REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN
ALBRANDSWAARD EN RIEDERWAARD, 1199-1648
door
C. Hoek
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 42 (1987), een uitgave van de
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

Afkorting: A. = Heerlijkheidsarchief van Albrantswaard in het Gemeentearchief van Rotterdam.
ALBRANDSWAARD
1. Geheel Albrantswaerd (1401: een uiterdijk) met het hoog- en laag gerecht, tienden,
erven en eigen (1447: tijnzen en visserijen), gelegen (1401: op de Harnassche) tussen de
Oude Maze, Poirtegale en Roden (1414: In Zuythollant). Indien het tot een korenland
wordt bedijkt, zullen de ingezetenen niets aan de grafelijke tollen behoeve te betalen.
20-11-1344: Gherijt Aelwijnsz. uit Leyden na opdracht uit eigen samen met zijn huis en hofstede
te Leyden, betimmerd en onbetimmerd, gelegen tussen het huis en de hofstede van de heren van
het Duytsen huis, de hofstad van de begijnen, het kerkhof en de hof van de graaf, belast met grafelijke pacht. Indien hij zonder zoon zal overlijden, komt het leen op zijn zuster Volckwive en
het goed te Leyden op zijn dochter Aechte (A., inv. nr. 5 en L.H. 30, fol. 17v).
29-5-1345: De graaf draagt aan Roelof van Dalem, baljuw van Zuythollant, op erop toe te zien
dat de gemene buren van Roden, Poirtegale en Peyndrecht niet zonder betaling zoden ten behove
van hun dijken zullen steken uit het buitenland, genaamd Albrantswaert, dat zijn klerk Gheret
Alewijnsz. van hem in leen houdt, maar dat zij er voor moeten betalen, zoals in andere uiterdijken gebruikelijk is (A., inv.nr. 8).
11-6-1345: Gheraert Alewijnsz. uit Leyden beleent zijn neef Willem ver Katerinenz. en diens
zoon Jan, na opdracht uit eigen, elk met een vierde deel van Alebrandswaerde, indien Jan kinderloos sterft, zal zijn deel komen aan zijn vader of diens nakomelingen. Bovendien beleent hij hen
samen met het schoutambacht en de boeten tot 2 sc. van de hele waard. Hij zegelt: een dwarsbalk, boven vergezeld van 3 naast elkaar geplaatste vliegende adelaars, beneden van 2 gekruiste
sleutels (A., inv.nr. 4).
23-2-1380: Zweder, de heer van Gaesbeke, van Putte en van Strijen, geeft ter oplossing van geschillen met heer Aelwijn van Rijsoorde aan deze tweederde deel van de aanwassen van Aelbarenswaert en behoudt zelf een derde deel, dat gelegen is tegen zijn land van Poortegael tussen
de Wael en de Maze. De kinderen van Jan van Leyden, die de helft van Aelbarenswaert van heer
Aelwijn in leen houden, zullen geen aandeel hebben in deze aanwassen.
25-2-1380: Heer Aelwijn van Rijsoerde, ridder, verklaart geen vorderingen meer op heer Zweder
etc. te hebben, waarover hij voor het Hof van Zuythollant had geprocedeerd (L.H. 88, fol. 96v en
87).
..-.-1390: Heer Jacob van Rijsoerde, ridder, met ledige hand (L.H. 422, fol. 6).
1-12-1401: Heer Jacob van Rijsoerde, ridder, tocht zijn echtgenote vrouwe Marie heer Henricxdochter van Montfoirde aan 80 Wilhelmus Dordrechtse gulden uit zijn goederen binnen de
vrijheid van Leyden, 20 uit 14 morgen land die hij in leen houdt op de Rijn te Hasaertwoude en
75 uit Aelbrantswaerde. Indien hij sterft en een of meer zoons bij haar achterlaat, moet zij 50
gulden aan de oudste van hen afstaan (L.H. 52, fol. 436).

1

18-4-1411: Heer Jacop van Rijsoerde krijgt toestemming het leen tot een korenof weideland te
bedijken (A. inv.nr. 55).
18-1-1414: Heer Jacob van Rijsoerde, ridder, draagt het leen over aan heer Gerijt van den Zijl,
ridder, maar behoudt het gehele vruchtgebruik levenslang en behoudens de lijftocht van zijn
echtgenote vrouwe Marie, de duwarie van zijn zuster jonkvrouw Marie, non te Conincxvelt en
van zijn natuurlijke dochter Beatrise, verzekerd op 23 gemet land aldaar. Indien heer Jacob
wettige kinderen nalaat, vervalt de overdracht en indien heer Gerijt kinderloos overlijdt, zal het
leen weer aan de wettige erfgenamen van heer Jacob komen (L.H. 54, fol. 111v).
25-1-1421: Jacob van Rijsoorde, ridder, geeft als heer van Aelbrantwaerde, dat last heeft van
inbraken, aan de inwoners dezelfde dijkrechten als die van Poortegael hebben (L.H. 88, fol. 96v).
9-12-1422: Jacob van Rijsoorde, ridder, heer van Aelbrantswaerdt, draagt aan de jonkheer van
Gaesbeke, Apcoude, Putte en Strijen, de dijkschouw in Aelbrantswaerdt over, opdat het bedijkt
worde, doch diens dijkgraaf zal de boeten, die binnen Aelbrantswaerdt worden opgelegd, met
hem afrekenen (L.H. 88, fol. 96v).
23-6-1423: Goeswijk Michielsz., Willem Hughenz., Pieter Claesz. de Backer, Philips Claesz.,
Jan Sluysman, Pieter Claes Hughens, Claes Pouwelsz. en Willem Dircksz. oorkonden dat zij met
toestemming van Jacop, heer van Gaesbeecke, etc. aangenomen hebben het land van Nyewe
Roden en Cortambacht te bedijken onder één winterdijk met Aelbrantswaert, waarbij Oude
Roden en Zwedersdijck mee ingedijkt zullen zijn. De lieden van de beide laatstgenoemde landen
hebben hen volgens contract geholpen en zijn nu vrij van dijklasten en hebben het recht van uit te
wateren door- en een waterschip te hebben in Nyewe Roden, wel zullen zij met Nyewe Roden en
Cortambacht mee betalen aan de sluizen, sluisvlieten en watergangen. Bezegeld door Bertoud
Saey, zwager van Claes Pouwelsz. en door Pieter van Roden, heer van Roden (L.H. 78, fol. 151).
3-3-1430: Heer Gherijt van Zijl na de dood van heer Jacob van Rijsoert, terwijl diens oomzegster
jonkvrouwe Adriaen van den Berge volgens de brief van 20-11-1344 het goed te Leyden ontvangt (A. inv.nr. 5).
3-3-1431: Heer Jacob van Rijsoerde met alle rechten op het leen van en na overdracht door
jonkvrouwe Adriaen van den Berge, gehuwd met Jan van Rijswijc (L.H. 62, fol. 151v).
12-6-1431: Heer Gerijt van den Zijl, ridder, raad van Philips, hertog van Borgoegne etc. met
ledige hand (A. inv.nr. 6).
19-10-1435: Goeswijn Michielsz. na overdracht op 18-10-1435 door heer Gerijt van den Zijl,
heer van Purmereynde, die de erop rustende lijfrenten op ander goed zal overbrengen (A. inv.nr.
7 en 12).
1-3-1437: Heer Willem, broeder tot Egmonde, heer van Isselsteyn, na overdracht op 26-2-1437
door heer Gerijt van Zijl, ridder, die op 27-2-1437 belooft de op het leen verzekerde lijfrenten
van jonkvrouwe Mary, heer Alewijnsdochter van Rijzoirde, non te Koninxvelt, groot 12 vrancrixe schilden en van jonkvrouwe Jan Kerstantsdochter van den Berge, gehuwd met Herper van
der Werve, groot 5 nobel, op ander goed over te brengen en zegelt: een adelaar (A. inv.nrs. 8 en
94).
22-9-1447: Aernt, bastaardzoon van heer Willem van Egmond, heer van IJselsteyn, raad en
kamerling van de leenheer, na overdracht door zijn vader, bij kinderloos overlijden te versterven
op zijn zuster Yolente, bastaarddochter van zijn vader en bij gebreke van haar op de leenvolger
van zijn vader, behoudens de lijftocht van zijn moeder Hillegonde Henrick Hugescoutsdochter
(A. inv.nr. 13).
28-7-1465: Confirmatie voor de belasting van het leen door Arent de bastaard van IJselsteyn met
een jaarrente van 4 pond groot Vlaams te behoeve van Willem van Zwieten, eerste griffier van
Holland, natuurlijke zoon van wijlen Boudijn van Zwieten, gedaan op 26-5-1465 en bezegeld
door hem: gevierendeeld I en IV: 3 kepers waarover een barensteel met 3 hangers, II en III: …,
en door Jan Scout Claisz.: een dwarsbalk. Een en ander omdat hij de zoon van de leenheer, de
graaf van Chairoloys, in Vrancrijck moet dienen met paarden en gezellen (A. inv.nr. 31).
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6-4-1467: Confirmatie voor de belasting van het leen door Aernt de bastaard van IJselsteyn met
een jaarrente van 2 pond groot Vlaams ten behoeve van Willem van Zwieten, natuurlijke zoon
van Boudijn van Zwieten, op 12-2-1467 onder de zegels van Adam van Cleve, leenman van
Holland: geschuinbalkt van 6 stukken, meester Heynric van de Mije, doctor in beide rechten: 3
palen, waaroverheen een hoofdbalk, en Ghijsbrecht van de Mije: 3 palen (A. inv.nr. 30).
12-10-1467: Aernt die bastaert van IJsselsteyn, heer van Albrantswaert, geeft aan Gerrit van
Abbenbrouck ter bedijking uit een aanwas buiten langs de zeedijk van Albrantswaert, strekkende
van de heerlijkheid en de zeedijk van Portegael westwaarts tot in de Oude Maze en langs de
Oude Maze zuidwaarts tot het einde van de stenendijk van Albrantswaert. Het poldertje zal
uitwateren door deze waard, vrij van bede zijn, maar wel onder de hoge en lage jurisdictie vallen
(A. inv.nr. 128).
4-10-1506: Christoffel van IJsselsteyn heer Airentsz. bij dode van zijn broer heer Jacob van
IJsselsteyn, die het leen had geërfd van zijn broer heer Willem van IJsselsteyn, die beiden binnen
een jaar na de dood van hun vader heer Airnt de bastaard van IJsselsteyn zijn overleden en draagt
het leen over aan zijn neef Willem van Wingairden, baljuw van de Haich (A. inv.nrs. 14 en 15).
8-1-1512: Christoffel van IJselsteyn bekent te hebben ontvangen van zijn neef Willem Oom van
Wijngaerden, baljuw van den Hage 6 pond groot Vlaams (A. inv.nr. 34).
23-7-1534: Dirrick van Assendelft, ambachtsheer van Besoyen, na overdracht ten overstaan van
Jacob van der Wielle Adriaensz., schout van der Hage, Jan Plumeon, secretaris aldaar, Jan Heindricxz., secretaris van het Hof van Hollant, en Willem Pietersz., leenmannen van Hollant, op 117-1534 door heer Willem Oom van Wijngaerden, ridder (L.H. 125, cap. Arckel, fol. 34v).
18-7-1534: Willem Oom van Wijngaerden verklaart dat Dirck van Assendelft, heer van Besoyen, de koop van het leen volledig heeft voldaan (A. inv.nr. 35).
2-8-1534: Jonkvrouwe Aechte van Zwieten, weduwe van Pieter Schaert, verklaart dat de losrenten van in totaal 6 pond groot Vlaams, verzekerd door heer Willem Oom van Wijngaerden op het
leen, zijn afgelost (A. inv.nr. 32).
2-11-1534: Nicasius Anthonisz., zegel: een toren vergezeld van een schildhoofd, beladen met 3
sint andrieskruisjes op een omzoomd schild, en Jan Cornelisz. Cammaker, zegel: een hekelkam,
schepenen in den Hage, oorkonden dat jonkvrouwe Katarina van Wijngaerden, gehuwd met
Jasper van Treslonge, en Cornelis van Wijngaerden, als erfgenamen van wijlen heer Willem
Oom van Wijngaerden, ridder, verklaren dat jonkvrouwe Aechte van Swieten, weduwe van
Pieter Schairt, op het leen 2 losrenten bezat, n.1. 4 pond groot Vlaams d.d. 26-5-1465 en 2 pond
d.d. 12-2-1467, die door heer Willem Oom van Wijngaerden zijn afgelost, nadat hij het leen had
verkocht aan Dirck van Assendelft (A., inv.nr. 32).
17-10-1554: Jonkvrouwe Adriana van Nassau, douirière van Besoyen, hulde door haar zoon
jonkheer Claes van Assendelft, bij dode van haar man Dirrick van Assendelft, heer van Besoyen
en Albrantswaert (A. inv.nr. 16).
18-4-1559: Jonkheer Pauwels van Assendelft bij dode van zijn moeder vrouwe Adriana van
Nassau (L.H. 128, cap. Arckel, fol. 38v).
18-3-1594: Jonkheer Johan van Assendelft bij dode van zijn broer jonkheer Paulus van Assendelft (L.H. 138, fol. 237v).
17-11-1595: Jonkheer Johan van Assendelft, heer van Cralingen, belast het leen met 11.200
gulden, ten behoeve van jonkheer Johan van der Mijle, die er mee wordt beleend. Het bedrag is
op 15-5-1598 afgelost door Willem Joostensz. van der Duyn namens de heer van Cralingen (A.
inv.nr. 33).
13-9-1596: Joris de Bye, tresorier generaal van de geunieerde provinciën en meester van de
rekening in Hollandt, na overdracht door Willem van der Duyn Joostensz., volgens procuratie op
10-9-1596 verleden door jonkheer Johan van Assendelft, heer van Cralingen etc. Willem van
Duyn Joostz. ontvangt voor deze van Joris de Bye van wege de koop op 2-9-1596: 1.481 pond
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18 sc. groot Vlaams, 5-9-1596: 400 pond, 12-9-1596: 1.800 pond, 7-10-1596: 1.052 pond 8 sc. 8
p., 24-5-1597: 4.333 pond 6 sc. 8 po., 15-5-1598: 4.333 pond 6 sc. 8 d. (A., inv.nrs. 17 en 36).
6-4-1629: Jonkheer Dirck de Bie, hoogheemraad van Delfflandt, luitenant colonel in het regiment van colonel Pynsen van der Aa in dienst der Nederlanden, bij dode van zijn vader heer
George de Bie, ridder, tresorier generaal der Verenigde Nederlanden (A., inv.nr. 18).
18-11-1630: Jonkheer Abraham de Bie, kapitein van een compagnie voetknechten in dienst van
de Verenigde Nederlanden, bij dode van zijn broerjonkheer Dirck de Bie, hoogheemraad en
luitenant colonel (A., inv.nr. 19).
1-9-1645: Jonkvrouwe Abraha de Bye, hulde door Johan Kip, notaris, volgens procuratie verleden op 26-8-1645 door haar moeder vrouwe Mechtelt van Zuylen van Nyevelt, bij dode van haar
vader jonkheer Abraham de Bye, luitenant colonel van een regiment soldaten in dienst van de
Verenigde Nederlanden (A., inv.nr. 20).
BARENDRECHT
2. Het ambacht Berendrecht (1264: dat in achterleen wordt gehouden door Dirc van Rede
en Claes van Berendrech, 1311: grenzend aau IJsselmonde, Riederambacht en heer
Danielsambacht van der Merwede, zoals voor 12-3-1283 is vastgesteld door heer Aper
van Swijndrecht, heer Gillis van Barendrecht en heer Gillis van Voorschoten, ridders)
in Zuetholland met 20 gaarde land (1320: 5 viertel land, die door Heynne van Waes in
achterleen worden gehouden van heer Didderic van Riede) aldaar.
7-5-1230: Dirc, heer van Altena, na opdracht uit eigen vrij goed, en zijn verwant Willem van
Horne gezamenderhand (Graven van Holland, inv.nr. 782 en Heerlijkheidsarchief van Barendrecht en Carnisse, inv.nrs. 1, 85, en 112, fol. 9 en 9v), hij wordt nog vermeld op 26-6-1241
(Heerlijkbeidsarchief Altena inv.nr. 28).
..-.-124.: Willem van Horne na dode van Dirc van Altena, vermeld op ..-6-1242 en op 26-2-1262
(Oud Munster, inv.nr. 756 en Archief van de Bisschoppen van Utrecht, inv.nr. 421).
..-.-126.: Dirc, zoon van wijlen Willem, heer van Altena, vermeld op 29-4-1265 en op 12-2-1272
(Oud Munster, inv.nrs. 756 en 760).
..-.-127.: Willem, heer van Altena, vermeld op 12-2-1273 en op 29-4-1300 (Graven van Holland,
inv.nr. 910 en L.H. 51, fol. 15v) en als overleden op 28-1-1301 (Oud Munster, inv.nr. 756).
..-.-1306: Gerard, heer van Altena, bij dode van zijn broer Willem, heer van Altena. vermeld op
27-3-1301 en als heer Gerard, heer van Hom, Althena en Perwijs op ..-12-1325 (Oud Munster,
inv.nr. 1557 en Altena, inv.nrs. 10 en 58).
6-3-1325: Jonkvrouwe Oede, dochter van de heer van Putte, gehuwd met heer Willem van
Horne, die op 28-9-1325 als heer van Altena wordt vermeld, en haar kinderen zullen in diens
lenen opvolgen (L.H. 13, fol. 76 en L.H. 51, 11, fol. 31).
13-3-1330: Heer Willaem van Hoirne, oudste zoon van wijlen Gheraert, heer van Hoerne, en
tocht de volgende dag zijn vrouw Oede (Altena, unv.nr. 4 en L.H. 22, fol. 53).
..-.-1334: Heer Gerard van Horne en Altena, vermeld op 1-7-1344 (Oud Munster, inv.nr. 140 en
Altena, inv.nr. 58).
20-12-1345: Willem van Hurnem, onmondig, voogd: Dirc van Hurnem, bij dode van zijn broer
Gerhard Hurnem (Altena, inv.nr. 34).
21-4-1351: Willem, heer van Altena, doet zelf hulde (L.H. 31, fol. 4).
3-4-1357: Jonkheer Dirc Loef van Hoerne (Altena, inv.nr. 36).
25-2-1368: Diederick Loef van Horne heeft het leen verbeurd en draagt zijn rechten op 28-51368 aan de leenheer over (Handschriften Derde Afdeling, inv.nr. 383).
3-5-1369: Willem, heer van Hoerne en Altenae, neef van en na overdracht door Dyric Loef van
Hoerne, heer van Heerstal en Monkoeraet, vermeld op 17-8-1387 als Willem, heer van Hoem,
Altena en Kurtesem (L.H. 51, 11, fol. 40 en Altena, inv.nr. 38).
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22-3-1387: Willem van Beyeren, graaf van Oostervant, zoon van het leenheer, nadat het leen is
verbeurd (L.H. 50, fol. 273v).
3. De visrechten, (1369: stalen en zegenworpen) in de Wale (1441: met inbegrip van de
vroonvisserij) over de volle breedte van de rivier, strekkende van (1369: ten oosten van
ver Avenwiel, langs, aan de noordzijde, Barendrecht tot aan de visserij van, 1350: vroeger van Jan van Barendrecht en nu van heer Willaem van Duvenvoorde, 1548: de heer
van Pietershem, 1415: tot voor Carnisse; en aan de zuidzijde tot aan de missloot).
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 2 (L.H. 51, cap. XIV, fol. 15; L.H. 54 fol. 127;
L.H. 98, fol. 145; L.H. 99 fol. 81 en Archief Nassau la Lecq, inv.nr. 206) tot:
3-8-1417: Willem, heer van Hueme en Kurterssem (Altena, inv.nr. 40).
..-.-1436: De graaf van Morss als momber (Altena, inv.nr.s 41 en 42).
..-.-1440: Jacob, heer van Hueme en Altena, behoudens registratie door de leengriffier (L.H. 116,
cap. Altena, fol. 1).
17-8-1447: Jacob, heer van Hueme, Althena, Cattersen en Montagis, wordt door de leengriffier
in het leen bevestigd, zoals hij er indertijd te Keulen door de leenheer mee was beleend (L.H.
116, cap. Altena, fol. 1).
25-10-1469: Jacob, jonkheer tot Hueme na overdracht door zijn vader Jacob, graaf van Huerne
(L.H. 118, cap. Heusden, fol. 2).
17-2-1486: Johanna van Gruythuysen, dochter van heer Lodewijck van Brugge, heer van Gruythuysen, graaf van Wincester, na overdracht door haar man Jacob, graaf van Hoirne en heer van
Althena, ter voldoening van hun huwelijkse voorwaarden en te versterven op haar man en daarna
op hun kinderen (L.H. 120, cap. Heusden, fol. 10v).
2-5-1504: Jacob, graaf van Hueme en heer van Althena, ziek, hulde door Aernt Spierinck van
Welle volgens procuratie d.d. 224-1504, bij dode van zijn vrouw Johanna de Gruythuyse (L.H.
122, cap. Heusden, fol. 10v).
19-9-1504: Jonkheer Jacob, jonkgrave tot Hoerne, onmondig, na overdracht door zijn vader
Jacob, graaf van Hoerne en heer van Althena, volgens het contract gesloten met zijn voogd
Everaerd van der Marck, heer van Aremberg (Altena, inv.nr. 52).
20-5-1509: Heer Jacob, jonkgrave tot Hoime, ridder van het gulden vlies, bevestigd in het leen
door de leengriffer omdat de vorige belening slechts ten overstaan van leenmannen was geschied
(L.H. 123, cap. Amstelland, fol. 2v).
..-.-15.: Jonkheer Philips van Montmorency, graaf van Horne, onmondig, vermeld met zijn
moeder Anna van Egmondt, gravin douairière van Horne op 17-8-1542 en als graaf van Hoem
en heer van Altena op 164-1548 (Altena, inv.nrs. 88 en 89).
24-12-1576: Joris van Hornes, graaf van Houtkercken, burggraaf van Veurne, bannerheer van
Hontschoten, heer van Stavele, Crombeke en Leverghem, bij dode van zijn vader heer Maerten
van Hoorne, heer van Gaesbeke, graaf van Houtkercke en zijn broer heer Philips van Hoornes,
graaf van Houtkercke, hulde door Christoffel Raes volgens procuratie d.d. 13-12-1576 (L.H.
133, fol. 96v).
29-12-1576: Eleonora van Montmorenchy, gravin douairière van Hoochstraten en Biguicourt,
vrouwe van Nevele en Lense, hulde door haar secretaris Antheunis van Beke, heer van Schoonbeke, volgens procuratie d.d. 13-12--1576, bij dode van haar broer heer Florijs van Montmorenchy, ridder van het gulden vlies (L.H. 133, fol. 98).
18-2-1577: Harman, graaf van Nuwenaer en Moers, heer van Bedbur en Bodemaghen, hulde
door Adriaen van Werensteyn volgens procuratie d.d. 1-12-1576, bij dode van zijn zwager Philips van Montmorenchy (L.H. 133, fol. 110v).
15-12-1578: Walburch, gravin van Nuenar en Moeurs, gehuwd met Adolff, graaf van Nuenar,
Moers en Limborch, heer van Bedbur en Alpen, hulde door meester Adriaen van Weresteyn,
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volgens procuratie d.d. 7-12-1578, bij dode van haar broer heer Harman, graaf van Nuenar en
Moeurs, heer van Bedbur en Bodemaghen (L.H. 134, fol. 248v).
2-10-1590: De Staten van Hollandt na overdracht door David van Goorle volgens procuratie
verleden op 12-9-1590 te Utrecht door Walburvh, gravin van Nieuwenaer en Meurs, volgens
contract d.d. 13-7-1590 (L.H. 135, fol. 483v).
4. De helft van de overdrift aan de noordzijde van de Merwede voor het ambacht Carnisse, gemeen met de heer van der Merwede, n.1. van de vroon, de staalgrond, de weelgrond en de vuyckegrond.
3-6-1429: Heer Roelant van Uytkercke, heer van Heestert en Heemsrode, kamerling van de
leenheer, nadat het 1 een aan deze was vervallen, doordat de erfgenamen van Jacob van Overhesselt het niet hebben aanvaard (Huis ten Donck, inv.nr. 427).
11-5-1440: De graaf van Nassau, mits hij het in aohterleen geeft aan heer Roelant van Uutkerke
(Huis ten Donck, inv.nr. 433).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 38E.
N.b. zie ook het leen 42.
KATENDRECHT
5. 27½ gaarde land, afkomstig van ver Jutte, weduwe van Jan van Abbenbroeke, te Katendrecht ten oosten van de beide sluizen, strekkende uit de Merwede tot aan de landscheiding, belend aan beide zijden door Jan van den Broeke, broer van Clais Jansz. van
Abbenbroeke.
1-8-1332: Clais Jansz. van Abbenbroeke na opdracht uit eigen (L.H. 6, fol. 74).
18-11-1372: Jonkvrouwe Nataly van den Broec bij dode van haar broer (L.H. 50, fol. 130).
6. 80 (1328: 82) morgen land, genaamd het Rode(ne) land met buizen en toebehoren
(1328: binnen de grachten, 1332: ‘s Graven schuur met het erbijbehorende land) in
Riderwaert in het ambacht van Catendrecht in het gerecht van de heer van Putthe
(1328: in het Rodense veld, 1332: gelegen langs de Rodense zijdwinde in ’s Gravenambacht, 1380: met de uiterdijk, 1406: alleen 80 morgen land).
11-3-1308: Jan die Keyser, klerk van de leenheer Willem, graaf van Hollant etc., met recht van
lossing door deze, zoals door graaf Florens is bepaald (L.H. 417, cap. leengoederen, nr. 22, n.b.
de datum moet waarschijnlijk worden gelezen als 11-3-1310, ‘des Woensdaghes den XI daghe
inganghe Maerte anno XIIIe negen i.p.v. zeven’).
..-.-13..: Heer Willem van Duvenvoirde na overdracht door Jan de Keyser, behoudens de lijftocht
van diens vrouw, blijkens een bevestiging door de graaf op 4-9-1347 (L.H. 417, cap. leengoederen, nr. 22).
18-5-1328: Beatriche, weduwe van Jan Keyser, als lijftocht met de grote schuur en de woning en
40 morgen land ten noorden hiervan gelegen (L.H. 1, fol. 69v).
20-5-1328: Heer Willem van Duvenvoirde, kamerling van de leenheer, mag het leen lossen
tegen de erfgenamen van Jan Keyser (L.H. 6, fol. 58v).
14-5-1329: Willem van Duvenvoirde, ridder, heer van Oisterhout, kamerling van de leenheer, zal
na overdracht door Beatris, weduwe van Jan die Keyser, van haar lijftocht aan het leen aan Janne
van Polanen, ridder, en Mathijs Reynghersz. ten behoeve van de leenheer, dit ontvangen (L.H. 6,
fol. 62).
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2-8-1332: Jan Moyaird, knape van de leenheer, wiens vrouw Beatrijs, weduwe van Jan de Keyser, die de helft van het leen als lijftocht bezit, met de andere helft na overdracht door heer Willem van Duvenvoirde, heer van Oysterhoud, kamerling van de leenheer (L.H. 6, fol. 74 en 74v).
3-12-1356: Jan van der Burch, gehuwd met Lisebet, en hij doet hiervoor afstand van zijn aanspraken op de goederen, die Jan die Keyser te Sciedamme bezat (L.H. 25, fol. 22v).
20-3-1371: Jan van der Burch bij dode van zijn vader (L.H. 50, fol. 124v).
22-2-1380: Jan van Burch Jansz. tocht zijn vrouw Beatrijs, bastaarddochter van Zweder, heer
van Gaesbeke, Putte en Strijen, na overdracht door zijn moeder Lijsbeth van haar lijftocht, aan
het leen (L.H. 78, fol. 44v). .1-.-1406: Jan van den Burch met ledige hand (L.H. 281, fol. 40).
7. De tiende van Cathendrecht in Riederwaert (verpacht 1320: aan Willaem van Hoeylede,
1327: aan Zonderland, 1329: aan Scoudeman tegen 7 pond 14 sc. en aan Pieter, de
gadere van de tiende in Cathendrecht, 32 pond 7 sc. 6 d., 1330: de tiende die van Sonderlant was aan Scoudeman en die van Cathendrecht aan Floris van der Hele, 21-61345: waarop de graaf zekerheid stelt ten behoeve van de lijfrenten verkocht door de
steden Dordrecht, Ziericsee, Myddelburch, Delf, Leyden en Hairlem, r.r. 503 en van
Mieris, Groot Charterboek, 11, blz. 691).
27-10-1346: Heer Jan, bastaard van Holland, broer van de leenvrouwe Margriete, keizerin van
Rome, gravin van Henegouwen etc. (L.H. 58, fol. 76).
..-.-1390: Heer Jan van der Poel met ledige hand (L.H. 422, fol. 16).
17-10-1398: Heer Danel van den Poel, ridder, tocht zijn echtgenote vrouwe Johanna van Spinout
(L.H. 52, fol. 298v).
..-.-1406: Heer Daneel van den Poel met ledige hand (L.H. 56, fol. 32v).
2-6-1419: Jonkvrouwe Margriete heer Daniëlsdochter van der Poel (L.H. 62, fol. 216).
16-3-1439: Jonkvrouwe Margriete heer Daniëlsdochter van den Poel, gehuwd met Raesse van
Ruveren, heer van Lintere (L.H. 114, fol. 97v).
8. Een tiende te Katendrecht (129.: waarvan een deel in achterleen wordt gehouden door
Heynric van Alkemade, 1311: en het andere deel vroeger door heer Jacob van Mierlaer
en nu door heer Niclais van Putte en Strien).
..-.-129.: Heer Jan Kuke, vermeld op 8-7-1311 als Jan, heer van Kuuc (L.H. 1, fol. 74v en L.H.
78, fol. 207).
4-5-1296: Jan van Cuyk zegt de leenheer zijn dienst op (van Mieris 1, blz. 571).
27-1-1327: Otto, heer van Cuyck, ridder, draagt het leen over aan de leenheer, die er de achterleenmannen rechtstreeks mee zal belenen (L.H. 3, fol. 26).
Het leen is gesplitst in 8A en 8B.
8A. De tiende, die Aleyde, dochter van heer Nicolais van Putte en van Striene, in leen hield
van haar zuster Beatrice en die haar vader had gekocht van heer Jacob van Mierlaer
tegen 100 pond hollands.
..-.-132.: Beatrijs, vrouwe van Putte en Striene, gehuwd met Guy van Vlaenderen, vermeld op
17-11-1353 (L.H. 78, fol. 248v).
3-6-1351: Alide van Putte, vrouwe van Praer, krijgt het recht haar zuster op te volgen, indien
deze komt te overlijden (L.H. 78, fol. 13v).
..-.-1354: Alijd, vrouwe van Putte en Strien, gehuwd met Boudijn, heer van Praet, vermeld van
5-7-1354 tot en met 1-2-1360 (L.H. 78, fol. 101 en 252).
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17-3-1363: Vrancke die Visker, te versterven op zijn kinderen uit zijn huwelijk met jonkvrouwe
Katerine, nadat het leen was afgestorven, zoals hij het van de heer van Putte hield (L.H. 50, fol.
80v).
8B. Een tiende in Cathendrecht.
15-7-1330: Kerstine Dierixdochter van Alkemade zal het leen van wijlen haar vader Dieric van
Alkemade ontvangen, wanneer haar huwelijk met Jan, de bastaardzoon van de leenheer bij Trude
Boudijnsdochter, zal zijn voltrokken (L.H. 2, fol. 68v).
19-2-1377: Jan van Borsele heer Heynricsz. (L.H. 50, fol. 173).
24-4-1399: Jan van Borsselen heer Jansz. van Borsselen (L.H. 52, fol. 334v).
2-3-1402: Het leen is afgestorven bij dode van heer Jan van Borsselen (L.H. 55, fol. 63).
9. Het ambacht Cathendrecht, strekkende vanuit de Marewede (1313: vanaf een diepte
van 3½ vadem, langs de grenzen van IJsselmonde, Berendrecht, Kernisse en Paindrecht) tot het ambacht van Boudewijn Heynricsz. van Duvelant ten halve vene, vanaf
de kerksloot van Peindrecht, tot ver Willenhove en vandaar tot de waal in de oude dijk,
die ligt tussen Rodenrevelt en Ossecamp (1402: met de visserij langs Katendrecht tot
aan Bornisse, zoals de heren van Putte deze vanouds hebben bezeten).
..-.-12..: Nycholaus, heer van Putte, vermeld op 3-2-1243 en op ..-4-1247 (Graven van Holland,
inv.nr. 800 en A., inv.nr. 2 en L.H.52, fol. 446).
..-.-12..: Nyclaes, heer van Putte, vermeld op 23-10-1268 en op 30-12-1275 (L.H. 30, fol. 76 en
archief Sint Marie, inv.nr. 529).
19-4-1276: Dankert van der Creke en zijn neef Jan Hesselsz., bloedvoogden van de kinderen van
Niclaus van Putte, worden door de leenheer in de voogdij bevestigd, de tweede zal het ambacht
van Putte als baljuw besturen. Jonkvrouwe Berte, zuster van wijle Niclaus, zal diens nagelaten
schulden betalen, waarna elk van hen een derde deel van de revenuën uit de heerlijkheid zal
ontvangen, totdat de kinderen mondig zullen zijn (Graven van Holland, inv.nr. 783, het kind van
Putte wordt vermeld op 7-6-1284, G.A. Dordrecht, Oud archief, inv.nr. 77).
..-.-12..: Nyclaes van Putte, vermeld op 25-11-1290 als gehuwd met Aleyde (L.H. 80, fol. 49v).
6-6-1303: Clayse van Putte krijgt het recht dat zijn lenen als onversterfelijk op de nakomelingen
van zijn kinderen zullen vererven (L.H. 78, fol. 11v).
..-.-131.: Beatrijs, vrouwe van Putte, gehuwd met Hughe van Zottighem, burggraaf van Ghent,
vermeld van 27-2-1312 tot en met 10-9-1320 (L.H. 78, fol. 86v en Nassau Domeinarchief I,
inv.nr. 687) en van 29-6-1323 tot en met 17-11-1353 als gehuwd met Guy van Vlaenderen (L.H.
78, fol. 86v en Nassau Domeinarchief I, inv.nr. 687) en van 29-6-1323 tot en met 17-11-1353 als
gehuwd met Guy van Vlaenderen (L.H. 78, fol. 52v en 248v).
3-6-1351: Alide van Putte, vrouwe van Praet, krijgt het recht haar zuster op te volgen, indien
deze komt te overlijden (L.H. 78, fol. 13v).
..-.-1354: Alijd, vrouwe van Putte en Strien, gehuwd met Boudijn, heer van Praet, vermeld van
5-7-1354 tot en met 1-2-1360 (L.H. 78, fol. 101 en 252).
19-10-1361: Heer Zweder van Abkoude, heer van Gasebeke, bij dode van zijn tante Aleyde,
vrouwe van Putte, Stryen en Praet, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn broer Willem
van Abkoude (L.H. 50, fol. 51v en 73v).
15-10-1363: Zweder van Apcoude, heer van Gaesbeke, verklaart dat hij aan zijn nicht jonkvrouwe Beatrijs, dochter van heer Jan, heer van Hoclem, een jaarrente van 50 pond hollands schuldig
is, verzekerd op het schot te Cathendrecht en indien dit onvoldoende is op dat van ‘sGravenambacht, als vergoeding voor de afstand van hetgene, dat zij van haar tante vrouwe
Beatrijs, vrouwe van Putte en Stryen, heeft geërfd (L.H. 78, fol. 50v).
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18-6-1405: Jacop van Abcoude, heer van Gaesbeke, Apcoude, Putte en Stryen, zijn voogd Willem van Apcoude en Duerstede wordt vermeld van 10-10-1400 tot en met 11-5-1405 tijdens zijn
onmondigheid (L.H. 78, fol. 24 en 232).
28-6-1456: Jacob, heer van Gaesbeeck, Putte en Strijen, draagt het leen samen met de heerlijkheden Putte en Strijen aan de leenheer over (Archief Rekenkamer inv.nr. 1, fol. 64v).
30-6-1456: Jacob, heer van Gaesbeeck, krijgt het vruchtgebruik voor de duur van zijn leven, dus
niet erfelijk, van de heerlijkheden Putte en Strijen, zonder het recht deze te mogen belasten of
delen ervan in leen uit te geven. Hij ontvangt tevens een lijfrente van 1.200 rijnsgulden op de
domeinen van Goude en nogeens 1.200 rijnsgulden uit de tollen te Gorinchem en Schoonhoven
(Rekenkamer inv.nr. 1, fol. 64v en 67).
9-4-1459: Karolus Bourgondien, graaf van Chariloys, heer van Chartrewelin, Arckell, Bethunen,
Putte en Stryen, na overdracht door zijn vader de leenheer (L.H. 63, fol. 167).
10. Een staal- en vroonvisserij (1250: die o.a. omvat de staalvisserij bij Mattenesse en die
in de Merwede vanaf de haven van Pernisse tot Scoenreloe, 1372: de staalvisserijen te
Scoenreloe, Vlairdinghe, ‘s-Gravenambacht en de vroonvisserijen te Rotterdamme,
Scoenreloe, Katendrecht, ‘s-Gravenambacht, Sciedamme en Vlaerdinghe, 1246: in dit
laatste vroon bezit de heer van Putte een deel, 1391: een derde deel, 1540: die bij het
westelijk havenhoofd van Rotterdamme grenst aan de visserij van de heer van Pieterssem).
..-.-12..: Heynric, ridder, heer van Voeren en burggraaf van Zeland, vermeld op ..-1-1250 en 218-1257 (L.H. 78, fol. 194v en L.H. 90, fol. 4v en 20 en r.r. 1358 en 1368).
..-.-12..: Aelbrecht, heer van Vorne en burggraaf van Zeland, vermeld van 1-5-1261 en 9-101287 (L.H. 90, fol. 20 en 65v).
..-.-128.: Gheraerd, kind van Vome, vermeld op 10-11-1289 (L.H. 90. fol. 8 en BV).
De overige beleningen zijn gelijk aan die, vermeld in ‘Ons Voorgeslacht’ 1986, blz. 154, van het
leen 21 (Archief Huis ten Donck, inv.nr. 576).
PENDRECHT
11. Het ambacht Peyndrecht met lage rechtspraak, het huis, de erven, de tijns, de visrechten etc., die verbeurd zijn door heer Herbaren van Riede.
24-4-1351: Jan van der Noirdelose (L.H. 31, fol. 2).
15-12-1352: Jan van der Noerdelose tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Beatrice Dircsdochter van
der Meerweden (L.H. 31, fol. 23).
12. De koren- en smaltiende van Payndrecht.
..-.-12..: Heer Antonis van Riede, vermeld op 1-5-1290 (Nassau Domein II, inv. nr. 671a).
20-12-1323: Heer Herbaren van Riede tocht zijn vrouw Machtilde (L.H. 6, fol. 36) en opnieuw
op 26-9-1324 (L.H. 6, fol. 39).
24-4-1351: Als leen 11.
15-12-1352: Als leen 11.
12-7-1364: Harber van Brakele (L.H. 50, fol. 84v).
25-1-1378: Herberen, zoon van Harbar van Brakele (L.H. 50, fol. 84v).
..-.-1390: Harper van Rye met ledige hand (L.H. 422, fol. 18v).
De lenen 11 en 12 zijn verenigd tot het leen 13.
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13. 1476: Het goed te Pendrecht.
..-.-13..: Heer Vranc van Borsselen, heer van Sint Maertensdijk, vermeld op 28-9-1371, 16-31374 en 7-12-1376 als heer van Sint Mertensdijck en Payndrecht, in 1373 ontheft hij de heer van
Putten en diens opvolgers van de dijk te Peyndrecht, rustende op 108 morgen land in de hoefslag
van Cathendrecht (L.H. 112, fol. 19, Graven van Holland, inv.nr. 2102, fol. 70v, Nassau Domein
II, inv.nrs. 5414 en 531).
19-1-1423: Heer Vranck van Borselen bij dode van zijn vader heer Florijs van Borsselen, op 136-1458 heeft heer Vranck van Borsselen, graaf van Oistervant, heer van Voirne, Borsselen en
Zuylen een geschil met Willem van Roden over de grenzen tussen hun beide ambachten (L.H.
62, fol. 39v en Hof van Holland, inv.nr. 465, fol. 98v).
12-1-1456: Heer Vranck van Borsselen, graaf van Oistervant, die geen wettige kinderen heeft,
mag bij testament over zijn lenen beschikken (L.H. 112. fol. 8).
4-2-1471: Jonkvrouwe Alienora van Borsselen, vrouwe van Zuylen, gehuwd met Ghijsbrecht
van Nijenrode, bij dode van haar broer heer Vranck van Borsselen, graaf van Oistervant (L.H.
118, cap. Zeeland, fol. 12v).
2-7-1476: Ghijsbrecht van Nijenrode na overdracht door zijn echtgenote jonkvrouwe Alienora
van Borsselen, vrouwe van Zuylen en Mertijnsdijck (L.H. 118, vap N.H., fol. 56v).
25-7-1482: Jan van Nieuwenrode bij dode van zijn vader Jan van Nieuwenrode, die het leen had
geërfd van zijn broer Ghijsbrecht van Nieuwenrode, oom van de nieuwe leenman (L.H. 69, fol.
3).
5-7-1487: Aernt Vranckenz., schout van Delff, na overdracht door Jan van Nieuwenrode (L.H.
120, cap. Z.H., fol. 13).
Het leen 13 is gesplitst in 13A en 13B.
13A. De helft van de heerlijkheid en het goed van Pendrecht.
17-7-1491: Frans van Roden, onmondig, jongste zoon van Pieter van Roden, die hulde doet, na
overdracht door Aernt Vranckenz., schout van Delff (L.H. 120, cap. Z.H. fol. 28).
18-6-1498: Frans van Roden doet zelf hulde (L.H. 120, vap. Z.H. fol. 28).
31-8-1502: Pieter, heer van Rooden, bij dode van zijn broer Frans van Rooden (L.H. 122, cap.
Z.H., fol. 28).
13B. De helft van de heerlijkheid en het goed van Pendrecht.
17-7-1491: Katherine Pieter Aerntszoonsdochter, gehuwd met Symon Pietersz., na overdracht
door haar grootvader patemel Aernt Vranckenz., schout van Delff (L.H. 120, cap. Z.H., fol. 28).
Het leen 13B is gesplitst in 13C en 13D.
13C. De helft van de heerlijkheid en het goed van Pendrecht, belast met een jaarrente van
16 pond groot Vlaams, tevens verzekerd op de goederen van Rode.
27-3-1520: Pieter, heer van Rode, na overdracht door Katherine Pietersdochter, gehuwd met
meester Joest Sasbout (L.H. 124, cap. Z.H. fol. 17v).
De lenen 13A en 13C zijn verenigd tot het leen 13.
13. De heerlijkheid en het goed van Pendrecht.
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19-3-1535: Pieter van Roden bij dode van zijn vader Pieter, heer van Rooden (L.H. 125, cap.
Arckel, fol. 40).
20-7-1536: Pieter, heer van Roden en Pendrecht, tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Johanna,
dochter van heer Hendric van Schoonhoven, ridder, aan een jaarrente van 200 gouden Philips
guldens uit zijn lenen (L.H. 125, cap. Z.H., fol. 51v).
22-8-1560: Jonkheer Pieter van Duvelandt, heer van Roon en Pendrecht, onmondig, oom: Claes
van Rooden, bij dode van zijn vader Pieter, heer van Roden (L.H. 129, cap. Z.H. fol. 14).
19-10-1563: Jonkheer Pieter van Duvelandt, heer van Roon en Pendrecht doet zelf hulde (L.H.
129, cap. Z.H., fol. 14).
25-2-1567: Bevestiging van de huwelijkse voorwaarden, gesloten ten huize van Willem van
Diemen op 15-12-1566 tussen jonkheer, Pieter van Duivelant alias van Roen, heer van Roen en
Pendrecht, zoon van wijlen Pieter van Roen en van diens weduwe vrouwe Johanna van Schonhove, en jonkvrouwe Jacqueline van Diemen, dochter van Willem van Diemen en jonkvrouwe
Marie de Caulcx. De bruid brengt in 36 gemet land met aanwas in de heerlijkheid Roon, waarvan
de jaaropbrengst wordt aangevuld tot 300 gulden en zij ontvangt haar lijftocht aan de goederen
van Roon en Pendrecht (L.H. 131, cap. Z.H. fol. 4v en 6).
17-1-1597: Jonkheer Pieter van Duvelandt, heer van Roon en Pendrecht, bij dode van zijn vader
jonkheer Pieter van Duvelandt, heer van Roon en Pendrecht (L.H. 139, fol. 57v).
7-6-1597: Jonkheer Pieter van Duvelant, heer van Roon en Pendrecht, stelt zekerheid op de
tienden van Roon en Pendrecht voor de verkoop aan Daem Isaacsz. van der Graft, koopman te
Delft op 3-6-1597 ten overstaan Ancelmusz. de Geldre Gerritsz., schout-, Claes Jorisz., Jan
Pietersz. en Heynrick Sybrantsz., gezworenen in Sint Maertensrecht, van 25 morgen 3 hond land
aldaar, waarin de erfgenamen van Dirc Dircsz. 16 hond hebben, strekkende van de Schieweg
oostwaarts over de Papsouseweg weg tot aan Tanthoffol. Het land, dat door jonkvrouwe Geertruydt de Heuyter, vrouw van de verkoper, ten huwelijk is gebracht is allodiaal en belast met tijns
en belend ten zuiden: Claes Jorisz. met eigen en bruikwaar, ten noorden: de weduwe en erfgenamen van Jan Jacobsz. in ‘t Ossenhooft te Delff en werd gebruikt door wijlen Dirc Dircxz., een en
ander volgens een akkoord verleden op 29-5-1597 voor schout en gezworenen aldaar (L.H. 139,
fol. 72).
23-1-1642: Jonkheer Pieter van Duvelandt bij dode van zijn vader jonkheer Pieter van Duvelandt
(L.H. 149, cap. Z.H. fol. 11v).
13D. Een jaarrente van 16 pond groot Vlaams (1585: 96 karolus gulden), verzekerd op de
halve halve heerlijkheid Pendrecht en Roon.
27-3-1520: Katherine Pietersdochter, gehuwd met meester Joest Sasbout, na opdracht door
Pieter, heer van Rode (L.H. 124, cap. Z.H., fol. 17v).
6-9-1537: Jonkvrouwe Katherijne Pietersdochter, gehuwd met meester Joost Sasbout, raad van
Holland, zoals wijlen Pieter van Roon op 24-9-1519 voor het Hof van Hollandt deze rente heeft
verleden, omdat de brieven in de grote brand te Delf verloren zijn gegaan (L.H. 126, cap. Z.H.
fol. 8).
5-12-1547: Jonkvrouwe Katherine Pietersdochter, weduwe van meester Joest Sasbout, kanselier
van Gelre, hulde door haar zoon meester Aerndt Sasbout, raad van Holland (L.H. 126, cap. Z.H.
fol. 8).
24-1-1556: Meester Aernout Sasbout, raad in het Hof van Hollant, na overdracht op 9-1-1556
door zijn moeder jonkvrouwe Katheryna van der Meer Pietersdochter, weduwe van meester
Joest Sasbout, kanselier van Gelre (L.H. 128, cap. Z.H., fol. 47v).
16-4-1585: Jonkvrouwe Liedewy Sasbout, hulde door haar neef Willem van Berendrecht volgens procuratie d.d. 134-1585, bij dode van haar vader heer Aernoult Sasbout, gehuwd met
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Petronella de Heuyter, president van de secrete raad, volgens diens testament, gepasseerd als
weduwnaar van jonkvrouwe Beatrix Heermale op 19-7-1574 (L.H. 137, fol. 26v).
14. 12 morgen land in Nieuw Pendrecht, belend ten oosten: Leen Meeusz., Symon Gerritsz. en Marten van Nytsen, ten zuiden: Pouwels Willemaz., ten noorden: de heer van
Roen, ten westen: de nieuwe zomerdijk van Pendrecht.
9-6-1571: Huybrecht van der Meer Huybrechtsz. na overdracht tegen 1.200 karolusgulden,
behoudens het recht van lossing binnen 21 jaar, door jonkheer Pieter van Duvelandt, heer van
Roen en Pendrecht (L.H. 131, cap. Z.H. fol. 61).
9-3-1579: Grietgen Huybrechtsdochter van der Meer, hulde door Cornelis van Crimpen, bij dode
van haar broer Huybrecht van der Meer (L.H. 134, fol. 242v).
15. 16 morgen land in het nieuwbedijkte land van Pendrecht, verpacht aan Bastiaen
Florisz., Aert Jansz. en Adriaen Lenertsz., belend ten zuidoosten: de nieuwe zeedijk,
ten zuiden: de reesloot van Barendrecht, ten westen: de Coedoot, ten noorden: de heer
van Roen.
27-6-1580: Jonge Jacob van Diemen Cornelisz., poorter van Dordrecht na opdracht tegen 1.600
karolus gulden door jonkheer Pieter van Duvelandt, behoudens het recht van lossing (L.H. 135,
fol. 116).
12-10-1591: Jonkheer Pieter van Duveland lost bij hande van zijn dienaar Hendrick Pietersz. het
leen tegen Jacob van Diemen de Jonge Cornelisz. (L.H. 135, fol. 116).
16. Een deel van de Pendrechtse en de Rodense grond, in het noorden strekkende ten
halve sluisvliet van het Nyenhmt, vanaf de sluis tot aan Carnisse, strekkend in het
oosten en zuidoosten langs Carnisse vanaf de Nieuwelantse dijksloot tot aan het kerkhof van Pendrecht, dat er buiten valt. In het westen beginnende ten halve de genoemde
sluisvliet langs de raaiing, die hier vroeger is getrokken door heer Pieter, heer van
Pendrecht, vader van Pieter, heer van Pendrecht en Roden, tussen Pendrecht en Carnisse, raaiende op de kerktoren van Heynkensoord over een lengte van 275 putse
roede, tot waar een stenen paal zal worden geplaatst, in het zuiden vanaf deze paal
lijnrecht tot aan het kerkhof van Pendrecht. Ten zuiden van de stenenpaal en het
kerkhof, evenals ten westen van genoemde raai is alles eigendom van Pieter, heer van
Pendrecht en Roden, met inbegrip van het kerkhof van Pendrecht.
29-9-1528: Jan van Barry na overdracht door Pieter, heer van Pendrecht en Roden (L.H. 125,
cap. Z.H., fol. 7).
13-9-1564: Pieter van Barry, wonend in Brabant, na 9 of 10 jaar verzuim, doordat de brieven
betreffende het leen in de boedel van zijn jongste broer Jacob van Barry terecht waren gekomen,
bij dode van zijn vader Jan van Barry (L.H. 130, cap. Z.H., fol. 33).
Het leen 16 is gesplitst in 16A en 16B.
16A. De helft van het leen, (1573: waarvan de andere helft eigendom is van de erfgenamen
van Pieter van Barry).
13-9-1564: Meester Cornelis van Myerop, domproost van Utrecht, na overdracht door Pieter van
Barry (L.H. 130, cap. Z.H., fol. 33).
24-3-1565: Jonkheer Pieter van Duvelant, heer van Roon en Pendrecht, dient als eis in, dat het
goed van hem in leen zal worden gehouden (leenhof van Holland, register A7, fol. 327).
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3-8-1573: Meester Jacob van Cabbau, hulde door zijn neef meester Cornelis van Myerop volgens procuratie verleden op 14-7-1573 voor schepenen en raad van Gendt, bij dode van zijn
broer meester Cornelis van Myerop, domproost en aartsdiaken van Utrecht (L.H. 132, cap. N.H.,
fol. 8).
18-4-1593: Adriaen van Ylen Rutgersz. namens de gezamenlijke erfgenamen en bij dode van
Jacob, heer van Cabau, zie ‘Ons Voorgeslacht’, 1983, blz. 145 (L.H. 138, fol. 122).
18-12-1614: Het leen is in het bezit van jonkheer Pieter van Duvelandt, heer van Roon en Pendrecht (Oud notarieel archief van Rotterdam, inv.nr. 14, blz. 424).
16B. De helft van het leen 16.
..-.-15..: De erfgenamen van Pieter van Barry, vermeld op 3-8-1573 (L.H. 132, cap. N.H., fol. 8).
13-6-1593: Barbara Baliochus, hulde door Gijsbrecht Hogenhouck volgens acte van curatele van
het Hof van Hollandt, bij dode van haar oom Jacob van Barry (L.H. 138, fol. 144v, N.B. Het leen
wordt niet in deze acte vermeld, wel een ander).
31-3-1596: Barbara Baliochus, gehuwd met Pieter Beeck, koopman te Dordrecht (L.H. 138, fol.
144v).
18-12-1614: Jonkheer Pieter van Duvelandt koopt het leen tegen 500 karolus gulden van Barbara
Balochi, gehuwd met Pieter Beeck te Dordrecht, die het vrijwaren met de pacht van de 2 eerstkomende jaren van Numansgors of Nieuw Cromstrijen, die zij hiertoe in handen van Seigneur
Johan van der Veecken, koopman te Rotterdam, zullen stellen (Oud notarieel archief van Rotterdam, inv.nr. 14, blz. 424).
17. Een jaarrente van 300 karolus gulden, te lossen de penning 16, verzekerd op de goederen van Pendrecht binnen- en buitendijks en op het nieuwbedijkte land de Santbossch
en op de goederen van Roen.
29-3-1566: Jonkvrouwe Maria van Roen, gehuwd met heer Johan van Asperen, heer van Vueren, na overdracht door haar broer jonkheer Pieter van Roen, heer van Roen en Pendrecht en hun
moeder vrouwe Johanna van Schoenhoeven, douairière van Roen, zoals bepaald was door hun
vader heer Pieter van Roen, heer van Pendrecht, op 27-11-1557 bij het sluiten van hun huwelijkse voorwaarden in zijn huis in de Hage, ten overstaan van Goessen van Landwijck, Ot Pieck,
heer van Thienhoven, Goessen van Housseller en Cornelis van Wijngaerden, als magen van de
bruidegom, en van Raes van Roen, Vincent van Lochorst en meester Ghijsbrecht van Hoegendorp, als die van de bruid. Johan van Asperen brengt in het huis, de hofstede en de heerlijkheid
van Vueren, ter waarde van 80 karolus gulden per jaar, een hofstad aldaar van 25 gulden, de
tiende van Deyl 200 gulden, de tiende van Enspyck 80 gulden en op Beest 10 morgen & 6 gulden; de bruid krijgt behalve het leen na de dood van haar ouders een losrente van 300 gulden te
lossen de penning 18, de helft van het huis en van de inboedel in den Hage, mits zij ook de helft
van de lopende schulden voor haar rekening neemt (L.H. 130, cap. Z.H., fol. 47).
17-10-1571: Confirmatie voor vrouwe Marie van Roen, gehuwd met heer Johan van Asperen,
heer van Vueren en ambtsman van Bommel, van de door haar gestelde zekerheid op het leen en
op een andere jaarrente van 300 karolus gulden ten laste van haar broer jonkheer Pieter van
Duvelandt, heer van Roen en Pendrecht, ten behoeve van hun oom heer Boudewijn van Duvelandt, ridder, raad en kanselier van Overijssel, voor de betaling van 3 jaarrenten, n.l. 42 karolus
gulden ten behoeve van de erfgenamen van meester Servaes Fabri te Schiedam, 35- en 29½
karolus gulden ten behoeve van de weduwe en de erfgenamen van Jan Jansz. de Coninck te
Dordrecht, die verzekerd waren op het goed van Raes van Roen, welk goed door hun oom en
diens broers en zusters was gekocht, zoals zij dit op ..-5-1570 voor Cornelis Ghijsz., Jan Lenaertsz. en Cornelis Heynricxz., schepenen te Roen, hebben vastgelegd en waarvoor haar oom
aan haar 1.624 karolus gulden heeft betaald en waarbij haar broer zich borg heeft gesteld. Tevens
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dient deze borgtocht als vrijwaring van 23 morgen land in de Heuters bij Valckensteyn, die haar
oom van haar broer heeft gekocht (L.H. 131, cap. Z.H., fol. 66).
18. Twee losrenten, groot 16 pond groot Vlaams en 6 pond groot Vlaams, te lossen de penning 16, verzekerd op 35 morgen land in Pendrecht, bedijkt door jonkheer Pieter van
Duvelandt, heer van Roen en Pendrecht, strekkende van de oude Barendrechtse sluis
binnen de nieuwe dijk van Pendrecht, belend ten oosten: de percelen, genaamd de
Cavelinghen, westwaarts langs de nieuwe Pendrechtse dijk en vanaf het zuiden noordwaarts tot in het nieuw bedijkte land.
1-6-1568: Cornelis Jacobsz. van Dyemen, poorter te Dordrecht, bij koop tegen 2.012 karolus
gulden van jonkheer Pieter van Duvelandt, heer van Roen en Pendrecht (L.H. 131, cap. Z.H., fol.
18).
RHOON
19. De visserij op de Maes vanaf het kerkhof van Pendrecht tot aan de visserij van Willem
de Vischer, raaiende van het stenen heultje op de kerk van Mijnsheerenlandt.
27-6-1579: Pieter Fransz., zijden lakenkoper te Rotterdam, na overdracht door jonkheer Pieter
van Duvelandt, heer van Roon en Pendrecht (L.H. 135, fol. 117).
20. 10 gemet 2 lijn 23 roede land met aanwas tot in de Oude Maes te Roon, n.l. 5 gemet 1
lijn 7 roede, verpacht aan Adriaen Willemsz., belend ten westen: jonkvrouwe Barte
van Duvenvoirden, ten zuiden: de Oude Mase, ten noorden: de gemene weg van Roon,
ten oosten: de heer van Roon; 5 gemet 1 lijn 16 roede, verpacht aan Lodewijck Cornelisz., belend ten oosten en westen: de heer van Roon, ten zuiden: de Oude Mase, ten
noorden, de gemene weg van Roon.
27-8-1554: Jacob Duyn Jacobsz., poorter van Rotterdam, na overdracht op 3-8-1554 tegen 816
karolus gulden door heer Pieter van Roon, ridder, heer van Roon en Pendrecht, behoudens het
recht van lossing voor hem en zijn zoon (L.H. 128, cap. Arckel, fol. 6).
11-12-1565: Machtelt Jacob Duynendochter, gehuwd met Claes Jacobsz. Meuyt (L.H. 132, cap.
Z.H., fol. 34).
21. 6 morgen land, waarvan 3 morgen min 1 hond in het Nuweland in Roden, belend ten
noorden: Boudijn van Roden Pietersz. met 3 morgen land, ten zuiden: diens oom
Boudijn van Roden Boudijnsz. (1482: gelegen tussen Pieter van Roden en jonkvrouwe
Catherijn van Roden), ten oosten: de oude dik, ten westen: de nieuwe dijk, en 3 morgen 1 hond, genaamd het land tegen de Damme, bij het huis te Roden, belend door
Boudijn van Roden Boudijnsz.
3-1-1394: Boudijn van Roden Pietersz., gehuwd met Willem, na opdracht uit eigen (L.H. 52, fol.
107v).
20-5-1411: Peter van Roden bij dode van zijn vader Boudijn van Roden (L.H. 54, fol. 77v).
18-7-1420: Pieter van Roden met ledige hand (L.H. 62, fol. 213).
De overige beleningen zijn gelijk aan die, welke zijn medegedeeld in ‘Ons Voorgeslacht’, 1976,
blz. 284, leen 36.
22. 11 gemet land in het buitenland van Roon, n.1. 6 gemet, verpacht aan Cornelis Hendricksz. Fitser, belend ten oosten: de zomerdijk bij de kooi van Pieter Jaspersz., ten
zuiden: Gerrit van Roon, ten westen en noorden: de heer van Roon; 5 gemet, verpacht
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aan Leendert Cornelisz. Roebol, belend ten zuiden: Willem van Roon, ten westen: de
erfgenamen van Carel Quintsen, ten noorden: de gemene weg, ten oosten: Samuel van
Halveringen.
11-4-1577: Jacob van Diemen na overdracht tegen 439 gulden door jonkheer Pieter van Duvelandt, heer van Roon en Pendrecht (L.H. 133, fol. 129).
23. 16 gemet 1 lijn 61 roede 3 voet 2 duim land met aanwas tot in de Oude Mase te Roen,
verpacht aan Leendert Cornelisz. Rootbol, met de kooi en de drift in de aanwas, belend ten oosten: de heer van Roen en Pendrecht, ten zuiden: de aanwas van de heer
van Roen, ten westen: de heerlijkheid Albrantswaerde, ten noorden: de dijk van Roen.
14-9-1571: Ghijsbrecht Cornelisz. van Dyemen, poorter te Dordrecht, na overdracht door jonkheer Pieter van Duvelant, heer van Roen en Pendrecht (L.H. 131. cap. Z.H., fol. 12 of 62).
24. 16 gemet 1 lijn 61 roede 3 voet 2 duim land met aanwas tot in de Oude Mase te Roen,
verpacht aan Lettert Cornelisz. Roobol, met de kooi of de drift in de aanwas, belend
ten oosten: de heer van Roen en Pendrecht, verpacht aan Dirrick Cornelisz., schout te
Roen, ten zuiden: de aanwas van de heer van Roen en Pendrecht tot de Oude Mase,
ten westen: de heerlijkheid Albrantswaert, ten noorden: de zeedijk van Roert.
23-3-1558: Cornelis Jacobsz. van Diemen, poorter te Dordrecht, na overdracht op 20-4-1557
tegen 1.130 karolus gulden 8 stuiver door heer Pieter, heer van Roen en Pendrecht, ridder, behoudens het recht van lossing (L.H. 128, cap. Z.H., fol. 69).
5-2-1568: Doe Willemsz., baljuw van Roen, verklaart namens jonkheer Pieter van Roert, heer
van Roen, en Cornelis van Diemen Jacopsz., dat het leen op 25-11-1567 is gelost (L.H. 128 cap.
Z.H., fol. 69).
25. Een weer land, waarop de vader van Jan die Smeder woonde, groot 22 gemet en de
helft van een huis en hofstede, genaamd des Smeders huse, in Roeden, belend ten
westen: de zeedijk, ten oosten: de veendijk, ten zuiden: Jan die Smeder met het
Ruychghatsweer (1366: Rughevoetsghatsweer), ten noorden: het weer, dat Lem Gillisz. aan zijn zoon Boudijn ten huwelijk gaf.
31-7-1338: Jan die Smeder, deurwaarder van de leenheer, na opdracht uit eigen en toch zijn
vrouw Machtilde aan 5 pond hollands per jaar uit het leen, bij kinderloos overlijden te versterven
op zijn broer Willem (L.H. 23, fol. 60v en L.H. 30, fol. 38).
16-6-1366: Willaem Jans Smeedersz. (L.H. 50, fol. 97v).
26. 31 gemet land met aanwas te Roen, verpacht aan Dirrick Cornelisz., schout van Roon,
door een sloot in 2 percelen gescheiden van respectievelijk ongeveer 16 en 15 gemet,
belend ten oosten: de gemene weg van Roen, ten zuiden: de zomerdijk, ten westen: het
gors van Lenaert Cornelisz. Roothol, ten noorden: de erfgenamen van Frans van
Roon; en 5 gemet land achter de Rijsdijck, verpacht aan Dhck Cornelisz., schout van
Roon, belend ten oosten: de Koedoot en de zomerdijk, ten zuiden: jonkvrouwe Margriete van Roon, ten westen: de droge zomerdijk, ten noorden: de heer van Roon.
22-5-1554: Meester Willem van Diemen, raad in het provinciale hof van Utrecht, na overdracht
op 21-5-1554 tegen 1.800 karolus gulden te Rotterdam door heer Pieter van Roon, ridder, heer
van Roen en Pendrecht (L.H. 128, cap. Arckel, fol. 4).
25-2-1567: Als het leen 13.
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22-11-1584: Gillis van Diemen bij dode van zijn vader meester Willem van Diemen (L.H. 137,
fol. 6).
27. Een losrente van 400 karolus gulden per jaar, verzekerd op het met een zomerkade
bedijkte buitenland, groot 60 gemet, waarvan 30 gemet, belend ten oosten: Nicolaes
van Westerheeck, ten zuiden: het blinde wegje, ten westen: de zomerdijk en ten noorden: de verkoper, verpacht aan Hendrick Dircksz.; 20 gemet, belend ten oosten: de
zomerdijk, ten zuiden: jonkheer Gerart van Roon, ten westen: de zeedijk van Roon en
ten noorden: jonkheer Boudewijn van Roon, verpacht aan Cornelis Hendricksz.; 6
gemet, belend ten oosten: de gemene weg, ten zuiden: jonkheer Hugo van Groenhoven,
ten westen: meester Cornelis de Conhtck en ten noorden: Lysbet van Roon, verpacht
aan Lettert Cornelisz. Robol; 4 gemet belend ten oosten: de zomerdijk, ten zuiden en
westen: jonkheer Boudewijn van Roon en ten noorden: jonkheer Hugo van Groenhoven, verpacht aan Jan Lenertsz.; en op 70 gemet buitenland, dat met de nieuwe
dijkage zal worden bedijkt aan de Roonse zijde. Te lossen met 4.400 gulden.
5-7-1580: Arent Danckertsz. van Smalevelt te Schiedamme, na overdracht op 4-7-1580 ten
overstaan van Cornelis Kommersz., schout-, Lenert Cornelisz. Rooboll en Cornelis Koosz.,
schepenen van Roon, door jonkheer Pieter van Duvelant, vrijheer van Roon en Pendrecht, mede
namens jonkheer Gerardt van Roon, jonkheer Hugo van Groenhoven, baljuw te Schoonhoven,
Jan IJsbrantsz. te Enchuysen, Willem Pietersz. te Hooren en de weduwe van meester Polfuert,
advocaat voor het Hof van Hollant, grondheren van het buitenland van Roon, volgens het consent d.d. 19-2-1580 van de Staten van Hollant en Zeelandt om, tot het bedijken van de buitenlanden van Roon en van Pendrecht over de Koedoet vanaf het buitenland van Roon tot Pendrecht
toe, zijn goederen te mogen belasten. Borgen stellen zich jonkheer Gerardt van Roon met 88
gemet land, waarvan 35 gemet zijn belend ten westen: de zeedijk, ten oosten: de weg, ten noorden: de heer van Roon en ten zuiden: jonkheer Willem van Roon en de kinderen van Duvoirden;
23 gemet zijn belend ten oosten: de weg, ten zuiden en westen: de jonkvrouwe van Nitzen en de
kinderen van Duvoirden; 22 gemet in de Verdepoel, belend ten oosten: de zomerdijk, ten noorden: de kinderen van Duvoirden, ten westen: de lantheeren en ten noorden: Niclaes van Westerbeeck; 8 gemet in de Poel, belend ten oosten: de zomerdijk, ten noorden: de jonkvrouwe van
Nitzen, ten westen: de weg en ten zuiden: Nicolaes van Westerbeeck; Jonkheer Hugo van Groenhoven met 28 gemet land, waarvan 16 gemet met een woning erop zijn belend ten oosten: de
zomerdijk, ten zuiden: de heer van Roon, ten westen: de droge dijk en ten noorden: de heer van
Roon, verpacht aan Adriaen Hubrechtsz.; 6 gemet belend ten oosten: de weg, ten zuiden: jonkheer Boudewijn van Roon, ten westen: meester Cornelis de Coninck en ten noorden: de heer van
Roon, verpacht aan Pieter Hubrechtsz.; 3 gemet, belend ten oosten: jonkheer Gerart van Roon,
ten zuiden: jonkheer Boudewijn van Roon, ten westen: meester Cornelis de Coninck, verpacht
aan Meus Bastiaensz.; 3 gemet, belend ten oosten: de jonkvrouwe van Witzen, ten zuiden: de
kinderen van Duvoirden, ten westen: de weg en ten noorden: jonkheer Boudewijn van Roon,
verpacht aan Pieter Hendricksz.; Jan IJsbrantsz. en Willem Pietersz. met 64 gemet, waarop een
woning staat, belend ten noorden: kapitein Smit, strekkende naar het oosten rondom het ‘clidt’
bij de zomerdijk heen tot het erf van de kooi van de heer van Roon naar het noordwesten. De
acte wordt tevens bevestigd door Cornelis Commersz., dijkgraaf van het genoemde buitenland,
jonkheer Gerardt van Roon, Cornelis Ghijsz., Jan Jansz. van Wanro, Pieter Hendricksz. en Meus
Bastiaensz., heemraden (Rijksarchief te Mons, archief De Clerque Wissocq de Sousberghe,
inv.nr. 495, fol. 31). Jan Jansz. Pwdelaer , waarsman van Roon, lost aan Arent Danckertsz. een
Lerde deel van de rente af (Sousberghe, inv.nr. 495, fol. 31).
3-11-1603: Arien Jansz., bode, lost namens de dijkgraaf en heemraden van Roen aan Pieter
Pietersz. van der Burch een vierde deel van de rente af (Sousberghe, inv.nr. 495, fol. 31).
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28. Het land beneden Peydrech, dat zich uitstrekt vanaf het kerkhof van Peydrech tot aan
het ambacht van Catendrech, met ambachtsrechten, de tienden, de gift van de kerk en
het recht tot het bouwen van een versterking en het aanleggen van dijken. Er mogen
zich geen dienstlieden vestigen zonder toestemming van de graaf en van de leenman.
21-1-1199: Biggo en zijn kleinzoons ten Zeeuwse rechte na koop (L.H. 50, fol. 126v).
Het leen 28 is gesplitst in 28A en 28B.
28A. De helft van het land onder Pendrecht, dat zich uitstrekt vanaf het kerkhof van
Peindrecht tot aan het ambacht van Cathendrecht, met ambachtsrechten, tienden en
de gift van de kerk (1242: dat grenst aan het ambacht Cathendrecht ten halve vene,
vanaf de kerksloot van Peindrecht tot ver Willenhove en vandaar tot de waal in de
oude dijk, die ligt tussen Rodenrevelt en Ossecamp).
22-2-1240: Boudewijn Heynricsz. van Duvelant met de toezegging dat, indien hij of zijn erfgenamen andere delen van het leen verwerven, zij hiermede zullen worden beleend, te houden ten
Zeeuwse rechten (Graven van Holland, inv.nr. 800).
3-2-1242: Boudewijn Heynricsz. van Duvelant stelt met Nycolaes, heer van Putte, van wien hij
goed in leen houdt, de grens tussen hun ambachten Peindrecht en Cathendrecht vast (Graven van
Holland, inv.nr. 800).
8-1-1280: Boudijn van Roden (Leenhof van Holland, inv.nr. 3, fol. 37v).
13-7-1311: Bouden van Roden en zijn zoon Pieter van Ernemude bevestigen de grens tussen de
ambachten Cathendrecht en Roden, zoals die door graaf Florens was vastgesteld (L.H. 78, fol. 95
en Heren van Putten en Strijen. inv. C. Dekker: inv.nr. 41).
..-.-13..: Heynric van Liedekerke, zoals Boudijn van Roeden het leen als balling Leeft verbeurd
(L.H. 6, fol. 18).
8-1-1321: Heynric van Liedekerke doet afstand van het leen in ruil voor een jaarrente van 50
pond hollands uit de 65 pond, die de scroders van de zoutmaat te Dordrecht betalen (L.H. 6, fol.
18).
25-8-1323: Clays Willemsz. ontvangt van de leenheer 11 gemet land terug, die Boudewijn van
Roden tussen 10-11-1299 en 11-9-1304 aan zijn vader Willem heer Hughenkind had ontnomen
(L.H. 22, fol. 26v).
28B. Het ambacht van de 4 hoeven, (1282: dat zich uitstrekt vanaf de kerksloot van Peindrecht, 1329: gelegen tussen de ambachten van Roden en Peindrecht).
8-1-1280: Boudijn van Roden met een deel en de koren- en kalvertiende (Leenhof van Holland,
inv.nr. 3, fol. 37v).
6-5-1282: Henric Boudijnsz. van Duvelant met 200 gemet land met de erbij behorende ambachtsrechten, strekkende vanaf de kerksloot, na overdracht door Boudijn Willemsz. van Duvelant in ruil voor 80 gemet land met ambachtsrechten en de volgerlanden in het Oudelant van
Duvelant en in het Nieuwe land aldaar, waarbij de laatste bij eventuele vervreemding het recht
van nakoop heeft, volgens acte verleden ten overstaan van Wisse Stormsz., Heynric Gillijsz. en
Hughe Willemsz. De verkoper had reeds op 14-1282 van Jan van Werkine tegen 10 pond hollands of een rente van 1 pond per jaar diens land in Duvelant gekocht (Graven van Holland,
inv.nr. 800).
1-10-1282: Heynric Boudijnsz. ute Duvelant na overdracht ten overstaan van Wisse Storm en
Hughe Willemsz. ute Duvelant met land, strekkende vanaf de kerksloot, door Boudijn van Roden, waarbij hij voor iedere 2½ gemet teruggeeft 1 gemet land met ambachtsgevolgen in het
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Oude land en het nieuwe land van Duvelant. Boudijn van Roden behoudt echter zijn koren- en
kalvertienden in het afgestane gebied (Graven van Holland, inv.nr. 800).
9-3-1315: Hughe Borst als recht leen na overdracht door Heynric van Liedekercke, knape, neef
van de leenheer, met diens deel van Het Prixambacht als recht leen (Graven van Holland, inv.nr.
800).
14-5-1329: Boudekijn van Roden met tweederde van het leen na overdracht door Hughe Buestz.
ute Roden als recht leen (L.H. 6, fol. 62).
De lenen 28A en 28B zijn verenigd tot het leen 28.
28. Het land in Pendrecht met de tiende en het ambacht, strekkende van het kerkhof van
Pendrecht tot aan het ambacht van Cathendrecht (1366: dat in het buitenland van het
ambacht van Zweder van Apcoude, heer van Gaesbeke, Putte en Stryene wordt gescheiden door de raai, die loopt vanaf de paal op de dijk in Roden, waar de schouw
van de graaf eindigt of begint, in zuidwestelijke richting naar de paal, die op de Wale
staat en tegenover de grote werf in Aelbrechtwairt, waarop deze gedrieboomd staat.
De Wale behoort aan heer Zweder met alles wat daar achter ligt; de dijk en het buitendijkse land ten oosten van de raai behoort tot aan de Wale tot het leen, 1497: met de
hoge rechtspraak).
..-.-13..: Boudijn van Roden, vermeld op 19-4-1340 door Pieter Oudelant Oudelantsz. en Hughe
Monne heer Jansz. als kleinzoon van wijlen Boudijn van Roden, die een grensscheiding heeft
gemaakt met heer Niclaus, heer van Putte en de nu bestaande grenspalen vaststelde (L.H. 78, fol.
75).
3-1-1347: Jonkvrouwe Alverade, weduwe van Boudijn van Roden, krijgt de voogdij over haar
kinderen toegewezen (L.H. 47, fol. 8v).
29-4-1352: Boudijn van Roden Clays Gilmansz. wordt aangesteld als voogd over de kinderen
van Boudijn van Roden (L.H. 48, fol. 12v).
25-8-1360: Pieter van Roden tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Belye aan 50 pond zwart per jaar
uit zijn tiende, molen, het jaarschot en zijn visserij te Roden (L.H. 50, fol. 55).
27-1-1361: Boudijn Boudijnsz. van Roden met de helft van het leen zoals zijn vader het hield
(L.H. 50, fol. 63v).
7-10-1366: Peter- en Boudijn van Roden, broers, verzoeken aan heer Symon van Teylinghe en
heer Willem van der Marwede, ridders, heer Nicolaes, pastoor van Roden, Jan Aerntsz. van
Abbenbroecke, Willem Zomerlant en Wouter heer Pouwelsz., rentmeester van het land van Putte
en Stryen, om de grens tussen hun leen en het gebied van Zweder van Apcoude, heer van Gaesbeke, Putte en Stryene, vast te stellen (L.H. 78, fol. 95).
..-.-1368: Pieter van Roden en zijn broer Boudijn krijgen recht van uitwatering door het nieuwe
land, dat Zweder van Apcoude, heer van Gaesbeke, van Putte en Stryen, zal bedijken buiten
Poortegael en Roden, zoals zal worden vastgesteld door de dijkgraaf en heemraden van dit land
en zij zullen meebetalen aan de watering en sluis naar verhouding van hun aantal gemeten land
(L.H. 78, fol. 96).
20-12-1369: De heer van Putte, Pieter van Roden en Boudijn van Roden komen overeen dat het
door hen te bedijken nieuwe land buiten Poortegael en Roden tegen de dijk van Boudijn zal
aansluiten bij het huis van Hughe Meeusz. De heer van Putte zal 4 heemraden aanstellen, Pieter 2
en Boudijn 1, Jacob Jan zal dijkgraaf worden (L.H. 79, fol. 97).
26-1-1378: Boudijn van Roden zal mede namens Bouden, zijn broeders zoon, hun ambachten
herdijken door het maken van een inlage in Peyndrec tot de molenwerf in Roden, waarvan de
kosten niet voor hun rekening zullen zijn (L.H. 302, fol. 25 en 37).
2-1-1380: Boudijn van Roden Pietersz. met de helft van het leen bij dode van zijn vader Pieter
(L.H. 50, fol. 160).
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7-11-1393: Boudijn van Roden Pietersz. krijgt het dijkgraafschap met het recht heemraden en
bezworenen aan te stellen van een polder, groot circa 40 morgen, door hem en Boudijn van
Roden Boudijnsz. bedijkt tussen de Riederwaert en het land van Putte, die zij met tienden, hoge
en lage heerlijkheid in leen houden (L.H. 52, fol. 98).
7-4-1399: Boudijn van Roden Pietersz. krijgt vrijgeleide tot 1-8-1399 (L.H. 304, fol. 85).
7-5-1401: De kinderen van Jonge Boudijn van Roden krijgen na de dood van hun vader uitstel
van hulde (L.H. 304, fol. 115v).
1-9-1403: Jan van der Dussen wordt aangesteld als voogd van de kinderen van Boudijn Pietersz.
in plaats van Dirc Zaey Vranckenz. (L.H. 305, fol. 42v).
28-10-1408: Dirc Saey Vranckenz. wordt aangesteld als voogd van de kinderen van Boudijn van
Roden de Jonge (L.H. 308, fol. 23).
20-5-1411: Peter van Roden bij dode van zijn vader Boudijn van Roden (L.H. 54, fol. 78v).
25-5-1411: Pieter Boudijnsz. uut Duvelant, heer van Roden, geeft op raad van zijn oom Dirc
Zaeys Vranckenz., zijn neef Jan van Rijswijc, zijn neef en aangehuwde oom Florijs van der
Boechurst en zijn aangehuwde oom Jan van Rodenrijs Danelsz. ter bedijking tot een zomerdijk
voor 14 jaar uit een nieuwland in Roden binnen de oude dijk van Ryerwairt aan Clays Duust
Ysebrantsz., Jan Ghijs Jan ‘s Rodenz. en diens zwager Pieter Willemsz., Pouwels Dirxz. en
Symon Claysz. onder één dijk met het Cortambacht in de heerlijkheid Putte, dat Pieter Walravensz. van de heer van Gaesbeke heeft aangenomen. Hij behoudt in deze periode zijn hoge en
lage heerlijke rechten, koren- en lammertiende. Zij zullen hem geven voor het riet 3 engelse
nobels en als zij het land na half maart beweiden 6 engelse nobels omdat de korentiende dan
vervalt, indien zij zaaien, zal hij deze tiende ontvangen. Zij mogen de dijk leggen, waar zij willen
en overal in de heerlijkheid Roden zoden enz. halen, ook in het buitenland van Aelbrantswairde,
zoals hij is overeengekomen met Jacob van Rysoirde en Jan van Leyde, toen deze dit deden in
Roden voor hun dijkwerk. Zij mogen in hun land wegen en wateringen aanleggen, indien het
inbreekt, moeten zij voor half maart verklaren het weer te willen bedijken, anders vervalt het
weer aan hem. Zij mogen hofsteden, huizen en bergplaatsen langs de oude dijk tussen het landhuis en Zwedersdijck of elders hebben en zullen rechten op gelijke wijze, als door de heer van
Gaesbeke in het land van Putte en Poortegael is geregeld. Zij mogen afwateren door het land van
Roden, waar zij willen en indien dit door het gebied van andere heren nodig is, zal hij hen daarbij
helpen. Na 10 jaar mogen zij eventueel het land tot winterland maken in de komende 4 jaar,
daarna zal hij het ten dele zonder lasten terug ontvangen, nadat hij de dijk met schout en schepenen zal hebben gekeurd (Gemeentearchief Leiden, Kloosters, inv.nr. 1548).
28-2-1414: Peter van Roden tocht zijn vrouw Adriaen Dierc Zayendochter aan de mindere helft
van het leen (L.H. 54, fol. 113v).
18-7-1420: Pieter van Roden met ledige hand ten Zeeuwse rechte (L.H. 62, fol. 213).
13-12-1422: Pieter van Roden draagt de schouw van de dijk van Nyen Roden over aan Jacob,
heer van Gaesbeke, met het recht van het aanstellen van een dijkgraaf en het maken van keuren
als in het land van Poortegael, voor 20 jaar of zolang hij, Pieter, leeft, behoudens de brieven die
hij aan de lieden van Delf heeft gegeven en dat het vrije land, dat hij daarbinnen heeft liggen, vrij
zal blijven en niet met dijklasten zal worden belast, behalve zijn land in Oude Roden, dat de
eerste maal zal meebetalen, evenals Zwedersdijc, en dat samen met Zwedersdijc door Nyen
Roden mag afwateren. De dijkgraaf van de heer van Gaesbeke zal van hem alle binnen zijn
ambacht ontvangen boeten moeten betalen (1. h. 78, fol. 96).
12-11-1430: Peter van Roden Boudijnsz. met ledige hand ten Zeeuwse rechte (L.H. 62, fol. 126).
18-3-1439: Pieter van Roden met ledige hand (L.H. 114, fol. 98).
26-9-1454: Boudijn van Roden Pietersz. bij dode van zijn vader ten Zeeuwse rechte (L.H. 116,
cap. Z.H., fol. 47v).
1-8-1455: Willem-, Vranck- en Pieter van Roden, bij dode van hun vader Pieter van Roden, elk
met een vijfde deel van het leen ten Zeeuwse rechte (L.H. 116, cap. Z.H., fol. 20).
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15-10-1455: Dirck van Roden bij dode van zijn vader Pieter van Roden met een vijfde deel ten
Zeeuwse rechte (L.H. 116, cap. Z.H., fol. 21).
4-10-1465: Willem-, Vranck-, Pieter en Dirck van Roden elk met een twintigste deel na koop ten
Zeeuwse rechte na dode van hun broer Boudijn van Roden (L.H. 117, cap. Z.H., fol. 24).
23-5-1474: Pieter van Roden na koop op 194-1474 tegen 10½ pond groot Vlaams met een vierde
deel ten Zeeuwse rechte na dode van zijn broer Willem van Roden, hij tocht zijn vrouw Margriet
Gerijt Stormsdochter en met een vierde deel ten Zeeuwse rechte na koop op 1-7-1471 te Brugge
na dode van zijn broer Dirck van Roden (L.H. 118, cap. Z.H., fol. 7v en 23).
20-6-1481: Pieter van Roden krijgt tegen betaling van 200 pond groot Vlaams het leen als een
onversterfelijk leen, omdat het volgens hem na de dood van zijn vader ten onrechte tevens aan
zijn broers in gelijke delen als zeeuws leen was uitgegeven. Dit is oorzaak geweest tot grote
twisten en na hun dood moest hij hun delen terug kopen. Hij bewijst met oude brieven dat het
geen zeeuws leen was (L.H. 119, cap. Z.H., fol. 22).
11-10-1497: Pieter van Roden te Delf als hoge heerlijkheid tegen betaling van 120 pond groot
Vlaams op 6-10-1497, nadat hij op 14-9-1497 heeft verklaard dat de registermeester in zijn
leenbrief d.d. 20-6-1481 ten onrechte de hoge rechtspraak vergeten was te vermelden, daar dit
recht meer dan 200 jaar aan het leen was verbonden geweest. Tevens wordt hij beleend met het
laatste vierde deel, dat afgestorven is (L.H. 122, cap. Z.H., fol. 2).
26-3-1504: Pieter van Rooden na overdracht door zijn vader Pieter van Rooden op 21-3-1504
(L.H. 122, cap. Z.H., fol. 39).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 13.
29. 1402: De staalvisserij voor Pendrecht en Heynkensoert en de vroonvisserij van het
Brederake, die zich uitstrekt vanaf de oert van Carnisse, langs Pendrecht en Heynkensoert tot aan Putte, zoals de heren van Putte vanouds hebben bezeten.
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 9, vermeerderd met:
5-2-1402: Jacob zoon van Putte, Gaesbeken en Strijen (L.H. 52, fol. 446).
RIDDERKERK
30. 3 morgen land tussen Domaes Coeneuz. en Jan Luedewljc in het ambacht van Riede in
het Corteland op de Wael.
19-2-1339: Dieric Eenlandsz. na overdracht door Jan IJsabelenz. (L.H. 30, fol. 41).
31-3-1354: Monne Diedric Elantsz. bij dode van zijn vader Diedric Elantsz. (L.H. 42, fol. 20).
31. 12 morgen (1398: circa 16 morgen) land, genaamd Slutersland (1373: in Riederwaert,
1398: in Rijerambacht).
27-4-1354: Willem van den Woude Hughenz. (L.H. 41, fol. 21v).
25-4-1374: Hughe van den Woude bij dode van zijn vader Willem (L.H. 50, fol. 135).
19-9-1398: Dammaes Florens die Biscopsz. na overdracht door Hughe van den Woude Willemsz. van den Woude (L.H. 52, fol. 295).
32. Een deel van 32 morgen land, dat gelegen is in Riederwairt en waarvan het overige ligt
tussen Scoenhoven en Ammers.
..-.-1...: Reynier Bruke na Huge Philipsz. (L.H. 6, fol. 15v).
16-9-1320: De leenheer na overdracht door Reynier Brnke in tuil voor een jaarrente van 20 pond
8 sc. uit de tol te Niemantsvriend (L.H. 6, fol. 15v).
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33. Het land de Gere in Ridderwart (1377: de geer van Alcmade, 1408: tiendvrij), waarin
de kerk van Riede staat, en 4½ gaarde land ten noorden ervan.
23-3-1277: Dirc van Alcmade, gehuwd met Aleyd, na opdracht uit eigen, vermeld op 17-1-1282
(L.H. 74 en 74v).
..-.-128.: Henric van Alcmade, zoon van Diederic van Alcmade vermeld op 14-1296, overleden
voor 19-8-1314 (Archief van de abdij van Rijnsburg, inv.nrs. 698 en 699).
..-.-13..: Diederic van Alcmade, vermeld als gehuwd met Haseken, dochter van Hughe van
Maerlant, op 29-8-1323 (Nassau Domein I, inv.nr. 1246).
15-7-1330: Kerstine Dierixdochter van Alkemade zal het leen van wijlen haar vader Dieric van
Alkemade ontvangen, wanneer haar huwelijk met Jan, de bastaardzoon van de leenheer bij Trude
Boudijnsdochter, zal zijn voltrokken (L.H. 2, fol. 68v).
..-.-13..: De jonkvrouwe van Alcmade, vermeld van 1334 tot 1347 (Graven van Holland, inv.nr.
1434 en r.r. 198-200).
19-2-1377: Jan van Borsele heer Heynricsz. (L.H. 50, fol. 173).
24-4-1399: Jan van Borselen heer Jansz. van Borselen (L.H. 52, fol. 334v).
2-3-1402: Heer Florijs van Alcmade bij koop als vrij eigen tegen 500 kronen, nadat het leen was
afgestorven bij dode van heer Jan van Borsselen (L.H. 55, fol. 63).
34. 24 morgen land met de erbij behorende uiterdijk in Riederambacht (1390: in Riederwaert 1359: met het erf), belend ten oosten: Melijs Heynric Jonghenz. (1359: Henric
Melijsz.) en ten westen: de kinderen van Jan Dolen (1359: Sander Cat, 1365: Sander
Tacke).
20-1-1353: Jan die Meyster Clays Meystersz. tocht zijn vrouw Lizebette Willem Hollandersdochter (L.H. 31, fol. 26).
..-.-135.: Claes die Meester Jan Meestersz. (L.H. 49, fol. 44v).
8-12-1359: Wouter Woutersz. die Wisselaer na overdracht door Claes die Meester Jan Meestersz. (L.H. 49, fol. 44v).
21-7-1365: Dirc de Vriese Jan Maddijnsz. te Dordrecht bij dode van zijn oom Wouter den Wisselaer (L.H. 49, fol. 45).
..-.-1390: Jacob Maddijn Dircx Vriesenz. met ledige hand (L.H. 422, fol. 18).
..-.-1…: Het leen is door wanverzoek aan de leenheer vervallen (L.H. 50, fol. 94v).
35. 23 viertel land, genaamd het land van Nortke, in Riderwaert bij Riderkerke.
..-.-12..: Jan van Nortike, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 53).
36. 13..: 29 morgen land in Riederambacht, genaamd Schoenacker geer, gelegen tussen
Clauwert van den Poel en Meus Dircksz.
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 2 (L.H. 98, fol. 146).
37. De grote- en kleine tienden tussen de werf van Boesselinus en de sloot van Everocker.
17-1-1282: Dirc van Alcmade, gehuwd met Aleyd (L.H. 1, fol. 74).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 33.
38. Een grote- en een kleine tiende, grenzend ten westen aan Berendrecht, groot 13 à 14
hoeven, in Niwe Ryede, en de smaltiende in heel Riederambacht met uitzondering van
die van het leen 33, dat Didderic van Alcmade had, in achterleen gehouden door heer
Aper van Swindrecht; een tiende, die heer Gillis van Vorscoten in achterleen houdt;
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een tiende in Riederwairt in Riederambacht, gelegen ten oosten van de vorige, (1329:
die Jan heer Gillisz. in achterleen houdt); een tiende in Riederwairt (1322: die de
vrouwe van Rassenghem in achterleen houdt); een tiende (1324: die jonkvrouwe Willem van Teylinghe in achterleen hield, op het Slike in Riederwairt).
..-.-12..: De heer van Thelinge (L.H. 5, fol. 55v, 88 en 89).
..-.-1284: He leen is afgestorven (L.H. 5, fol. 87v).
Het leen 38 is gesplitst in 38A, 38B, 38C, 38D en 38E.
38A. Een tiende ten oosten van de tiende, die Gillijs van Cralinghe in leen houdt.
..-.-1...: Jan heer Gillijsz., vermeld op 27-7-1329 (L.H. 50, fol. 102v).
..-.-13..: Gelijs Jan heer Gelijszoonsz. (L.H. 50, fol. 102v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die, medegedeeld in ‘Ons Voorgeslacht’ 1985, blz. 709,
leen 48.
38B. Een tiende (1324: in het Slike in Riederwert, die hij dode van jonkvrouwe Willem
van Teylinghe is afgestorven).
27-4-1324: Herman van Hamert met zijn zwager Jan van Niemaghen na overdracht door Traveys heer Hughe Vriesenz. van der Mye (L.H. 5, fol. 12v).
..-.-1348: Gherard Jansz. van Niemaghen te Dordrecht bij dode van zijn vader Jan van Niemaghen (L.H. 5, fol. 22v).
38C. Een jaarrente van 5 pond hollands, verzekerd op de tiende van de vrouwe van Rassenghem.
..-.-1...: Voppe Bezemaer (L.H. 6, fol. 25). 16-5-1322: Voppe Bezemaer tocht zijn vrouw Victorien aan het hele leen (L.H. 6, fol. 25v).
38D. Een jaarrente van 20 pond hollands, verzekerd op de tienden in Riederambacht,
strekkende van de Oister Waeldam westwaarts tot aan de tiende van heer Jan van
Berendrecht, en die beheerd worden door de rentmeester van Zuyt Holland (1413:
gelegen langs de teen en bij de Oester-weldam).
10-3-1341: Matheus van Bueren (L.H. 30, fol. 45).
8-9-1346: Matheus van Bueren en zijn leenvolgers zullen de rente uit de grafelijke tienden van
Zwindrecht ontvangen (L.H. 30, fol. 50v, zie ‘Ons Voorgeslacht’ 1987, blz. 77, leen 16).
38E. De tiende, die heer Aper van Swindrecht in achterleen hield van de heer van Teylingen (1326: een koren- en smaltiende in Riede, 1327: de helft van de koren- en smaltiende in Riede).
..-.-13..: Heer Jan van Barendrecht (Nassau la Lecq, inv.nr. 206).
22-6-1326: Jonkvrouwe Aleid van Barendrecht, gehuwd met Enghebrecht van Voerscoten, bij
dode van haar broer Ghizebrecht heer Jansz. van Swindrecht (L.H. 6, fol. 49).
4-9-1327: Jonkvrouwe Aleid van Barendrecht tocht haar man Enghebrecht van Voerscoten (L.H.
2, fol. 55v).
..-.-13..: Heer Jan van Pollanen (Huis ten Donck, inv.nr. 593).
1351-1355: Heer Jan van Pollanen heeft als balling het leen verbeurd (r.r. 201-205).
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5-12-1356: Heer Jan van Pollanen, heer van Breda, krijgt zijn verbeurde goederen terug (Nassau
Domein I, inv.nr. 605).
De overige beleningen zijn gelijk aan die, welke zijn medegedeeld in ‘Ons Voorgeslacht’ 1985,
blz. 111, leen 10.
39. Een jaarrente van 80 engelse nobels, losbaar met 800 nobels, verzekerd op de tienden
in Cleyn Riederwaert en op goederen te Zwijndrecht, te voldoen door de rentmeester
van Zuut Hollant.
26-1-1423: Danel van Cralingen, gehuwd met Lijsbet van Roodenrijse, op beider lijve (L.H. 61,
fol. 38v).
40. Een tiende in Riederambacht (1421: binnen Zuut Hollant in Riederweert, 1422: in het
Nyeuwelant in Riederwaert aan de Waelzijde, n.l. het Schoerbloc, het Ridderbloc, het
Molenbloc, het Burchbloc en Verkensoert, in pandschap). voor 1405: Florens van
Kijfhoeck (L.H. 54, fol. 146v).
8-11-1413: Florens van Kijhoeck draagt het leen over aan de leenheer en krijgt hiervoor de
hoeve land, waarop zijn huis staat in Henrick Yden ambacht onder Zwijndrecht ten eigen (L.H.
54, fol. 146v).
23-9-1421: Goidscalck van Brakel tegen betaling van 120 gouden hollandse schil. den, die
voldaan zijn door Gerijt Hoechstraet, kamerling van de leenheer, deze krijgt het vruchtgebruik,
totdat de leenman hem dit bedrag zal hebben terugbetaald (L.H. 314, fol. 34v).
5-12-1422: Goetscalc van Brakel draagt de helft van het leen over aan zijn vrouw Belye, eventueel te lossen door zijn erfgenamen met 300 franse schilden, waarna zij beiden hun helft aan de
ander als lijftocht geven (L.H. 62, fol. 218v).
41. Een tiende in Riederwaert (1350: Riederkerck).
19-9-1309: Ghisebrecht van der Lecke, ridder, voogd van Stralen, na overdracht door zijn broer
heer Pieter van der Lecke, zoals zij het van hun ouders hebben geërfd (L.H. 80, fol. 24 en Nassau
la Lecq, inv.nr. 206).
..-.-13..: Aernout, voogd van Stralen (Nassau Domein I, inv.nr. 730).
..-.-13..: Heer Jan van Pollanen (Huis ten Donck, inv.nr. 543).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 38E.
42. Het gerecht van Riederkerck (1350: met het veer, 1429: het ambacht van Ridderkerck
in Riederwaert, bedijkt en onbedijkt, het gerecht, de tienden, de vogelrij, de visserij, de
lenen, het recht van molen en gemaal, de bieraccijns van 2 groot per vat, het aanstellen
van dijkgraaf en heemraden, rondom ten halve diepe).
27-4-1342: Heer Jan van Polanen bij koop, nadat het leen bij dode van heer Heynric van der
Lecke was afgestorven (L.H. 30, fol. 48v).
15-3-1346: Heer Jan van Polanen met ledige hand (L.H. 114, fol. 133v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van 38E tot:
19-12-1426: Heer Roelant van Uutkerc, heer van Hestert en Heemsrode, kamerling en raad van
de leenheer, om het leen te bedijken (Huis ten Donck, inv.nr. 407).
3-6-1429: Heer Roelant van Uytkercke, heer van Heestert en Heemsrode, kamerling van de
graaf, nadat het leen aan deze was vervallen, doordat de erfgenamen van Jacob van Overhesselt
het niet hebben aanvaard (Huis ten Donck, inv.nr. 427).
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10-5-1437: Heer Roelant van Uutkerke wordt het leen door de graaf van Nassau betwist (Huis
ten Donck, inv.nr. 433).
11-5-1440: Het leen wordt aan de graaf van Nassau als heer van de Leck toegewezen, maar hij
moet het in achterleen geven aan heer Roelant van Uutkerke (Huis ten Donck, inv.nr. 433).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 38E.
43. De visserij van Lecmonde, strekkende vanaf Leckerkerck stroomafwaarts tot Bolnessersloot en stroomopwaarts in de Merwede in de richting van Dordrecht tot aan
Waelsmonde.
14-7-1318: Willem Duyckinc Ghyse Duckincsz. en Jan Malechijs Jan Meystersz. na koop als
eigen (L.H. 22, fol. 68, het is niet duidelijk of dit oorspronkelijk een leen of een domein is geweest).
RIEDERWAARD
44. De domeinen van de leenheer in Rederwerde.
5-11-1214: Machteld, dochter van heer Heinric, hertog van Lotharinge, als lijftocht bij huwelijkse voorwaarden met Florens, oudste zoon van heer Willem, graaf van Holland, de leenheer
(Graven van Holland, inv.nr. 2).
45. 4 morgen land te IJselmonde in het ambacht van Oedzier van Cralingen.
23-3-1370: Jan Heynric Jonghenz. na opdracht uit eigen in ruil voor 4 morgen land te Alblaes
(L.H. 50, fol. 123).
46. 6 morgen land te IJselmonde.
23-2-1370: Willem van Hodenpijl van IJselmonde na opdracht uit eigen in ruil voor 6 morgen
land te Alblaes (L.H. 50, fol. 123).
47. 2 gaarden land in het ambacht van Jacob Boekel, belend ten oosten: Arnd van Cralinghe en ten westen: Coppijn Aelharensz.
..-.-13..: Philips Overwael, vermeld 1347 of 1348 (L.H. 5, fol. 28).
48. 17 morgen land te IJsselmonde, verpacht aan Pieter Liefkind, en het veer tussen IJsselmonde en Cralinghe.
13-4-1333: Gillys van Craylinghe tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Badeloghe aan het land en
aan drievierde deel van het veer (L.H. 6, fol. 79v).
49. 16 gaarden land op het oosteinde en 7 gaarden, die hij in achterleen heeft gegeven, en
een hoeve op het westeinde van IJselmonde.
..-.-12..: Heer Ghisebrecht Bokel, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 50v).
50. (1347: 48 morgen) land in het ambacht van heer Odsier van Cralinghe te IJselmonde,
tussen Willem Vink en Dieric Eemsen met een woning en de molen bij de dijk (1339: in
Riederwaert).

24

6-12-1327: Willem die Cuser tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Yde aan de helft van het huis
binnen de uiterste gracht met de boomgaard, van de molen en van het land (L.H. 6, fol. 58).
27-11-1339: Willem die Cuser tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Machteld Reyniersdochter van
Heemstede (L.H. 30, fol. 55v).
..-.-1347/1348: Willem die Cuser met ledige hand (L.H. 5, fol. 28).
20-6-1354: Alide, weduwe van Willem Cuuser, ontvangt op verzoek van Coen Willem
Cuusersz., een jaarrente van 16 pond hollands uit het leen (L.H. 23, fol. 47v).
29-3-1355: Coyn Cusersz. van Oesterwijc (L.H. 42, fol. 53v).
25-2-1361: Willem Oliviersz. na overdracht door jonkvrouwe Aleyd, weduwe van Willem
Cuser, gehuwd met Willem Naghel, met haar lijftocht uit het leen van Coene Willem Cusersz.,
voor zolang als zij leeft (L.H. 50, fol. 66v).
51. De gift van de kerk (1309: te IJselmonde) en de tiende aldaar (1309: tussen Riederambacht en Catendrechter ambacht, 1441: de koren- en smaltiende in het Oostambacht
en 1447: in het Westambacht).
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 3 (Altena, inv.nr. 91 en L.H. 98, fol. 146 en 150).
52. De visserij van IJsselmonde (1348: genaamd de visserij van Egmonde, 1317: strekkende westwaarts voorbij Scoenreloe langs de visserij van de heer van Voirne en oostwaarts tot aan het oirvairs (ooievaarsland) van Traveys heer Vriesenz. van der Mie en
tot de visserij aan Alaird Crudemansz., 1324: de visserij voor het dorp van IJsselmonde, 1408: een vroonvisserij aan het einde van de IJsel te IJselmonde, 1429: de vroonvisserij in de mond van de IJssel, waarvan driederde deel door de rentmeester van
Zuyt Hollant werd verhuurd).
..-.-1...: Heer Gheraerd Woutersz. tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Alijt (L.H. 37, fol. 5).
..-.-13..: Jan uter Wijc (L.H. 6, fol. 2).
25-1-1317: Jan van Rosenburg heer Symonsz. van Benthem bij koop, nadat het leen was afgestorven bij dode van Jan uter Wijc, bij eventueel kinderloos overlijden te versterven op zijn
echtgenote jonkvrouwe Adewy (L.H. 6, fol. 2).
29-8-1320: Vrouwe Alijt, weduwe van heer Gheraerd Woutersz., vrouwe uter Wike, doet afstand van haar lijftocht in ruil voor een lijfrente van 30 pond hollands per jaar uit de bede van
Waterland (L.H. 37, fol. 5).
1-1-1324: Jan van Rozenburch tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Adelise (L.H. 6, fol. 36v).
5-11-1334: Ghisebrecht van Rosenborch tocht zijn echtgenote jonkvrouw Alide heer Dierixdochter van Hairlair aan 150 pond zwarte toumoizen per jaar, indien hij echter wettige kinderen
nalaat, zal het bedrag worden verminderd tot 120 pond (L.H. 1, fol. 102v).
11-3-1348: De leenheer beveelt dat de vissers, die hun touwen in het leen drijvende hebben, alle
onder het vroonrecht vallende vis te IJselmonde aan land moeten brengen en daar aan de bezitters van het leen het verschuldigde moeten betalen (Rekenkamer, inv.nr. 1, fol. 51v).
16-8-1348: Heer Jacob van der Binchorst en zijn broer heer Herbaren van der Binchorst na koop
tegen 550 pond hollands, het schild voor 12 schelling gerekend, nadat het leen bij dode van heer
Ghisebrecht van Roesenborch en diens vrouw, de dochter van de heer van Herler, was afgestorven (L.H. 47, fol. 59).
1351-1355: Heer Jacob van der Binchorst heeft als balling zijn goederen verbeurd (L.H. 42, fol.
1, 2, 2v, 5 en 11v).
26-3-1355: Heer Jacob van der Binchorst krijgt vergiffenis (L.H. 26, fol. 13v).
26-6-1359: De lenen van heer Jacob van der Binchorst zijn afgestorven (L.H. 4, fol. 68).
6-3-1360: De lenen van heer Herbaren van de Binchorst zijn afgestorven (L.H. 111, fol. 51).
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20-5-1396: Floris van Adrichem tocht zijn echtgenote jonkvrouwe Lizebet Symonsdochter van
Zaenden (L.H. 52, fol. 213v).
..-.-1...: Henrick Coenraetsz. van Heisterbach, diens broer Jan van der Burch, herman Vinck met
hun mede-erfgenamen van Coenraet van Heisterbach, ter aflossing van een schuld door de leenheer (L.H. 307, fol. 23, voor 16-12-1404).
26-4-1407: De erfgenamen van Coenraet van Heisterbach ontvangen het leen terug, waarop de
leenheer beslag had laten leggen (L.H. 307, fol. 23).
19-9-1408: De erfgenamen van Coenraet van Heisterbach worden voor 2 jaar in het leen bevestigd (L.H. 308, fol. 92).
12-1-1418: Ghijsbrecht heer Walravensz. van Brederode vanwege de schulden die zijn vader ten
behoeve van de leenvrouwe had gemaakt (L.H. 310, fol. 20v).
1-1-1428: Meester Willem Zadelair, meester van de requesten van de herberg van de leenheer
met de helft van de visserij buiten Rotterdam, genaamd het froen van IJsselmonde, zoals dit
verbeurd was door Florijs van Adrichem, die als balling is gestorven, en dat door de rentmeester
van Rotterdam werd beheerd (L.H. 319, fol. 14v).
1-1-1428 en 8-1-1428: Adryaen Claesz. van Rotterdam voor 4 jaar met een vierde deel van het
vroon van IJsselmonde, dat door de rentmeester van Zuyt-Holland werd beheerd (L.H. 319, fol.
18v en 19v).
3-6-1429: Heer Roelant van Uytkercke, heer van Heestert en Heemsrode, kamerling van de
leenheer met een vierde deel (Huis ten Donck, inv.nr. 427).
11-5-1440: Het hiervoor genoemde vierde deel wordt aan de graaf van Nassau toet gewezen,
mits hij het aan heer Roelant van Uutkerke in achterleen geeft (Huis ten Donck, inv.nr. 433).
De overige beleningen met dit vierde deel zijn gelijk aan het leen 42.

26

