten namens zijn zoon Jacob
van Schoten, die op 15-11-1465 gehuwd met een dochter van Gerijt van Adrichem blijkt te
zijn, archief van het Hof van Holland, inv.nr. 466 fol. 120, sententie 95 en inv.nr. 467, fol. 81,
sententie 42).
25R. 52 morgen land, gelegen in drie percelen die Huychkijn van Ruyven, volgens
broederscheiding in leen hield van wijlen Huge van Ruyven en zijn minderjarige
zoon Jannekijn van Ruyven na hem, welk land door het overlijden van zowel de
leenheer als van de leenman aan de graaf gekomen is.
3-3-1466: Meester Jacob Cruesing, raad en meester van de rekening te Brussel en zijn broer
Florens Cruesing na koop tegen 143 pond groot Vlaams (L.H. 117, cap. N.H. fol. 25).
18-6-1476: Cornelis Cruesing Florisz., onmondig, hulde door zijn oom meester Jacob
Cruesing, raad en meester van de rekening te M,echelen, met de helft van het leen bij dode
van zijn vader Florens Cruesing (L.H. 118, cap. N.H. fol. 54v).
22-5-1490: Cornelis Cruesing Florisz. tocht zijn moeder jonkvrouwe Janne Buysers aan de
mindere helft van zijn deel van het leen en stelt de meerdere helft als onderpand voor 200
pond groot Vlaams ten behoeve van zijn oom meester Jacob Cruesing, raad en meester van de
kamer van de rekening van Holland, en diens zoon meester Cornelis Cruesing, ridder, en
belooft dit niet te vervreemden (L.H. 120, cap. N.H. fol. 53v en 54).
23-1-1491: Heer Cornelis Cruesinc Jacobsz., ridder, onderhoutvester van Noort-Hollant, oud
38 jaar en in het bezit van een wettige zoon, oomszoon van - en na overdracht van de helft
van het leen door Cornelis Cruesinc Florisz., oud 28 jaar en ongehuwd, behoudens de lijftocht
van diens moeder (L.H. 120, cap. N.H., fol. 56v).
5-1-1522: Franchois Cruesink bij dode van zijn vader heer Cornelis Cruesink, houtvester van
Holland, volgens diens testament, verleden op 12-9-15 19 voor notaris meester Pieter van der
Goude, samen met zijn moeder jonkvrouwe Hillegont van Alckemade (L.H. 124, cap. N.H.
fol. 45v).
Het leen 25P sterft na het kinderloos overlijden van Franchois Cruesinck als recht leen af en
wordt opnieuw als recht leen verkocht.
..-.-15.: Meester Vincent Cornelisz., raad en rekenmeester na koop.

16

3-10-1550: Heyman van den Ketel, raad en rekenmeester bij dode van zijn vader meester
Vincent Cornelisz., raad en tresorier van alle domeinen, behoudens de lijftocht van diens
weduwe Maria Jacobsdochter (L.H. 129, cap. N.H., fol. 61v).
13-5-1560: Sebastiaen van den Ketel bij dode van zijn vader Heyman van den Ketel (L.H.
129, cap. N.H., fol. 10v).
15-7-1567: Het leen is door het kinderloos overlijden van Sebastiaen van den Ketel
afgestorven (L.H. 131, cap. N.H. fol. 23).
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