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Inleiding
In het begin van de zestiende eeuw zijn de heren van Wassenaar, deels door vererving en deels
door aankoop, in het bezit van een aantal leenkamers. De administratie van deze is nooit gescheiden gehouden door de leengriffiers, alleen in het midden van de veertiende eeuw worden de
lenen van de Hof van Wassenaar en die van de Burcht van Leiden van elkaar onderscheiden.
Toch vallen de leenkamers nog ten dele te reconstrueren, daar in de oudere retroacta niet de van
Wassenaers, maar andere leenheren optreden. Op deze wijze volgen hier dan ook reportoria op
de lenen van diverse leenkamers.
De registratie van de lenen is goed bewaard gebleven in een serie registers, die gemerkt zijn met
letters. Het oudste register A is aangelegd in 1420 en bevat ook oudere brieven, door de leenmannen overgelegd bij het verzoeken van hun lenen. Een ouder cartularium, gemerkt AA, is
vervaardigd omstreeks 1400 en bevat akten uit de dertiende- en veertiende eeuw en ook ongedateerde lijsten van leenmannen. De registers bevinden zich in het huisarchief van het kasteel
Twickel en konden dank zij de vriendelijke toestemming van de laatste eigenares Vrouwe
M.A.M.A. baronesse van Heeckeren van Wassenaer, gravin van Aldenburg Bentinck, gemicrofilmd worden. Deze films bevinden zich op het Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage.
Een tweetal registers, die in een in 1550 aangelegd repertorium worden vermeld zijn niet meer
aanwezig, n.l. het register Zwanenlenen en het register Cralingen. Dit laatste bevatte gegevens
van vóór 1520 van de leenkamer Zuydwijck, waarin die van de hofstad Rodenrijs in de polder
Schieveen te Overschie was opgenomen. Gegevens uit deze twee registers, die in dit oude repertorium voorkomen, worden aangeduid met Rep. Voor de volgende publicatie zijn de leenregisters tot en met deel O gebruikt, de jongere registers kunnen op het Nationaal Archief
worden geraadpleegd met behulp van de microfilms, waarvan een aantal is afgedrukt.
Eén van deze leenkamers was:
De leenkamer van de hof te Wassenaar
TEXEL
1. 2 morgen land (1694: genaamd de Spanjert) in Tessel aan de Hemmer (1694: bij het
Spijck onder de ban van de Wester), belend ten zuiden: Jan Willemsz. (1577: Pieter
Cornelisz. Comis), ten westen: de buurweg van Zuytdorp (1694: Cornelis Gerritsz.), ten
noorden: Anna Cupers (1577: Jacop Haicxszoons) crocht, ten oosten: Jan Symonsz. en
Abbe Koenenz. (1577: Sijmon Symonsz., 1694: de Robbewael).
18-4-1412: Gerijt Willemsz. na opdracht uit eigen en na koop van Brant Yairtsz. (A, fol. 39v).
20-9-1423: Heinric Gerijtsz. bij dode van zijn vader Gerijt Willemsz. (A, fol. 39v).
21-2-1456: Gerijt Heinricsz. bij dode van zijn vader Heinric Gherijtz. (B, fol. 100).
26-3-1498: Cornelis Gherijtsz. bij dode van zijn vader Gherijt Heinricsz. (C, fol. 73v en D, fol.
13v).
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1-7-1504: Zijburch Gerritsdochter, hulde door Cornelis Jansz., bij dode van haar broer Cornelis
Gerritsz. (D, fol. 13).
10-3-1539: Cornelie Cornelisdochter, gehuwd met Cornelis Sijbrantsz., bij dode van zijn moeder
Zijborch Gerritsdochter (E, fol. 35v).
20-9-1558: Gerrit Cornelisz. te Texel bij dode van zijn moeder Cornelie Cornelisdochter (F, fol.
56).
21-8-1577: Cornelis Gerrijts dochter te Texel, oud 9 jaar, hulde door Vranck Moyael, bij dode
van haar vader Gerijt Cornelisz. (G, fol. 69).
20-8-1593: Trijntje Gerritsdochter te Texel, hulde door Cornelis Stalpaert omdat haar man
afwezig is, bij dode van haar neef Gerrit Jacobsz., die ongedoopt op 15-7-1593, oud 10 dagen, is
overleden na zijn moeder Cornelia Gerritsdochter, overleden op 14-7-1593, blijkens een op 16-81593 afgelegde verklaring ten overstaan van Cornelis Pietersz. Comis, schepen en Pieter Jansz.
Gomis door Lenert Pietersz., weesmeester, oud 62 jaar en Lubbert Cornelisz., oude 50 jaar (H,
fol. 82).
10-6-1594: Cornelis Dircxz., gehuwd met Trijn Gerritsdochter, doet hulde (H, fol. 82).
24-8-1595: Sijmons Sijmonsz. te Texel, natuurlijke zoon van Symon Symonsz., die het leen ten
behoeve van hem op 10-8-1595 voor notaris Meynert Jansz. te Texel had ontvangen bij overdracht door Trijn Gerritsdochter gehuwd met Cornelis Dircksz. (H, fol. 107v).
30-11-1641: Simon Simonsz. te Texel bij dode van zijn vader Simon Simonsz. (L, fol. 25).
25-9-1649: Simon Simonsz. met ledige hand (L, fol. 25).
21-10-1656: Cornelis Cornelisz. Westerboer te Texel na overdracht door Nicolaes de Lange te
‘s-Gravenhage volgens procuratie verleden op 10-10-1656 voor notaris Cornelis Cornelisz.
Torenheer te de Burch op Texel door Simon Simonsz. te Texel (L, fol. 210v).
4-7-1695: Symon Martensz. Yder te Texel, hulde door meester Nicolaes Blauw, advocaat te
Enchuysen, volgens procuratie verleden op 11-11-1694 voor notaris Jan Toorenheer te de Burgh
aldaar, bij dode van zijn oom Cornelis Cornelisz. Westerboer (N, fol. 14).
28-12-1695: Andries Kluppel, oud 4 à 5 jaar, kleinzoon van Hendrick Kluppel, secretaris van
Enchuysen, na overdracht door Pieter Claesz. Westerbaen, bode aldaar, namens Symon Maertensz. Yder (N, fol. 45).
7-6-1723: Meester Hubertus Kluppel vernieuwt ten behoeve van zijn meerderjarige zoon
Andries Kluppel de eed bij monde van Dirck Agricola te Enchuysen volgens procuratie d.d. 115-1723 (N, fol. 45).
2-7-1723: Jan Pietersz. op ‘t Spijck in het eiland van Texel, zijn schoonvader Jacob Dircksz. List
doet hulde volgens procuratie op 22-3-1723 verleden voor notaris Zacharius Gravius te de
Burgh, na overdracht door Adriaen van Rijck, makelaar in den Haegh, volgens procuratie
verleden op 25-6-1723 voor notaris Dirck Agricola te Enchuysen door Andries Kluppel, schepen
aldaar (N, fol. 186).
KENNEMERLAND
ALKMAAR
2. Het huis en erf binnen de stad Alcmaer, waarin Jan Bal Jacobsz. woont, belend ten
zuiden en oosten: der stede straat, ten noorden: Jacob Huygenz. en ten westen: Pieter
Heertgensz.
29-11-1410: Jan Bal Jacobsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 1).
8-8-1428: Jan Bal met ledige hand (B, fol. 1).
26-6-1430: Jan Bal krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 3 (B, fol. 15v).
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3. De helft van de Peudekamp binnen de vrijheid van Alcmaer bij de Weert, gemeen met
Andries Bal, belend ten noorden: Griet, de weduwe van Floris Gelen en ten zuiden: de
erfgenamen van Dirc Symon Enghelenz.
26-6-1430: Jan Ball na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 2 (B, fol. 16).
4. 6 snees land binnen de vrijheid van Alcmair, belend door Jan Ball, Clais van Adrichem
en Martijn Reynersz.
19-11-1419: Jan Mouwerijn na opdracht uit eigen (B, fol. 45v).
N.B.: Aantekening dat een snees 25 roede is (Rep. fol. 436).
BERGEN
5. 25 roede land te Bergen, belend ten noorden: Willem van Prusen en ten oosten: Gherijt
Claesz. van Veen.
24-11-1439: Gherijt Claesz. van Veen, neef van de leenheer Henrick, heer van Wassenair en
burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen (B, fol. 48).
6. Een stuk land genaamd Sternekebusch in ‘t Twijland, belend door Willem Jacobsz. en
Martijn Meusz.
24-11-1439: Willem van Prusen na opdracht uit eigen (B, fol. 48).
EGMOND-BINNEN
7. Een stuk land, genaamd het Bleyckvelt, te Wymmenem in de heerlijkheid van Johan,
heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, belend ten noorden, oosten en westen:
Dirck Gherijtsz.
6-2-1452: Velman Willemsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 89v).
8. Een halve geers land te Wymmenum in de heerlijkheid van Heinrick, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, belend ten zuiden: Jan Pieter Vrouwez. en ten noorden:
Vrederic Jacobsz.
19-11-1439: Hayck Pieters, na opdracht uit eigen (B, fol. 47).
22-6-1449: Rychout Hayckdochter, gehuwd met Jan Jacobsz. bij dode van haar broer Claes
Haycksz. (B, fol. 79).
9. 100 schaft land te Wymmenem in de heerlijkheid van Heinrick, heer van Wassenaar en
burggraaf van Leyden, belend ten oosten: de heer van Egmond en ten zuiden: Tijman
Reynersz.
19-11-1439: Dirc Hugez. na opdracht uit eigen (B, fol. 47).
9-4-1450: Fokel Dirck Hugenzoonsdochter, gehuwd met Gerijt Maertijnsz. (B, fol. 82).
10. 2 hond land, behalve 2 roede die de kerk van Egmonde er in heeft, in Zuid Wimmenem, tussen meester IJsbrant en Pieter Dircxz. Een paar konijnen uit de wildernis van
Philips, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, aldaar.
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17-10-1409: Willem Jacobsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 12v).
3-6-1429: Bertelmees van den Busch bij dode van Willem Jacobsz. (B, fol. 12v).
..-.-14..: Jacob van den Busch (B, fol. 30v).
..-.-14..: Florijs Symonsz. na overdracht door Jacob van den Busch (B, fol. 30v).
12-3-1436: Aernt Symonsz., neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenair en burggraaf van
Leyden, bij dode van Florijs Symonsz. (B, fol. 30v).
11. Een kamp land genaamd de Meeuskamp (1570: de Horskamp, groot 2 hond, 1674: de
Muysekamp) in Noirt Wymmenom tussen Philips Gerritz. en Thaems Vogelair, belend
ten oosten: (1674: Cornelis Claesz., 1733: Cornelis IJsbrantsz.), ten westen: (1674: de
watering) en ten noorden: (1674: Cornelis Jansz., 1733: de erfgenamen van Maria
Stategaert). Een paar konijnen uit de wildernis van Philips, heer van Wassenair en
burggraaf van Leyden, aldaar.
17-10-1409: Pieter Vredericsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 30).
3-3-1458: Jacob Adriaensz. van Toornenburch, oud 5 jaar, vader Adriaen van Toornenburch,
neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, bij dode van zijn
moeder Brechte Pieter Vredericxzoonsdochter (B, fol. 103v).
10-7-15..: Claes Reyersz. bij dode van zijn vader Reyer Meynaertsz., die het leen niet had verheven (D, fol. 58).
20-3-1546: Willem Jansz., vroeger schout te Alcmaer, die op 3-11-1546 hulde doet, na overdracht door Claes Reyersz. te Utrecht (E, fol. 75v).
5-2-1548: Aeltken Willemsdochter, gehuwd met Jacob Arysz. te Enchuysen, hulde meester
Cornelis Jansz. van Alcmaer, rentmeester van Wassenaer, volgens procuratie te Alckmaer verleden, bij dode van haar vader Willem Jansz. (E, fol. 87).
15-8-1556: Arent van Veen Jacobsz., schout van Berghen, na overdracht op 25-7-1556 door
Alijdt Willemsdochter, gehuwd met Jacob Arijsz. te Eynchuysen (F, fol. 31).
31-5-1557: Garbrandt Jansz. te Wimmenon na overdracht door Aernt van Veen Jacobsz. (F, fol.
38v).
5-8-1559: Gheldolff van Herlair, baljuw te Wimmenom, na overdracht door Garbrant Jansz.
aldaar (F, fol. 63).
7-2-1570: Jan Maertsz. te Noortwymmenom, hulde door Sebastiaen van Geertsbergen, schout
van Bergen, volgens procuratie verleden op 2-2-1570 voor Gerrijt Dircksz. en Claes Claesz.,
schepenen te Berghen, na overdracht op 10-8-1589 door Gheldollf van Herler, baljuw van
Wimmenom (G, fol. 20v).
6-8-1577: Meester Jan Adriaensz. te Alcmaer bij dode van zijn zoon Adriaen Jansz., die het leen
had na overdracht door Jans Bruynen en Jan Hugen en deze na overdracht door Elysabeth,
gehuwd met Dirck Cornelisz., die het geërfd had van haar broer Maerten Jansz. en deze het weer
van zijn vader Jan Martensz., die het nog niet had verzocht (G, fol. 68).
29-1-1591: Alijdt Adriaensdochter te Alcmaar, schoonzoon: Arijs Maertensz. te Amsterdam, bij
dode van haar broer meester Jan Adriaensz. (H, fol. 58).
2-6-1603: Aechte Jansdochter, gehuwd met Arijs Maertensz. te Amsterdam, bij dode van haar
moeder Alijdt Adriaensdochter (H, fol. 142).
12-9-1611: Wouter Cornelisz. te Wimmenom, onmondig, vader Cornelis Woutersz., na overdracht door Griet Jansdochter volgens procuratie verleden op 7-9-1611 voor notaris Frederick
van Banchen te Amsterdamme door haar zuster Aechte Jansdochter, gehuwd met Aris Maertsz.
vleyshouwer aldaar (I, fol. 37v).
21-9-1649: Wouter Cornelisz. met ledige hand bij monde van Pieter Dircxz. van Buyren (I, fol.
37v).
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12-4-1674: Cornelis Jansz., oud 30 jaar, te Wimmenum, bij dode van zijn oom Wouter Cornelisz. (M, fol. 132).
17-3-1681: Dirck Cornelisz., oud 4 jaar, hulde door Gerrit Groenenburch volgens procuratie op
28-2-1681 verleden voor notaris Cornelis van Heymenbergh te Alcmair door zijn oom IJsbrant
Willemsz. Statiger te Egmont op den Hoef, bij dode van zijn vader Cornelis Jansz. (M, fol.
155v).
11-5-1722: Dirck Cornelisz. van der Hoef te Akersloot, schipper van Amsterdam op de Straet,
doet zelf hulde (M, fol. 155v).
28-8-1733: Vincent Stategaert, oud 24 jaar, te Alckmaer, hulde door Jan de Graef, executeur
testamentair van - en bij dode van Maria Stategaert volgens haar testament verleden op 29-71724 voor notaris Casper Seullijn te Alckmair, die hierin haar neef Dirck Cornelisz. Streker,
anders geseyt Dirck Cornelisz. van den Hoef en diens nakomelingen als erfgenamen aanwijst (O,
fol. 12v).
12. 5 stukken land te Wimmenum in het ambacht van Philips van Wassenair, burggraaf
van Leyden: 70 roede land; 40 roede land; de tuin van Hughe Claesz., waarin zijn
bakhuis staat, groot 100 roede; 30 roede land ten westen hiervan en 175 roede,
genaamd het Driesche land, gemeen met de heer van Egmonde, naast Pieter Gerijt
Vrouwijnsz. en Aechte, de weduwe van Huge Dircxsz.
..-.-1...: Hughe Claesz. na opdracht uit eigen (B, fol. 1 en D, fol. 61v en fol. 76).
..-.-1...: Willem Willemsz. (B, fol. 1).
13-8-1428: Geerburch, weduwe van Jacob Dircxz., bij dode van haar broer Hughe Claesz. (B,
fol. 1).
3-9-1428: Aernt Willemsz. (B, fol. 1).
20-11-1439: Willem Ghijsbrechtsz. uiten Broick na overdracht door Aernt Willemsz. (B, fol.
45v).
10-10-1447: Willem Ghijsbrechtsz. met ledige hand (B, fol. 70v).
29-8-1460: Geertrud, gehuwd met Huge Heindricksz., hulde door Simon Arentsz., bij dode van
haar moeder Geerburch, weduwe van Jacob Dircxz. en draagt het leen over aan haar zoon Jacob
Hugez. (B, fol. 109; 1473: te Alcmair, L.H. 283, fol. 30).
8-2-1493: Reyer Baertsz., onmondig, voogd: Vranck Dircxz., bij dode van zijn grootvader Jacob
Hugez. (C, fol. 54v).
18-7-1519: Adriaen Bartsz. bij dode van zijn broer Reyer Bartsz. (D, fol. 61v).
27-1-1534: Roel Dircxz., Jan Nannesz., schepenen te Alckmaer, en Reyer Nannesz. als naaste
verwanten van Baert Adriaensz., oud omstreeks 10 jaar, Jordaen van Foreest, burgemeester -,
Symon Jansz., schepen aldaar, en Andries Pietersz., als naaste verwanten namens hun
vrouwen, machtigen Philips Rouckz., burgemeester van Alckmair, het leen te verzoeken (E,
fol. 20v).
18-2-1534: Baert Adriaensz., onmondig, hulde door Philips Rouckz., bij dode van zijn vader
Adriaen Baertsz. (E, fol. 21).
31-7-1544: Baert Adriaensz. doet zelf hulde (E, fol. 21).
20-7-1546: Louwerijs Adriaensz. bij dode van zijn broer Baert Adriaensz. (E, fol. 77).
27-11-1548: Clara Adriaensdochter, hulde door Jan Jansz. Wolf, bij dode van haar broers zoon
Adriaen Louwerijsz. (E, fol. 90).
17-2-1551: Cornelis Arisz. te Wynenom na overdracht door Clara Adriaensdochter, gehuwd met
Augustijn Augustijnsz. (F, fol. 9).
21-6-1577: Adriaen Cornelisz. te Wymmenom bij dode van zijn vader Cornelis Arisz. (G, fol.
65).
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19-6-1579: Jonge Jan Gerritsz. Hase te Egmondt na overdracht door Adriaen Cornelisz. (G, fol.
85v).
18-1-1584: Aeffgen Claesdochter, gehuwd Claes Reyersz., na scheiding met haar zusters Trijntje
Claesdochter, gehuwd met Jonge Jan Gerritsz. en Guyertge Claesdochter, met wie zij indertijd
het leen had gekocht (H, fol. 21v).
13-9-1588: Louff van Harlair, baljuw en schout van Wimmenon, na overdracht op 26-5-1588
door Aeffgen Claesdochter, weduwe van Claes Reyersz., secretaris te Egmondt, met haar zwager
Adriaen Leenertsz., oud schepen van Wymmenon, van 1½ morgen land, belend ten oosten:
Adriaen Lenertsz., ten zuiden: de erfgenamen van Baert Symonsz., ten westen: Sampson en ten
noorden: Pieter Kies van Haerlem; van 2 akkers groot 1½ hond, belend ten oosten: een kapelrie,
ten zuiden: Adriaen Lenertsz., ten westen: van een akker groot 1 hond, belend ten oosten: Gelbert Reyersz., ten zuiden: de Tichellaan, ten westen: Aelbert Pietersz. en ten noorden: een gemene lijtweg, ten overstaan van Jans Dircxz. en Gelbert Dircxsz., schepenen te Wymmenen, waarin
het leen is begrepen, blijkens een attestatie op 11-9-1588 afgelegd door Adriaen Aelbertsz. van
der Nol, oud 60 jaar en Cornelis Reyersz., oud 50 jaar, ten overstaan van Aelbert Albertsz. en
Aelbert Dircxsz. Schoter, schepenen aldaar. Hij krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen
13 (H, fol. 42v).
13. 4 hond 15 roede land in 1½ morgen, genaamd Aeffjens Croft (1633: de Cleynakkers),
belend ten oosten: Adriaen Lenertsz., ten zuiden: de erfgenamen van Baert Symonsz.
(1633: Adriaen Lenertsz.), ten westen: Sampson (1633: Lambert Jansz., 1668: de erfgenamen van jonkheer Floris van Harlair) en ten noorden: Pieter Kies van Haerlem
(1633: Floris Meyns).
13-9-1588: Louff van Harlair na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 12 (H, fol. 42v).
16-6-1633: Floris van Harlair bij dode van zijn vader Louff van Harlair (K, fol. 92).
7-10-1649: Floris van Harlair met ledige hand (K, fol. 92).
22-5-1668: Geertruydt van Harlaer, weduwe van Jacob Brasser te Alckmaer, hulde door Heyndrick Comans te ‘s-Gravenhage volgens procuratie verleden op 4-8-1667 voor notaris Jacob
Walichsz. Brederoe te Alckmaer, bij dode van haar neef Willem van Nellensteyn, zoon van
meester Johan van Nellensteyn, burgemeester te Utrecht en Geertruyt van Harlaer, die het leen
had geërfd van zijn grootvader maternel Floris van Harlair, na verzuim (M, fol. 95).
13-2-1670: Adriana Brasser, gehuwd met Heyndrick Brant, hulde door zijn broer meester Johan
Brant, advocaat voor het Hof van Hollandt, na overdracht op 13-1-1670 voor notaris Jacob Walichsz. Brederoe te Alckmaer door haar moeder Geertruydt van Harlaer (M, fol. 111).
30-3-1679: Meester Nannius Geesteranus te Alckmaer, huide door Adriaen Twuyver, notaris en
secretaris te Egmond, volgens procuratie op 30-6-1679 (sic!) verleden voor notaris Pieter van
Everdingen te Alcmaer na overdracht door dezelfde Adriaen volgens procuratie op 3-3-1679
verleden voor Hillebrant Simonsz. en Dirck Jansz. Knecht, schepenen te Wummenum, door
Geertruyd van Harlaer, weduwe van Jacob Brasser, enige dochter van Adriaen Harlaer, die een
zoon was van Louff van Harlaer (M, fol. 154).
31-5-1723: Johanna Maria Geesteranus, gehuwd met Hendrick Daey, burgemeester en raad van
Alckmaer, na scheiding op 11-12-1718 met haar zuster Geertruyt Geesteranus en bij dode van
haar ouders Nannius Geesteranus en Jacoba Brasser (N, fol. 185).
31-8-1723: Hendrick Nanning Daey, onmondig, vader: Hendrick Daey, burgemeester en raad te
Alckmaer, bij dode van zijn moeder Johanna Maria Geesteranus (N, fol. 188v).
13-3-1741: Jonkheer Jan Anthony van Vladeracken, schepen en vroedschap te Alkmaar, na
overdracht door Dirk Bispink, kamerbewaarder van de leenkamer van Hollandt, volgens procuratie verleden op 14-2-1741 voor notaris Jacob van Bodeghem te Alkmaar door meester Hen-
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drik Nanning Day, vroedschap te Alkmaar, hulde door Jan Hendrik Senger, bode te Alkmaar,
volgens procuratie voor de zelfde notaris verleden op 5-1-1741 (O, fol. 87).
14. Een stuk land genaamd de Broickmarschem (1549: de Bruyckmerschem) in de heerlijkheid van Heinric, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden te Wynnenem
(1590: groot 4 morgen), belend ten zuiden: Pieter Jan Vrouwenz. (1539: de heer van
Egmonde, 1727: jonkheer IJsbrant Jacob van Vladeracke, 1730: jonkheer Jan Anthony van Vladeracke), ten noorden: Vrederic Jacobsz. (1727: jonkheer IJsbrand Jacob
van Vladeracke, 1730: Jonkheer Jan Anthony van Vladeracke), ten westen en oosten:
(1578: de heer van Egmondt, 1727: ten westen: het groene wegje).
19-11-1439: Jan Jacobsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 47v).
24-5-1466: Jacob Jansz., onmondig, bij dode van zijn vader Jan Jacobsz. (B, fol. 121).
17-5-1539: Dirck Cornelisz. bij dode van zijn vader Cornelis Symonsz. (E, fol. 36).
9-9-1578: Nan Dircxz. bij dode van zijn vader Dirck Cornelisz. (G, fol. 79).
12-4-1590: Cornelis Dircxz. te Eemskerck na overdracht op 11-4-1590 ten overstaan van Louff
van Harlaer, baljuw en schout van Wymmenom door zijn broer Nanne Dircxz. en draagt het leen
over aan Harper Rembrantsz. te Alckmaer (H, fol. 53).
2-9-1605: Rembrant Harpersz. te Alckmaer bij dode van zijn vader Harper Rembrantsz. (I, fol.
3).
3-10-1625: Adriana Harpertsdochter, gehuwd met Pieter Walichsz. Proost, burgemeester te
Enchuysen, bij dode van haar broer Rembrant Harpersz. (K, fol. 45v).
22-4-1650: Adriana Harpertsdochter, gehuwd met Pieter Walichsz. Proost, met ledige hand bij
monde van meester Maerten van Zelle (K, fol. 45v).
3-8-1668: Johan Proost, oud president-schepen van Enchuysen, bewindhebber van de Oost
Indische Compagnie, hulde door zijn neef Humbertus Hoytema van Ockema volgens procuratie
op 13-6-1668 verleden voor notaris Jacob Tjallis aldaar, bij dode van zijn moeder Adriana Harbertsdochter na verzuim (M, fol. 98).
1-9-1669: Margaretha de Jongh te Alckmaer, ongehuwd, hulde door haar zwager Humbertus
Hoytema van Ockema volgens procuratie verleden op 28-8-1669 voor notaris Cornelis van Heynenberch te Alckmaer (M, fol. 104v).
19-4-1727: Jonkheer IJsbrant Jacob van Vladeracken, hoofdofficier, oudburgemeester en vroedschap te Alckmaer, hulde door Dirck Tjallis te Enckhuysen volgens procuratie op 2-3-1727
verleden voor notaris Kasper Scublijn te Alckmaer, bij dode van zijn moeder Maria van Houten,
weduwe van jonkheer Geldroph van Vladeracken, die het leen had gekocht van Sybolt van
Hoytema en diens zuster Maria van Hoytema als erfgenamen van hun tante Margaretha de Jongh
(N, fol. 210v).
19-5-1730: Jonkheer Jan Anthony van Vladeracken, schepen van Alckmaer, hulde door Christoffel Six volgens procuratie op 18-5-1730 verleden voor notaris Arent Klaver te Alckmaer, bij
dode van jonkheer IJsbrant Jacob van Vladeracken en volgens het op 6-11-1725 voor notaris
Kasper Scullijn aldaar gepasseerde testament van zijn grootmoeder Maria van Houten (N, fol.
223v).
HARENKARSPEL
15. Een stuk land groot 11 geersen te Harinckarspel binnen de dijkage van de Schagerwaard of het Wilsmeer, belend ten oosten: Vrouwe Theodora van Wassenaer, ten
zuiden: Pieter Ariën Simonsz., ten westen: Jan Cornelis Jonghe Dircksen, ten noorden: de middelweg, strekkende vanuit het oosten vanaf de zijdwinde dwars door de
Oostermeer van Schagerwaard.
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24-8-1646: Vrouwe Theodora van Wassenaer en Duvenvoorde, douarière van Schagen, na
opdracht uit eigen in ruil voor het leen … door haar rentmeester Willem Havius volgens procuratie d.d. 3-4-1646 en consent d.d. 28-1-1645 (L, fol. 78).
20-4-1662: Willem Havius ten behoeve van de kinderen en kleinkinderen van wijlen vrouwe
Theodora van Wassenaer en Duvenvoorde, weduwe van heer Aelbert van Schagen, Schagercoggen en Burchhorn, volgens hun testament d.d. 16-2-1635 en krijgt het leen ten vrij eigen (M,
fol. 51).
HEEMSKERK
16. De woning van Wouter van Haerlem te Heemskerc.
..-.-1...: Wouter van Haerlem (AA, fol. 13).
HEILOO
17. ½ want land in Heyligeloo, belend ten zuiden: Wijbrant Sijmonsz. en ten noorden:
Clais Dircsz.
19-11-1439: Clais Jansz. van Houdt na opdracht uit eigen en met toestemming van zijn vader Jan
van Houte (B, fol. 46).
18. ½ want land in Heyligeloo, belend ten zuiden: het almisse land en ten noorden: Zierick
Mathijsz.
19-11-1439: Isebrant Albertsz. van Haerlem na opdracht uit eigen (B, fol. 46v).
19. 1 want land in Heyligeloo, belend ten zuiden: Dirc Jansz. en ten noorden: Clais
Martzen.
19-11-1439: Jan van Houte na opdracht uit eigen (B, fol. 46v).
20-2-1446: Clais van Hout bij dode van zijn vader Jan van Houte (B, fol. 46v, circa 1472
vermeld als wonende te Heylo, samen met leen 17, voor 3 akker geestland, L.H. 283, fol. 30).
20. 1½ want land in Heyligeloo, belend ten zuiden: meester Jan Claisz. en ten noorden:
Gherijt Danninck.
19-11-1439: Clais Gherijtsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 46).
NIEUWE-NIEDORP
21. 10 geersen lang in Nye Niedorp achter de hostad op de dijk van Ailbrecht van Scoirle,
belend ten zuiden: Pieter Dirc Jongez., ten noorden: Garbrant Wilbransz. en verder
door Symon van Sparnwoude, Gheertrude, weduwe van Huge Vastgensz. en Wilbrant
Lambrechtsz.
21-4-1437: Gherijt Dirc Mathijszoonsz. bij dode van zijn vader Dirc Mathijsz. (B, fol. 33).
N.B. - Een geers is 200 roede (Rep. fol. 440).
22. 12 geersen land in Nyen Nyedorp en 10 geersen land aldaar.
..-.-1...: Heynric van Alcmade Willemsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 13).
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16-6-1429: Willem van Alcmade Heynricsz. zoals zijn vader het leen het eerst had opgedragen
(B, fol. 13).
SCHOORL
23. 3 snees land te Scoerll, belend ten oosten: Willem Allertsz. en ten westen: Katherijn
(moeder van Willem Allertsz. of Dirc Jan Lambrechtsz.).
24-11-1439: Dirc Jan Lambrechtsz., neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen (B, fol. 48).
24. 3½ snees land te Scoerl, belend ten zuiden: Willem Taemsz. en ten noorden: Jacob
Isebrantsz. (1458: tussen de grote - en de kleine laan).
24-11-1439: Jan Taemsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 48v).
28-8-1458: Jacob Jansz. (B, fol. 102v).
ST. MAARTEN (N.H.)
25. 2 geersen land in Valkenkoge, belend ten noorden: Oude Rippert Sackez. met zijn kinderen, ten zuiden: IJsebrant Sijmonsz., ten westen: Doede Florisz. en ten oosten: de
weg.
2¼ geers land in de uiterdijk aldaar, belend ten oosten: Meynert Jansz., ten westen:
Pieter Willemsz., ten zuiden: het meer en ten noorden: de weg.
13-8-1462: Clais Jansz. te Valkenkoge na opdracht uit eigen (B, fol. 115v).
25 bis. 3 geersen land in de ban van Valckerbrock, belend ten zuiden: Harke Dyensz. en
ten westen: Mertijn Pietersz.
17-12-1498: Dirijck Uppkersz. na verzuim (C, fol. 101v)
SPAARNWOUDE
26. Een kamp land, groot 3 maden, genaamd Corte Willems Oert, gelegen over het Spaerne, strekkende in de Oude Lede.
24-5-1320: De drie kinderen van Corte Willem krijgen ten overstaan van Jan Coppekijnsz., Kolijn ver Baerten neve en Symon Hughez. van Zaenden, schepenen in Haerlem, het leen ten vrij
eigen in ruil voor het leen 27, volgens uitspraak op 16-5-1320 gedaan door Symon van Benthem
en Aernt van Groenevelt, ridders, Jan van Polanen, Jan van Rosenburch, Heynric heren Dircsz.
en Enghebrecht, knapen (AA, fol. 29).
27. Tweederde deel van de smaltienden te Spernewoude, van kalveren, lammeren, varkens
en ganzen.
24-5-1320: De drie kinderen van Corte Willem in ruil voor het leen 26 na opdracht uit eigen
(AA, fol. 29v).
..-.-13..: Claes van Hedikendamme (AA, fol. 6v en 29v).
12-3-1376: Gerijd van Adekendam (AA, fol. 52).
27-3-1399: Symon van Saenden (AA, fol. 62v).
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3-6-1437: Jonkvrouwe Elysabeth van Saenden, nicht van de leenheer Henrick van Wassenair,
burggraaf van Leyden, met ledige hand (AA, fol. 64v).
10-4-1443: Symon van Adrichem, neef van de leenheer Henrick van Wassenair, burggraaf van
Leyden, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Elyzabeth van Zaenden (B, fol. 54v).
18-4-1505: Symon van Arcum, onmondig, hulde door Daniël Zuys, bij dode van zijn vader
Aernt van Arcum (Gemeente-archief Schiedam, familiearchief van Matenesse, inventaris van
Doorninck, nr. 26).
20-3-1509: Pieter van Arcum, onmondig, hulde door Cornelis Zuys, bij dode van zijn broer
Symon van Arcum (D, fol. 34v).
20-8-1529: Jonkvrouwe Clara van Adrichem, hulde door meester Lieven van der Burch Anthonisz., bij dode van haar vader Pieter van Adrichem (E, fol. 8).
11-3-1577: Philips van der Does, hulde door zijn vader Jacob van der Does, bij dode van zijn
broer Arent van der Does, die het leen had bij dode van zijn broer Heynrick van der Does en
deze weer bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Clara van Adrichem, zonder dat zij hulde
hadden gedaan (G, fol. 61).
26-6-1585: Pieter van der Does, onmondig, voogd: Cornelis van Myerop ontvanger generaal van
Hollandt, bij dode van zijn broer Philips van der Does (H, fol. 30).
6-1-1600: Pieter van der Does doet zelf hulde (H, fol. 30).
21-10-1600: Jonkvrouwe Henrica van der Does, onmondig, hulde door jonkheer Johan van
Gelmen volgens procuratie op 17-10-1600 voor notaris Salomon Lenertsz. van der Wuert te
Leyden verleden in het huis van jonkheer Cornelis van der Mijle door haar moeder jonkvrouwe
Philippa van Duvenvoorde, bij dode van haar vader Pieter van der Does, ambachtsheer van
Reynsaterwoude, Leymuyden, Vriescoop en Backum, dijkgraaf van Rhijnlandt (H, fol. 132).
20-7-1654: Jonkheer Adriaen, heer van Mathenesse, Rieviere, Opmeer, bij dode van zijn vader
Johan, heer van Mathenesse, Rieviere en Opmeer, die het leen had geërfd van zijn moeder
vrouwe Hendrina van der Does, vrouwe van Reynsaterwoude, Lymuyden en Vriesecoop,
volgens haar testament d.d. 29-5-1648 en octrooi d.d. 13-12-1619, hulde door notaris Gerrit van
Nijdeck in den Hage volgens procuratie d.d. 7-7-1654 (L, fol. 181).
29-1-1656: Jonkheer Gijsbert, heer van Matenesse, Riviere, Opmeer, Souteveen en van het huis
van der Does, onmondig, hulde door notaris Gerrit van Nydeck, bij dode van zijn broer heer
Adriaen, heer van Mathenesse, Rivier, Opmeer etc. (L, fol. 201).
VEENHUIZEN
28. De helft van de Viverbusch te Veenhuysen.
24-11-1439: Jan Steven van Veen, neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen (B, fol. 48v).
VELZEN
29. 1½ mat land in Velserbroeck, strekkende van de Laen tot in het meer, belend ten
noordwesten: Clais Gherijt, de stadsklerk van Haerlem en ten zuidoosten: Pieter
Snijder.
12-12-1462: Dirck Dircxz., poorter te Haerlem, na opdracht uit eigen (B, fol. 116).
12-5-1466: Ludotff Florisz. na overdracht door Jan Dircxz. (B, fol. 125v).
17-6-1468: Claes Gerijtsz. na overdracht door Ludolff Florijsz. (B, fol. 122v).
5-12-1469: Louwerijs Woutersz. na overdracht door Claes Gerijtsz. (C, fol. 4).
..-.-14..: Claes Gerijtsz. na overdracht door Louwerijs Woutersz. (C, fol. 4).
24-1-1470: Jacob Jansz. na overdracht door Claes Gerijtsz. (C, fol. 4v).
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30. Het houden van een paar zwanen rond de hofstad, genaamd het huis te Loo, ten
zuiden van het huis te Brederode, in de arm van de Rhijn.
18-12-1655: Pieter van Loo, hulde door zijn grootvader Johan van Loo, oud burgemeester van
Haerlem (L, fol. 198v).
WEST-FRIESLAND
ABBEKERK
31. 1 morgen land, genaamd Symon Gabbenzoons morgen, te Abbekerck in Zuydewail,
belend ten westen: Pouwels Vredericxz. en ten zuiden: Jan IJsbrantsz.
22-7-1406: Jacob Doedinck na opdracht uit eigen (A, fol. 35v en B, fol. 26).
23-8-1422: Margariet Jacob Doedijncsdochter, hulde door Andries Claisz. (A, fol. 36).
21-12-1433: Claes Andriesz. (B, fol. 26).
1-7-1472: Het leen wordt ten vrij eigen gegeven (B, fol. 26).
32. Een halve weide van 4 morgen te Abbekerc, gemeen met Pouwels Fredericsz., die
vroeger van Clais Avenz. was; belend door Rippairt Symonsz. en Martijn Martijnsz.
10-5-1401: Jan Wolfairtsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 38v).
12-8-1438: Wolfairt Jansz. (B, fol. 38v).
16-11-1439: Wolfairt Jansz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 34 (B, fol. 44).
HOORN
33. 3 koeweiden binnen de vrijheid van Horn buiten de Noordpoort, belend ten noorden:
Lysbet, weduwe van Jacob Symon Hermansz. en ten zuiden: Dirck Heinricxz.
16-6-1458: Hellijn Symonsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 102v).
MEDEMBLIK
34. 2 morgen vrijs land (1579: genaamd de Paerdekamp) in de ban van Medenblic (1584:
in de Bocxweren). Belend ten westen: Jan Broersz. (1649: de zaadakker van Teunis
Maertsz. op de Lageweg, 1692: de middelste keursloot) en ten oosten: Symon Melijsz.
(1649: de weide van Cornelis Theunisz. te Werfershouff, 1692: Gerrit Cornelisz.).
14-11-1439: Wolfairt Jansz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 31 (B, fol. 44).
30-4-1475: Jan Wolfertsz. (C, fol. 12).
16-6-1512: Neelken Jan Wolfairtsdochter bij dode van haar vader Jan Wolfairtsz. (D, fol. 44).
..-.-1515: Floris Pietersz. te Medenblick (Rep., fol. 424).
18-8-1541: Pieter Florisz., onmondig, voogd: Henrick Jansz., bij dode van zijn vader Floris Pietersz. (E, fol. 42).
11-5-1584: Alijdt IJsbrantsdochter, gehuwd met Jacob Jansz. te Medenblick, bij dode van haar
neef Pieter Florisz. (H, fol. 23).
27-5-1584: Haick Jacobsz. timmerman van Medenblick, wonende te Hoorn, bij dode van zijn
neef Pieter Florisz. (H, fol. 23).
18-9-1591: Dirck Cornelisz. te Warvertshoeve na overdracht door Haick Jacobsz. (H, fol. 64).
30-9-1649: Marij Dircxdochter, gehuwd met Teunis Heddesz. te Werfertshove, hulde door
Nicolaes de Lange te ‘s-Gravenhage volgens procuratie op 20-9-1649 verleden voor het gerecht
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van Medenblick, bij dode van haar vader Dirck Cornelisz. na verzuim en draagt het leen over aan
haar zuster Hille Dircxdochter, gehuwd met Pieter Jaspersz. aan de Ooster Swaechdijk (L, fol.
101).
3-8-1654: Joris Haickes, onmondig, wonende op de Noevel of de Lageweg, oom: Jan Haickesz.
wonende op de Noevel na overdracht door Herman van Olen, procureur voor het Hof van Hollandt, gemachtigd op 4-7-1654 voor het gerecht van Medemblick door Pieter Jaspersz., gehuwd
met Hille Dircxdochter (L, fol. 183).
28-7-1692: Jan Dircksz. Spiegelmaecker te Medenblick, schotgaarder van de landen in het
ressort van Medenblick, na verkoop bij executie ten laste van Joris Heyckesz. op 14-4-1691 (M,
fol. 227).
20-10-1724: Jacob Spiegelmaecker, vroedschap te Medenblick, hulde door Herman Jager,
volgens procuratie op 2-10-1724 verleden voor notaris Johannes Benningbroeck aldaar, bij dode
van zijn vader Jan Dircksz. Spiegelmaecker (N, fol. 196).
SPANBROEK
35. Een rente van 9 pond 9 schelling per jaar op het dorp en de inwoners van Spanbrouck.
19-5-1627: Heer Nicolaes van Bouchorst, heer van Noortwijck, na opdracht uit eigen in ruil voor
het leen 44 (K, fol. 54).
29-1-1642: Jonkheer Amelis van Bouchorst, heer van Wimmenon, dijkgraaf van Rijnland, bij
dode van zijn vader heer Nicolaes van Bouchorst, heer van Wimmenon, gecomiteerde ter vergadering van de Staten Generaal (L, fol. 26v).
25-3-1670: Heer Unico van Ripperda, heer van Boxbergen en Hengelo, hulde door meester
Heyndrick Winckel, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 28-3-1670
verleden voor notaris Samuel Favon te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn oom maternel heer
Amelis van Bochorst, heer van Wimmenem, baljuw en dijkgraaf van Rhijnland (M, fol. 92).
16-6-1687: Heer Borchard Amelis van Coeverden, heer van Hengelo, hulde door meester
Cornelis van Veelen, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 6-4-1687
verleden voor het gerecht van Deventer, bij dode van zijn oom heer Unico van Ripperda, heer
van Wemmenem, Boxbergen en Hengelo en draagt het leen over aan heer Ysaac Pauw, ridder,
heer van Achttienhoven en van den Busch (M, fol. 199).
18-10-1691: Vrouwe Cornelia Pauw, vrouwe van Achttienhoven, hulde door meester Adriaen
van Nispen, advocaat voor het Hof van Hollandt, bij dode van haar vader heer Ysaac Pauw,
ridder, heer van Achttienhoven (M, fol. 219).
10-9-1703: Leonard Vermolen doet hulde omdat meester Adriaen van Nispen is overleden (M,
fol. 219).
7-1-1707: Jacob, baron van Wassenaer, bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, hulde
door Carolus Boers, baljuw van Catwijck, volgens procuratie d.d. 17-12-1706, na overdracht
door Adam van der Smalingen, procureur voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 5-11707 verleden door Cornelia Paeuw, weduwe van Coenraet van Heemskerck, ambassadeur in
Frankrijk, vrouwe van Achttienhoven (N, fol. 93).
14-10-1725: Anna Cornelia Martine van Baerle, hulde door meester Willem Sebastiaen Boers,
advocaat voor het Hof van Hollandt, schout en secretaris van Zuydt Waddingsveen, volgens
procuratie d.d. 1-11-1725, bij dode van haar man Jacob Emmery, baron van Wassenaer, en
draagt het leen over aan Justus van Robais te Abbeville, voor wie hij hulde doet, volgens procuratie op 27-9-1725 verleden voor notaris Theodorus Schrevelius te Leyden (N, fol. 202v).
15-4-1734: Johanna van Robais, gehuwd met Abraham le Boulanger, hulde door Leonard Bijlandt, notaris en procureur voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 17-3-1734 voor
notaris Willem van Echten te ‘s-Gravenhage verleden, bij dode van haar vader Justus van
Robais, overleden op 25-5-1733 te Abbeville (O, fol. 23v).
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27-5-1743: Meester Pieter Boers, baljuw van de beide Catwijken en ‘t Zand, na overdracht door
Leonard Bijlandt, notaris en procureur voor de Hoge Raad, volgens procuratie op 4-5-1743 voor
notaris Nicolaes Wolff te Leyden verleden door Johanna van Robais, weduwe van Abraham le
Boulanger aldaar en draagt het leen over aan Stephanus Laurentius Neale (N, fol. 108v).
WIJDENES
36. 1 morgen land te Wijenesse tussen Clais Melijsz. en Jacob Cuper.
18-2-1452: Garbrant Claesz. na opdracht uit eigen (B, fol. 90).
21-10-1454: Janne Garbrant Claeszoonsdochter, gehuwd met Dirck Pietersz. Jonijs (B, fol. 98).
WATERLAND
BROEK IN WATERLAND
37. 3½ deyne land (1627: op de Goust) te Zuyderwoude, belend ten zuidwesten: Jan Clais
Pelgrimsz., (1596: Pieter Nicolaes Geus), ten noordoosten: Garbrant Claisz. (1596:
Pantgem Caeck te Monnickedam).
29-6-1407: Pieter Jan Lijzenz. na opdracht uit eigen (B, fol. 5).
4-11-1428: Pieter Jan Lijsenz. met ledige hand (B, fol. 5).
2-12-1447: Pelgerim Jansz. met ledige hand (B, fol. 71v).
18-12-1451: Pellegrim Jansz. krijgt het recht van opvolging voor de 2 oudste zoons van zijn
oudste dochter Alijde (B, fol. 88).
4-6-1473: Pieter Ysbrantsz. en Clays Ysbrantsz. elk met de helft (C, fol. 8v).
..-6-1486: Pieter Ysbrantsz., poorter te Amsterdam, met de helft van het leen bij dode van zijn
broer Pieter Ysbrantsz. (C, fol. 36v).
19-4-1513: Steijne Claes Ysbrantszoonsdochter, hulde door Claes Claesz., met het hele leen bij
dode van haar vader Claes Ysbrantsz. en van diens broer Pieter Ysbrantsz. (D, fol. 98v).
23-5-1536: Jacob Jansz. die ziek is, oom: Harman Vredericxsz., bij dode van zijn moeder Stijne
Claes Ysbrantsdochter (E, fol. 28).
12-4-1543: Frederick Jansz. bij dode van zijn broer Jacob Jansz. (E, fol. 51).
25-3-1579: Vrederic Vredericxz., onmondig, hulde door Claes Jan Melisz., burgemeester te
Zuyderwoude, volgens procuratie door zijn moeder Ydtgen Franssen, bij dode van zijn vader
Vrederick Jansz. (G, fol. 83v).
2-10-1591: Vrederic Vredericxz. doet zelf hulde (G, fol. 83v).
25-9-1596: Claes Roelofsz. te Zuyderwoude na overdracht door Vrederick Vredericxz. aldaar
(H, fol. 92v).
19-12-1614: Sijmon Claesz. te Suyderwoude, hulde door Joachum Coop van Groen, volgens
procuratie verleden op 27-9-1614, bij dode van zijn vader Claes Roeloffsz. (I, fol. 55).
21-6-1627: Jan Symonsz. Pos, onmondig, hulde door Joaspin Coop van Groene, notaris te ‘sGravenhage, volgens procuratie op 25-5-1627 voor Meynert Jansz., schout, Nanning Claesz. en
Jan Claesz., schepenen te Ransdorp, door zijn moeder Neel Jans aldaar en haar broer Cornelis
Jansz., bij dode van zijn vader Symon Claesz. Pos (K, fol. 55).
14-7-1649: Neel Jans, weduwe van Symon Claesz. Pos, laat door notaris Jan Fransz. Thanis te
Monnickendam voor haar mondige zoon Jan Symonsz. Pos het leen met ledige hand verzoeken
(K, fol. 55).
6-6-1651: Brechie Simonsdochter Pos, wonende op de Goust, zwager: Jan Cornelisz. Prins, bij
dode van haar broer Jan Simonsz. Pos (L, fol. 138).
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14-11-1658: Maertgen Simonsdochter Pos te Rarep, gehuwd met Jan Cornelisz. Prins, bij dode
van haar zuster Brechie Simonsdochter Pos (M, fol. 20).
26-5-1693: Cornelis Jansz. Prins, wonende in de Broeckermeer, bij dode van zijn moeder Maertgen Simonsdochter Pos, hulde door Adriaen Starrevelt, procureur voor het Hof van Hollandt,
volgens procuratie op 16-1-1692 verleden voor Dirck Admiraal, secretaris van Buyckesloet,
Broecker- en Belmermeer, notaris te Monnickendam (M, fol. 232).
N.B. - Een deympt = 400 roede (Rep., fol. 436).
EDAM
38. 2 huizen met erven (1428: een huis en erf), strekkende van de er voor gelegen venne tot
achter aan de Nee (1428: de Yee), binnen de vrijheid van Yedamme, belend ten noorden: Huysman Pouwelsz. en Jonghe Thaems (1428: de zusters van Penitentiën) en ten
zuiden: Jan Pouwelsz. en Jan Lamansz. (1428: Herme Clais Dirc Hennezoonsz.).
6 morgen land gelegen voor de 2 huizen, belend ten zuiden: Jonghe Jan en ten noorden: de parochiepaap. Dit perceel kan tegen betaling van 20 pond ten vrij eigen
worden verkregen.
18-10-1402: Symon Huysmansz. na opdracht uit eigen (AA, fol. 61v en B, fol. 6).
4-11-1428: Symon Huysman met ledige hand (B, fol. 6).
6-10-1440: Willem Symon Huysmanszoonsz., bij dode van zijn vader (B, fol. 51).
..-.-144.: Het tweede perceel wordt ten vrij eigen gegeven (AA, fol. 61v).
..-.-1468: Het leen wordt ten vrij eigen gegeven (AA, fol. 61v).
4-1-1469: De pater van de zusters te Yedamme krijgt het leen, dat de zusters bezitten, ten behoeve van hen ten vrij eigen (C, fol. 2v)
KWADIJK
39. 1½ morgen land, genaamd de Leye, te Dreye (1641: bestaande uit 2 percelen, achter
elkaar gelegen in de Zeevanck bij de meelmolen te Quadijck), (1689: het eerste is groot
1 morgen, belend ten oosten: Hidde Intes te Quadijck en ten westen: Jan Lambertsz.
Kuyn, het tweede is groot ½ morgen, belend ten oosten: Gabrigh Jansz. te Quadijck en
Jan Martsz. aldaar en ten westen: Adriaen Munninck), belend ten oosten: Hildebrant
Ghavenz. (1641: Pieter Jansz. Veerman) en ten westen: Pieter Jansz. (1641: Claes
Jansz. Kieft).
18-10-1405: Mathijs Jansz. na opdracht uit eigen (D, fol. 93v).
9-2-1453: Pieter Mathijsz. (D, fol. 93).
4-3-1489: Jan Pieter Mathijsz. (D, fol. 92v).
10-11-1525: Pieter Jansz. (D, fol. 93).
21-5-1559: Cornelis Pietersz. te Edam, bij dode van zijn vader Pieter Jansz. (F, fol. 61v).
24-2-1598: Pieter Cornelisz. te Quadijc, bij dode van zijn vader Cornelis Pietersz. (H, fol. 117).
13-12-1630: Aechtien Pietersdochter te Quadijck, gehuwd met Outgaert Cornelisz., bij dode van
haar vader Pieter Cornelisz. (K, fol. 75v).
12-11-1631: Jacob Jansz. te Edam bij dode van zijn zuster Aechtien Pietersdochter (K, fol. 81).
9-3-1641: Cornelis Claesz. Ceulen te Quadijck na koop van Jacob Jansz. te Amsterdam ten
overstaan van Cornelis Reynertsz. Loen en Jacob Jansz. Pieteyn, schepenen te Edam, waarbij
Jacob Mieusz. Roots, schoolmeester aldaar, zich borg stelt (L, fol. 19).
16-12-1645: Pieter Cornelisz. Ceulen, onmondig, oom: Claes Symonsz. Duyffs, burgemeester
van Purmerlandt, bij dode van zijn vader Cornelis Claesz. Ceulen (L, fol. 58v).
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7-12-1650: Claes Cornelisz. Ceulen te Monnickendam, hulde door zijn stiefvader Pieter Berchout, officier aldaar, volgens procuratie verleden op 1-11-1650 voor notaris Vincent Willemsz.
Corthals aldaar, na overdracht op 16-9-1649 voor notaris Claes Pietersz. Bosschieter te Edam
door zijn broer Pieter Cornelisz. Ceulen, oud schepen van Closthuysen en kerkmeester te Cadijck
(L, fol. 125v).
4-10-1684: Adriaen Munninck te Purmereynde, oud 9 jaar, zwager: Jacob Koek, burgemeester
aldaar, na overdracht door Claes Minne, raad en oud schepen te Monnickendam en Johan Sijes,
schepen aldaar, als curators van de boedel van Claes Cornelisz. Ceulen (M, fol. 188).
25-6-1689: Barent Jansz. Winckel, oud 4½ jaar, zoon van Jan Winckel, vleeshouwer te Amsterdam, na overdracht door Magnus Neurenburg, opperklerk ter griffie van de Hove Provinciaal te
‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 1-2-1689 voor notaris Pieter Bel te Purmerende
door Jacob Cock en Claes Melcknap, burgemeesters - en Ysbrant Spoon, vroedschap aldaar, als
voogden van Adriaen Munninck, zoon van wijlen Jacob Munninck, burgemeester te Purmerende
(M, fol. 207v).
23-8-1723: Cornelis Jansz. Winckel op de Nieuwedijck te Amsterdam, hulde door Dirck Wensenburgh in den Haghe, volgens procuratie verleden op 19-8-1723 voor notaris Isaack Beuckelaer te Amsterdam, bij dode van zijn vader Jan Winckel den Oude, die het leen had gekocht ten
behoeve van zijn zoon Barent Jansz. Winckel, maar het nooit aan deze had overgedragen (N, fol.
187v).
LANDSMEER
40. 2½ deym land op de dijksloot en de helft van de Noemke Nes, samen groot 3 deym; een
vierde deel van de Oestervolger; het halve voorhuis, waarin Pauwels Florijsz. woonde
en 3 deym veenland, alles te Lantsmaer.
14-3-1518: Willem Pauwelsz. van Lantsmaer, natuurlijke zoon van Pauwels Florijsz. van Lantsmaer, na opdracht uit eigen, zoals hij deze goederen van zijn vader heeft geërfd. Te versterven in
gelijke delen op al zijn kinderen, met het recht om het leen ten vrij eigen te verzoeken. Bij het afsterven van een staak, zal dit deel aan de leenheer komen (D, fol. 54v).
OOSTHUIZEN
41. De helft van de heren Halech te Oesthuysen, gemeen met Pieter Jacobsz., waar om
heen het water van de Beemster loopt. De hoge ven aldaar, belend ten oosten: Reynier
Andriesz., ten westen: de heerweg en ten noorden: de beneficie van de kerk van Oesthuysen.
..-.-1...: Clais van Warder (B, fol. 106v).
3-11-1428: Clais van Warder (B, fol. 5v).
26-7-1460: Gherijt Aelbrechtsz. om de diensten die hij heeft bewezen aan de vader van -, en aan
de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden en nadat het leen aan deze was
vervallen bij dode van Clais van Warder, wiens leenvolger in Oestvrieslant woont (B, fol. 106v).
41 bis. 1½ morgen land, genaamd de Lije, binnen de ban van Drije.
9-2-1453: Pieter Mathijsz. (B, fol. 94)
WARDER
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42. 1 morgen land, genaamd het Ofland (1536: het Hofland in Warder, 1595: ten westen
van de Gouwe), belend ten oosten: Clair Thaemsz. (1595: Gerbrant Heymes), ten westen: Jacob Jan Hannenz. (1595: Dirck Remsz.).
18-10-1405: Andries Jansz. na opdracht uit eigen (B, fol. 5v en D, fol. 94v).
4-11-1428: Andries Jansz. met ledige hand (B, fol. 6).
9-2-1453: Jacob Andriesz. (B, fol. 94).
24-11-1526: Jacob Mathijsz., bij dode van zijn oom Jacob Jacobsz. (D, fol. 94v).
9-10-1536: Jan Jacobsz., onmondig, hulde door meester Jan Jansz. van Edam, bij dode van zijn
vader Jacob Mathijsz. (E, fol. 29).
9-1-1560: Lucie Jansdochter, hulde door Mathijs Andriesz. Zusterling, bij dode van haar vader
Jan Jacobsz. (F, fol. 65v).
21-10-1564: Jan Cornelisz. te Eedam, oud 1 jaar, bloedverwant: Jan Aelbrechtsz. Raet, bij dode
van zijn moeder Lucie Jansdochter (G, fol. 2).
7-11-1591: Jan Cornelisz. doet zelf hulde (G, fol. 2).
2-3-1595: Claes Dircxz. Huych, poorter te Eedam, na overdracht door Jan Cornelisz., poorter
aldaar, op 22-2-1595 ten overstaan van Symon Jansz. Rengerts en Pieter Cornelisz. Beelts, schepenen aldaar (F, fol. 100v).
12-12-1595: Claes Dircxz. Huych krijgt het leen ten vrij eigen wegens zijn diensten aan de landen van Hollant en Westvrieslant verricht (Rep., fol. 428).
43. 1 morgen 2 hond land, genaamd Meedlant, te Warden, belend ten westen en oosten:
Jan Hillebrantsz., ten zuiden: Clais Jansz. en ten noorden: Ysebrant Donenz.
18-10-1405: Claes Thaemsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 6).
4-11-1428: Jacob Claes Thaemsz. (B, fol. 6v).
WORMER
44. 1½ pond per jaar in de Poel in de ban van Wormer (1508: Het veer te Wormer).
10-5-1459: Jan Pietersz., zwager van de leenheer Jacob, heer van Wassenair en burggraaf van
Leyden, na opdracht uit eigen (B, fol. 107).
31-1-1502: Jonkvrouwe Duve Jacobsdochter, weduwe van Willem van Scaghen, hulde door haar
zoon Jacob van Scagen, bij dode van Aechte Jan Pieterszoonsdochter (D, fol. 22v).
10-12-1508: Willem van Scagen, onmondig, hulde door Floris van der Boechorst, bij dode van
zijn broer Jacob van Scagen (D, fol. 31v).
4-2-1518: Jonkvrouwe Janne van Schagen, hulde door Evert de Gras, bij dode van haar broer
Willem van Schagen (D, fol. 100).
5-1-1570: Adriaen van der Bouchorst, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Janne van Schagen
(G, fol. 18v).
26-11-1580: Jonkheer Amelis van der Bouchorst na overdracht door Willem van der Duyn Joestenz., volgens procuratie op 9-3-1580 verleden door zijn vader jonkheer Adriaen van der Bouchorst (H, fol. 2).
23-12-1605: Jonkheer Nicolaes van der Bouckhorst bij dode van zijn vader jonkheer Amelis van
der Bouckhorst (I, fol. 6v).
19-5-1627: Heer Nicolaes van Boechorst, heer van Noortwijck, krijgt het leen ten vrij eigen in
ruil voor het leen 35 en verkoopt het aan meester Jan Kies (K, fol. 54).
AMSTELLAND
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AMSTERDAM
45. Een paar broedende zwanen buiten de stad Amsterdam aan de Amstel.
7-5-1642: Jan Camay (L, fol. 27v).
HET STICHT UTRECHT
JUTPHAAS
46. 7 morgen land te Jutvaes in het gerecht van de heer van Vyanen in een blok, dat belend wordt ten westen: de heren van Sint Pieter te Utrecht en ten oosten: de Witte
vrouwen te Utrecht.
14-8-1382: Willem van den Rijn Boekelsz. (AA, fol. 42 en 60v, B, fol. 24).
22-9-1394: Bokel van den Rijn Willemsz. bij dode van zijn vader (AA, fol. 61).
13-11-1432: Buekel van den Rijn met ledige hand (B, fol. 24).
..-.-1447: Ghijsbrecht over die Vechte na overdracht door Boekel van den Rijn, oud en ziek, ten
overstaan van heer Dirck van Wassenaer, proost van Sint Jan te Utrecht, te Leyden en van Westvrieslant, oom van de leenheer heer Jacob, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden, Johan
van Clarenburch, Johan van Jutfaes, Dirck die Jonge en Allairt van den Doem, leenmannen van
Hollant en Utrecht (B, fol. 83v).
2-11-1449: Evert Dircxs die Jonge na overdracht door Ghijsbrecht over die Vecht (B, fol. 79v).
13-10-1483: Gerrit Evertsz. die Jonge bij dode van zijn vader Evert de Jonge (C, fol. 27v).
14-8-1534: Jan Harmensz. van Doyenburch, onmondig, oom: Dirck van Doyenburch, na overdracht door zijn grootmoeder paternel jonkvrouwe Margriete Evert de Jongendochter, weduwe
van Jan van Doyenburch, geassisteerd door Franchois van Nyenroe, behoudens haar lijftocht, bij
kinderloos overlijden te versterven op zijn zuster Yda van Doyenburch (E, fol. 21).
30-7-1541: Jonkvrouwe Yda Harmansdochter van Doeyenburch, gehuwd met Anthonis Feuyt
(E, fol. 41v).
28-4-1578: Jonkheer Jacob van Quarebbe na overdracht door Adriaen Ram namens jonkvrouwe
Yda Hermansdochter van Doyenburch te Uytrecht (G, fol. 76v).
19-3-1631: Jonkheer Eustaes van Quarlebeecke, hulde door jonkheer Jacob van Baexen (K, fol.
76v).
1-3-1650: Jonkheer Eustaes van Quarebbe met ledige hand bij monde van zijn schoonzoon jonkheer Justus van Egmont van der Nieuburch (K, fol. 76v).
5-3-1715: Jonkheer Pieter van Quarebbe, heer van Thiepma, Oude Rhijn en Heycop, wonende
op het huis Thiepma buiten Utrecht, hulde door Simon Vlaer, schout van de Oude Rhijn en
Heycop, volgens procuratie d.d. 11-11-1714, bij dode van zijn vader jonkheer Eustasius van
Quarebbe (N, fol. 135v).
4-8-1730: Heer Allard Ram van Schalckwijck, heer van ‘t Wael, in den Ouden Rhijn en Heycop,
wonend te Gorinchem, hulde door Everhard Vlaer, notaris en rentmeester te Uytrecht, volgens
procuratie d.d. 29-7-1730, bij dode van jonkheer Pierre de Quarebbe, heer van Tiepma, in de
Oude Rhijn en Heycop (N, fol. 227).
19-8-1733: Jonkheer Allard Ram van Schalckwijck de Jonge, oud 13 jaar, te Uytrecht, zoon van
heer Adriaen Jarigh Ram van Schalckwijck, hulde door Everhard Vlaer, schout van Loenrelsloot,
volgens procuratie op 9-8-1733 gepasseerd voor notaris Wernaerd van Vloten te Uytrecht door
heer Eduwaerd Joseph Ram, heer van Weerdestijn, bij dode van zijn grootvader heer Allard Ram
van Schalckwijck (O, fol. 11v).
LINTSCHOTEN
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47. Een vierde deel van 9 morgen land in het gerecht van heer Ghisebrecht van Nyenrode
(1402: in de Enghe), belend ten oosten: Warnaer van Blidensteyn (1565: Ghysbrecht
Jansz. aan de overzijde in de richting van de stad Montfoort), ten westen: Gherijt
Cayphaes (1565: de erfgenamen van Steven Ghijsbrechtsz.).
7-4-1385: Margriet Wermboutsdochter van den Woude (AA, fol. 21).
11-5-1402: Hildewair, gehuwd met Pieter Knecht (AA, fol. 61v).
2-11-1409: Rycout Dircxz. na overdracht door Jan Jansz. de vleyschouwer (B, fol. 4).
11-8-1428: Margriete Rycoutsdochter, gehuwd met Dirc Airntsz., bij dode van Rycout Dircxz.
(B, fol. 4).
14-5-1448: Margriet Richoutsdochter, gehuwd met Dirck Aerntsz., met ledige hand (B, fol.
72).
17-4-1510: Rover Willemsz., geprofeste broeder van de Sint Salvator orde in den Briele, genaamd Sint Brigitten orde, hulde door Jorijs Jacobsz. in den Hage, bij dode van zijn grootvader
Arent van Angeren (D, fol. 36v).
30-9-1524: Jan Gijsbrechtsz. van der Polle, zwager van - en na overdracht door Dirijck Zass
Gherijtsz., volgens procuratie op 30-9-1524 verleden door Clemensia Jansdochter, mater -,
broeder Jan Reyersz. van Abcoude, pater van het klooster van de Sint Brigittenorde in den Briel,
Katharina Jansdochter, priorin, Cornelia Ewoutsdochter, Maritgen Cornelisdochter, Aechte
Evertsdochter, oudste zusters, heer Pieter Pietersz., heer Jan Claesz., heer Willem Christiaensz.
en heer Jeronimus Claesz., oudste heren en broeders, namens hun mede zusters en broeders (D,
fol. 76v).
13-4-1565: Ghijsbrecht Jansz. van de Polle bij dode van zijn vader Jan Gijsbrechtsz. (G, fol. 4v).
16-2-1608: Harman van der Polle Gijsbrechtsz. bij dode van zijn vader Gijsbrecht Jansz. van der
Poll (I, fol. 16v).
24-4-1646: Johan van de Poll, raad en schepen te Amsterdam, hulde door Cornelis van der
Graeff, vrijheer van Suyt Polsbroeck, gecommiteerde in de Staten van Holland, raad en oud
burgemeester van Amsterdam, volgens procuratie op 3-4-1646 voor notaris Laurens Lamberti
aldaar, bij dode van zijn vader Herman van de Poll, raad en oud-schepen van Amsterdam, overleden in juli 1645, nalatende 2 zoons Johan en Gijsbert (L, fol. 70v).
14-4-1673: Joan van der Poll Harmans, onmondig, moeder: Brigitta Hooft machtigt op grond
van testament op 15-10-1664 gepasseerd voor notaris Jan Staffels van Swol tot het doen van
hulde, na overdracht door meester Cornelis Hop, raad en pensionaris te Amsterdam, volgens
procuratie op 13-3-1673 verleden voor notaris Jacob de Winter aldaar door zijn grootvader Joan
van der Poll (M, fol. 129).
2-7-1717: Jan van de Pol doet zelf hulde bij monde van Jacob Loten, raad en vroedschap van
Amsterdam (M, fol. 129).
14-7-1732: Meester Herman Hendrick van de Poll, schepen en raad van Amsterdam, hulde door
meester Jan van Riel, postmeester van de generaliteit, volgens procuratie op 31-3-1732 en 2-41732 verleden voor notaris Maerten Schrick te Amsterdam, oudste zoon van - en na overdracht
door zijn vader meester Joan van de Poll, burgemeester van Amsterdam (O, fol. 6).
NIGTEVECHT
48. 13½ morgen land te Coirtouwe (1384: Corthoeve), belend ten zuiden: Aernt Hasenz.,
Jacob Ghisenz. en de kerk van Loen, ten noorden: Jan Avenz., de kinderen van Heyn
Ghisenz. en Airnd Jansz.
..-.-13..: Harman van den Dam (AA, fol. 54v).
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18-7-1384: Jonkvrouwe Aleyd Heynricsdochter van den Damme, gehuwd met Tyedeman Scorre, bij dode van haar broer Harman van den Damme en draagt het leen over aan jonkvrouwe
Belye Tydeman Scorrendochter, gehuwd met Gherijt Vranckenz. (AA, fol. 43).
6-4-1404: Heinric Vrencke van den Vliet joffer Belyenz. (B, fol. 24v).
13-11-1432: Heinric Vrencke van den Vliet met ledige hand (B, fol. 24v).
22-12-1458: Wouter Heinric Vrenckenz. van den Vliet bij dode van zijn vader Heinric Vrencke
van den Vliet en draagt het leen de volgende dag over aan Jacob Lambrechtsz. (B, fol. 103).
30-12-1483: Bruyn Jan Lambertsz. bij dode van zijn vader Jacob Lambrechtsz. (C, fol. 28v).
29-8-1516: Ariaen Bruynincxz. bij dode van zijn vader Bruyn Jacobsz. (D, fol. 50v).
20-5-1540: Jan Adriaensz. bij dode van zijn vader Adriaen Bruynsz. (E, fol. 39v).
31-10-1547: Cors Ysbrantsz. van Nichtevecht na overdracht door Jan Adriaensz. (E, fol. 87).
23-3-1548: Jonkvrouwe Elisabeth Turcx, weduwe van Berent van der Bongart, vrouwe van
Nieurode, hulde door haar dienaar Willem Claesz., volgens procuratie verleden op 11-3-1548 ten
overstaan van Maximiliaen van Burgogen, heer van Beveren en Vere, stadhouder en president
van het Hof van Uytrecht en Ot Jansz. van Haeften, na overdracht door Cors Ysbrantsz. van
Nichtevecht (E, fol. 89).
2-4-1579: Jonkheer Floris van den Bongaert, heer van Nijenrode, hulde door Cornelis van Nyenrode, volgens procuratie verleden op 17-2-1579 voor schepenen van Breukelen, bij dode van zijn
moeder vrouwe Elysabeth Turcx, weduwe van Baernt van den Bongaert en draagt het leen over
aan zijn broer jonkheer Baernt van der Bongaert (G, fol. 84v).
6-6-1591: Jan Ghijsbertsz. te Ysselsteyn belast op 27-3-1591 het leen met 450 gulden ten behoeve van Adriaen Jacobsz., Gharst Claesz. en Jan Cornelisz. alias Gharst, allen te Uytrecht, volgens
procuratie op 22-5-1591 verleden voor het Hof van Utrecht door jonkheer Berendt van den
Bonghaert, gehuwd met jonkvrouwe Maria van Rhede, wonende in de Neder Betuwe (H, fol.
62).
Het leen 48 is gesplitst in 48A, 48B en 48C.
48A. 4½ morgen land (1721: in de Riethofspolder) bij de Abcouder indijk (1598: in Nichtevecht). Belend ten zuiden: Cornelis Adriaensz., ten noorden: Jan Cornelisz.
Gharst, ten oosten: Gharst Claesz., ten oosten en noorden: (1705: Jan Jansz. van
Veeren de Jonge, 1716: Amelis van Lingen, gehuwd met Elisabeth Jans van Veeren).
2-1-1595: Adriaen Jacobsz., zoon: Jacob Adriaensz., na overdracht van Bertelmees van Breweert
in den Hage, volgens procuratie op 21-10-1594 verleden voor notaris Johan Claesz. Riech de
Leerdam te Utrecht door jonkheer Berent van den Bongaert, gehuwd met jonkvrouwe Maria van
Rhede (H, fol. 94v).
2-6-1598: Cornelis Jansz. te Nichtevecht na overdracht door Adriaen Jacobsz. aldaar (H, fol.
119).
5-5-1632: Maritien Cornelisdochter, gehuwd met Heyndrick Claesz. te Nichtevecht, bij dode van
haar vader Cornelis Jansz. (K, fol. 83).
..-10-1649: Heyndrick Claesz. te Nichtevecht met ledige hand (K, fol. 83).
9-7-1653: Meester Pieter Vogelesangh, raad en pensionaris van Amsterdam, ten behoeve van
deze stad volgens procuratie d.d. 4-7-1653, na overdracht door Folkert Croock, volgens procuratie verleden op 26-6-1653 voor Willem Smousz. Pou, substituut schout -, Heyndrick Aertsz.
van Hae en Claes Tadensz., schepenen van Nichtevecht, door Maritgen Cornelis, weduwe van
Heyndrick Claesz. te Cleymuyden en haar oudste zoon Claes Heyndricxz. (L, fol. 167v).
21-4-1667: Meester Cornelis Hop, pensionaris en raad van Amsterdam, ten behoeve van deze
stad volgens procuratie d.d. 9-3-1667 na dode van meester Pieter Vogelesangh (M, fol. 86).
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13-8-1705: Meester Gerbrandt Pancras, burgemeester van Amsterdam, ten behoeve van deze
stad, hulde door meester Jacob de la Bassecour, pensionaris van Amsterdam, volgens procuratie
verleden op 30-7-1705 voor het gerecht aldaar, na dode van meester Cornelis Hop (N, fol. 87v).
21-7-1716: Meester Jan Trip, heer van Berckenrode, burgemeester van Amsterdam, ten behoeve
van deze stad na dode van meester Gerbrant Pancras (N, fol. 145v).
11-9-1721: Maria Kuysten, gehuwd met Leonard van Hoezen, oud schepen van Amsterdam,
Judith Kuysten, Aletta Kuysten en Adrianus Kuysten, innocent, kinderen en erfgenamen van
Gerard Kuysten en Alette de Woerdt te Amsterdam, procuratie verleden op 15-7-1721 voor
notaris Antipas Tredeé aldaar, na overdracht door meester Jacob de la Bassecour volgens procuratie op 22-7-1721 verleden voor het gerecht van Amsterdam door meester Jan Trip, heer van
Berckenrode, burgemeester aldaar (N, fol. 172v).
48B. 4½ mogen land in twee kampen, strekkende uit de Hoffwatering tot aan het leen 48A
(1666: in het gerecht van Cortehoeff, 1686: te Nichtevecht in de Riethoef in de Garstenpolder). Belend ten zuiden: Cornelis Adriaensz. (1686: de erfgenamen van Gijsbert Francken), ten noorden: Cornelis Adriaensz. Gharst, ten oosten en noorden:
(1686: Hendrick Schut, 1696: Jan Jansz. van Veeren de Jonge, 1711: Amelis van
Lingen) (1698: de lenen B en C maken deel uit van een complex van 28 morgen land
met huis, erf, berg en schuur, waarbinnen de erfgenamen van Gijsbert Francken 2
kampen hebben, belast met 24 stuiver per jaar ten behoeve van de kerk van Nichtevecht en waarvan 1 morgen, leenroerig is aan het huis te Nederhorst. Belend ten
zuidoosten: Jobje Hendricks en ten noordwesten: de molewatering; 1710: strekkende
uit de Vecht tot de Indijk, belend ten noorden: Jan Jacobsz. de Haes en ten zuiden:
de heer de Wilde, gelegen bij de watermolen).
2-1-1595: Gharst Claesz. na overdracht door jonkheer gerent van den Bongaert (H, fol. 95).
7-4-1615: Heynrick Claesz. te Nichtevecht in Cleyn Muyden na overdracht door Gharst Claesz.
(I, fol. 56v).
22-4-1625: Gijsbert Joosten te Nichtevecht na overdracht door Heynrick Claesz. (K, fol. 41v).
..-10-1649: Gijsbert Joosten met ledige hand (K, fol. 41v).
20-7-1666: Cosmas Gijsbertsz. te Nichtevecht te Cleyn Muyden, jongste zoon van - en bij dode
van zijn vader Gysbert Joostensz., gehuwd met Annetje Jans te Nichtevecht, volgens hun
testament gepasseerd op 5-2-1664 voor notaris Adriaen Lock te Amsterdam en octrooi d.d. 11-81636, mits inbrengende in de boedel 2.400 gulden. De andere kinderen zijn Hilletge, Beertge,
Dibbetge, Jannetge, Cors, Willem en Aechge (M, fol. 195).
10-5-1686: Hendrick Schut, kastelein in het Oude Herenlogement te Amsterdam, na overdracht
door Reynier Berckelbach, notaris te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie op 6-5-1686 verleden
voor notaris Theodore Rohart te Amsterdam door Cors Gijsbertsz. Huysman te Weesop, die het
leen bezat na dode van zijn vader Gijsbert Joosten (M, fol. 195).
27-3-1692: Johannes Schut en Anna Petronella Schut, beiden onmondig, hulde door Theodorus
Rohard, notaris te Amsterdam, volgens procuratie op 9-3-1692 verleden voor Huych Govertsz.,
schout -, Splinter Jansz. van Veeren en Paulus Willemsz. van Lichtenbergh, schepenen te
Loenen, voor 15.000 gulden bij scheiding op 15-12-1691 voor notaris Theodorus Rohard te
Amsterdam, met hun broers en zuster Melchior Schut, Jacobus Schut en Anna Schut, gehuwd
met Anthony Swanenburgh, bij dode van hun vader Hendrik Schut, overleden te Amsterdam (M,
fol. 221v).
18-2-1698: Jan Jansz. van Veeren de Jonge, onmondig, vader: Jan Jansz. van Veeren de Oude na
overdracht namens Johannes Schut en Anna Petronella Schut, gehuwd met Simon Bouts, door
Jan Willem Coopsen, notaris te ‘s-Gravenhage (N, fol. 40).
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9-1-1711: Elisabeth Jans van Veeren, gehuwd met Amelis van Lingen te Loosdrecht, na scheiding op 31-10-1710 met haar broer en zuster Jan Jansz. van Veeren de Jonge te Anckeveen en
Neeltje Jans van Veeren, gehuwd met Johan Adolf Winckelaer, schout van Cortenhoef, van de
goederen van hun vader Jan Jansz. van Veeren de Oude, gehuwd met Annetje Jans en na afstand
van het leen door haar broer op 30-10-1710 voor notaris Elbert Mooy (N, fol. 114).
23-4-1732: Elisabeth van Veeren, hulde door Cornelis Col te Anckeveen, volgens procuratie
verleden op 2-4-1732 voor notaris Cornelis van Marcken te Weesp, na dode van haar man
Amelis van Lingen, volgens hun testament gepasseerd op 5-12-1714 voor notaris Mathijs van
Lobbrecht te Utrecht (O, fol. 4v).
48C. 4½ morgen land, genaamd de Loedt (1691: of de Riethof, 1698: de Leut), strekkende
van de Houffwatering tot aan de Abcouder indijk (1691: tot de hoek van de kade,
1692: in de Gharsterpolder). Belend ten zuiden: Adriaen Jacobsz., ten noorden:
Gharst Claesz. (1698: Jan Jansz. Veeren de Jonge, 1711: Amelis van Lingen), ten
zuid-oosten: (1691: Cors Gijsbertsz.), ten noorden en noordwesten: (1691: het leen
48A).
2-1-1595: Jan Cornelisz. Gharst te Nichtevecht na overdracht door jonkheer Berent van den
Bongaert en belast het leen met 200 karolus gulden ten behoeve van Pouwels van Loo, rekenmeester in den Haghe (H, fol. 95v en 96).
8-12-1595: Aelbrecht van Loo, onmondig, vader: Pouwels van Loo, rekenmeester van Hollandt,
na overdracht door Jan Cornelisz. Gharst (H, fol. 108v).
18-8-1600: Jonkvrouwe Yda van Loo, hulde door Adriaen Huygensz. de Jonghe, bij dode van
haar neef Aelbrecht van Loo (H, fol. 131v).
7-10-1609: Jonkvrouwe Geneveva Ratallers, gehuwd met Wolphaert van Lezaen, grietman van
Tyetziacksteradeel bij Leeuwarden, hulde door Johan Wagewijns, secretaris bij het Hof van
Hollandt, volgens procuratie d.d. 18-9-1609, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Ida van Loo
(I, fol. 23).
23-6-1625: Jonkvrouwe Ida van Lezaen, weduwe van jonkheer Sabinus van Wissema, hulde
door Salomon Cor, commies, volgens procuratie verleden op 9-6-1625 voor notaris C. Vosmer te
‘s-Gravenhage, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Geneveva Ratallers (K, fol. 44).
4-12-1647: Jonkheer Sabinus van Wissema, hulde door meester George Rataller Doubleth, lid
van de Hoge Raad van Hollant, volgens procuratie verleden op 18-11-1647 vaar notaris Davidt
Vinck te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Ida van Lezaen (L, fol. 86v).
28-9-1691: Vrouwe Ida van Wissema, weduwe van Gillis Wijbrandus van Jonghstal, hulde door
Johannes Jansz., bode van de Staten van Vrieslandt, volgens procuratie verleden op 13-9-1691
voor notaris Hermanus Botsma te Leeuwarden, bij dode van haar vader jonkheer Sabinus
Wissema en draagt het leen over aan de kinderen van wijlen Hendrick Schut, n.l. Melchior - en
Jan - en Anna Schut, die uitstel van hulde krijgen en op 27-9-1691 het ten overstaan van notaris
Johan Willem Coopsen te ‘s-Gravenhage hebben ontvangen (M, fol. 217v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 48B.
ZUID-HOLLAND
BLESKENSGRAAF
49. 4 morgen (1631: 4 morgen 3 hond 50 roede) land in Blaskijnsgrave (1493: aan de zuidzijde, 1631: in een weer, genaamd Jonge Neelsweer, gemeen met Claes Dircksz. Brant),
belend ten oosten: Jan Damez. (1631: Adriaen Dircksz., 1723: Cornelis Joosten van
der Herick), ten westen: Pieter Jansz. (1631: Cornelis Adriaensz. Jonge Capiteyn,
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1723: Arien Ariensz.), ten zuiden: (1723: Arien Ariensz.) en ten noorden: (1723: de
Graefstroom).
14-3-1448: Willem Blaskijn Dircxz. met ledige hand (B, fol. 72).
6-5-1493: Jacob Blesken Willemsz. bij dode van zijn vader Blesken Willemsz. (C, fol. 57).
..-.-1...: Willem Blasken Jacopsz. bij dode van zijn vader Jacob Blasken Willemsz. (D, fol. 13).
..-.-1501: Willem Jacopsz. te Bleskensgraeff (C, fol. 90).
6-3-1520: Mathijs Jacobsz. bij dode van zijn broer Willem Jacobsz. (D, fol. 96v).
6-7-1527: Gerrit Stoep Willemsz. na overdracht door Mathijs Jacobsz. (D, fol. 96v).
21-2-1541: Frans Stoop Willemsz. bij dode van zijn broer Gerrit Stoop Willemsz. (E, fol. 41).
2-2-1542: Aernt van Geel na overdracht door Frans Stoop Willemsz. (E, fol. 44).
27-7-1559: Aertgen van Geel, gehuwd met Heynrick van Dornick, hulde door meester Dirck van
Bronchorst, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 26-7-1559 voor het
gerecht van Rotterdam, bij dode van haar vader Aernt van Geel, die te Dordrecht woonde (F, fol.
62).
25-10-1559: Jan Damen, tollenaar te Dordrecht, na overdracht door meester Dirck van Bronchorst, namens Aertgen van Geel, gehuwd met Heynrick van Doornick (F, fol. 64v).
11-7-1601: Maritge Jansdochter, gehuwd met Harmen Burchgrave te Leyden, bij dode van Jan
Damen (H, fol. 136).
3-11-1611: Adriaentge Herman Burchgravensdochter, gehuwd met Adriaen van Tetrode te
Leyden, bij dode van haar moeder Maritge Jans (I, fol. 39v).
19-12-1615: Adriaentge Burchgrave, gehuwd met Adriaen van Tetrode, met ledige hand (I, fol.
39v).
16-9-1625: Adriaentge Burchgrave, gehuwd met Daniel Colderman, baljuw van de Nieuburch (I,
fol. 39v).
26-5-1631: Claes Dircksz. Brant te Bleskensgrave na overdracht door meester Pouwels van
Beresteyn, advocaat te Haerlem, neef van - en volgens procuratie op 19-4-1631 verleden door
Adriana Burchgraef, weduwe van meester Daniël Colderman, voor notaris Cornelis Jansz. Baert
te Alckmaer (K, fol. 79).
27-6-1649: Dirck Cornelisz. Brant te Bleskensgraeff bij dode van zijn oom Claes Dircksz. Brant
(L, fol. 168).
4-11-1653: Ychtgen Dircksdochter te Bleskensgraeff, oom: Cornelis Cornelisz. Brant, bij dode
van haar vader Dirck Cornelisz. Brant (L, fol. 168).
21-9-1659: Cornelis Cornelisz. Brant te Bleskensgraeff bij dode van zijn broersdochter Yetgen
Dircksdochter (M, fol. 34v).
18-6-1680: Cornelis Cornelisz. Brand te Bleskensgraeff bij dode van zijn vader Cornelis Cornelisz. Brant (M, fol. 161).
28-5-1686: Arij Cornelisz. Brandt, wonende aan het Westeynde op de Zuijtsijde te Bleskensgraef, bij dode van zijn vader Cornelis Cornelisz. Brandt (M, fol. 197).
20-1-1723: Cornelis Ariensz. Brant te Bleskensgraef bij dode van zijn vader Arij Cornelisz.
Brant (M, fol. 183v).
21-6-1726: Cornelis Ariensz. Brant belast het leen met 300 gulden ten behoeve van Hendrick
Pietersz. Swartbol te Streefkerk (M, fol. 205).
DUBBELDAM
50. 10 morgen land te Wyeldrecht in een weer, genaamd het Boemgaerdweer.
22-9-1395: Hessel Aernout Hesselszoonsz. bij dode van zijn vader Aernout Hesselsz. (AA, fol.
61).
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GORINCHEM
51. Een huis en erf te Gorinchem ten zuiden van de kerk, belend ten westen: Jan van der
Donck en ten oosten: de erfgenamen van Henric Blotenz., strekkende van de Kercstraat tot aan de achterstraat met een hofstad over de achterstraat gelegen.
15-8-1412: Bronijs van Bloclant gehuwd met jonkvrouwe Lijsbet van Boevendael, neef van de
leenheer Philips, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen (B, fol. 2).
27-10-1424: Wouter van Bloclant, gehuwd met jonkvrouwe Bairte van der Kercke, bij dode van
zijn vader Bronijs van Bloclant (B, fol. 2).
..-.-1428: Wouter van Bloclant met ledige hand (B, fol. 2).
3-12-1430: Florens van Kijfhoeck met drie vierde deel van het leen en Gerijt Smoutrijem met
een vierde deel na overdracht door Wouter van Bloclant (B, fol. 18v).
HEERJANSDAM
52. 6 morgen land in Zwindrecht in heer Jans ambacht van Rosendael bij tser Heyenkerc,
aan de zuidzijde in 3 weren land, gemeen met Jacob Harmansz.
14-2-1402: Aernt van Rede Ghijsbrechtsz., gehuwd met jonkvrouwe Wendelmoet, na opdracht
uit eigen (AA, fol. 60v).
HENDRIK-IDO-AMBACHT
53. 9 hond land in Zwindrecht in het ambacht van Zeger Florensz. in twee weren, het
eerste is groot 15 hond en strekt van Lourenshoeve tot aan de steeg van Heynric Yden,
belend ten zuiden: Gijsebrecht Moelnaer en ten noorden: wijlen Lourens Florensz.;
het tweede is groot 14 hond en gelegen als het eerste, belend ten zuiden: Gijsebrecht
Moelnaer en ten noorden: Cleys van Dryell.
5-5-1398: Bartolomeus Monenz. (B, fol. 23v).
13-12-1433: Willem Dircsz. (B, fol. 23v).
5-8-1451: Adriaen Willemsz. bij dode van zijn vader Willem Dircsz. (B, fol. 87).
27-2-1470: Adriaen Willemsz. krijgt het leen ten vrij eigen van wege zijn armoede (C, fol. 15).
54. 1 manninge land, groot 4 morgen 2 hond en een huis en teling in Zwijndrecht in Scildemans kinderen ambacht, strekkende van de hoge dijk tot aan het dwarsland van
Ghijsbrecht van Loen, belend ten oosten: Ghijsbrecht van Loen en ten westen: de
Wael.
18-5-1432: Bertolomeeus Elantsz., gehuwd met Soete Bertoutsdochter, zoals zijn voorouders het
leen hielden (B, fol. 23).
4-3-1438: Monne Elantsz. bij dode van zijn broer Bertolomeeus Elantsz. (B, fol. 23).
3-4-1445: Adriaen Monne Elantszoons., onmondig, voogd: Adriaen Cleys van Drielsz., bij dode
van zijn vader Monne Elantsz. (B, fol. 58v).
21-2-1461: Adriaen Monnez. krijgt van wege zijn armoede het leen, dat niet meer dan 100 pond
hollands waard is, ten vrij eigen, waarvoor de leenheer als derde penning 24 pond ontvangt (B,
fol. 108).
WERKENDAM
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55. Een tiende, groot en klein, te Werckendam, belend ten oosten: de tiende van Herbaren
van Brakel en ten westen: de tiende van Willem van Brederode.
25-4-1369: Jonkvrouwe Katrijn van Rieden, gehuwd met Aelbrecht van Heymvliet (AA, fol.
50).
HET LAND VAN VOORNE
BRIELLE
56. 5 gemet (1709: 5 gemet 44½ roede) land (1624: in een perceel van 9 gemet) in het land
van Voorne buiten de Noortpoort van den Briel in het Cleyn Oosterlant, belend ten
oosten: de heilige geest van Briele, ten westen: de landswatering en ten zuiden: Bollaertsdijk.
1-9-1593: Meester Cornelis van der Nyeustadt, lid van de Hoge Raad van Hollandt, na opdracht
uit eigen in ruil voor het plaatsen van een muur bij zijn huis aan het Voorhout te ‘s-Gravenhage,
dat ten dele ten koste van een huisje gaat, dat tot de goederen van Wassenaer behoort (H, fol.
85).
17-8-1607: Cornelis van der Nyenstadt, onmondig, hulde door meester Herman Verbiese, bij
dode van zijn vader doctor Cornelis van der Nyenstadt (I, fol. 14).
18-3-1624: Jan Pansser te Briele, na overdracht door Pauwels van der Nieuwstadt, schepen
aldaar, volgens procuratie op 15-3-1624 verleden door zijn broer Cornelis van der Nieuwstadt,
baljuw te Purmerent (K, fol. 35v).
10-3-1643: Hendrick Jansz. Pansser bij dode van zijn vader Jan Pansser (L, fol. 38).
2-12-1661: Cornelis Hendricxsz. Pansser, onmondig, hulde door Maerten Deym, procureur voor
het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 23-11-1661 voor notaris Joris van
Heckeren in de Briel door zijn moeder Magdalena Vogel, bij dode van zijn vader Hendrick
Jansz. Pansser (M, fol. 47v).
28-3-1671: Maria Pansser, hulde door Maerten Deym, procureur voor het Hof van Hollant,
volgens procuratie verleden op 8-3-1671 voor notaris Joris van Eeckeren te Brielle door haar
moeder Magdalena de Vogel, bij dode van haar broer Cornelis Heyndricxz. Pansser (M, fol.
122v).
3-1-1709: Anna van Coegelenburgh, weduwe van Adriaen de Gay in de Briel, hulde door haar
zoon Willem Gay volgens procuratie op 17-12-1708 verleden voor notaris Joris van Eeckere
aldaar, bij dode van haar schoonzuster en haar broer Maria Panser en Hillebrant Coegelenburgh
(N, fol. 105).
12-2-1727: Willem de Gay te Brielle bij dode van zijn moeder Anna van Vogelenburgh, weduwe
van Adriaen de Gay (N, fol. 209v).
14-2-1737: Arent de Gay, oud 9 jaar, hulde door George van Hoogwerf volgens procuratie
verleden op 22-6-1735 voor notaris Paulus van Brakel te ‘s-Gravenhage door zijn moeder
Adriana Verrijn en zijn voogd Lodewijk van Selle, koopman te Rotterdam, bij dode van zijn
vader Willem de Gay volgens diens testament d.d. 25-3-1727 (O, fol. 43v).
NIEUWENHOORN
57. 15 gemet land in de Nuwen Hoorne op Outgaerden, gepacht door Willem Hugenz.,
baljuw van Heenvliet.
11-3-1388: Harman Willemsz., gehuwd met Beatrise, nicht van de leenheer Phillips, heer van
Wassenair en burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen (A, fol. 33).
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12-5-1422: Heynric Harmansz., gehuwd met jonkvrouwe Clemense Aelbrecht Bannendochter
(A, fol. 34).
SCHIELAND
58. Het recht om zwanen te houden tussen Rotterdam en Sevenhuysen en in de ambachten
Bleyswyck en van Odzier van Cralinghen, in het oude - en het nieuwe land, in het ambacht van heer Diederic Bokel, in de ambachten van Scije, van den Broeke en van Capelle en tussen deze ambachten.
15-3-1307: Vrancke den Vischer (AA, fol. 1v en 51).
..-.-13..: Vranck die Vyscher (AA, fol. 51, na 28-2-1343).
28-1-1371: Vranck die Visker krijgt een nieuw handvest (B, fol. 5).
..-.-13..: Gheraert Vranc die Vischersz. (AA, fol. 51).
..-.-1414: Wolfaert van der Duyn na overdracht door Gherijt Vranckenz. de Visscher (A b c, fol.
12).
28-8-1428: Wolfaert van der Duyn met ledige hand (B, fol. 5).
27-9-1430: Willem, heer tot Naeldwijck, na overdracht door Peter van der Duyn (B, fol. 16v).
18-2-1449: Jonkheer Heinrick van Naeldwijck krijgt uitstel van verheffing totdat de leenheer
aanwezig zal zijn (B, fol. 78v).
25-1-1462: Heinrick, heer van Naeldwijck, maarschalk van Hollant, neef van de leenheer
Johan van Wassenair, burggraaf van Leyden, tocht zijn vrouw Machtelt van Raephorst (B, fol.
113).
16-4-1497: Vrouwe Willem van Naeldwijc, vrouwe van Montfoerde, gehuwd met de heer van
Montfoerde, hulde door Baernt van Duyven, bij dode van haar vader heer Henric van Naeldwyck
(C, fol. 72).
25-1-1507: Jonkvrouwe Machtelt van Montfoerde, gehuwd met jonkheer Robbrecht van Arenborch, hulde door Jan Potter die Oude, schout van Wateringe, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Wijllem van Naeltwijck (D, fol. 23).
12-10-1551: Vrouwe Margarete, gravin van der Marcq en van Arenberch, gehuwd met Johan
van Ligne, graaf van Aremberge, vrijheer van Barbacon, hulde door zijn rentmeester Willem van
der Hoff, bij dode van haar moeder vrouwe Machtelt van Montfort van Arenberg (F, fol. 10).
2-4-1610: Carel, graaf van Arenberge, prins van Rebecque, vrijheer van Sevenbergen en Naeldwijck, ridder van het gulden vlies, hulde door zijn rentmeester Johan van Reynegom volgens
procuratie d.d. 29-5-1609, bij dode van zijn moeder vrouwe Margaretha, gravin van der Marck
en van Arenberge (I, fol. 26v).
30-9-1610: Johan van der Veken, koopman te Rotterdam, hulde door Johan van Aerssen volgens
procuratie op 24-5-1610 verleden voor notaris François de Jong, na overdracht door meester
Dirck van Reynegom, advocaat voor de Hoge Raad, volgens procuratie verleden op 12-3-1610
door Carel, graaf van Arentberge, prins van Rebecque, heer van Sevenbergen, Commegen,
Edinghe, Lamprel, Nieuwerburch, erfmaarschalk van Hollandt enz. (I, fol. 31v).
7-11-1616: Jonkvrouwe Barbara van der Veecke, gehuwd met Johan Baptista ‘t Kint, heer van
Capelle en Nieuwerkerck, hulde door meester Jan van der Veecke, advocaat voor het Hof van
Hollandt, volgens procuratie verleden op 26-10-1616 voor notaris Pieter Pietersz. van Groenewegen te ‘s-Gravenhage, bij dode van haar vader Johan van der Veecke, heer van Capelle,
volgens diens testament gepasseerd op 8-9-1615 voor notaris Jacob Simonsz. te Rotterdam (K,
fol. 7v).
17-1-1626: Jonkheer Pieter ‘t Kint, heer van Capelle en Nieuwerkerck, onmondig, oom: meester
Jacob Aertsz., lid van de Raad van Brabant, bij dode van zijn vader Johan Baptista ‘t Kint (K,
fol. 46v).
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9-2-1643: Jonkvrouwe Catharina Kint van Roodenbeeck, gehuwd met François Saignois, baron
de Fresnes, hulde door Willem Cauter, rentmeester in de Hage, volgens procuratie d.d. 16-81642, bij dode van haar broer jonkheer Pieter Kint, heer van Capelle en Nieuwerkerck (L, fol.
36v).
25-6-1649: Willem Cauter met ledige hand (L, fol. 36v).
13-4-1666: Jacob van der Tocht, secretaris van - en ten behoeve van de stad Gouda, volgens
procuratie d.d. 6-4-1666, na overdracht door meester Simon van Middelgeest, advocaat voor het
Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 30-3-1666 voor notaris M. van Sonnevelt te ‘sGravenhage door jonkheer Johan ‘t Kint van Rodenbeeck, luitenant kolonel van de koning van
Spanje, volgens procuratie op 14-12-1658 voor notaris Huybrecht van Brussel te Antwerpen
verleden door vrouwe Catharina ‘t Kint van Rodenbeeck, vrouwe van Bussenael, Nieuwerkerck
en Endegeest (M, fol. 77v).
2-7-1681: Joost Verschuer, burgemeester, raad en vroedschap van Gouda ten behoeve van deze
stad, na dode van meester Jacob van der Tocht, pensionaris aldaar en draagt het leen over aan
Dirck Groenhout te Rotterdam (M, fol. 167v).
16-5-1692: Meester Reyer van der Burgh, raad en vroedschap te Gouda, ten behoeve van deze
stad, volgens procuratie d.d. 14-5-1691 (M, fol. 225v).
29-7-1723: Dominicus Groenhout te Rotterdam, oud 11 jaar, hulde door Philips de Custer
volgens procuratie op 26-7-1723 voor notaris Willem Boon aldaar verleden, bij dode van zijn
vader meester Dirck Groenhout de Jonge, heer van Capelle op de Yssel, raad en oud burgemeester van Rotterdam, die het leen had geërfd van zijn vader meester Dirck Groenhout de Oude,
raad en vroedschap te Rotterdam, na aanvankelijk verzuim (N, fol. 186v).
3-2-1730: Jonkvrouwe Dorothea Maria Groenhout, gehuwd met meester Egedius Groenincxz. te
Rotterdam, bij dode van haar broer Dominicus Groenhout, heer van Capelle aan den Yssel (N,
fol. 223).
16-2-1739: Vrouwe Dorothea (of Theodora) Maria Groenhout, weduwe van Egidius Groenincx,
hulde door notaris J. de Bergh (N, fol. 223).
HILLEGERSBERG
58 bis. Het huis van Jan die Coc met de hofstad en de heemwerf, groot 1 hond.
10-8-1373: Jan die Coc na opdracht uit eigen (AA, fol. 36v).
59. 2½ morgen land in des Gravenambacht van Hillegersberge.
10-2-1485: Jan Jansz. van Vorenbroec, na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 60 (C, fol. 31).
60. 5 morgen land in Ryebroec (1328: in des Gravenambacht in Rybroec), belend ten
oosten: Gheerlof Ghijsbrechtsz., ten westen: Jacob heeren Aelwijnsz., ten zuiden:
(1328: Coenraet Pietersz. van Poerte) en ten noorden: (1328: 3 morgen eigen land, dat
van Gheraerd de Koc was).
..-.-1...: Gherijd die Coc (AA, fol. 13).
28-8-1328: Hughe Dircsz. bij dode van Gheraerd die Koc (AA, fol. 1v en 32v).
..-.-13..: Jan die Koc (AA, fol. 32v).
17-5-1418: Adriaen Jan die Kocxdochter bij dode van Jan die Koc (AA, fol. 13v).
28-4-1465: Meester Wolfairt Jansz., doctor in de medicijnen, bij dode van Adriaen Jan Cockxdochter (B, fol. 120v).
10-7-1478: Meester Jan Wolfertsz. bij dode van zijn vader meester Wolfert Jansz. (C, fol. 17v).
9-10-1481: Jan Jansz. van Voirenbroeck na overdracht door meester Jan Wolfertsz. (C, fol. 26v).

26

10-2-1485: Jan Jansz. van Vorenbroec krijgt van wege zijn armoede het leen ten vrij eigen in ruil
voor het leen 59 (C francijn, fol. 19 en C, fol. 31).
61. 12 morgen (1435: 14 morgen) land op Wolfhopen (1390: in het ambacht van Rotte,
1435: te Ommoerden op Wolfhoep), belend ten oosten: (1435: de ommeloep van het
Yselremeer), ten westen: (1435: Ocker Steffensz. en Jacob Aerntsz.), ten zuidwesten:
(1586: de Lielantse laan), ten noorden: (1435: de kerk van Zevenhuysen en land van
een kapelrie te Rotterdam, 1586: Jochum Jacobsz.), ten zuiden: 14 morgen land, die
Dierijc de Haze in leen houdt van de graaf (1390: Jacob Dirc Coppen met het zelfde
leen, 1435: Ocker Steffensz. en Heintgen Reynersz. met zijn stiefkinderen, 1586: wijlen
Adriaen Cornelisz.).
..-.-12..: Dieric die Hase (AA, fol. 1v; vermeld op 26-2-1297, L.H. 49: fol. 28v).
..-.-13..: Jacob Dirc Coppenz. (AA, fol. 64, vermeld in 1390, L.H. 422, fol. 150v).
..-.-1...: Florijs Jacobsz. te Rotterdam, vermeld in 1404 (L.H. 56, fol. 12v).
6-7-1435: Dirck Florijsz. van Lisse zoals zijn ouders het leen hielden (los blad achter in B).
29-11-1445: Olivier Aerntsz. na overdracht door Dirck Florijsz. van Lisse (B, fol. 62v).
14-7-1447: Joris Claesz. (1473: te Rotterdam) na overdracht door Olivier Aerntsz. (B, fol. 69 en
L.H. 283, fol. 30).
..-10-1487: Aernt Spierinck Heynricxz. na overdracht door heer Dirck Claesz., priester, namens
zijn broer Jorijs Claesz. (C, fol. 42).
19-11-1493: Dick Aernt Spierincxz. bij dode van zijn vader Aernt Spierincx Heynricxz. (C, fol.
61).
1-7-1501: Wouter Jansz. te Delft na overdracht door Claes Willemsz. namens de voogden te
Delff van Dirck Aernt Heynricxz. (D, fol. 2).
29-12-1505: Meester Jan Woutersz., priester, bij dode van zijn vader Wouter Jansz. te Delft (D,
fol. 99v).
17-4-1518: Meester Adriaen Willemsz. Brasser bij dode van zijn oom meester Jan Woutersz. (D,
fol. 56v).
26-10-1560: Marijtge Cornelis Dircxzoonsdochter, gehuwd met Adriaen Pietersz. Berckel,
brouwer te Delft, nicht van - en na overdracht door meester Adriaen Willemsz. Brasser (F, fol.
73v).
13-1-1570: Adriaen Cornelisz. te Ommoerden, na overdracht door Marijtgen Cornelis Dircxzoonsdochter, gehuwd met Adriaen Pietersz. Berckel (G, fol. 19).
22-3-1586: Willem Adriaensz. te Ommoorden in het ambacht Hillegersberge, bij dode van zijn
vader Adriaen Cornelisz. na verzuim ten gevolge van de troebelen (H, fol. 33v).
Het leen 61 is gesplitst in 61A en 61B.
61A. De helft van 14 morgen land (1662: 2 morgen land, strekkende vanuit het westen van
de watering tot aan de ommeloop van het Ysselremeer (1670: tot aan de ringsloot),
belend ten noorden: Peyen Adriaensz., ten zuiden: Pieter Adriaensz. Peyen) (1719:
belend ten oosten, noorden en zuiden: Willem Nieupoort).
12-6-1614: Adriaen Willemsz. te Hilgersberge bij dode van zijn vader Willem Adriaensz. (I, fol.
50).
21-8-1614: Franck Willemsz. bij dode van zijn vader Willem Adriaensz. (I, fol. 51).
10-6-1636: Sivert Jeroensz., gehuwd met Neeltgen Philpsdochter, na overdracht door de zoon
van zijn vrouw Adriaen Willemsz. (K, fol. 116v).
1-10-1638: Maerten Severtsz. bij dode van zijn vader Sijvert Jeroensz. (K, fol. 127).
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22-4-1639: Simon Dircxsz. Genoechelijck te Ommoirden op Wolffhoepen na overdracht door
Maerten Severtsz. (L, fol. 5).
9-2-1643: Arij Cornelisz. Kerckhoff te Ommoirden op Wolffhoepen na overdracht door Simon
Dircksz. Genoechelijck (L, fol. 35v).
27-5-1649: Arij Cornelisz. Kerckhoff met ledige hand (L, fol. 35v).
8-4-1662: Ary Cornelisz. Kerckhoff krijgt 5 morgen land ten vrij eigen in ruil voor het leen 63
(M, fol. 36).
20-8-1670: Cornelis Arijensz. Kerckhoff, onmondig, hulde door Pieter Adryanesz. Peyen
volgens procuratie op 10-8-1670 verleden voor schepenen van Hillegersberch en Rotterban door
Neeltje Arijensdochter, gehuwd met Arij Simonsz. Geneuchelijck, Cornelis Cornelisz. Kerckhoff, Willem Cornelisz. Kerckhoff en de voogden van de kinderen van wijlen Arij Cornelisz.
Kerckhoff en Annetje Cornelisdochter, bij dode van zijn vader Arij Cornelisz. Kerckhoff en
draagt het leen over aan Pieter Cornelisz. Stolck (M, fol. 116).
20-10-1680: Neeltje Pietersdochter Stolck, oud 16 jaar, oom: Gerrit Cornelisz. Stolck, bij dode
van haar vader Pieter Cornelisz. Stolck (M, fol. 162v).
30-1-1692: Arij Willemsz. Hogerwaert in het ambacht Hillegersberg en Rotteban, na overdracht
door meester Adriaen van der Wolf, secretaris van dit ambacht en curator van de insolvente
boedel van Pieter Cornelisz. Stolck en van Neeltje Pietersdochter Stolck (M, fol. 221v).
6-3-1719: Pieter Crijne van der Sloot aan de Rijnskade te Hillegersberg na overdracht door Arij
Willemsz. Hogerwaert (N, fol. 160).
61B. De helft van 14 morgen land, (1649: belend ten oosten: de Ommeloop van het Ysselermeer, ten noordwesten: Willemen Leendert Peyen, ten zuidwesten: Franck Philipsz. Vermeer en Neeltge Pieters Stolck).
22-3-1586: Pouwels Adriaensz. na overdracht door zijn broer Willem Adriaensz. (H, fol. 34).
12-6-1614: Cornelis Adriaensz. na overdracht doar zijn broer Willem Adriaensz. (I, fol. 49v).
7-4-1636: Joachim Cornelisz. bij dode van zijn vader Cornelis Adriaensz. (K, fol. 113v).
3-5-1638: Peyen Adriaensz. te Ommoirden na overdracht door Maertgen Adriaensdochter,
weduwe van Cornelis Adriaensz. te Ommoirden (K, fol. 126v).
27-5-1649: Peijen Adriaensz. met ledige hand (K, fol. 126v).
6-11-1680: Willem Peijen Hogerwaert bij dode van zijn vader Peijen Adriaensz. Hogerwaert en
de andere helft aan zijn zwager Aelbert Willemsz. Broeckhuysen (M, fol. 171).
12-4-1700: Arij Aelbertsz. Broeckhuysen met de helft van het leen bij dode van zijn vader
Aelbert Willemsz. Broeckhuysen (N, fol. 50v).
30-5-1708: Willem Nieupoort in den Hage met het hele leen na overdracht door Arij Aelbertsz.
Broeckhuysen en door Gijsbert Hamel volgens procuratie op 2-5-1708 verleden voor notaris
Nicolaes Kruyt te Hillegersberghe door Leendert Peyen Hogerwaert (N, fol. 102v).
17-12-1709: Willem Nieupoort krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 62 (N, fol. 108).
62. 4 morgen 250 roede land, gekocht op 13-11-1680 van Cornelis Aelbertsz. Kley in het
Isselmeer te Hillegersberg en Rotteban, strekkende van de ringsloot tot aan de grens
van Capelle, belend ten zuiden en noorden: de erfgenamen van burgemeester van der
Meyde. 4 morgen 90 roede land, gekocht op 6-3-1681 van Jan -, Neeltje -, Maria - en
Jan de zoon van Arij -, kinderen van wijlen Maerten Ariensz. Slobbe, het een huis en
erf te Sevenhuysen, afkomstig van hun grootvader Arien Jansz. Slobbe, belend ten
westen: de Ringkade, ten oosten, noorden en zuiden: Cornelis Aelbertsz. Kley.
17-12-1709: Willem Nieupoort Cornelisz. in den Hage (1681: te Rotterdam) na opdracht uit
eigen in ruil voor het leen 61B (N, fol. 108).
30-9-1721: Willem Nieupoort met ledige hand (N, fol. 102v).
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23-5-1725: Willem Nieupoort de Jonge te Ouderschie bij dode van zijn vader Willem van Nieupoort de Oude (N, fol. 201).
9-8-1737: Jonkvrouwe Allarda Margareta Nieuwpoort, oud 10 jaar, voogd: meester Philippus
van der Goes, secretaris van de Generaliteits Rekenkamer, bij dode van haar vader Willem
Nieuwpoort (O, fol. 46).
63. 5 morgen in een perceel van 6 morgen land te Hillegersberch in de Butterdorpse polder, gekocht op 11-2-1662 voor 1.400 gulden van Johan Hollaer, koopman te Rotterdam, strekkende van de Rotte tot aan de Achterwatering, belend ten oosten: de weduwe van Cornelis Leendertsz. Kerckhoff, Cornelis Cornelisz. Kerckhoff en Cornelis
Dirxz. Kater (1732: Willem Vrancke Reynen en Cornelis Vrancken Cors) en ten
westen: Cornelis Dircxz. Kater (1732: de erfgenamen van Willem Domesz. Kerckhof).
3-4-1662: Arien Cornelisz. Kerckhoff na opdracht uit eigen in ruil voor een deel van het leen
61A (M, fol. 53v).
20-8-1670: Cornelis Ariensz. Kerckhoff, onmondig, voogd: Pieter Adriaensz. Peyen, bij dode
van zijn vader Arien Cornelisz. Kerckhoff (M, fol. 116v).
17-1-1686: Vranck Arij Rijnen in het ambacht van Hillegersberg en Rotteban, na overdracht
door Cornelis Ariensz. Kerckhoff (M, fol. 194v).
7-8-1732: Willem Vrancke Reijnen bij dode van zijn vader Vranck Arij Reijnen (O, fol. 17).
4-7-1735: Trijntje Franke Rijmen, gehuwd met Cornelis Verhoeff, bij dode van haar broer
Willem Franke Rijmen (O, fol. 38).
KRALINGEN
64. 4 morgen land in een sate van 10 morgen in het ambacht van Cralingen (1473: te Cralingeroirt), belend ten oostem de kapelrie van Cralingen en ten westen: Olivier
Aerntsz., strekkende uit de Merwede tot achter aan Ommoirden.
29-11-1445: Olivier Aerntsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 62v).
14-7-1447: Olivier Aerntsz. met ledige hand (B, fol. 69; hij betaalt in 1472 aan dijklasten voor
het leen 15 pond, L.H. 283, fol. 30).
9-8-1486: Jan Oliviersz. bij dode van zijn vader Olivier Aerntsz. (C, fol. 38).
..-.-1558: Cornelis Jansz. Croeswijck, zoon van Jan Oliviersz., wordt aangemaand het leen te
verheffen, maar zegt dit niet te kennen (Rep., fol. 354).
OVERSCHIE
65. 5 morgen land met de werf (1451: en het huis, dat er opstaat, 1479: met de hofstad) op
Bokelsdijck in Jacob Boekels ambacht, belend ten oosten: Jan van den Oudendijck
Pieter Venijnsz. (1559: de grauwe zusters te Rotterdam), ten westen: Aernt Claes Martijnsz. (1559: de heilige geest te Rotterdam), ten zuiden: (1559: het ambacht van den
Berch) en ten noorden (1559: het Sint Aechtenzusterhuis te Delft).
..-.-14..: Katrijn (31-5-1420 vermeld als vrouw van Pieter heer Dinelsz. van Mattenesse, Delftse
Statenkloosters: Sint Agatha, inv. 81).
18-3-1448: Katherijn Bertholomeeusdochter, gehuwd met Philips die Blote Oedziersz., met
ledige hand (B, fol. 72).
6-7-1451: Pieter Thomis Scotsz. bij dode van zijn grootmoeder Katherijn, gehuwd met Philips
Oudziersz. (B, fol. 86v).
14-10-1475: Jan Thomasz. bij dode van zijn broer Pieter Thonisz. (C, fol. 13v).
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..-.-1479: Janne Tomaesdochter, hulde door Pieter Jansz. van Scharloo, bij dode van haar broer
Jan Thomaesz. (C, fol. 23).
29-12-1493: Andries Hawijs Jansz. bij dode van zijn moeder Janne Thomasdochter (C, fol. 61v).
3-3-1494: Jacob Sijmonsz. na overdracht door Andries Hawijs Jansz. (C, fol. 62v).
28-11-1506: Symon Jacobsz. bij dode van zijn vader Jacob Symonsz. (D, fol. 20).
7-8-1508: Jacob Jacob Symonsz., onmondig, hulde door Mertijn Roelofsz., bij dode van zijn
broer Symon Jacobsz. (D, fol. 32v).
21-9-1538: Jacob Foppenz. na overdracht op 20-9-1538 ten overstaan van Chrispijn van
Buschuysen, leenman van Hollandt en Jacob Willemsz. van Dorp, leenman van Wassenair, door
Jacob Jacob Symonsz. (E, fol. 34 en 34v).
4-9-1559: Claes Jacob Voppenz., innocent, broer: Cors Jacobsz., bij dode van zijn vader Jacob
Voppenz. (F, fol. 63v).
27-9-1563: Adriaen Claesz. te Beuckelsdijck, zwager van - en na overdracht door Claes
Voppenz. (F, fol. 86v).
Het leen 65 is gesplitst in 65A en 65B.
65A. 4 morgen 1½ hond land, belend als het leen 65 in 1559.
6-2-1572: Marijtge Cornelisdochter, weduwe van Ghijsbrecht Pietersz. te Delfshaven, hulde
door Hillebrant Matheusz., schout van de Hooghenban, na overdracht door Adriaen Claesz. (G,
fol. 35v).
20-5-1598: Cornelis Gijsbrechtsz. Elsenwael bij dode van zijn moeder Marijtgen Cornelisdochter (H, fol. 118v).
15-3-1612: Willemtge Cornelisdochter, weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz. Elsenwael, geassisteerd door meester Jacob van Rosendijck, advocaat voor het Hof van Hollandt, krijgt de lenen
65A en 65B ten vrij eigen met uitzondering van het leen 65C (I, fol. 41).
65B. Een boomgaard, groot 4½ hond, belend ten zuiden: het leen 65A (1716: de Beuckelsdijkse weg), ten noorden en westen: het Sint Aechtenzusterhuis te Delft (1716: oud
burgemeester Gerard Gael), ten oosten: Jacob Jacobsz. van Beuckelsdijck (1716:
Maria Bennet).
17-11-1570: Claes Jacob Voppenz. te Beuckelsdijck na overdracht door Adriaen Claesz. aldaar
(G, fol. 24).
28-4-1571: Cornelis Gijsbrechtsz. te Delfshaven, oud 14 jaar en zijn zuster Fijtgen Gijsbrechtsdochter aldaar, hulde door Willem Clementsz. te Delfshaven als gemachtigd door hun moeder en
de weesmeesters te Delft, na overdracht door Claes Jacob Voppenz., elk met de helft (G, fol.
30v).
20-3-1585: Cornelis Gijsbrechtsz., poorter te Rotterdam, bij dode van zijn zuster Fijtgen Gijsbrechtsdochter met haar helft na verzuim (H, fol. 29).
65C. Een boomgaard, groot 2 hond, van de noordzijde in gemeten in het leen 65B (1716: in een
boomgaard, groot 5½ hond met 3 tuinhuizen en een koetshuis met een stal voor 2 paarden).
21-10-1615: Willemtge Cornelisdochter met ledige hand bij monde van haar zoon Pieter Cornelisz. (I, fol. 41).
13-12-1625: Gijsbert Cornelisz. Elsenwael te Rotterdam bij dode van zijn moeder Willemken
Cornelisdochter (K, fol. 45v).
19-3-1633: Jacob Harmansz. Heysick na overdracht door Gijsbert Cornelisz. Elsenwael (K, fol.
86v).
..-2-1650: Jacob Hermansz. Heysinck met ledige hand (K, fol. 87).

30

24-2-1666: Wilhem van Hensing te Rotterdam, oud 27 jaar, bij dode van zijn vader Jacob Hermansz. Hensing (M, fol. 77).
8-11-1698: Johannes van Heemsingh bij dode van zijn vader Willem van Heemsing, overleden
op 7-7-1698 te Rotterdam, waarna Johan van Campen, klerk ter secretarie aldaar, en Jean du
Clou, als curator over diens boedel aangesteld, omdat diens weduwe Adriana van Heessel deze
op 14-7-1698 had verstoten, het leen overgedragen aan Jan Vinckensteyn te Rotterdam (N, fol.
44).
31-7-1716: Sara Vranckvoort, broer Johan Franckvoort, bij dode van haar man Johan Vinckensteyn, volgens diens testament gepasseerd op 30-5-1678 voor notaris Philips Basteels te Rotterdam en draagt het leen over aan Maria Bennet, weduwe van Martine Browne aldaar, hulde door
Johan van Campen, klerk ter secretarie van Rotterdam, volgens procuratie op 28-7-1716 verleden voor notaris Nicolaas Stoop aldaar (N, fol. 146).
18-6-1722: Hendrick van Nuys, koopman te Rotterdam, na overdracht door Robbert Gardon,
koopman aldaar, en Johan van Campen, klerk ter secretarie aldaar, als executeurs van het op 610-1717 voor notaris Arnoldus Meysterus te Rotterdam gepasseerde testament van wijlen Maria
Bennet, en draagt het leen over aan Hendrick Grimes, oud schepen van Rotterdam (N, fol. 179v).
188 21-2-1742: Meester Jacob Mispelblom Beyer, heer van Suydscharwou, raad en vroedschap
van Schiedam, weduwnaar van Johanna Grimes, die het leen had geërfd van haar vader Hendrick
Grimes en dit reeds op 5-1-1741 had verkocht zonder de meubels, beelden en piedestalien aan
Cornelis Brouwer te Schiedam en Adolph Raamsberg te Rotterdam, elk voor de helft en aan wie
hij het leen overdraagt (O, fol. 93).
66. De koren- en de smaltiende, genaamd op den Hem, te Ouderschie in Oudsiers ambacht van Cralinghen (1596: in het ambacht van de Hogenban) en het houden van een
paar zwanen in het zelfde ambacht.
29-3-1365: Oudzier van Cralinghe zoals zijn voorouders het leen hielden (AA, fol. 28v en B, fol.
4v en 25).
18-10-1398: Philips van Polanen, Wouter van Mathenesse, Willem van Cralingen en Dirc van
Hodenpijl, ridders, Jan de Wit, priester, en Philips Arentsz. van den Dam, knape, wijzen o.a. dit
leen toe aan de vrouw van heer Dirck van der Lecke (Rijksarchief Utrecht: Handschriften inv.
357, fol. 41).
..-.-1428: De vrouw van heer Dirc van der Leck met ledige hand (B, fol. 4v).
22-7-1432: Jan van der Leck, neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenaer en burggraaf
van Leyden (B, fol. 25v).
11-7-1473: Adriaen van der Leck (C, fol. 9).
10-7-1482: Jonkvrouwe Gillis Jansdochter van der Leck, gehuwd met Jan van Naeldwijck Aelbrechtsz. (C, fol. 25v).
26-11-1486: Jonkvrouwe Alijde van Kijfhoeck, gehuwd met Claes van Assendelft, na overdracht
door haar moeder jonkvrouwe Gillis van der Leck, gehuwd met Jan van Naeldwijck, behoudens
hun lijftocht en het recht van opvolging voor een eventuele nog geboren zoon van haar moeder
(C, fol. 34).
30-5-1511: Gerijt Maertijnsz. ten behoeve van de stad Rotterdam na overdracht door vrouwe
Alijse van Kijfhoeck, vrouwe van Assendelff (D, fol. 40v).
25-5-1512: Heynrick, graaf van Nassaouwe en Vyanden, heer van Breda, Diest, Grymbergen en
van de Leck, na naasting volgens procuratie d.d. 20-4-1512 door Adriaen van Bruhezen, zijn
rentmeester, van de verkoop door jonkvrouwe Alijde van Kijfhoeck, weduwe van Claes van
Assendelft (D, fol. 43).
25-5-1512: Florijs van Assendelff heer Claesz., zoon van Alijse van Kijfhoeck (D, fol. 43v).
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..-.-1531: Gherrijt, heer van Assendelff en Cralingen, bij dode van jonkvrouwe Alijt van Kijfhoeck (Rep, fol. 349).
13-1-1560: Johan van Assendelft, onmondige zoon van wijlen jonkheer Dirck van Assendelft,
heer van Besoyen en van wijlen Adriana van Nassau, die het leen had geërfd van zijn oom heer
Gherijt van Assendelft volgens diens testament d.d. 26-3-1543, waarin hij zijn zoon voor zijn
twintigste jaar verwekt in huwelijk met Catherina de Chasseur te Frankrijk, nu proost van
Aernhem, uitsluit. Hulde door Christiaen Baers (F, fol. 68).
6-2-1560: Nicolaes van Assendelft, heer van Assendelft en Eemskerck, bij dode van zijn vader
heer Geraerdt, heer van Assendelft, ridder (F, fol. 68v).
7-1-1570: Johan van Assendelft doet zelf hulde (F, fol. 68v).
3-1-1571: Florijs van Assendelft, onmondig, voogd: Heynrick van Heermale, bij dode van zijn
neef Nicolaes, heer van Assendelft en Eemskerck, volgens diens testament d.d. 12-8-1570 en
octrooi d.d. 27-11-1561, behoudens de lijftocht van diens weduwe Willemina van Haeften (G,
fol. 26v).
20-9-1596: Jan de Groot ten behoeve van de stad Delft na overdracht door Willem Joostensz.
van der Duyn volgens procuratie op 17-9-1596 verleden door jonkheer Johan van Assendelft,
heer van Cralingen en Besoyen (H, fol. 111v).
10-7-1645: Jacob van der Graeff, heer van Hogeven, oud burgemeester van Delft en hoogheemraad van Delffland, ten behoeve van deze stad (L, fol. 58).
30-11-1651: Meester Nicolaes Boogaert, jongste burgemeester van Delft, ten behoeve van deze
stad, na dode van Jacob van der Graeff, heer van Hogeveen (L, fol. 149v).
24-3-1655: Meester Everard van Lodensteyn, burgemeester van Delft, ten behoeve van deze
stad, na dode van meester Nicolaes Bogaert (L, fol. 188).
6-2-1665: Meester Andries van der Goes, heer van Naters, burgemeester van Delft, ten behoeve
van deze stad, na dode van meester Everard van Lodesteyn (M, fol. 73).
12-11-1670: Pieter Hogenhouck, burgemeester van Delft, ten behoeve van deze stad, na dode
van meester Andries van der Goes (M, fol. 119).
20-12-1679: Meester Cornelis Onderwater, burgemeester van Delft, ten behoeve van deze stad,
na dode van Pieter Hogenhoeck (M, fol. 157v).
12-12-1680: Meester Jan van Dussen, burgemeester van Delft, ten behoeve van deze stad, na
dode van meester Cornelis Onderwater (M, fol. 162v).
8-10-1683: Meester Adriaen Bogaert, heer van Belois en burgemeester van Delft, ten behoeve
van deze stad en na dode van meester Johan van der Dussen (M, fol. 184v).
17-4-1708: Meester Franck van der Burgh, commies ‘s Landsmagazijn en burgemeester van
Delft, ten behoeve van deze stad, na dode van meester Adriaen Bogaert, heer van Beloys (N, fol.
100v).
23-2-1716: Meester Joan Slicher, ontvanaer generaal van het Geestelijk Kantoor en burgemeester van Delft, ten behoeve van deze stad en na dode van meester Franck van der Burgh (N,
fol. 141).
67. Een paar (1649: twee paar) broedende zwanen in de heerlijkheid en de hofstad van
Rooderijs, gelegen tussen Delft en Overschie.
18-5-1593: Reynier van Oldebarnevelt, onmondig, vader: Johan van Oldebarnevelt (H, fol. 78).
18-12-1605: Heer Reynier van Oldebarnevelt, ridder, heer van Groenevelt doet zelf hulde (H,
fol. 78).
18-5-1633: Jonkheer Jacob van Oldebarnevelt, onmondig, stiefvader: Jonkheer Jacob van Westerbaen, bij dode van zijn broer jonkheer Jan van Oldebarnevelt (K, fol. 90).

32

16-11-1649: Jonkheer Johan van Naeltwijck, onmondig, hulde door zijn stiefgrootvader heer
Jacob Westerbaen, bij dode van zijn oom jonkheer Jacob van Oldebarnevelt, heer van Berckel
(L, fol. 104).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 72 tot:
8-3-1666: Pieter Lodesteyn, secretaris van de admiraliteit te Rotterdam, na overdracht door
Johan Breugel, commies van Philips Doubleth, ontvanger generaal, volgens procuratie op 18-11666 verleden door Maria Doubleth, weduwe van Reynier van Naeltwijck, heer van de Tempel
en Rodenrijs, als moeder van Adriaen van Naeltwijck, omdat de boedel van zijn vader met meer
dan 20.000 gulden schuld is belast (M, fol. 76).
21-4-1676: Adriana van I Lodensteyn, vrouwe van Rodenrijs, gehuwd met Briene Manson,
eerste raad te Gorinchem en lid van de Staten van Hollandt en West Vrieslandt, bij dode van haar
vader Pieter van Lodesteyn (M, fol. 143).
24-7-1679: Petronella Adriana Manson, onmondig, voogden: George Chalier, ontvanger van de
convooien en licenten te ‘s Hertogenbosch, en Cornelis van Hartichsvelt, oud schepen te Rotterdam, bij dode van haar moeder Adriana van Lodensteyn en draagt het feen over aan Johan van
den Heuvel (M, fol. 156).
SCHIEDAM
68. Een huis te Sciedamme op de Dam, belend ten oosten: Dirc Scilt met huis en erf, ten
westen: Pieter Willemsz. met huis en erf, strekkende van de voorstraat tot achter op de
Scye. Belast ten behoeve van de heer van Hollant met 14 schellingen en 2 kapoenen per
jaar en ten behoeve van Willem uten Hoec met 15 schelling per jaar.
29-3-1391: Jan Boey Claesz., gehuwd met Lijsbeth Jan Wittendochter, na opdracht uit eigen
(AA, fol. 60).
69. Het huis te Sciedamme, waarin Jan Goeswijnsz. van der Leede woont, tussen Reynier
Hughez. en Jan Aerntsz.
5-10-1368: Jan Goeswijnsz. van der Leede na opdracht uit eigen (AA, fol. 41v en A, fol. 39v).
..-.-1...: Dirc Zaye Goeswijnsz. van der Leede, vermeld op 13-1-1416 (A, fol. 30).
10-11-1424: Baertout Dirc Zayenz., neef van de leenheer Heinrick, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader Dirc Zaye (A, fol. 43v).
HET LAND VAN PUTTEN
PERNIS
70. Een losrente van 3 gulden van 40 groten het stuk per jaar, verzekerd op het huis en erf
van Cornelis Colijnsz. te Pernisse, belend ten zuiden: de schuur of het huis van de kinderen van wijlen jonkheer Jacob van der Duyn, heer van Sprange.
19-12-1582: Jonkvrouwe Machteld van der Duyn, gehuwd met meester Cornelis de Jonge (H,
fol. 13v).
DELFLAND
BERKEL
71. Twee paar broedende zwanen in het Berckelse meer.
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19-8-1599: Meester Cornelis Pijnaecker te Leyden (H, fol. 126v).
19-7-1616: Meester Cornelis Pijnaecker met ledige hand (H, fol. 126v).
19-8-1645: Adrianus Pijnaecker bij dode van zijn oom meester Cornelis Pijnaecker (L, fol. 58v).
10-5-1649: Adrianus Pynaecker met ledige hand (L, fol. 58v).
72. Twee paar broedende zwanen rond de hofstad van de Tempel te Berckel.
18-5-1593: Reynier van Oldebarnevelt, onmondig, vader: Johan van Oldebarnevelt (H, fol. 78).
18-12-1605: Heer Reynier van Oldebarnevelt, ridder, heer van Groenevelt, doet zelf hulde (H,
fol. 78).
18-5-1633: Vrouwe Franchoise van Oldebarnevelt, gehuwd met jonkheer Adriaen van Naeltwijck, bij dode van haar broer jonkheer Johan van Oldebarnevelt, volgens diens testament en
octrooi d.d. 18-2-1632 (K, fol. 89).
8-4-1645: Jonkheer Johan van Naeltwijck, heer van Berckel en Rodenrijs, onmondig, voogden:
Adriaen van der Mijlen, heer van der Mijle en Bleskensgraeff, gouverneur van Willemstadt, en
George Gleser, kolonel-kapitein van de Garde, bij dode van zijn moeder vrouwe Franchoise van
Oldebarnevelt volgens haar testament verleden op 11-1-1644 voor notaris Duyrcant te ‘s-Gravenhage, behoudens de lijftocht van zijn vader jonkheer Adriaen van Naeltwijck (L, fol. 48v).
23-12-1659: Jonkheer Adriaen van Naeltwijck, drost van Leerdam en Acquoeye, hulde door
meester Pieter de Sallengre, advocaat voor het Hof van Hollandt, zijn rentmeester, volgens procuratie d.d. 23-10-1659, bij dode van zijn oudste zoon jonkheer Johan van Naeltwijck, heer van
Berckel en Rodenrijs, volgens diens testament verleden op 19-9-1657 voor schepenen van
Leerdam (M, fol. 37).
4-4-1662: Jonkheer Reynier van Naeltwijck, heer van Rodenrijs, bij dode van zijn vader
jonkheer Adriaen van Naeltwijck, volgens diens besloten testament d.d. 8-4-1660, waarin ook
diens andere kinderen Anna Maria van Naeltwijck, gehuwd met jonkheer Boudewijn van
Reynoy, en Adriana Catharina van Naeltwijck, gehuwd met jonkheer Johan Theodore van Dam,
heer van Mourianshart, worden genoemd (M, fol. 52).
2-5-1665: Jonkheer Adriaen van Naeltwijck, onmondig, hulde door Johan Breugel volgens procuratie op 29-1-1664 verleden door zijn voogd Aelbrecht Nierop, raad in het Hof van Hollandt,
bij dode van zijn vader jonkheer Reynier van Naeltwijck, heer van de Tempel, volgens diens
testament d.d. 23-12-1662, behoudens de lijftocht van zijn moeder Maria Doublet en na verzuim
(M, fol. 74).
7-1-1667: Vrouwe Maria Doublet, gehuwd met Hans Gracht, vrijheer van Milendonck, bij dode
van haar zoon jonkheer Adriaen van Naeltwijck, heer van de Tempel (M, fol. 83).
15-1-1667: Vrouwe Adriana Catharina van Naeltwijck, gehuwd met Jacques de Ferrand, heer du
Til, bij dode van jonkheer Adriaen van Naeltwijck, enig kind van jonkheer Reynier van Naeltwijck (M, fol. 85).
14-3-1681: Meester Robbert le Pla na verkoop bij executie ten laste van Maria Doubleth,
gehuwd met Hans Gracht, heer van Milendonck, volgens decreet van het Hof van Hollandt d.d.
16-10-1685 (M, fol. 165).
23-4-1708: Nicolaes Ghijs te Leyden na overdracht door meester Robbert le Pla (N, fol. 101v).
21-9-1715: Johan van der Hoeven, heer van Berkel en Rodenrijs, na overdracht door Nicolaes
Ghijs (N, fol. 137).
29-12-1744: Barbara Johanna van der Hoeven, gehuwd met meester Hendrik van Hees, president van de Hoge Raad van Holland, hoofdingeland van Delfland, heer van Berkel en Rodenrijs,
bij dode van meester Johan van der Hoeven, vrijheer van de Tempel, volgens diens testament
verleden op 8-5-1743 voor notaris Doe Schim te Rotterdam (O, fol. 126).
DELFT
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73. Het land, genaamd heer Henricxland, (13..: groot 12 morgen), belend ten noorden:
meester Pieter, ten zuiden: Janne ver Hasekijnsz., ten oosten: de Delf en ten westen: de
Maessloot.
14-8-1312: Jonkvrouwe Hasekine Hughendochter van Maerland (AA, fol. 5 en fol. 52).
..-.-13..: Heer Heynricsz. van Berselen (AA, fol. 52).
74. Een paar broedende zwanen rond de boomgaard van Jacob Bruynsz. Smalinck buiten
de Schiepoort van Delft, groot 1½ morgen. Belend ten noorden: het bleekveld van het
Oude Gasthuis te Delft, ten oosten: het bleekveld van wijlen Bruyn Jacobsz., ten zuiden: de weide van het genoemde gasthuis en ten westen: 9 morgen land van wijlen
Bruyn Jacobsz.
3-3-1590: Jacob Bruynsz. Smalinck, poorter te Delft, hulde door meester Jan van Santen, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 8-3-1589 voor het gerecht van
Delft (H, fol. 49v).
74 bis. Een paar zwanen bij Delf.
..-12-1452: Garbrant Jacobsz. te Delf (B, fol. 92).
‘S-GRAVENHAGE
75. Een huis en erf in het dorp van der Haghe in Jan Heynricxzoonsstraat, belend ten
oosten: de tuin van Jacob Coppier, ten zuiden: Euwout die hontslager, ten westen: de
heerstraat en ten noorden: Engel van Alcmade.
20-2-1486: Engel van Alcmade na opdracht uit eigen (C, fol. 32v).
76. Land binnen Hagheambacht met het er op staande huis.
..-.-1...: Jacob van den Busche (AA, fol. 3).
77. De woning, hofsteden en kameren (1372: genaamd het Huys te IJsselsteyne) in der
Haghe, die vroeger aan wijlen heer Philips Enghebrechtsz. toebehoorden.
12-5-1354: Jonkvrouwe Lysbette, weduwe van Sijmon van Zandhorst, op verzoek van haar zoon
Philips van Zandhorst, neef van de leenheer heer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, uit
wiens voorouders hij stamt, zoals wijlen haar oom heer Philips Engebrechtsz. het leen hield (B,
fol. 17).
28-3-1372: Coenrait Bertantsz. genaamd Lemuel, kamerling van de hertogin van Beyeren,
palsgravin op de Rijn, krijgt op verzoek van de laatste het leen van Dirc, heer van Wassenair
en burggraaf van Leyden, ten vrij eigen met het recht van deze om tegen betaling het leen als
herberg te gebruiken en met recht van naasting bij verkoop (los blad in B bij folio 42).
78. Een huis en erf (1439: in der Hage aan de Plaetze, belend ten oosten: meester Godevaert Sonderdanck met huis en erf, ten westen: Ghijsbrecht Pellegrimsz. met huis en
erf, ten noorden: de Plaetze en ten zuiden: ‘s heren gracht).
19-6-1430: Ghijsbrecht Pelgrijmsz. bij dode van zijn vader Pelegrijm Weyersz. (B, fol. 15v).
21-11-1439: Ghijsbrecht Pellegrimsz. van Waetselair krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het
leen 80 (B, fol. 44v).
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79. 1 morgen land in Aetscamp, gemeen met de moeder van Spronc van der Werve
Philipsz.
24-6-1371: Spronck van den Werve Philipsz. van den Werve (AA, fol. 35v en A, fol. 23v).
15-5-1421: Spronck van den Werve (A, fol. 23v).
20-12-1433: Herper van den Werve Sproncxz. van den Werve (B, fol. 27).
30-4-1456: Herper van den Werve krijgt het leen ten vrij eigen (B, fol. 100).
80. 8 hond land ten noorden van de Cortenbosch in het Hage ambacht, belend ten westen:
Clais die Buzer (1452: Mathijs die Buzer), ten noorden: de banwatering, ten oosten:
Symon Pietersz. en ten zuiden: de gemene weg.
19-11-1439: Ghijsbrecht Pellegrimsz. van Waetselaer na opdracht uit eigen in ruil voor het leen
78 (B, fol. 44v).
12-3-1452: Philips van Waitzelair bij dode van zijn vader Ghijsbrecht van Waitzelair (B, fol. 90).
24-7-1457: Philips van Waitzelair krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 83 (B, fol.
101).
81. 8 hond land bij de westmolen van der Hage, belend ten oosten: Martijn IJsaacxz., ten
westen: Jan Aelyaertsz., ten noorden en zuiden: de heerweg.
24-5-1447: Mathijs die Buzer na opdracht uit eigen (B, fol. 67v).
20-11-1474: Jan die Buyser bij dode van zijn vader Mathijs die Buyser (C, fol. 11).
24-7-1476: Meester Jan Boullin, griffier van Hollandt, na overdracht door Jan die Buyser (C, fol.
14v).
82. Een huis met erf en 13 hond land in het Westeynde in de Hage, belend ten noorden: de
heerweg op de Geest, ten westen: voor aan de laan Vranck Gherijtsz. (1468: Vranck
Ghijsbrechtsz.) en verder de boomgaard van Philips van Waitzelair en Willem Riddersgeest, ten zuiden: de heerstraat.
29-7-1461: Philips van Waitzelair na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 83 (B, fol. 111).
20-2-1468: Ghijsbrecht Philipsz. van Waitzelair bij dode van zijn vader Philips van Waitzelair en
krijgt het leen, daar het huis zeer vervallen is en het land met renten is belast, ten vrij eigen (B,
fol. 122).
83. 15 hond land aan de zuidzijde van der Hage, belend ten noorden: Pellegenslaan, ten
oosten: het zusterhuis, ten westen: de heilige geest en ten zuiden: Willem Ridders
hoeve.
24-7-1457: Philips Ghijsbrechtsz. van Waitzelair na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 80
(B, fol. 101).
29-7-1461: Philips van Waitzelair krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 82 (B, fol.
111).
84. De woning die op de werf staat met 7 morgen land (1367: de woning te Cranenburch,
1724: ook genaamd Sint Maertenses woning, in zijn geheel 45 morgen groot, ten dele
in Zegbroeck gelegen, 1607: in het ambacht Eyckenduynen), belend ten westen: (1607:
de erfgenamen van Arent Harcxz., 1664: de erfgenamen van meester Pieter van Veen),
ten noorden, oosten en zuiden: (1664: Cornelia - en Agatha Kinschot, 1691: meester
Pieter Nicolaes van Teffelen, 1725: meester Adriaen Boon, 1729: Johanna Jacoba du
Bois), ten oosten: (1607: de Scholdamse weg), ten zuiden: (1607: de banwatering) en
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ten noorden: (1607: ‘s-Graven wildernis). Pachter: (1631: Claes Engelen). (1367: het
houden van een paar zwanen in het Wijnnendaelre meer).
..-.-1...: Jan van Cranenborch (AA, fol. 1; op 29-4-1324 vermeld als Jan Enghebrechtsz., AA, fol.
28).
29-6-1367: Engebrecht van Cranenburch, neef van de leenheer heer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn zuster jonkvrouwe Aechte,
weduwe van Jonijs van Otshoirn (AA, fol. 29 en A, fol. 16v).
11-5-1421: Jan van Cranenburch (A, fol. 16v).
29-5-1447: Engebrecht van Cranenburch bij dode van zijn vader Jan van Cranenburch (B, fol.
68).
21-12-1469: Egbert van Cranenburch geeft uit het leen een lijfrente van 1 pond groot per jaar
aan zijn dochter Claer, wonende in het Sint Lijsbettenzusterhuis (C, fol. 4).
17-3-1484: Gerijt van Cranenburch bij dode van zijn vader Engebrecht van Cranenburch (C, fol.
29).
6-12-1484: Jonkvrouwe Lijsbeth Engelbrechtsdochter van Cranenborch, gehuwd met Adriaen
van der Hoeve, bij dode van haar broer Gerijt van Cranenburcht (C, fol. 30 en D, fol. 3v).
25-7-1499: Hubrecht van der Meer na overdracht door jonkvrouwe Lijsbet Engelbrechtsdochter
met haar voogd Jan Claesz. (D, fol. 3).
27-7-1514: Aernt Hubrechtsz. van der Meer bij dode van zijn vader Hubrecht van der Meer (D,
fol. 47v).
28-10-1519: Beyer Hubrechtsz. van der Meer bij dode van zijn broer Arent Hubrechtsz. van der
Meer (D, fol. 62v).
20-5-1539: Hubrecht Beyersz. van der Meer, onmondig, stiefvader: Gillis Pietersz., bij dode van
zijn vader Beyer Hubrechtsz. (E, fol. 36v).
3-2-1540: Arendt van Duvenvoirde na overdracht door Jan Enghelsz., wonende op de Weschen,
en Henrick van Veen te Wassenair, als voogden - en Gillis Pietersz. als stiefvader van Huybrecht
Beyersz. van der Meer.
9-2-1540: Heynrich Gysbrechtsz. van Veen te Wassenair, oud ongeveer 60 jaar en Jan Enghelsz.
te ter Heyde, oud 52 jaar, verklaren dat toen Arent Huybrechtsz. van der Meer ongeveer 20 jaar
geleden stierf, diens broer Beyer Hubrechtsz. van der Meer o.a. de volgende leengoederen heeft
gekocht en betaald: de woning van Cranenburgh met 7 morgen land, een paar zwanen in Wyndaelre meer en een tiende in Haechambacht (E, fol. 38).
3-6-1555: Arent Arentsz. van der Meer, advocaat voor het Hof van Hollandt, in zijn jeugd
meestal buiten Holland ter schole geweest zijnde, bij dode van zijn vader Arent Huybrechtsz. van
der Meer na verzuim en doet op 21-5-1556 afstand van zijn rechten op het leen (F, fol. 23v;
Huybrecht Pietersz. van der Meer liet bij zijn dood twee zoons na, Arent en Beyer. De eerste
overleed op 28-10-1518, waarna in maart 1519 diens zoon Arent is geboren. Beyer had het leen
echter al voor hem zelf verzocht op 28-10-1519, wiens zoon hem opvolgde).
1-7-1558: Heer Adriaen van Duvenvoorde, priester, hulde door Aernt van Duvenvoorde Ghijsbrechtsz., bij dode van zijn broer heer Aernt van Duvenvoorde, ridder (F, fol. 53).
12-12-1558: Hendrick Heermale vernieuwt de eed omdat Aernt van Duvenvoorde Ghijsbrechtsz.
is overleden (F, fol. 53).
11-6-1560: Jonkheer Frederick van Duvenvoorde na overdracht op 5-6-1560 voor notaris Gregorius Silvis, notaris -, Adriaen Blienburch Adriaensz., schout - en Heyman Blienburch, tresorier
te Dordrecht, door zijn broer heer Adriaen, heer van Duvenvoorde, deken van Onze Lieve Vrouwenkerk aldaar (F, fol. 72).
30-4-1562: Jonkvrouwe Margaretha la Begge, weduwe van jonkheer Frederick van Duvenvoorde, wordt op grond van een octrooi d.d. 18-2-1547 in haar lijftocht bevestigd, volgens het
testament van haar man op 6-7-1546 te Antwerpen gepasseerd. Zij machtigt op 27-4-1562 voor
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het gerecht van Geertruydenberge meester Adriaen Weynsz. en meester Jan van Heetenomen,
advocaten, Cornelis van Haeften, procureur voor het Hof van Hollandt, Claes van Dam in den
Hage, Wouter Damisz. de Hont te Rotterdam, Jan Heynderick Oem te Oesterhoudt, Gillis
Vrancxz. en Jan Gillis Vrancxz. te Sinte Geertruydenberge en Symon Fransz. te Oosterhoudt, om
haar lenen te verheffen en 864 rijnsgulden te innen (F, fol. 78 tot 80).
29-7-1563: Jonckheer Frederick van Zuylen van Nievelt, zoon van wijlen jonkvrouwe Theoderica van Duvenvoorde, bij dode van zijn oom jonkheer Frederick van Duvenvoorde, die in zijn
testament op 6-7-1546 heeft bepaald dat na het overlijden van zijn vrouw jonkvrouwe Margaretha zijn erfgenamen zijn de kinderen van wijlen zijn zuster jonkvrouwe Dirck van Duvenvoorde, mocht echter jonkheer Jan van Duvenvoorde eerder dan zijn broer jonkheer Aert van
Duvenvoerde overlijden, dan zullen de kinderen van Dirck en Jan samen elk de helft erven (F,
fol. 86).
5-8-1583: Jacob van Zuylen van Nyevelt, onmondig, hulde door Anthonis Heynricxz. volgens
procuratie op 23-2-1583 verleend door zijn moeder jonkvrouwe Willem van Amstel van Mijnden, die op 20-1-1583, omdat zij te Utrecht woont en van wege de winter op aanraden van haar
oom jonkheer Amelis van Aemstel van Mijnen, raad in de vergadering van de Staten te Antwerpen, om uitstel gedurende een half jaar heeft verzocht, bij dode van zijn vader jonkheer Vrederick van Zuylen van Nyevelt (H, fol. 17v tot 20).
10-3-1605: Jonkheer Arent van Zuylen van Nyevelt bij dode van zijn broer jonkheer Jacob van
Zuylen van Nyevelt (H, fol. 147).
5-11-1607: Meester Simon van Veen, lid van de Hoge Raad van Hollant, na overdracht door
jonkheer Aernt van Zuylen van Nyenvelt (I, fol. 16).
23-10-1611: Doctor IJsmont van Veen bij dode van zijn vader meester Simon van Veen (I, fol.
39).
14-11-1664: Meester Jasper van Kintschot, secretaris ter auditie van de gemene rekening van
Hollant, bij dode van meester Nicolaes van Kintschot, raad en pensionaris van Delft, die het leen
op 22-2-1631 had gekocht van meester Cornelis van Strijen, advocaat voor het Hof van Hollandt,
kleinzoon van meester Simon van Veen, lid van de Hoge Raad van Holland, na verzuim (M, fol.
67v).
11-7-1668: Agatha van Kinschot, gehuwd met Johan van Teffelen, doctor in de medicijnen te ‘s
Hertogenbosch, bij dode van haar vader meester Nicolaes van Kintschot, raad en pensionaris van
Delft, hulde door meester Cornelis Cauw, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 19-6-1668 voor notaris Pieter van Haestrecht te ‘s-Gravenhage verleden, bij dode van
haar oudste broer meester Jasper van Kinschot bij scheiding van de boedel van haar ouders
Agatha de Jong en meester Nicolaes van Kinschot op 20-2-1661 met Cornelis van Lodensteyn,
gedeputeerde ter rekenkamer van wege de provincie Zeeland, namens diens vrouw, en meester
Jasper van Kinschot (M, fol. 96v).
2-6-1691: Meester Pieter Nicolaes van Teffelen, advocaat voor het Hof van Brabant, bij dode
van zijn moeder Agatha van Kinschot (M, fol. 212).
13-4-1694: Dirck Meerman, heer van Molenaersgraeff, raad en vroedschap van Delft, namens de
gemene erfgenamen van moeders zijde van meester Pieter Nicolaes van Teffelen (N, fol. 3v).
9-5-1725: Meester Adriaen Boon, heer van Molenaersgraeff, raad en vroedschap van Rotterdam,
zoon van Theodora Meerman, laatst weduwe van meester Jacob IJsbrants, raad, vroedschap en
burgemeester aldaar, zuster van Maria Magdalena Meerman, bij dode vn zijn oom meester Dirck
Meerman, overleden op 5-4-1723 te Delft (N, fol. 198v).
22-12-1729: Vrouwe Johanna Jacoba du Bois, hulde door Hugo du Bois, raad en vroedschap van
Rotterdam, volgens procuratie verleden op 9-11-1729 voor notaris Willem Boon te Rotterdam,
bij dode van haar man meester Adriaen Boon, heer van Molenaersgraeff, volgens diens testament gepasseerd op 7-7-1724 voor notaris Christiaen Jonas te ‘s-Gravenhage en octrooi 24-31724 (N, fol. 222).
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29-12-1731: Johanna Jacoba du Bois, gehuwd met Roelof Eelba, burgemeester te Rotterdam (N,
fol. 222).
85. 8 morgen vrijs land in Haitscamp aan de Leyweg, belend ten oosten: Floris Claesz. te
Eykenduynen, ten noorden: de woning van Willem Deymen, ten zuiden: de woning
van Dirck Pietersz. en ten westen: Hoick Pietersz.
14-12-1454: Jan Willem Deymenz. geheten Jan van Veen na opdracht uit eigen, te versterven op
zijn zoons Willem en Gherijt (B, fol. 97).
23-11-1458: Het leen wordt ten vrij eigen gegeven (B, fol. 97).
86. 9 morgen 1 hond land in Haghe ambacht.
11-6-1364: Dirck van Zijl (AA, fol. 24v).
87. Een rente van 20 schelling per jaar op een kamer en erf in het Voorhout in den Hage
(1496: belend ten noorden: Joost de oud-schoelapper, ten oosten: het Busch, ten zuiden: Nyesse, weduwe van Jan Dircxz. en ten westen: het Voorhout).
29-7-1562: Cornelis van Haeften, procureur voor het Hof van Hollandt, na opdracht uit eigen
volgens de schepenbrief d.d. 30-9-1496, waarin Anthony Cornelisdochter verklaart de rente
schuldig te zijn aan Egge Heynricxz. (F, fol. 81v).
31-1-1564: Meester Melis van Haeften, wonende in den Hage bij dode van zijn vader Cornelis
van Haeften (F, fol. 88).
28-1-1577: Harper Melisz. van Haeften, onmondig, hulde door Vranck Moyael, bij dode van zijn
vader meester Melis van Haeften (G, fol. 59v).
12-2-1577: Harper Melisz. van Haeften doet zelf hulde (G, fol. 59v).
29-12-1586: Cornelis van Haeften bij dode van zijn broer Harper van Haeften (H, fol. 35).
88. Een rente van 10 pond hollands uit de helft van de Sloboscher tiende in het ambacht
van Eykenduynen, waarvan heer Aernt van Duvenvoerde de andere helft in leen
houdt.
10-4-1360: Dirc van Stompwijc (AA, fol. 28).
89. Een losrente van ½ pond per jaar ten laste van Jacob de Jonge, stadhouder van de
lenen van Wassenair.
25-10-1556: Pieter Adriaensz. wonende in de Hage, na opdracht uit eigen (F, fol. 32v).
18-12-1556: Omdat de rente is afgelost wordt het leen 90 opgedragen (F, fol. 35v).
90. Een rente van 15 stuiver per jaar op een huis (1585: van Henrick Anthonisz. cleermaker) in de Molestraat in den Hage, belend ten westen en noorden: Stijntje, de weduwe van Heynrick Veenhoven, belend ten oosten: Claes Jansz. wielmaicker en ten zuiden: de heerstraat.
18-12-1556: Pieter Adriaensz. in de Hage na opdracht uit eigen, zoals de rente door hem gekocht
is van Willem Moons (F, fol. 35v).
12-2-1566: Adriaentgen Pietersdochter, oom: Jacob Adriaensz., bij dode van haar vader Pieter
Adriaensz. (G, fol. 7).
9-7-1585: Adriaen Jacobsz. bij dode van zijn nicht Adriana Pietersdochter (H, fol. 30).
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91. Een twaalf zestiende deel van een losrente van 15 stuiver per jaar ten laste van Jacob
de Jonge, vader van meester Cornelis de Jonge.
13-1-1577: Meester Cornelis de Jonge na opdracht uit eigen (de rente is in november 1581 afgelost) (G, fol. 57v).
92. De helft van een rente van 15 stuiver per jaar, waarvan de andere helft in het bezit is
van Aelbrecht van der Aa, broer van Nicolaes van der Aa, verzekerd op het huis van
Joest Jansz. glasmaecker in de Molstraat in den Haghe, belend ten westen: Willem van
Berendrecht.
27-7-1573: Nicolaes van der Aa na opdracht uit eigen en het leen zal na zijn dood ten vrij eigen
worden gegeven (G, fol. 46; Nicolaes van der Aa is in 1577 in Spanje overleden, Rep. fol. 300v).
93. Een josrente van 7½ stuiver per jaar ten laste van het gemene land van Hollandt.
20-3-1592: Jonkvrouwe Beatrix de Jonge, gehuwd met Jacob Bam, na opdracht uit eigen (H, fol.
56v).
94. Een losrente van 4½ pond per jaar ten laste van het dorp Catwijck op den Rijn.
4-8-1589: Jonkvrouwe Josijna de Jonge, gehuwd met Jacob de Proost, na opdracht uit eigen (H,
fol. 46v).
95. Een losrente van 2 karolus gulden, per jaar.
27-5-1583: Jonkvrouwe Jacobmina de Jonge, gehuwd met Cornelis van der Hoogh, na opdracht
uit eigen, volgens de brief ten laste van Jan Kerstantsz. te Oegstgeest verleden op 30-9-1550 ten
overstaan van Jacob van Endegeest, schout -, en Pouwels Maertensz. en Claes Jacobsz., buren
aldaar (H, fol. 15v en 16).
96. Een losrente van 6 stuiver, waarvan de eerste vervaldag is 24-8-1582.
25-8-1581: Heynrick van Coesvelt na koop tegen 4 pond 16 stuiver op 24-8-1581 van Jacob de
Jonge, wiens klerk hij is (H, fol. 5v).
97. Een paar broedende zwanen in Haechambacht.
13-12-1639: Johannes Pieterson in den Hage (L, fol. 11).
28-7-1648: Johannes Pieterson met ledige hand (L, fol. 11).
98. Een paar broedende zwanen in het Wijndaeliber meer (1618: in Segbrouck).
8-2-1611: IJsbrant Starck, deurwaarder van het Hof van Hollandt (I, fol. 33).
5-12-1618: Adriaen van den Ancker, procureur voor de Hoge Raad van Hollandt, bij dode van
zijn grootvader van moederszijde IJsbrant Starck (K, fol. 18v).
25-4-1646: Magdalena Purtich, gehuwd met Andries van der Goes, procureur voor het Hof van
Hollandt, bij dode van haar eerste man Adriaen van den Ancker en draagt het leen over aan heer
Adriaen van der Mijle, heer van der Mijle en Dubbeldam, gouverneur van Willemstadt, hulde
door Jacob Bosch, secretaris van de weeskamer te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie d.d. 19-21643 (L, fol. 71v).
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17-1-1655: Heer Jan van der Mijle, heer van der Mijle en Baccum, onmondig, hulde door Jacob
Bosch, secretaris van de weeskamer te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn vader heer Adriaen van
der Mijle, heer van der Mijle, Backum, Dubbeldam, Bleskensgrave, Sint Anthonispolder en
Alblas, kolonel en gouverneur van Willemstadt (M, fol. 70v).
11-3-1673: Petronella, baronesse van Wassenaer, weduwe van heer Adriaen van der Mijle, hulde
door meester Cornelis Bosch, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden
op 1-12-1672 te ‘s-Gravenhage, bij dode van haar zoon heer Jan van der Mijle, heer van der Mijle, Dubbeldam, Baccum, Alblas, Bleskensgrave en Sint Anthonispolder, genaam heer Huygenland (M, fol. 127).
99. Een paar broedende zwanen in het ambacht van Loosduynen (1652: rond de woning
Hennenberch, 1677: van Michiel Vrolijck).
3-4-1620: Jan Halling, ontvanger van de confiscatiën in Hollant (K, fol. 22v).
3-12-1652: Geertruyt Hofflandt, gehuwd met Boudewijn Braeckel, bij dode van haar grootvader
maternel Johan Halling na verzuim (L, fol. 162v).
25-3-1659: Boudewijn van Braeckel met ledige hand (L, fol. 162v).
21-5-1677: Michiel Vrolijck, vaandrig van de burgemeesters in ‘s-Gravenhage, na overdracht
door meester Adriaen Annocque, advocaat voor het Hof van Hollandt, als curator van de nagelaten boedel van Boudewijn van Braeckel (M, fol. 146v).
25-9-1691: Johan Christiaen Vrolijck bij dode van zijn vader Michiel Vrolijck (M, fol. 217).
3-11-1713: Jacob de Vooght, wijnkoper in den Hage, na overdracht door Johan Christiaen
Vrolijck (N, fol. 132).
100. Een paar broedende zwanen in Haechambacht.
23-9-1615: Cornelis Lucq, procureur en griffier van de lenen van Lamorael, prince de Ligne etc.
(K, fol. 1v).
101. Een paar broedende zwanen in Haechambacht.
..-8-1620: Adolff van Padburch, commissaris van monsteringe van de Staten Generaal (K, fol.
23v).
17-6-1649: Adolff van Padburch met ledige hand (K, fol. 24).
102. Een paar broedende zwanen in Haechambacht achter Voorburch.
3-6-1616: Jonkheer Maurits van Nassau, onmondig, hulde door zijn pedagoog Pieter Cobbens
(K, fol. 5v).
103. Een paar broedende zwanen in Haechambacht achter Voorburch.
5-6-1616: Jonkheer Willem van Nassau, onmondig, hulde door zijn pedagoog Pieter Cobbens
(K, fol. 5v).
104. Een paar broedende zwanen in Haechambacht achter Voorburch.
3-6-1616: Jonkheer Lodewijck van Nassau, onmondig, hulde door zijn pedagoog Pieter Cobbens
(K, fol. 5v).
105. Een paar broedende zwanen rond de hofstad (1633: genaamd de Escamp, 1649: het
huis genaamd de West Escamp) te Loosduynen in Haechambacht.
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19-4-1616: Johan van Oldebarnevelt, heer van Berckel en Rodenrijs, raad en advocaat, bewaarder van het grootzegel (K, fol. 4v).
18-5-1633: Vrouwe Anna van Brantwijck, vrouwe van Brantwijck en Gijbelant, gehuwd met
jonkheer Jacob van Westerbaen (K, fol. 91v).
16-11-1649: Jonkheer Johan van Naeltwijck, heer van Berckel en Rodenrijs, mede ten behoeve
van zijn broer jonkheer Reynier van Naeltwijck en zijn zusters Anna Maria - en Catharina van
Naeltwijck, onmondig, hulde door hun stiefgrootvader heer Jacob Westerbaen, ridder in de orde
van Sint Michel, heer van Brantwijck en Gijbelant, bij dode van hun grootmoeder maternel
vrouwe Anna van Brantwijck (L, fol. 105v).
..-.-16..: Willem Schuylenburgh, die geen hulde heeft gedaan
106. Een paar broedende zwanen in Haechambacht.
..-8-1620: Philippe Bourgois, baljuw en rentmeester van de baronie van Wassenaer (K, fol. 23v).
107. Een paar broedende zwanen in Haechambacht of in de Schije.
22-1-1620: Meester Jan van der Veecke, advocaat voor het Hof van Hollant (K, fol. 21v).
108. Een paar broedende zwanen rond de hofstand van jonkheer Caerl van der Noot
(1615: rond de hofstad van der Noot, ten zuiden van het bos van der Haege).
4-7-1597: Jonkheer Caerl van der Noot (H, fol. 115).
1-7-1615: Heer Charles van der Noot, ridder, heer van Hoochtwoude en Gertswoude, bij dode
van zijn vader heer Charles van der Noot (K, fol. 1).
109. Een paar broedende zwanen in de grachten van de Haech of in Haechambacht.
12-11-1634: Jacob Jansz. van Wouw, wonende in den Hage (K, fol. 100).
110. De helft van de tienden van Sceveninghen (1658: in Haechambacht, n.l. van het Oostof Kerckblok, het Middelblok en het Westblok).
De beleningen zijn gelijk aan die van het leen 84 tot:
24-2-1608: Jonkheer Johan van Duvenvoerde, heer van Duvenvoerde, na overdracht door
jonkheer Arent van Zuylen van Nijevelt (I, fol. 17).
14-4-1636: Cornelis Musch, heer van Waelsdorp, griffier van de Staten Generaal, na overdracht
door Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoorde, Voorschoten en Sterrenburch (K, fol. 114v).
16-12-1651: Jonkvrouwe Maria Elisabeth Musch, mede namens haar zusters jonkvrouwen Elisabeth Maria - en Anna Catharina Musch, hulde door Wilhelm Havius, rentmeester te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie op 7-6-1651 verleden voor notaris Davidt Vinck in den Hage door hun
tante jonkvrouwe Maria Musch, weduwe van Pieter van Goedereede, burgemeester te Rotterdam, hun aangetrouwde oom meester Cornelis van der Loo, oud schepen en raad te Dordrecht,
meester Johan Casembroot, schepen te Rotterdam, als testamentaire voogden, neef: meester
Johan van Duynen, bij dode van haar vader heer Cornelis Musch, ridder, heer van Waelsdorp,
Carnisse en Nieuweveen, hoogheemraad van Delflandt en griffier van de Staten Generaal (L, fol.
141 tot 143v).
23-11-1658: Vrouwe Maria Elisabeth Musch, gehuwd met Mathias Pompen, heer van Slingerland, baljuw van Zuyt Hollandt, oud raad van Dordrecht, dijkgraaf van de Alblasserwaard, erfwatergraaf van de Nederwaert, bewindhebber van de Oost Indische Compagnie ter kamer Amsterdam, hulde door Gerard van Roonhuysen, rentmeester te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie
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d.d. 12-7-1656, na scheiding op 19-2-1655 van de boedel van haar vader heer Cornelis Musch,
heer van Waelsdorp (M, fol. 20v).
23-5-1716: Vrouwe Isabella Pompe, weduwe van Willem Frederick, baron van Braeckel, hulde
door meester Abraham Vrolijck, procureur voor het Hof van Justitie, bij dode van haar moeder
Maria Elisabeth Musch (N, fol. 143v).
6-9-1720: Vrouwe Louise Isabella, baronesse van Braeckel, gehuwd met heer Willem, baron van
Liere, heer van beide Catwijcken, hulde door Carolus Boers, baljuw en schout van Catwijck en
het Zant, volgens procuratie d.d. 6-9-1720, bij dode van haar moeder vrouwe Isabella Pompe (N,
fol. 166v. Op 24-4-1722 belast zij de lenen 110, 111, 112 en 113 met 4000 gulden ten behoeve
van Johan de Veer, deze hypotheek is op 26-7-1737 afgelost, N, fol. 178).
19-8-1737: Meester Willem van Assendelft, burgemeester te ‘s-Gravenhage, na overdracht door
Cornelis Roels volgens procuratie op 15-8-1737 verleden voor notaris Pieter Boers te Catwijck
door vrouwe Louisa Isabella van Brakel, douarière van Liere, vrouwe van de beide Catwijcken
en ‘t Zant, na koop tegen 6500 gulden samen met de lenen 111, 112 en 113 op 11-7-1737 (O, fol.
46v).
111. De helft van de tienden (1658: de koren-, smal- en lammertienden) van Sceveninghe
en de helft van de tienden van Slobosch (1534: Sleebosch, 1658: het noordblok of
Slebosch, 1437: te Eykenduynen).
29-4-1324: Philips Hughenz., neef van de leenheer Phillips van Wassenair (AA, fol. 28).
..-.-13..: Machtelt Philips Hughezoonsdochter (AA, fol. 2v).
..-.-13..: Jonkvrouwe Baertraet uit den Weer (vermeld op 29-6-1367, AA, fol. 28 en 29).
21-2-1383: Baertraed Philips Hugenzoonsdochter, nicht van de leenheer Dirc, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, krijgt recht van opvolging voor haar neef Dirc van Stompwijc (AA, fol. 57).
..-.-1...: Dirc van Stompwijc (AA, fol. 57).
28-1-1437: Servaes Dirc Geerlofszoonsz. na overdracht door Willem Dircxz. van Stompic en
Dirc Geerlofsz. als voogden van Hillegond Dirc van Stompicxdochter met de helft van de
tienden van Sloebosch (B, fol. 32).
6-4-1439: Servaes Dirc Geerlofszoonsz. na overdracht door Willem Dircxz. van Stompic met de
helft van de tienden van Scheveningen (B, fol. 43).
15-11-1448: Servaes Dircsz., gehuwd met Hadewij Jansdochter van Bostel, dienaar van de
leenheer Jacob, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, met ledige hand (B, fol. 74v).
13-3-1458: Cornelis Servaesz. bij dode van zijn vader Servaes Dircsz. (B, fol. 101v).
7-1-1488: Willem Claesz. na overdracht door Cornelis uten Weer Jansz. (C, fol. 43).
26-11-1507: Claes Willemsz. bij dode van zijn vader Willem Claesz. (D, fol. 28).
17-2-1510: Elsken Claesdochter, onmondig, krijgt uitstel na dode van haar vader Claes Willemsz. (D, fol. 36).
16-8-1534: Claes Gans Jansz. bij dode van zijn moeder Elsken Claesdochter (E, fol. 21v).
14-5-1555: Cornelia Cornelis Bruynszoonsdochter, weduwe van Daniel Danielsz., gecoren
voogd: Adriaen Adriaensz., hulde door Mathijs Jansz. Barck te Rotterdam volgens procuratie op
13-5-1555 voor het gerecht aldaar verleden, als naaste leenvolgster van Claes Gans Jansz. (F, fol.
22v).
13-6-1555: Geryt Adriaensz. van der Meer te Beverwijck, hulde door Boudewijn Jacobsz. van
Vreelandt, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 25-5-1555 verleden voor
Johan de Grebber, baljuw - en Cornelis Pietersz., schepen van Beverwijck, en notaris Symon
Thybault aldaar, bij dode van zijn neef meester Claes Gans Jansz. en draagt het leen over aan zijn
neef Arent Arentsz. van der Meer, advocaat voor het Hof van Hollandt (F, fol. 25).

43

18-11-1560: Jan Vos, procureur, bij dode van zijn broer meester Arent van der Meer Arentsz. (F,
fol. 73).
26-6-1564: Jan Dircxz. in Haechambacht na overdracht door Jan Vos, procureur voor het Hof
van Hollandt (G, fol. 1).
11-9-1570: Gerrit Jansz. in Haechambacht, onmondig, hulde door meester Arnoult Pijnsz. (G,
fol. 23).
30-6-1591: Gerrit Jansz. doet zelf hulde (G, fol. 23v).
1-7-1615: Jan Claesz. Lewe te Wassenaer bij dode van zijn oom Gerrit Jansz. (K, fol. 1).
17-7-1626: Cornelis Jansz. Lewe te Wassenaer bij dode van zijn vader Jan Claesz. Lewe (K, fol.
51v).
23-6-1632: Heer Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoirde, Voorschoten en Sterrenburch,
houtvester van Hollant en Westvrieslant, na overdracht door Cornelis Jansz. Lewe te Wassenaer
(K, fol. 84v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 110.
112. De helft van de koren- en smaltienden van Slobosch.
..-.-1...: Ghisebrecht heer Engebrechtsz. (AA, fol. 28).
..-.-13..: Heer Aernt van Duvenvoerde (AA, fol. 4v).
..-.-13..: Heer Aernt van Duvenvoird, vermeld op 10-4-1360 (AA, fol. 28).
3-1-1463: Aernt van Duvenvoirde als oudste zoon van - en bij dode van zijn vader Jan van Duvenvoirde (B, fol. 16).
1-10-1483: Jan van Duvenvoorde Aerntsz. (C, fol. 27v).
23-8-1545: Aernt van Duvenvoorde bij dode van zijn vader heer Jan van Duvenvoorde, ridder
(E, fol. 71v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 84 tot:
18-10-1571: Jonkheer Aerndt van Duvenvoorde bij dode van zijn oom heer Adriaen van Duvenvoorde (G, fol. 71).
23-9-1580: Jonkheer Frederick van Zuylen van Nyevelt bij dode van zijn oom Adriaen van Duvenvoorde volgens diens testament d.d. 28-9-1570 (G, fol. 99v).
15-6-1600: Jonkheer Johan van Duvenvoerde, heer van Duvenvoerde, hulde door Maerten Rosa,
procureur voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 12-4-1600 te Utrecht verleden door
Nicolaas van Suylen, heer van der Sevender, van Drakenborch, schout van Utrecht als voogd
over hem en zijn zuster jonkvrouwe Theoderica van Duvenvoorde, bij dode van zijn vader jonkheer Arent van Duvenvoorde (H, fol. 130).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 110.
113. De koren- en smaltienden van Eydikenduynen (1600: Eyckenduynen, 1658: het
Cranenburgerblok).
..-.-13..: Heer Aernt van Duvenvoerde (AA, fol. 4v).
..-.-135.: Philips Persoenresz. en zijn dochter Aechte, nadat heer Aernd van Duvenvoirde zijn
goederen had verbeurd (L.H. 50, fol. 28).
14-5-1359: Heer Airnd van Duvenvoirde krijgt het goed terug tegen betaling van 450 pond
Hollands (L.H. 50, fol. 28).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 112.
‘S-GRAVENZANDE
114. De weyde in Zantambacht, groot 20 morgen.
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..-.-13..: Philipsdochter uter Liere (AA, fol. 13).
115. Een paar broedende zwanen rond het huis van jonkheer Adriaen Duyck te ‘sGravensande.
10-2-1611: Jonkheer Adriaen Duyck (I, fol. 33).
116. Een paar broedende zwanen bij de woning (1702: bij de hofstad Sandeveld) van
Willem Andriesz. Boghaert (1702: van Cornelis Ouwendijck) te ‘s-Gravensande.
9-2-1615: Willem Andriesz. Boghaert te ‘s-Gravensande (I, fol. 56).
26-5-1702: Cornelis Ouwendijck, rentmeester te Delft, na verzuim (N, fol. 69).
27-4-1705: Petrus van der Dussen en Hendrick Theodoor de Jongh, executeurs testamentair ten
behoeve van de gemene erfgenamen van Cornelis Ouwendijck (N, fol. 87).
3-1-1721: Willem van Ouwendijck te Leyden, na scheiding op 15-8-1720 met zijn zusters Maria
Jacoba van Ouwendijck, gehuwd met Cornelis Wittert, heer van Valckenburg, en Isabella van
Ouwendijck, gehuwd met meester Andries Bullijck, van de goederen van hun ouders Cornelis
van Ouwendijck en Margaretha Dedel. Willem ontvangt hierbij 2 hond land te ‘s-Gravensande,
de hofstad de Lage Woerd te Naeldwijck, 13 hond land te Maesland, 8 hond land, 4 hond land te
Wassenaer en het leen; Maria Jacoba o.a. 3 weren land te ‘s-Gravenzande en Isabella o.a. 11
morgen land te Hodenpijl (N, fol. 167).
117. 2 paar broedende zwanen rond de hofstad Dijckerwael te ‘s-Gravensande (1737: in
Sandambacht tussen ‘s-Gravensande en Naeldwijck).
12-5-1684: Pieter van Wouw, doctor in de medicijnen (M, fol. 186).
19-5-1721: Jacob Pietersz. van Wouw, raad en schepen te Delft, bij dode van zijn vader Pieter
van Wouw, doctor in de medicijnen, en draagt het leen over aan meester Herbert Paulusz. Briel,
raad en oud schepen van Delft (N, fol. 168v).
15-12-1737: Elisabeth Herbertine Briel, gehuwd met meester Cornelis Garling, pensionaris van
Haerlem, bij dode van haar vader meester Jacob Briel, burgemeester van de Briel, die het leen
had geërfd van zijn broer meester Herbert Paulus Briel, burgemeester van Delft, en draagt het
over aan meester Adriaen van der Hoop, secretaris van de Raad van State der Verenigde Nederlanden (O, fol. 53v).
KETHEL
118. De helft van het ambacht van de Ketel van heer Dirc van Wassenair, burggraaf van
Leyden, met de helft van de tienden, de renten en de vervallen, benevens 50 konijnen
per jaar te leveren tussen Bamisse en Kersavont te Delf.
2-6-1366: Jonkvrouwe Conegonde Florijsdochter van Hodenpijl, gehuwd met Willem van
Foreest, krijgt het leen als lijftocht (AA, fol. 26).
119. Een rente van 4 pond 16 schelling per jaar uit het schot van de Ketel.
..-.-1...: Heer Aernt van Duvenvoerde (AA, fol. 4v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 112 tot en met 15-6-1600.
19-10-1646: Heer Arent van Wassenaer, heer van Duvenvoorde en Voorschoten, bij dode van
zijn vader heer Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoorde, Voorschoten, Veur en Sterrenburch (L, fol. 80).
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22-7-1725: Jonkvrouwe Anna Sophia van Wassenair van Duvenvoirde, onmondig, hulde door
meester Salomon Poynsz., baljuw van Voorschootten, volgens procuratie op 15-1-1725 verleden
door haar moeder Anna Margaretha Bentinc, bij dode van haar vader heer Arent van Wassenair
van Duyvenvoirde (N, fol. 197).
23-2-1730: Vrouwe Anna Sophia van Wassenair van Duyvenvoirde, gehuwd met heer Frederick
Hendrick, baron van Wassenair, heer van Voorschoten (N, fol. 197).
6-9-1731: Jonkvrouwe Jacoba Maria van Wassenaer van Duyvenvoirde, hulde door Willem
Suermont volgens procuratie verleden op 26-2-1731 door haar moeder Anna Margaretha Bentingh, bij dode van haar zuster vrouwe Anna Sophia van Wassenaer van Duyvenvoirde, vrouwe
van Voorschoten (N, fol. 232).
20-7-1733: Vrouwe Jacoba Maria van Wassenaer van Duyvenvoirde, gehuwd met Frederick
Willem, baron van Torck, ridder van de Duitse Orde, commandeur van Schelluinen, raad en
rekenmeester van Gelderlandt, lid van de Staten Generaal voor het kwartier van de Veluwe, bij
monde van Willem Suurmont, secretaris van Voorschoten en Veur, volgens procuratie d.d. 17-71733 (N, fol. 232).
120. 8 hond land in de Kethel achter Dieric Zaye Heynricsz. (13..: belend ten oosten:
IJsbrant van der Scuyre en ten westen: Coppenanne Jan Heyleirzoonsz.).
..-.-13..: Jan Gheretsz. (AA, fol. 3v).
..-.-13..: Heynric Jansz. (AA, fol. 64).
121. 3 morgen 4½ hond land in de Kethel.
..-.-13..: Aernt van den Dorpe (AA, fol. 4v).
12-5-1350: Vrouwe Baerte van den Dorpe Aerntsdochter, gehuwd met heer Gherijd van der
Heyden, drossaat van Brabant (AA, fol. 35v).
122. 5½ morgen land in Spirincshoec tussen de Zeedijk en de Oude dijk.
30-10-1370: Dirc Zay Goeswijnsz. tocht zijn vrouw Katherine, bastaarddochter van Dirc van
Wassenair, burggraaf van Leyden, aan dit land, waarnaast hij haar 75 pond hollands per jaar
bewijst volgens de huwelijkse voorwaarden, onder bezegeling door zijn broer Jan Goeswijnsz. Haar vader zal haar 300 pond hollands geven als een rente van 30 pond, door de rentmeester van Wassenair uit te keren uit zijn domeinen, half op Vorscotenmarkt en half op
Valckenburchmarkt, te lossen met 300 pond. Bij kinderloos overlijden van Katrine zal deze
rente weer terugvallen aan de heer van Wassenair en zijn erfgenamen (AA, fol. 18 en 18v).
29-6-1371: Dirc Zay Goeswijnsz., zwager van de leenheer heer Dirc van Wassenair, burggraaf
van Leyden, ridder, na opdracht uit eigen (AA, fol. 56v en A, fol. 40).
30-9-1423: Adriaen Gooswijnsz. van der Leede, neef van de leenheer Heynric, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader Gooswijn van der Leede (A, fol. 40v).
Het leen 121 is gevoegd bij het leen 127.
123. 7 morgen land in de Kethel.
..-.-1...: Frederic Jacobsz. (AA, fol. 3v).
124. 8 morgen land genaamd Hollandersland (1535: belend ten oosten: de Groene weg,
ten westen: de Harchweg, ten zuiden en noorden: het convent van Reynsburch). 2
hofsteden bij de kerk n.l. een hofstad, genaamd Heer Everaetshofstede en een stuk
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land, genaamd de Plaets (1501: 2 heemwerven en een stukje land, waarop een huis
heeft gestaan).
25-3-1326: Heynric heren Dircxz., neef van de leenheer Philips van Wassenair, te versterven op
zijn oudste zoon bij zijn vrouw Badeloghe en bij gebreke van een zoon op zijn oudste zoon uit
zijn eerste huwelijk met Lisebette (AA, fol. 4v, 14v en 27v).
..-.-12..: Airnt Willem Jan Heynricszoonsz., neef van de leenheer (AA, fol. 27v en 28).
5-3-1384: Jan Zeveritsz., na koop, gehuwd met Badeloghe, bij kinderloos overlijden te
versterven in twee helften op hun beider erfgenamen (AA, fol. 59v en A, fol. 31v).
13-12-1421: Fije Jan Zeveraetsdochter bij dode van haar moeder (A, fol. 31v).
1-10-1422: Vranc van der Boechorst na overdracht door Fije Jan Zeveraetszoonsdochter,
gehuwd met Willem Barnier (A, fol. 36).
9-6-1425: Vranc van der Boichorst tocht zijn vrouw jonkvrouwe Katrijne Dircxdochter van
Bakenesse, nicht van de leenheer Heinrick, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden (A,
fol. 43v).
20-1-1464: Adriaen van der Boichorst, neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader Vranck van der Boichorst en tocht op 12-5-1464 zijn
vrouw jonkvrouwe Katherijn (B, fol. 119v).
13-5-1501: Florijs van der Bouckhorst bij dode van zijn vader Adriaen van der Bouckhorst en
toch op 27-8-1501 zijn vrouw jonkvrouwe Janne, dochter van wijlen Wijllem van Schaghen, die
op 24-9-1535 afstand doet van haar lijftocht (C, fol. 80 en 80v).
31-12-1510: Adriaen van der Boeckhorst Florisz., onmondig, hulde door Willem van Scagen, bij
dode van zijn vader Floris van der Boeckhorst (D, fol. 39v).
14-9-1535: Adriaen van der Boeckhorst doet zelf hulde (D, fol. 39v).
10-11-1535: Jacob van den Bosch Hugenz. na overdracht door Adriaen van Bouchorst Florisz.
(E, fol. 26v).
11-8-1536: Gerrit Simonsz. na overdracht door Jacob van den Bosch Hugenz. (E, fol. 28v).
1-5-1542: Wigger Gerritsz. bij dode van zijn vader Gerrit Symonsz. (E, fol. 44).
2-5-1558: Claes Dircxsz., zuivelkoper te Delft, na overdracht door Wigger Gerritsz. (F, fol. 49v).
Het leen 124 is gesplitst in 124A, 124B en 124C.
124A. 8 morgen land.
21-12-1564: Adriaen Aertsz. in de Ketel na overdracht door Claes Diricxz. zuivelkoper te Delft
(G, fol. 3v).
31-5-1578: Maritgen Adriaensdochter te Schiedam, stiefvader: Claes Willemsz., bij dode van
haar vader Adriaen Aertsz. na verzuim (G, fol. 76v).
Het leen 124A is gesplitst in 124D, 124E en 124F.
124D. 6 morgen land (1649: belend ten oosterx de Groene weg, ten westen: de Slimme
watering, ten noorden: het convent van Rijnsburch, ten zuiden: Goris Jansz.).
31-5-1578: Joris Jansz. Brouck in de Ketel na overdracht door Claes Willemsz. als stiefvader van
Maritgen Adriaensdochter te Schiedam (G, fol. 77).
17-12-1615: Joris Jansz. Brouck met ledige hand (G, fol. 77).
30-5-1649: Jan Jorisz. Brouck in de Ketel bij dode van zijn vader Joris Jansz. Brouck (L, fol.
96).
9-8-1658: Jan Jansz. Brouck in de Ketel, mede namens zijn broers Dammas - en Joris Jansz.
Brouck en zijn zuster Crijntge Jansdochter Brouck, gehuwd met Cornelis Cornelisz. Marquen-
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burch, bij dode van hun vader Jan Jorisz. Brouck en draagt het leen over aan Cornelis Cornelisz.
Marquenburch, die op 29-1-1675 het leen belast met 1600 karolus gulden ten behoeve van de
weduwe van Jan Amen te Haserswoude volgens een schepenbrief van de Ketel d.d. 16-5-1668
(M, fol. 18 en 136).
8-7-1676: Abraham Jansz. Heeckenhoeck in de Ketel, capiteyn, mede namens Petrus Bormans,
predikant aldaar, na overdracht door Maerten Couwenhoven, secretaris van het ambacht Ketel,
volgens procuratie verleden voor het gerecht aldaar op 28-5-1675 door Jacob Jansz. de Jonge
Schout, mede namens de kinderen van Maertje Jans, meester Gerard van Adrichem, advocaat
voor het Hof van Hollandt, en de weduwe van Jan Amen, omdat Cornelis Cornelisz. Marquenburch al 2 weken fugitief is, als curator van diens geabandoneerde boedel (M, fol. 145v).
8-12-1707: Leendert -, Elisabeth -, Trijntje - en Jan Patijn, onmondige kinderen van Huybert
Patijn en wijlen Jannetje Heckenhoeck, hulde door Johannes Heckenhoeck, bij dode van hun
grootvader maternel Abraham Jansz. Heckenhoeck met de helft van het leen (N, fol. 99).
11-3-1718: Pieter Borreman, predikant, bij dode van zijn vader Petrus Borreman met de helft
van het leen (N, fol. 157).
4-8-1727: Elysabeth Huybertsdochter Patijn, gehuwd met IJsaac Kool, mede namens Trijntje en Jan Huyberts Patijn, met de helft van het leen (N, fol. 99).
2-10-1731: Jacob Post, gerechtsbode van de Ketel, na koop tegen 636 gulden 13½ stuiver van
IJsaac Kool, gehuwd met Elisabeth Patijn en Jan Huybertsz. Patijn met de helft van het leen (N,
fol. 232v).
124E. 8 hond land, belend ten westen: de Harchweg, ten oosten: de Slimme watering, ten
noorden: de pastorie van Kethel, ten zuiden: de vrouwe van Reynsburch (1596: met
5 hond land).
23-8-1579: Jacob Heynricxz. Cronesteyn te Delfshaven na overdracht door Claes Willemsz. als
stiefvader van Marijtgen Adriaensdochter te Schiedam (G, fol. 87).
20-8-1583: Adriaen Jacobsz. van Cronesteyn te Delfshaven bij dode van zijn vader Jacob Hendricxz. van Cronesteyn (H, fol. 82v).
6-4-1596: Cornelis Adriaensz. van Santen te Delft, onmondig, zwager: Lucas Huygensz. van der
Dussen, na overdracht door Adriaen Jacobsz. van Cronesteyn (H, fol. 109).
24-6-1629: Cornelis Adriaensz. van Santen te Delfshaven doet zelf hulde en draagt het leen over
aan Willem van Nieupoort, secretaris van Schiedam (H, fol. 109v en K, fol. 23v).
28-7-1648: Meester Willem van Nieupoort, raad en rentmeester generaal van Noort Hollandt, bij
dode van zijn vader Willem van Nieupoort (L, fol. 89v).
24-7-1679: Meester Johan Nieupoort, raad en rentmeester van de domeinen van Noort Hollant,
bij dode van zijn vader meester Willem Nieupoort (M, fol. 155v).
10-5-1686: Maria van Loon, weduwe van meester Willem van Nieupoort, schoonzoon: meester
Arent Vinck, advocaat voor het Hof van Hollandt, na overdracht door notaris Jacob van Tiel te
‘s-Gravenhage, na scheiding op 27-9-1685 van de boedel van wijlen haar zoon meester Johan
van Nieupoort, waarbij zij heeft ontvangen het leen, het Polanerduyn te Monster, leenroerig aan
Polanen en 1000 zilveren ducatons (M, fol. 196).
9-4-1690: Anna van Nieupoort, gehuwd met meester Arent Vinck, advocaat voor het Hof van
Hollandt, bij dode van haar moeder Maria van Loon (M, fol. 210).
28-6-1730: Johan Vinck, luitenant colonel en kapiteyn van een garde te voet en controlleur van
de Hollandse fortificatiewerken, na overdracht door notaris Johan Tusselman te ‘s-Gravenhage
volgens procuratie op 8-6-1730 verleden voor notaris Jan van Tinge aldaar door zijn moeder
Anna Nieuwpoort, weduwe van meester Arendt Vinck (N, fol. 225v).
25-6-1744: Meester Arendt Vinck, vroedschap te Schiedam, hulde door Johan Tusselman,
notaris en makelaar in den Hage, volgens procuratie verleden op 3-6-1744 voor notaris Jan van
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Lijken te Schiedam, bij dode van zijn vader Johan Vinck, brigadier en colonel in dienst van den
lande (O, fol. 117v).
124F. 4 hond land (1594: een vogelkooi, 1650: belend ten oosten, zuiden en westen: Jan
Jorisz. Brouck; 1707: belend ten noorden: de abdij van Rijnsburch, ten oosten en
westen: de kinderen van Huybert Patijn en Petrus Barremaens, predikant).
28-7-1593: Neeltge Crijnen, gehuwd met Claes Willemsz. volgens de uitkoop door haar en haar
voogd Pieter Gerritsz. Thol op 20-12-1576 in haar huis te Schiedam gedaan ten overstaan van
haar vader Quirijn Cornelisz. van haar dochter Maritge, gewonnen bij Adriaen Aertsz. met haar
voogden Jan Aertsz. en Adriaen Aertsz. (H, fol. 79v en 80).
9-9-1593: Maritge Adriaensdochter, gehuwd met Cornelis Dammasz. (G, fol. 77).
15-2-1616: Gerrit de Bruyn van Berendrecht, hulde door zijn vader Gerrit Jansz. de Bruyn van
Berendrecht, na overdracht door deze volgens procuratie verleden op 20-12-1612 voor het
gerecht van Schiedam door Neeltgen Crijnen, gehuwd met Claes Willemsz. Cruyer (K, fol. 4).
4-7-1650: Jan Jorisz. Brouck in de Ketel na koop van Gerrit de Bruyn van Berendrecht, die
onlangs is overleden (L, fol. 121).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 124D.
124B. Een hofstad, groot 2 hond, nu boomgaard, belend ten noorden: de heerweg, die men
rijdt van Ketelkerk naar Vlaardingen, ten westen: meester Aernt Sasbout (1649: de
vrouw van Willem van Renesse van Baer, 1684: de erfgenamen van Pieter van Ruyven, 1723: Jan Ariensz. Zuyderendt), ten zuiden: het Sint Barbara convent te Delft
(1649: Dirck Arentsz. Jongste, 1684: Cornelis Pouwelsz. Berckel, 1723: Jan Ariensz.
Zuyderendt), ten oosten: een boomgaard door de heer van Wassenair tegen 3 pond
van 40 groot per jaar verpacht aan Joris Cornelisz. (1583: aan Gerrit Jansz. Vercroft, 1649: Jacob Arentsz. Coppert, 1684: de weduwe van Leendert Jansz. decker,
1723: Pieter Cornelisz. van der Snoeck).
24-2-1567: Jorijs Cornelisz. in de Ketel na overdracht door Claes Diricxz. zuvelkoper te Delft
(G, fol. 12).
25-2-1577: Adriaen Jorijsz. in de Ketel bij dode van zijn broer Jorijs Jorijsz., die het leen erfde
van zijn broer Kors Jorijsz., die het had van zijn broer IJsbrant Jorijsz., die het erfde van zijn
vader Jorijs Cornelisz. en geen hulde hadden gedaan (G, fol. 60).
26-7-1583: Dammas Jansz. timmerman, schout van Spaelant, na overdracht door zijn schoonbroer Jonge Adriaen Jorijsz. in de Ketel (H, fol. 18).
16-12-1615: Jan Dammasz. namens zijn vader Dammas Jansz. met ledige hand (H, fol. 18).
17-5-1649: Jacob Jansz., schout van Spaelant, bij dode van zijn vader Jan Dammasz., die het
leen had geërfd van zijn vader (L, fol. 93v).
31-8-1684: Jan Jacobsz. de Jonge na overdracht door zijn vader Jacob Jansz., schout van Ketel
en Spalant (M, fol. 188).
27-9-1723: Machteld Cornelis van der Kom bij dode van haar man Jan Jacobsz. de Jongh, en
draagt het leen over aan Jan Arientsz. Zuyderendt in de Ketel (N, fol. 190).
124C. Een hofstad, groot bijna 2 hond, nu weiland, genaamd het Plaetsgen, met aan de
noordzijde er bij behorende erfjes, waarop enkele kleine huisjes staan. Belend ten
zuidoosten: de heerweg die men rijdt van Ketelkerk naar Schiedam, ten zuidwesten: het Sint Barbara Convent te Delft, ten noorden: het huis en erf van de heer
van Wassenair, dat Joris Cornelisz. in erfpacht heeft.
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24-2-1567: Adriaen Aertsz. in de Ketel na overdracht door Claes Diricxz. zuvelkoper te Delft
(G, fol. 12v).
10-2-1571: Claes Jorijsz. in de Ketel na overdracht door Adriaen Aertsz. aldaar (G, fol. 29).
Het leen 124C is gesplitst in 124G, 124H, 124I, 124J en 124K.
124G. Een stukje weiland, belend ten zuiden: het Sint Barbara Convent te Delft, ten
noorden: een huisje dat leenroerig is aan Wassenair (1649: tot achter het eerste
huisje of hofstad bij de Ketelkerk), ten westen (1578: Joris Cornelisz.) en ten oosten
(1578: de Schiedamse weg).
2-10-1571: Adriaen Lourijsz. in de Ketel na overdracht door Claes Jorijsz. aldaar (G, fol. 33).
1-2-1578: Pleuntgen Adriaensdochter, oom: Jan Doedesz., schout in de Ketel, bij dode van haar
vader Adriaen Lourisz. na verzuim en draagt het leen over aan Maerten Meesz. in de Lyere (G,
fol. 74v).
29-10-1582: Jacob Vrericksz. wonen in de Ketel na overdracht door Maerten Meesz. uyten Ketel
(H, fol. 13).
13-7-1596: Dirck Maertensz. in de Ketel (1610: bode aldaar) na overdracht door Jacob Vredericsz. in de Ketel (H, fol. 110v en M, fol. 25v).
16-12-1615: Dirck Maertensz. met ledige hand (H, fol. 110v).
31-5-1649: Dirck Maertensz. met ledige hand (H, fol. 110v).
De lenen 124G en 124I zijn verenigd tot 124L.
124L. (1655: Een huis, bijhuis, schuur, berg en boomgaard zijnde drie naast elkaar gelegen lenen, zowel in Ketel als in Spaelant, waard 2800 gulden), belend ten oosten: de
Schiedamse weg, ten zuiden: Dirck Arentsz. Jongste (1692: met een scherpe hoek),
ten westen: Jacob Jansz. de Jonge (1692: Cornelis Paulusz. Berckel), ten noorden:
Jop Jansz. (1692: Jan Schouten en de weduwe van Job Jansz.), groot (1692: 3 hond).
24-6-1659: Abraham Jansz. Heckenhouck in de Ketel bij dode van zijn grootvader Dirck Maertensz. Heckenhouck, volgens diens testament op 29-10-1655 gepasseerd voor notaris Maerten
Couwenhoven te Schiedam en octrooi d.d. 23-7-1610 (M, fol. 24v).
3-4-1692: Catharina Heckenhoeck, gehuwd met Jacobus Kemp in de Ketel, na overdracht door
haar vader Abraham Jansz. Heckenhoeck aldaar na het overlijden van haar moeder Trijntje
Pieters. Maerlevelt en scheiding op 5-3-1692 voor notaris Govert van Gesel te Rotterdam met
haar broer Pieter Heckenhoeck en het testament op 2-9-1687 voor deze notaris gepasseerd (M,
fol. 223).
19-10-1722: Catharina Heckenhoeck, gehuwd met Jacobus Kemp, met ledige hand (M, fol. 223).
12-7-1727: Catharina Heckenhoeck, weduwe van Jacobus Kemp, zoon: Jacob van de Kemp (M,
fol. 223).
124H. Een erfje, belend ten zuiden: het leen 124G, ten oosten: de Schiedamse weg, ten
westen: Jorijs Cornelisz., ten noorden: het leen 124I.
2-10-1571: Cornelis Jacobsz. na overdracht door Claes Jorijsz. in de Ketel (G, fol. 33v).
1-2-1578: Joris Cornelisz. te Schiedam bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz. (G, fol. 74v).
17-10-1584: Cornelis Adriaensz. in de Ketel na overdracht door Joris Cornelisz. (H, fol. 26).
24-3-1590: Dammas Jansz., waard in de Ketel, na overdracht door Cornelis Adriaensz. en draagt
van het leen het voorerf met het er op staande huisje over aan Cornelis Dammasz. aldaar, en het
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achtererf met het rijpad aan Cornelis Cornelisz. Zwaeger, welk deel gevoegd wordt bij het leen
124I (H, fol. 51).
..-.-1635: Louris Hubrechtsz. na overdracht door Cornelis Dammisz. met het voorerf (Rep. fol.
320).
1-6-1636: Dirck Maertensz., bode in de Ketel, na overdracht door Louris Hubrechtsz. (K, fol.
119v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 124L.
124I. Een erfje (1581: het tweede erfje ten noorden van het leen 123G, 1590: plus een
rijpad uit het leen 124H, 1592: waarop het huis staat, waarin Dammas Jansz. timmerman woont en een tweede van hem, 1595: waarin Lodewijck Pietersz. woont).
Belend ten zuiden: Cornelis Jacobsz. (1578: Joris Cornelisz., 1595: Cornelis
Dammesz. met het eerste erf), ten noorden: Cornelis Jansz. (1578: Marijtge Jansdochter, 1590: het tweede erf met een huis), ten oosten: de Schiedamse weg, ten
westen: Jorijs Cornelisz. (1578: Adriaen Cornelisz. Joncxste, 1590: Dammes Jansz.
timmerman).
2-10-1571: Adriaen Cornelisz. na overdracht door Claes Jorijsz. in de Ketel (G, fol. 34).
8-2-1578: Dammas Eeuwoutsz., levende van de heilige geest, hulde door Tobias Maertsz.,
heilige geestmeester in de Ketel, bij dode van zijn grootvader Adriaen Cornelisz. na verzuim en
draagt het leen over aan Cornelis Pietersz. Zwinger aldaar (G, fol. 75).
11-12-1581: Dammas Jansz. in de Ketel na overdracht door Cornelis Pietersz. Zwinger (H, fol.
10).
24-3-1590: Cornelis Cornelisz. Zwaeger in de Ketel na overdracht door Dammas Jansz., waard
in de Ketel (H, fol. 51v).
16-6-1592: Lodewijck Pietersz. in de Ketel na overdracht door Cornelis Cornelisz. Swaegher
aldaar (H, fol. 66v).
3-4-1595: Dirck Maertensz. in de Ketel na overdracht door Lodewijck Pietersz. aldaar (H, fol.
101).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van de lenen 124G en 124L.
124J. Een erfje, belend ten zuiden: het leen 123, ten noorden: Crijn Cornelisz. (1684:
Maerten Gerritsz. Muys, 1722: Jan Jacobsz. de Jong), ten oosten: de Schiedamse
weg en ten westen: Jorijs Cornelisz. (1684: Jacob Jansz. de Jonge, 1722: Jan
Jacobsz. de Jong).
2-10-1571: Cornelis Jansz. na overdracht door Claes Jorijsz. in de Ketel (G, fol. 34v).
15-7-1577: Marijtgen Jansdochter te Rotterdam, hulde door Arent Jansz. Paeuw, bij dode van
haar broer Cornelis Jansz. (G, fol. 66v).
3-1-1584: Adriaen Dircxz. (1590: snijer) in de Ketel na overdracht door Heynrick van Coesvelt
namens Marijtgen Jansdochter te Rotterdam (H, fol. 21 en 52).
16-12-1615: Adriaen Dircxz. met ledige hand (H, fol. 21).
23-6-1639: Willem Adriaensz. van Coudenhoven bij dode van zijn vrouw Maertien Pieters, die
het leen had geërfd van haar eerste man Adriaen Dircxz. en draagt het leen over aan Job Jansz. in
de Ketel (L, fol. 8).
17-5-1649: Job Jansz. met ledige hand (L, fol. 8).
17-7-1684: Arij Joppe te Ketel bij dode van zijn vader Job Jansz. (M, fol. 186v).
9-2-1693: Jacob Michielsz. Opmeer te Ketel na overdracht door Arij Joppe (M, fol. 231v).
10-8-1722: Dingenom Dircks van der Schilde, hulde door Jan Jacobsz. de Jongh, bij dode van
haar man Jacob Michielsz. Opmeer (N, fol. 180v).

51

13-8-1729: Dirck Jacobsz. Opmeer, oud 24 jaar, en zijn zuster Annetie Jacobs Opmeer, oud 22
jaar, hulde door Jacob Keyser, bij dode van hun moeder Dingenom Dircks van der Schild
volgens haar testament op 17-7-1710 gepasseerd voor notaris Jan de Bries te Delft (N, fol. 220).
6-11-1730: Dirck Jacobsz. Opmeer doet zelf hulde voor de helft van het leen (N, fol. 220).
24-10-1732: Annetje Jacobs Opmeer, gehuwd met Willem de Bruyn, met de helft van het leen
(N, fol. 220).
12-3-1734: Catharina Heckenhoeck, weduwe van Jacob van der Kemp, hulde door haar zoon
Jacob van der Kemp, na overdracht door Dirck Jacobsz. Opmeer en Annetje Jacobs Opmeer,
gehuwd met Willem de Bruyn (O, fol. 22).
124K. Een erfje (1581: het vierde erfje, waarop een huis staat), belend ten westen: Jorijs
Cornelisz. (1581: Dammas Jansz. timmerman, 1649: Jacob Jansz., schout van Spalant, 1708: Jan Jacobsz. de Jonge), ten oosten: de Schiedamse weg (1649: met 4 voet
in deze weg), ten noorden: hoeksgewijs aan de varkensschuur van Jorijs Cornelisz.,
(1581: het voorhuis van Dammas Jansz., 1649: Jacob Jansz., schout van Spalant,
1708: Jan Jacobsz. de Jongh) en ten zuiden: het leen 124J.
2-10-1571: Crijn Cornelisz. na overdracht door Claes Jorijsz. in de Ketel (G, fol. 35).
23-4-1580: Jan Doensz., schout in de Ketel, nadat het leen aan de leenheer was vervallen, omdat
Crijn Cornelisz. het op 22-2-1579 had verkocht aan Adriaen Heynricxz. Breedtvelt, zonder dat
deze hulde had gedaan (G, fol. 95).
2-12-1581: Jan Jaspersz. in de Ketelpolder na overdracht door Abraham Dircsz., curator van de
desolate boedel van wijlen Jan Doenssen, schout van de Ketel, hiertoe gemachtigd op 1-12-1581
door Quirijn Cornelisz., vroeger wonende in de Ketel en nu te Schiedam, ten overstaan van Pieter Cornelisz. Verhoel, schout -, Lourijs Jaepsz. en Willem Symonsz., schepenen -, en Adriaen
Matheusz., secretaris in de Ketel (H, fol. 9).
24-3-1590: Dammas Jansz. timmerman in de Ketel na overdracht door Dirck Jansz. als door het
gerecht van de Ketel aangestelde voogd van Jan Jaspersz. en draagt het leen over aan Cornelis
Adriaensz. in de Ketel, behoudens 4 voet ten noorden van de er op staande hooiberg (H, fol. 52).
7-5-1593: Adriaen Cornelisz. in de Ketel, onmondig, oom: Adriaen Dircxz., bij dode van zijn
vader Cornelis Adriaensz. (H, fol. 79v).
7-12-1597: Pieter Adriaensz. smit in de Ketel na overdracht door Adriaen Dircxz. namens Adriaen Cornelisz. (H, fol. 116).
21-10-1607: Joris Dammasz. na overdracht door Pieter Adriaensz. (I, fol. 14v).
16-12-1615: Jan Dammasz. in de Ketel na overdracht door zijn broer Joris Dammasz. (K, fol. 4).
28-1-1630: Dirck Maertens Heckenhouck in de Ketel na overdracht door Jan Dammasz. aldaar
(K, fol. 69).
16-5-1649: Jan Dircxz. Heckenhouck in de Ketel na overdracht door zijn vader Dirck Maertensz.
(L, fol. 96).
1-10-1657: Isack Jansz. Heckenhouck in de Ketel na overdracht door zijn vader Jan Dircxz.
Heckenhouck (L, fol. 6).
14-1-1664: Adriaen Jansz. Heeckenhoeck na overdracht door zijn broer Isack Jansz. Heeckenhoeck (M, fol. 65v).
9-5-1667: Adriaen Jansz. Heeckenhoeck belast het leen ten behoeve van Jan Bidlo, koopman te
Rotterdam, met 600 gulden, afgelost op 29-5-1669 (M, fol. 87).
26-5-1670: Maerten Gerritsz. Meugh na overdracht door Adriaen Jansz. Heeckenhoeck (M, fol.
115).
4-6-1708: Pieter Maertensz. Meugh bij dode van zijn vader Maerten Gerritsz. Meugh (N, fol.
103).
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16-11-1722: Catharina Cornelis Berckel, hulde daor Jacob Leendertsz. Uuyttenbroec, bij dode
van haar man Pieter Maertensz. Meugh, volgens testament op 25-6-1721 gepasseerd voor notaris
Jan van Lijcken te Schiedam (N, fol. 182v).
4-6-1725: Pieter van den Acker in den Ketel na overdracht door Jacob Leendertsz. Uyttenbroeck
namens Catharina Cornelis Berckel (N, fol. 201v).
1-3-1728: Maximiliaen van Tienhoven te Ketel na overdracht door Pieter van den Acker (N, fol.
214v).
125. 9 morgen land.
..-.-13..: Baertoud Zay (AA, fol. 13).
126. 11 morgen land in de Kethel, genaamd de Gheer (1403: belend ten noorden: de abdis
van Rijnsburch, ten oosten: Jan Bogge, Pieter Jansz. en Jacob Mathijsz., ten zuiden:
Baerte Hoyters, ten westen: de Hardrechse watering).
20-1-1312: Heynric heer Diederic Zayenz., neef van de leenheer Diederic van Wassenair (AA,
fol. 4 en 26).
..-.-13..: Dirc van Cattendijck (AA, fol. 26).
25-3-1403: Dirc Zay Gooswijnsz. van der Lee, nadat het leen was afgestorven bij dode van zijn
neef Dirc van Cattendijc, te versterven op zijn zoon Gillijs, gewonnen bij Katerine, zuster van de
leenheer Philps, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden (A, fol. 27).
17-5-1421: Gijllijs Dirc Zayenz. (A, fol. 27).
27-7-1457: Jan Bartoutsz., gehuwd met Katherijn Woutersdochter, neef van de leenheer Johan,
heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader Bartout Dirc Zayenz. (B,
fol. 101v).
26-2-1463: IJsebrant Jan IJsebrantszoonsz. bij dode van zijn oom Jan Bairtoutsz. (B, fol. 117).
30-7-1468: Adriaen Jansz. bij dode van zijn broer IJsbrant Jansz. (B, fol. 122v en C, fol. 1).
4-8-1491: Meester Cornelis van Dorp en zijn broer Jacob van Dorp na overdracht door Adriaen
Jan IJsbrantszoonsz., niet te versterven op geestelijke personen (C, fol. 50).
29-6-1492: Bartholomeus Adriaensz. na overdracht door meester Cornelis van Dorp en Jacob
van Dorp, kinderen van heer Cornelis van Dorp (C, fol. 53 en 59).
Het leen 126 is gesplitst in 126A en 126B.
126A. 5 morgen 4 hond land, genaamd de Geer (1558: belend ten noorden: de abdis van
Reynsburch, ten oosten: de kruisbroeders te Schiedam, ten zuiden: het leen 126B,
ten westen: de Groeneweg, strekkende langs een watering: 1695: belend ten noordoosten: de heer van Beest, ten noordwesten: Jacob Goere en Willem van Vliet, ten
zuidwesten: de Groeneweg en ten zuidoosten: Trijntje Jacobs de Vette met het leen
126B).
28-9-1521: Dirck Heynricxz. na overdracht door Celij Claesdochter volgens procuratie op 13-91521 te Delft verleden door Meeus Adriaensz. (D, fol. 64).
4-1-1531: Jacob Dircxz. bij dode van zijn vader Dirck Heynricxz. (E, fol. 9v).
7-7-1558: Jan Dircxz. na overdracht door zijn broer Jacob Dircxz. in de Ketel (F, fol. 53v).
19-12-1559: Dirck Jansz. in de Ketel, onmondig, oom: Jorijs Cornelisz., bij dode van zijn vader
Jan Dircxz. (F, fol. 65).
6-5-1577: Dirck Jansz. doet zelf hulde en draagt het leen over aan Dirck Claesz. te Schiedam,
oud 7 of 8 jaar, weeskind van wijlen Claes Pietersz., burgemeester aldaar, hulde door zijn neef
Gerrit Jacopsz. (F, fol. 65v en G, fol. 62v).
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25-7-1642: Cornelia Panser, gehuwd met Andries Ramp te Haerlem, bij dode van haar vader
Dirck Claesz. Panser (L, fol. 30v).
9-9-1649: Cornelia Panser met ledige hand bij monde van meester Jan Pietersz. Haselaer (L, fol.
31).
21-12-1686: Jonkheer Frederick Ramp, heer van Rolland, hoogheemraad van de Uijtwateringse
sluizen te Alcmaer, bij dode van zijn broer jonkheer Pieter Ramp, die het leen had geërfd van
zijn moeder Cornelia Panser, hulde door Phillips de Milly, vroedschap te ‘s-Gravenhage, volgens
procuratie verleden op 12-12-1686 voor notaris Cornelis den Haen te ‘s-Gravenhage (M, fol.
199).
6-5-1695: Jacob Goere na overdracht door Adriaen van der Meer, notaris te Schiedam, volgens
procuratie verleden op 18-4-1695 voor notaris Cornelis de Haen te ‘s-Gravenhage door Frederick
Ramp, heer van Rampenbosch en Rollandt, te Alcmaer (N, fol. 13).
18-6-1712: Jacob Goere te Delft belast het leen ten behoeve van Jan Leendertsz. Romijn en
Dirck Willemsz. de Velt, beiden te Delft, met 1000 karolus gulden; afgelost op 22-6-1722 door
Judith Goere, weduwe van Daniel Clinckant (N, fol. 125).
22-5-1716: Judith Goere, weduwe van dominee David Clincquant te Delft, hulde door meester
Jan de Bries, advocaat en rentmeester aldaar, volgens procuratie verleden op 20-5-1716 voor
notaris François Bogert te Delft, bij dode van haar vader Jacob Goere (N, fol. 143).
22-6-1722: Jan Leendertsz. Romijn in de Ketel na overdracht door Dirck Willemsz. de Velt
namens Judith Goere, weduwe David Clinckant, na koop tegen 1190 gulden (N, fol. 180).
126B. 5 morgen 2 hond land, genaamd de Gheer, belend ten noorden: het leen 126A, ten
oosten (1522: Neelken, de weduwe van Joost de caescoper met haar kinderen, 1727:
Claes Jansz. Droogh), ten westen strekkende over de Groene weg met het erbij
behorende uiterdijkje (1522: Jan Heuterz.), ten zuiden: (1522: de ‘s-Gravenweg of
de Harnicxse watering, 1671: Dirck Symonsz. Groenewegen, 1727: Claes Jansz.
Droogh), (1727: gelegen in de helft van een woning in de Noortketelpolder, bestaande uit 32 morgen 5½ hond allodiaal land en 5 morgen 2 hond leenland).
23-9-1521: Meeus Ariaensz. bewijst zijn vrouw Cely Claesdochter 2 pond groot Vlaams uit het
leen (D, fol. 65).
17-5-1522: Jorijs Jansz. Post na overdracht door Celij Claesdochter volgens procuratie op 17-71522 verleden door haar man Meeus Ariaensz. poorter te Delft (E, fol. 66).
22-10-1558: Jan Jorisz. Post bij dode van zijn vader Jorijs Jansz. Post (F, fol. 58v).
8-11-1563: Marijtgen Adriaensdochter in de Ketel, hulde door Jacob Voppesz., gehuwd met haar
tante, na overdracht door Jan Jorisz. in de Ketel (F, fol. 87).
10-6-1577: Joris Jacobsz. in de Ketel, onmondig, oom: Adriaen Jorisz., bij dode van zijn moeder
Marritgen Adriaensdochter en draagt het leen over aan Anneken Claesdochter, hulde door haar
grootvader: Adriaen Jacobsz. Goettijdt (G, fol. 64v).
22-12-1589: Dirck Claesz. te Schiedam, onmondig, voogd: Jan Jacobsz. de Recht, bij dode van
zijn zuster Annetgen Claesdochter en draagt het leen over aan Cornelis Pietersz. in de Noort
Ketel (H, fol. 47v).
9-6-1613: Simon Cornelisz., onmondig, oom: Adriaen Pietersz., bij dode van zijn vader Cornelis
Pietersz. (I, fol. 49).
4-11-1647: Simon Cornelisz. met ledige hand (I, fol. 49).
12-6-1649: Simon Cornelisz. met ledige hand (I, fol. 49v).
17-8-1671: Dirck Simonsz. Groenewegen bij dode van zijn vader Simon Cornelisz. (M, fol.
124).
17-7-1684: Jacob Dircksz. Groenewegen, onmondig, oom: Jan Jacobsz. de Vette, bij dode van
zijn vader Dirck Simonsz. (M, fol. 186v).
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30-12-1694: Simon Dircksz. Groenewegen, oud 15 jaar, oom: Jan Jacobsz. de Vette, bij dode
van zijn broer Jacob Dircksz. Groenewegen (N, fol. 8v).
28-12-1705: Simon Dircksz. Groenewegen doet zelf hulde (N, fol. 8v).
13-7-1722: Simon Dircksz. Groenewegen met ledige hand (N, fol. 8v).
9-5-1727: Claes Jansz. Droogh in de Noort Kethelpolder na overdracht door Simon Dircksz.
Groenewegen te Monster (N, fol. 211).
127. 6 morgen land in Spirincshoecke, binnen en buiten de zeedijk, ten westen van de drie
morgen, van Claes Schenaerts.
De helft van 6 morgen land in het Nuwelant voor Hughe Symon Jansz., strekkende
westwaarts naar Ketel en oostwaarts naar Scije, belend ten zuiden: de proost van
Conincxvelde en ten noorden: Aelwijn IJsebrantsz.
3 morgen land in ‘s-Gravenlant buiten de dijk, belend ten westen: de watering, ten
oosten: de Scye, ten noorden: Heer Daniël van Mattenesse en ten zuiden: Claes die
Vryese. Een paar oude zwanen tussen Vlaerdinghe en Ouderschye.
5-10-1368: Jan Goeswijnsz. van der Leede na opdracht uit eigen met uitzondering van de
zwanen (AA, fol. 41v en A, fol. 39v).
10-1-1416: Goeswijn van der Leede na overdracht door zijn vader Dirc Zaeye Goeswijnsz. van
der Leede, zwager van de leenheer Philips, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden (A, fol.
30).
19-5-1421: Adriaen van Spierincxhoeck, onmondig, hulde door zijn vaders broer Baertout Zaye
(A, fol. 30).
30-9-1423: Adriaen Goeswijnsz. van der Leede doet zelf hulde (A, fol. 30).
Het leen 122 wordt verenigd met het leen 127 tot het leen 128.
128. 1489: Het huis te Spierincxhoeck met 21 morgen land.
24-7-1446: Adriaen van Spierincxhoeck tocht zijn vrouw Elisabeth Pietersdochter aan de helft
van 12 morgen land en het huis Spierincxhoeck, dat daar op staat, belend ten noorden: Pouwels
Pouwelsz. met 3 morgen land en ten zuiden: Alijt, de weduwe van Goeswijn Jan Wigghersz. met
10 hond land, die zij in leen houdt van Wouter van Matenesse (circa 1473: Heinric - en Pouwels
van Spierincxhoeck, broers, houden van hun oom Adriaen van Spierincxhoeck 6 morgen land uit
dit complex in leen, Gemeentearchief Rotterdam, Handschriftenverzameling, inv. 3049, fol. 11
en L.H. 283, fol. 29v).
31-10-1489: Jan van Spierincxhoeck bij dode van zijn vader (C, fol. 47).
Het leen 128 is gesplitst in 128A, 128B, 128C en 128D.
128A. 3 morgen land in het Nyeuwelant gemeen met Lijsbet, de weduwe van Jacob Ghijsbrechtsz. en haar kinderen, belend ten oosten: het ‘s-Gravenlant, ten westen: de
oude watering over de dijk, ten zuiden: de proost van Conincxvelt (1600: Pieter
Claesz.) en ten noorden: Gijs die Brouwer (1556: de erfgenamen van Jan de Heuyter, 1600: jonkheer Gerrit van der Aa).
25-12-1504: Jan Jacobsz. alias Jan Doen na overdracht door Jan van Spierinckhoeck (D, fol.
25v).
12-5-1509: Louwerijs Jansz. bij dode van zijn vader Jan Jacobsz. alias Jan Doenz. (D, fol. 34v).
13-4-1523: Gerijt Jacobsz. na overdracht door Louwerijs Jansz. (D, fol. 68v).
28-11-1553: Jacob Gerritsz. in de Ketel bij dode van zijn vader Gerrit Jacobsz. (F, fol. 17).
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21-3-1556: Dirck Gerritsz. na overdracht door zijn broer Jacob Gerritsz. in de Ketel (F, fol. 27v).
7-1-1577: IJde Dircxdochter, oom: Lenert Jorijsz., bij dode van haar vader Dirck Gerritsz. (G,
fol. 57v).
21-1-1577: Gerrit Dircksz., onmondig, vader: Dirck Arentsz., na overdracht door Lenert Jorijsz.
als oom van IJde Dircxdochter (G, fol. 58).
10-6-1580: Pieter Pietersz. te Schiedam na overdracht door Dirck Arentsz. als vader van Gerrit
Dircxz. (G, fol. 95v).
8-1-1600: Pieter Claesz. Pesser te Schiedam na overdracht door Pieter Pietersz. aldaar (H, fol.
127v).
6-8-1625: Pieter Willemsz. de Wilde, mede namens Pieter Corstiaensz. en Grietje Adriaensdochter, weduwe van Arent van der Dussen, bij dode van Pieter Claesz. Pesser (K, fol. 44).
4-10-1627: Anna Pietersdochter van der Wilde, mede namens haar zuster Catharina, neef:
Cornelis Corstiaensz., bij dode van Pieter Willemsz. de Wilde (K, fol. 55v).
26-11-1663: Maria van der Sprongh, onmondige dochter van Maria Anna van der Wilde, voogd:
Barnardt van Outheusden te Rotterdam, na overdracht door Anna van der Wilde, mede namens
haar zuster Catharina van der Wilde te Rotterdam volgens procuratie op 23-11-1663 verleden
voor notaris Pieter van der Licht te Rotterdam (M, fol. 64).
23-4-1686: Anna Keysers te Schiedam, oud 18 jaar, oom: Adriaen Kreuck, na overdracht door
Maria van der Sprongh, gehuwd met Francisco Gallaeciovi (M, fol. 195).
9-6-1700: Anna Keysers, gehuwd met Mattheus Victor van der Goes (M, fol. 195).
30-5-1723: Mattheus Victor van der Goes, equipagemeester van de admiraliteit te Rotterdam, bij
dode van zijn vrouw Anna Keysers volgens haar testament op 14-8-1736 gepasseerd voor notaris
Adriaen van der Meer te Schiedam (N, fol. 184v).
31-8-1728: Adriaen van der Goes, raad en vroedschap te Delft, bij dode van zijn vader Mattheus
Victor van der Goes (N, fol. 216v).
128B. 3 morgen land in ‘s-Gravenland buiten Sciedamme, belend ten westen: de watering
(1560: en het Sint Aechtenklooster te Delft), ten oosten: de Schie, ten noorden: vroeger heer Daniël van Matenesse (1560: meester Quintijn Weytssen, raad, en het Sint
Barbaraklooster te Delft, 1673: Jannetje Vrancken van Rijdt, 1713: Anna Keysers,
1723: Victor Matheus van der Goes) en ten zuiden: vroeger Claes de Vriese (1560:
Aelbrecht van Cuyl te Dordrecht).
5-11-1507: Jan Oom, schout te Dordrecht, na overdracht door Jan van Spierincxhoeck (D, fol.
37).
8-7-1523: Jonkvrouwe Mergriete Dirck Oomsdochter, voogd: Cornelis Wouwericxz., bij dode
van haar broer Jan Oom Dircxz. (D, fol. 70).
13-9-1524: Cornelis Wouwericxz. bij dode van zijn tante jonkvrouwe Margarite Dirck Oemsdochter (D, fol. 75).
29-3-1531: Wouderick Cornelisz., onmondig, hulde door Willem Bouwensz., bij dode van zijn
vader Cornelis Woudericxz. (E, fol. 10).
23-5-1544: Wouderick Cornelisz. doet zelf hulde (E, fol. 10).
16-4-1560: Tielman Oem Danielsz. na overdracht door Wourick van Steenhuysen Cornelisz. (F,
fol. 71v).
25-8-1598: Pieter van der Burch Pietersz. te Schiedam bij dode van zijn grootvader Thielman
Oom Danielsz. (H, fol. 21).
11-2-1626: Jonkvrouwe Deliana van Sneeck te Utrecht, hulde door meester Dirck van Roosendael, advocaat voor het Hoff van Hollandt, volgens procuratie verleden op 16-1-1626 voor
notaris Johan van Leeuwen te Utrecht, bij dode van haar man jonkheer Pieter van der Burch
Pietersz. (K, fol. 46v).
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9-11-1627: Jonkheer François van der Burch te Utrecht, hulde door Jacob van Roosendael te ‘sGravenhage volgens procuratie op 27-10-1627 verleden voor notaris Johan van Leeuwen te
Utrecht, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Deliana van Sneeck, weduwe van jonkheer Pieter
van der Burch van Wynesteyn (K, fol. 5b).
1-5-1648: Jonkheer Pieter van Valckesteyn bij dode van zijn oom jonkheer François van der
Burch, heer van Wijnesteyn (L, fol. 88v).
24-4-1659: Franck Joostensz. van Riet te Schiedam na overdracht door jonkheer Pieter van
Valckesteyn, heer van Valckesteyn (M, fol. 23v).
10-8-1673: Jannetje Francken van Rijdt, gehuwd met Vranck Jansz. van Duvesteyn te Schiedam,
hulde door Adriaen Cruyck, schepen te Schiedam, volgens procuratie op 18-6-1673 verleden
voor notaris Johan Veen aldaar, bij dode van haar vader Franck Joostensz. van Rijdt (M, fol.
130).
15-5-1713: Anna Keysers, gehuwd met Mattheus Victor van der Goes, equipagemeester te Rotterdam, bij dode van haar oom Adriaen Kruyck, die het leen samen met zijn zuster Maria Maen,
en enig allodiaal land, in totaal groot 7½ morgen, had gekocht uit de insolvente boedel van
Franck Jansz. Duyvesteyn en Jannetje Francke van Reydt wegens schulden groot 2750 en 800
gulden ten behoeve van Arien Hillebrantsz. Ouwervest, gehuwd met Marijtge Ariens van Rijdt
blijkens een acte d.d. 23-1-1674 (M, fol. 124v en 130).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 128A.
128C. 3 morgen land buiten de zeedijk tussen Schiedamme en de Polre in 18 morgen,
belend ten oosten: heer Heinric van Spierincxhouck, priester, ten westen: de abt
van Egmonde, ten noorden: de zeedijk en ten zuiden: de Maze. 21-11-1497: Pieter
Veenlant Jacobsz. na overdracht door Jan van Spierincxhouck (D, fol. 72v).
6-5-1506: Dirijck Ludolffsz. na overdracht door Claes Diricxz., secretaris van Schiedamme,
namen Pieter Veenlant Jacobsz., burgemeester aldaar, die door ziekte niet kan reizen (C, fol.
83v).
12-10-1525: Katherine, weduwe van Dirck Aertsz., hulde door meester Cornelis Mors, licentiaat
in de rechten, bij dode van haar man Dirck Aertsz. (D, fol. 82v).
31-5-1531: Vincent Cornelisz., meester van de rekening in Hollandt, na overdracht door Claes
Dircxz., secretaris van Schiedam, namens Katherine Jansdochter, weduwe van Dirck Aernt,
baljuw van Schiedam (E, fol. 11v).
18-3-1550: Jan van der Mersche, secretaris van het Hof van Hollandt, bij dode van zijn vader
Cornelis van der Marsche, die als naaste leenvolger van Dirck Arent het leen niet had verzocht
(E, fol. 100).
9-10-1550: Jacob Vincentsz., heer van Cabau, bij dode van zijn vader meester Vincent Cornelisz., tresorier generaal (F, fol. 6).
12-4-1593: Adriaen van IJlem Rutgertsz. ten behoeve van de erfgenamen van Jacob, heer van
Cabau, n.l. van de kinderen en kindskinderen van diens zusters Margareta, Eva, Magdalena en
Martha (H, fol. 77).
Het leen 128C is gesplitst in 128E en 128F.
128E. 2 morgen 4 hond 19 roede land (1629: in het Corteland, 1727: buiten de Vlaerdingerpoort van Schiedam, belend ten oosten: Adam van der Heym, ten westen:
Jan van den Bergh, ten noorden: Joris Pietersz. Opmeer en de dijksloot, ten zuiden:
de watering of de heren van Schiedam).
5-1-1604: Cornelis Stalpaert te Amsterdam en zijn zuster Eva Stalpaert na overdracht door
Adriaen van IJlem Rutgersz. (H, fol. 144v).
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15-6-1615: Willem van Oyen te Leyden na overdracht door Eva Stalpaert, gehuwd met Philips
Zoete, en haar broer Cornelis Stalpaert, beiden te Amstemredamme (I, fol. 67v).
9-4-1629: Floris Bam na overdracht door Dirck Pietersz. Vrouweling, vroedschap te Delft,
volgens procuratie op 17-3-1629 verleden voor het gerecht te Schiedam door Willem van Oyen
te Leyden (K, fol. 66).
31-1-1637: Cornelis Bam, onmondig, oom: jonkheer Arend van der Hoogh, bij dode van zijn
vader jonkheer Floris Bam (K, fol. 121v).
20-9-1727: Vrouwe Cornelia Johanna, baronesse van Liefdael, markiezin d’Asche, vrouwe van
Beeck, weduwe van Jean de Coutereau, vrijheer van Velp, bij dode van haar groptmoeder Maria
Bam, weduwe van Charles van Vladerack, die het leen had geerfd van haar broer Cornelis Bam,
hulde door meester Jan de Bries, notaris en advocaat te Delft, volgens procuratie op 14-10-1726
verleden voor notaris meester François Bogaert aldaar en draagt het leen over aan Jan de Hoogh
te Overschie, die het in een kavel van 9 morgen in Frankenland onder de vest van Schiedam op
2-1-1727 had gekocht tegen 760 gulden per morgen (N, fol. 212v).
9-10-1730: Pleuntie Jans de Hoogh, gehuwd met Leendert Jansz. Qualm in de Lier, bij dode van
haar vader Jan de Hoogh (N, fol. 227v).
128F. 181 roede 9 voet 3 duim land.
30-1-1595: Jacob Willemsz. Brasser, burgemeester van Schiedam, ten behoeve van deze stad na
koop van Jacob de Jonge en van Rutgert van IJlen Joostenz., gehuwd met jonkvrouwe Maria
Stalpaerts met zijn mede-erfgenamen van de heer van Cabau, elk van beiden in het bezit van 6
morgen land, op 4-11-1594 ten behoeve van de boezem van het spuiwater om de haven op diepte
te houden (H, fol. 97v).
10-9-1598: Joris Maertensz. Coy, burgemeester van Schiedam, ten behoeve van deze stad,
volgens procuratie d.d. 13-6-1598, na dode van Jacob Willemsz. Brasser (N, fol. 123).
20-9-1727: Vrouwe Cornelia Johanna, baronesse van Leefdael, markiezin d’Ass, vrouwe van
Beeck, weduwe van Jean de Coutereau, vrijheer van Velp, krijgt het leen, dat zij van de burgemeester van Schiedam had gekocht, ten vrij eigen (N, fol. 223v).
128D. Het huis, de hofstad (1531: van Spirincxhouck, de grachten, de singel, de boomgaard (1550: groot 3 morgen) en 12 morgen land (1550: in vier partijen).
(1531: Een paar zwanen tussen Vlairdingen en Ouderschie).
18-4-1509: Jan Evertsz. na overdracht door Jan van Spierincxhoeck (D, fol. 33v).
12-5-1531: Meester Vincent Cornelisz., raad van de keizerlijke majesteit en meester van de
rekening in de Hage, na overdracht op 31-12-1528 voor leenmannen van de grafelijkheid door
Jan Evertsz., poorter te Delft. Het leen is belast met een rente van 4 pond groot per jaar ten
behoeve van de weduwe en erfgenamen van Jan Oom Dircxz. (E, fol. 10v).
9-10-1550: Meester Heyman van de Ketel Vincentsz., raad en rekenmeester in den Hage, bij
dode van zijn vader meester Vincent Cornelisz., volgens diens testament d.d. 17-7-1549, waarbij
hij aan zijn tweede zoon Heyman het huis en hofstad Spierincxhoeck c.a., 4 morgen land vroeger
gebruikt door Claes Heyn, 4 morgen land gebruikt door Pieter Dircxz., 15 hond land gebruikt
door de weduwe en de kinderen van Jasper Gheerlofsz. en 8 hond land vroeger gebruikt door
Adriaen Adriaensz. toe wijst. Een paar zwanen, 6 morgen land buitendijks bij Spierincshoeck,
waarvan de helft leenroerig is aan Wassenaer, worden vermaakt aan zijn derde zoon Jacob (F,
fol. 4).
28-9-1560: Sebastiaen Heymansz. bij dode van zijn vader meester Heyman van de Ketel (F, fol.
72v).
23-3-1568: Johan Heymansz., heer van de Ketel, hulde door Cornelis Duyst volgens procuratie
d.d. 22-2-1568, mede om de volgende lenen te verheffen: de Alengheest nu genaamd de Raep58

horst tiende te Monster van de vrouwe van Reynsburg; ½ viertel in Snelrewaert, aan beide zijden
belend door de nazaten van Huych Schooters en ½ viertel in 5 viertel land aldaar tussen Heynrick Claesz. en Joest Rogertsz. en de erfgenamen van Machtelt van Rijnevelt, de weduwe van
Wouter Roelofsz., van de burggraaf van Montfoort, bij dode van zijn broer Sebastiaen Heymansz. (G, fol. 16).
29-5-1570: Heer Cornelis van Mierop, domproost, hulde door meester Witte Wittensz., raad in
het Hof van Hollant, volgens procuratie d.d. 27-5-1570, bij dode van zijn broers zoon Johan
Heymansz. van de Ketel (G, fol. 22).
20-6-1573: Cornelis van Bleyenburch Heymansz. bij dode van zijn oud-oom heer Cornelis van
Mijerop, proost en aartsdiaken van de Dom te Utrecht, volgens diens testament, gepasseerd op
31-7-1571 voor notaris van Lamsweerde, en octrooi d.d. 29-5-1570 (G, fol. 40).
3-8-1573: Meester Jacob van Cabau, hulde door zijn neef Cornelis van Mierop volgens procuratie op 14-7-1573 verleden voor het gerecht van Gendt, bij dode van zijn broer heer Cornelis
van Myerop, domproost (G, fol. 42).
19-11-1592: Jacob heer van Cabau tocht zijn vrouw jonkvrouwe Cateliene Doosterlinck, met
wie hij in juli 1546 is gehuwd (H, fol. 69).
12-4-1593: Adriaen van IJlem Rutgertsz. ten behoeve van de erfgenamen van Jacob van
Myerop, heer van Cabau, n.l. de kinderen en kleinkinderen van diens vier zusters Margaretha,
Eva, Magdalena en Martha volgens het testament door hem ziek zijnde, gepasseerd op 3-3-1593
voor notaris Pieter van Capellen in den Hage, waarbij hij bepaalt dat Jacob Wittensz. en diens
zuster, gehuwd met Arent Grol, de 4900 gulden gekort zullen worden, die zij reeds hadden ontvangen; dat zijn neef Cornelis van Bleyenburch het huis bij de Bospoort zal krijgen; zijn nicht
Amelberg, die bij hem woont, krijgt een legaat van 400 gulden; zijn neef Willem, gehuwd met
Sprangetge 200 gulden; het weeshuis in den Haege 300 gulden: zijn knecht Andries Reyersz., die
hem 12 jaar heeft gediend, 100 daalders; Jacob zijn pille 6 pond groot vlaems; Maertgen Cors 18
gulden; Maritge Kuerle 30 gulden; Hans de Snijder 3 pond Vlaams en zijn kind 2 pond; Claer
Moey 3 pond Vlaams en haar dochter 2 pond. Getuigen zijn meester Anthonis Schenckel, doctor,
en meester Jan Quartelijer, chirurgijn. Meester Jan Staelpaert, Cornelis van Bleyenburch, jonkheer Johan van der Mijlen namens zijn vrouw, Philips van Ghundertaelen en meester Quintin
Jacob Wittensz., machtigen namens de gemene erfgenamen Adriaen van IJlem Rutgersz. de
volgende lenen te verheffen: 34 morgen land te Ruyven, 3 morgen land buitendijks bij Schiedam, de heerlijkheid Cabau, de tienden te Wateringen, de heerlijkheden van Ketel en van Half
Spaland c.a. en van ‘s-Gravenambacht, Gerrit de Bruynen tienden te Munster, 5 lijn 15 roede
land in Putten, de goederen afkomstig van Jacob Jacobsz. van Minnebeeck in West Barendrecht,
alles Hollands leen; Spierincxhoeck aan Wassenaer; de Raephorsttienden aan Rijnsburch; 20
morgen land te Hoencoop aan Oud Munster: 2 viertel en 4 morgen land te Poelbrouck aan
Montfoort, alles behoudens de lijftocht van de weduwe van Jacob, heer van Cabau (H, fol. 74 tot
77).
19-10-1597: Cornelis van Blijenburch doet afstand van zijn rechten op het leen (G, fol. 41v).
18-6-1606: Jacques Mauricque in den Haege na overdracht door meester Adriaen van IJlem
Rutgersz. namens de erfgenamen (I, fol. 8v).
16-5-1615: Vrouwe Joanna van Ghindertaelen, gehuwd met jonkheer Loys d’Herville, volgens
scheiding op 30-1-1614 gepasseerd voor de Hoge Raad van Hollandt tussen Anthony -, Jeronimus - en Magdalena Gindertalen enerzijds, en Jacques - en Anthony Maurique en Joanna van
Ghindertaelen anderzijds, elk voor een vijfde part in de boedel, groot 83.251 pond 2 stuiver 2
duit, gerechtigd (I, fol. 57v).
19-4-1619: Heer Didderick van Scaeghen, vrijheer van Goudriaen en Sint Hubert, na overdracht
tegen 1600 karolus gulden door jonkvrouwe Johanna van Gindertaelen, gehuwd met jonkheer
Loys d’Hervile (K, fol. 20).
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6-3-1656: Jonkvrouwe Marie de Herville, oudste dochter van heer Loys de Herville en Johanna
van Gindertael, nakomelinge in rechte lijn van jonkvrouwe Magdalena van Mierop, bij dode van
haar overoudoom Jacob van Mierop, heer van Cabauw, hulde door Pieter Polaert (L, fol. 212).
19-8-1659: Heer Floris van Beyeren, heer van Waddincsveen, onmondige tweede zoon van heer
Dirck van Beyeren, graaf van Warfusé, heer van Goudriaen, hulde door Willem Havius, rentmeester van zijn moeder Marie de Thiennes, dochter van de vrijheer van Heuckelum, volgens
procuratie op 2-5-1659 verleden door haar en zijn voogd Willem Vincent, baron van Wittenhorst, heer van Besoyen, Drongelen, Gansoyen en de Stadt, bij dode van zijn vader en volgens
diens testament d.d. 22-3-1658 en behoudens de lijftocht van zijn moeder (M, fol. 31v).
28-1-1695: Cornelis Spieringh, raad en havenmeester van Delft, na koop tegen 13.000 gulden op
18-5-1694 te Rotterdam op de veiling ten behoeve van de crediteuren van Floris van Beyeren
van Schagen, graaf van Warfusé (N, fol. 9).
129. 30 morgen land, deels in Spadelant, deels in Ketelambacht n.l. in 1402: 11 morgen
land in Spadelant (1685: 10 morgen 25 roede land in Goet Spaelant, gebruikt door
Jacob Jansz. de Jongh, schout van de Ketel), belend ten noorden: de graaf en ten
zuiden: Gijsbrecht van der Harge. 4½ morgen land in de Sciepolre op de Broecke
(1685: in Oost Abtspolder, gebruikt door Dirck Pouwelsz. Berkhout), belend ten
noorden: heer Aelbrecht, proost van Sint Marie te Utrecht en ten zuiden: heer Dirc
van Hodenpijl. 12 morgen land (1685: in de Noort Ketelpolder, gebruikt door Jacob
Ariensz. Ham), belend ten noorden: Dirc Say Vranckenz. en ten zuiden: Geertruud,
de weduwe van Bertelmeeus Philipsz. en haar kinderen. 7 morgen land in Spadelant
(1685: in Goet Spaelant bij het dorp Ketel), belend ten noorden: IJmme van Zeyst en
ten zuiden: de weduwe van Dirc van Zijl.
22-11-1306: Jan van Rosenburch, neef van de leenheer Dirc van Wassenair (AA, fol. 32v).
..-..13..: Ghisebrecht van Rosenburch Jansz. van Rosenburch (AA, fol. 324; vermeld als heer
Ghisebrecht van Rosenburch) (AA, fol. 1).
..-.-13..: Jan van der Binchorst, vrouwe van Leyenberch (AA, fol. 32v en 33).
14-11-1402: Johan van Leyenberch heer Hubrechtsdochter van Leyenberch, vrouwe van Lisse,
gehuwd met heer Reyner Dever (B, fol. 22).
5-2-1432: Ghijsbrecht van Haeften zoals zijn voorouders (B, fol. 22v).
24-10-1448: Jonkvrouwe Clare van Haeften, gehuwd met Jan van Duvenvoirde (B, fol. 74; circa
1473: te Lisse, L.H. 283, fol. 29v).
17-2-1508: Jan van Matenesse Ariaensz. bij dode van zijn grootmoeder jonkvrouwe Clara van
Haeften (D, fol. 29).
11-2-1523: Adriaen van Matenesse Jansz. bij dode van zijn vader Jan van Matenesse (D, fol. 68).
31-7-1557: Joost van Matenesse, onmondig, oom: heer Claes van Matenesse, ridder, als derde
zoon van - en bij dode van zijn vader heer Adriaen van Matenesse, ridder, volgens octrooi d.d.
20-3-1548 en diens testament d.d. 15-4-1551, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn
broer Jan (F, fol. 40v).
31-3-1558: Jan van Matenesse bij dode van zijn vader heer Adriaen van Matenesse, ridder (F,
fol. 48v).
2-2-1604: Jonkheer Adriaen van Matenesse bij dode van zijn vader jonkheer Johan van Matenesse (H, fol. 145).
21-6-1626: Jonkheer Johan van Mathenesse bij dode van zijn vader jonkheer Adriaen van Mathenesse (K, fol. 51).
20-7-1654: Jonkheer Adriaen, heer van Mathenesse, Rivieren en Opmeer, hulde door Gerrit van
Nijdeck, notaris in den Haghe, volgens procuratie d.d. 7-7-1654, bij dode van zijn vader heer
Johan, heer van Mathenesse, Rivieren, Opmeer en Souteveen (L, fol. 180v).
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29-1-1656: Jonkheer Gijsbert, heer van Mathenesse, Rivieren, Opmeer en Souteveen en het huis
ter Does, onmondig, hulde door notaris Gerrit van Nijdeck in den Hage volgens procuratie op
29-1-1656 verleden voor notaris David Vinck aldaar door meester Martijn van der Goes als
testamentair voogd, bij dode van zijn broeder jonkheer Adriaen, heer van Mathenesse, Riviere en
Opmeer (L, fol. 199v).
28-6-1677: Jonkvrouwe Florentina van Mathenesse, oud 14 jaar, hulde door Theophilus Swaerdecroon, rentmeester, volgens procuratie op 31-12-1675 verleden voor notaris Willem van Thiel
te ‘s-Gravenhage door haar moeder vrouwe Margriet van Valckenaar, mede om lenen te verheffen van Brederode, Hodenpijl en anderen, bij dode van haar broer jonkheer Willem van Mathenesse, heer van Rasquart, die het leen had geërfd van zijn neef Gijsbert van Mathenesse, heer van
Mathenesse, Riviere, Opmeer, Zouteveen, Sterkenburch en Braeckel, volgens diens octrooi d.d.
6-10-1663 en besloten testament (M, fol. 149).
17-1-1685: Vrouwe Florentine van Mathenesse, gehuwd met heer Johan van Hardenbroeck, heer
van Mathenesse, bij monde van Maerten Kouwenhove, secretaris van de weeskamer te Schiedam, volgens procuratie op 3-1-1685 verleden voor notaris Rombout van Veghoven te Utrecht
(M, fol. 149; op 8-1-1685 belasten zij het leen ten behoeve van Govert van Wijn, koopman te
Maessluys met 10.000 gulden, die op 6-12-1687 en 14-4-1688 zijn afgelost, M, fol. 190v).
Het leen 129 is gesplitst in 129A, 129B en 129C.
129A. 12 morgen land in de Noort Ketelpolder, belend ten oosten: de Groeneweg met zijn
uiterdijken, ten westen: de Harreweg, ten zuiden: Trijntje Jacobs, weduwe van
Dirck Symonsz. Groenewegen (1700: en de weduwe van Huybert Poot, 1740: Claes
Jansz. Droog en Joris Arentsz. Maat) en ten noorden: Cornelis Arentsz. Ham met
bruikwaar (1700: de weduwe van Cornelis Ariensz. van Leeuwen met bruikwaar,
1740: het weeshuis te Delft).
6-12-1687: Maerten Kouwenhoven, secretaris van de weeskamer te Schiedam, na overdracht
door meester Philips Schaebalje, advocaat voor het Hof van Hollandt, en Adriaen de Lange,
doctor in de medicijnen te Rotterdam, door het Hof van Hollandt op 11-4-1687 aangesteld tot
curatoren over de insolvente boedel van Johan van Hardenbroeck, heer van Hardenbroeck,
gehuwd met vrouwe Florentina van Mathenesse, tegen 2520 gulden (M, fol. 201v, zie ‘Ons
Voorgeslacht’ 1965, blz. 251).
6-5-1700: Maerten Kouwenhove de Jonge bij dode van zijn vader Maerten Kouwenhove de
Oude en draagt het leen over aan Cornelis Claesz. van Rijdt in de Noort Ketelpolder, die het op
15-11-1700 belast ten behoeve van de erfgenamen van Maerten Kouwenhove de Oude met 2400
gulden (N, fol. 50v en 59v).
24-6-1725: Cornelis Claesz. van Rijdt met ledige hand (N, fol. 50v).
9-5-1740: Leendert Hendricksz. Lantsbergen na overdracht door Cornelis Claesz. Rijt (O, fol.
84).
129B. 10 morgen 25 roede land in Spalandt, belend ten zuiden: de vrouwe in Spalandt, ten
noorden: de heer Vinck, ten oosten: Jacob Jansz. de Jonge, schout van Ketel, Abraham Heckenhoeck en de erfgenamen van Jan Maertensz., ten westen: de Oude
Vlaerding.
7 morgen land in Spalandt tussen de Vlaerdingse weg en de Oude Vlaerding, belend
ten noorden: het weeshuis, ten zuiden: het fraterhuis te Delft.
6-12-1687: Adriana Blackert, de weduwe van Jacob van Vredenburgh, hulde door Pieter Adriaensz. Verwer volgens procuratie verleden op 3-12-1687 voor notaris Philips Basteels te Rotter-
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dam, na overdracht door de curatoren van de boedel van Johan van Hardenbroeck en Florentina
van Mathenesse tegen 5982 gulden (M, fol. 202v).
8-4-1689: Meester Gerard van Vredenburgh, oud schepen van Rotterdam, hulde door Pieter
Adriaensz. Verwer aldaar volgens procuratie op 23-3-1689 verleden voor notaris Johan van
Weel te Rotterdam, en draagt het leen over aan Nicolaes Arckenbout, onmondige zoon van
meester Cornelis Arckenbout en Lidia van Vredenburgh, beiden overleden, voogd: meester
Pieter van Kouwenhove, tegen 5982 gulden (M, fol. 206).
16-1-1699: Jacob Arckenbout, onmondig, voogd: meester Pieter van Kouwenhove, bij dode van
zijn grootmoeder maternel Adriana Blanckert en na scheiding op 5-3-1693 met zijn broer en
zuster (N, fol. 46).
7-3-1704: Meester Nicolaes Arckenbout te Rotterdam bij dode van zijn broer Jacob Arckenbout
(N, fol. 77v).
29-8-1718: Cornelis Arckenbout, onmondig, hulde door notaris Johan Obreen te Rotterdam
volgens procuratie op 27-8-1718 verleden voor notaris Johan Vermé aldaar door zijn moeder
Maria de Lange, bij dode van zijn vader meester Nicolaes Arckenbout (N, fol. 158).
129C. 4½ morgen land in de Oost Abtspolder, n.l. 3 morgen 1 hond, belend ten zuiden: de
heer van Wellandt, ten noorden: Pieter Jansz. Langelaen, ten westen: de Brouckweg, ten oosten: Keuntje Ariens.
1 morgen 2 hond land, belend ten westen en zuiden: Keuntje Ariens, ten noorden:
de weduwe van Joris Quant en ten oosten: het trekpad langs de Schie.
1-4-1688: Gerrit Joppen van Velsen na overdracht door de curatoren van de boedel van Johan
van Hardenbroeck en Florentina van Matenesse tegen 210 gulden per morgen (M, fol. 204v).
Het leen 129C is gesplitst in 129D en 129E.
129D. 3 morgen 1 hond land, belend ten noorden: de erfgenamen van Adriaen Bijl en ten
oosten: de erfgenamen van Keuntje Ariens.
4-5-1711: Jacob Leendertsz. Uytenbroeck te Ketel na overdracht door Gerrit Joppen van Velsen
(N, fol. 116v).
24-8-1725: Jacob Leendertsz. Uytenbroeck met ledige hand (N, fol. 116v).
9-5-1740: Teuntje Cornelis Berckel, zoon: Teunis Pietersz. van Dijck, bij dode van haar man
Jacob Leendertsz. Uytenbroeck, volgens octrooi d.d. 20-7-1711 en hun testament gepasseerd op
20-5-1739 voor notaris Jan van Lijken te Schiedam. Hij noemt hierin zijn zuster Marietje Leenderts Uyttenbroeck, zijn halfbroer en halfzuster wijlen Symon - en Claesje Leenderts Uytenbroeck, gehuwd met Dirk Blijksloot; zij haar broer Cornelis Cornelisz. Berckel te Beuckelsdijck
en Maerten Gerritsz. Meugh, zoon van haar overleden dochter (O, fol. 80v).
129E. 1 morgen 2 hond land, belend ten westen en zuiden: de kinderen van Keuntje
Ariens (1731: Jacob Leendertsz. Uytenbroeck), ten noorden: (1701: Annetje Kors,
weduwe van Jacob Leendertsz. Rodenrijs, 1731: Jacob Hendriksz. van Dijk).
27-3-1700: Jan Dircksz. Berckhout te Ketel na overdracht tegen 650 gulden door Gerrit Joppen
van Velsen (N, fol. 50).
27-6-1701: Gerrit Joppen van Velsen te Ketel na overdracht door Jan Dircksz. Berckhout (N, fol.
62v).
14-10-1715: Gabriel, Margrita en Arij, de kinderen van wijlen Arij Claesz. van Velsen, te Ketel,
voogden: Joris Cornelisz. Tas en Gabriel Maertensz., zaagmolenaar bij Rotterdam, bij dode van
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hun oom Gerrit Joppen van Velsen volgens diens testament, gepasseerd op 4-6-1714 voor notaris
Johannes van Berckel te Schiedam (N, fol. 140).
29-3-1731: Willem Jansz. Roest te Overschie na overdracht door Gabriel -, Adrianus - en Margareta van Velsen (N, fol. 228).
130. Een strookje tienden in het Nyeweland (13..: in ‘s Drochsatenland en een smaltiende
te Sciedamme tussen de Overtocht en Kethelambacht).
25-3-1326: Heynric heer Dircxz., neef van de leenheer Philips van Wassenaer, te versterven op
zijn oudste zoon bij zijn vrouw Badeloghe en bij gebreke van dien op zijn oudste zoon van zijn
eerste vrouw Lisebette (AA, fol. 4v, 14v en 27v).
..-.-13..: Aernt Willem Jan Heynricxz., neef van de leenheer (AA; fol. 27v en 28).
130 bis. Een rente van 40 schelling per jaar op het ambacht van de Ketel verzekerd, n.l.
uit de bede op Sint Martijns misse.
..-.-13..: Ghysbrecht heer Engbrechtsz., die het leen aan Aernt van Rijswijc in achterleen heeft
gegeven. Deze laatste draagt dit achterleen in 1430 (sic; = 1330 ?) over aan zijn dochter Pelloyen.
..-.-13..: Engbrecht van Rijswijc, die met het achterleen na de dood van Pelloyen haar zusters
zoon heer Philips, priester te Berkouwe, beleent en deze draagt het over aan zijn oom Cleyman, na wiens dood zijn zoon Jacob Cleymansz. er mede door Engbrecht van Rijswijc wordt
beleend.
..-.-14..: Jan van Rijswijc (losse strook papier achter in het register B ingenaaid)
131. Een paar broedende zwanen rond de woning van Pieter Claesz. Pesser (1625: van
Cornelis Cornelisz. in het Nieuwlant in de Ketel, van Bruyn van der Dussen, 1655:
even buiten de stad Schiedam).
30-4-1596: Pieter Claesz. Pesser te Schiedam (H, fol. 109v).
6-8-1625: Cornelis Cornelisz. bij dode van Pieter Claesz. Pesser (K, fol. 44v).
4-10-1627: Bruijn van der Dussen (K, fol. 55v).
22-12-1655: Meester Cornelis van der Dussen, secretaris van Schiedam, bij dode van zijn vader
Bruyn van der Dussen, secretaris van Schiedam (L, fol. 198).
20-3-1676: Adriaen van der Dussen, burgemeester te Schiedam, bij dode van zijn broer meester
Cornelis van der Dussen, secretaris van Schiedam (M, fol. 142).
26-9-1682: Elisabeth van der Dussen, gehuwd met meester Johan van der Does, pensionaris van
Goude, bij dode van Adriaen van der Dussen, oud burgemeester van Schiedam (M, fol. 186).
DE LIER
132. 8 morgen land aan de Lierdijc.
..-.-1...: Aernt van den Dorp (AA, fol. 4v).
12-5-1350: Vrouwe Baerte van den Dorpe Aerntsdochter, gehuwd met heer Gherijt van der
Heyden, drossaet van Brabant (AA, fol. 35v).
133. 9 morgen land in de Liere, waarop Willem de Lapper woont.
26-6-1310: De commandeur en broeders van het nieuwe klooster bij Haerlem van de orde van de
ridderschap van Sint Lazarus van Jherusalem na overdracht door Hughe uter Lier, gehuwd met

63

Mabelie, en krijgen het leen ten vrij eigen, zoals Hughe Vredericxz. dit hield (Gemeentearchief
Haarlem, cartularium van de commanderij van Sint Jan, fol. 61 en 62).
134. 16 morgen land in het ambacht van de Lyer, belend ten zuiden: Jan uter Croft, ten
westen: de oude dijk, ten noorden: Symon Ghijskijnsz. en Claes Doedenz. en ten
oosten: de banweg die door de schout van de Lyer wordt geschouwd. 16 morgen land,
belend ten noorden: de Lede, ten zuiden, westen en oosten: de banweg.
10-3-1406: Heer Jan van Heemstede, heer van Benthuysen, neef van de leenheer Philips, heer
van Wassenair en burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen met het recht het leen ten vrij
eigen te krijgen in ruil voor 8 morgen land. Hadewijch van der Veere, vrouwe van Lancgesteyn,
gehuwd met zijn zoon heer Jan van Heemstede, heeft als lijftocht 50 Engelse nobel per jaar uit
dit en de andere lenen, die hij van Wassenair houdt (B, fol. 79v).
135. 24 morgen land in Liere ambacht, genaamd des Moelnaershoeve. 18 morgen land,
genaamd de cleyne oert, de grote oert en ver Adenland. 7 morgen land, genaamd heer
Symon van Galenland.
..-.-13..: Philipsdochter uter Liere (AA, fol. 13).
135 bis. Het land in de Lyre, dat vroeger van Otto Rufus (= de Rode) was, met de heerlijkheid en de grote en kleine tienden, benevens de tienden van 15 morgen er naast
gelegen land.
1-3-1233: Ghisekijn uter Lyre verkoopt het leen als vrij eigen aan heer Godfried, abt van Sint
Mariënwaard, tegen 100 pond en in ruil voor 18 morgen land te Hundeshel, met toestemming
van graaf Floris, van wie de leenheer Dirc van Wasnar het in leen hield (Koninklijke Bibliotheek
te Brussel, m.s. nr. 4128 (17904), Cartularium van de abdij Marienweerd, acte 56).
136. Een paar broedende zwanen rond de woning in de Lyer van Jan van der Sijs,
genaamd de Roopoort of Lyerburch.
14-5-1631: Jan van der Sijs (K, fol. 79).
9-9-1648: Johan van der Chijs met ledige hand (K, fol. 79).
137. Een paar broedende zwanen rond de hofstad Oosterlee van Lucas Pietersz. van Overschie, gelegen in de Oostbuyert van de Lyere.
15-5-1585: Lucas Pietersz. van Overschie, onmondig, vader: Pieter Fransz. van Overschie (H,
fol. 29v).
MAASLAND
138. 1½ morgen land te Maeslant, belend ten oosten: Jan van der Zijl, ten westen: het
land, dat vroeger van Claes Roetemuel was, strekkende van de Lierweg tot de
Schede.
1-11-1430: Florijs Jan Willem die Moerszoonsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 13v).
139. 3 morgen land te Maeslant, genaamd Anneboeysweer, belend ten noorden: de kapelrie, gesticht door Willem Naghel, wiens kinderen Willem en IJsebrant er de begeving
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van hebben en waarvan Jan van Beveren Wouters de bedienaar is, ten zuiden: Jan
Jacobsz. c.s., ten oosten: de Gaechweg en ten westen: de Saynwatering.
15-3-1366: Dirc Florijsz. van Brabant, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van
Leyden, ridder (AA, fol. 31 en A, fol. 33).
..-.-13..: Diddeboy van Catwyc (AA, fol. 3 en 31).
..-.-13..: Maeslant (AA, fol. 3).
140. 4½ morgen land in Maselant.
6-1-1282: Dirc van der Goude na koop van de leenheer Dirc, heer van Wassenair, ridder (AA,
fol. 23v).
..-.-13..: Diyc van der Hoerne (AA, fol. 2v, 23v en 63).
141. 7 morgen land in een woning van 8 morgen in Maeslant ten zuiden van de kerk,
strekkende van, de Gaech oostwaarts tot aan de nieuwe weg, belend ten zuiden: de
graaf van Hollant, Jan Dirc Saysz. en Jan Vrijman.
30-12-1388: Willem van der Burch Symonsz. na opdracht uit eigen, te versterven op zijn dochter
Gheyle en haar zoons (B, fol. 38).
20-7-1438: Jacop van Alcmade Florijsz. (B, fol. 38).
25-2-1464: Engel van Alcmade bij dode van zijn vader Jacob van Alcmade (B, fol. 120).
20-2-1486: Engel van Alcmade krijgt het leen, dat belast is met 1 pond groot Vlaams wegens de
moeilijke economische toestand sedert de Utrechtse oorlog, ten vrij eigen in ruil voor het leen 73
(C, fol. 31v).
142. 9 morgen land in Maeslant met de er bij behorende uiterdijk.
15-5-1453: Beukel Gherijtsz. van Santen bij dode van zijn vader Gherijt van Santen (8, fol. 93).
26-10-1489: Gherijt Boeckelsz. van Santen bij dode van zijn vader Boeckel Gerijtsz. van Santen
(C, fol. 46).
26-4-1518: Jan Beukelsz. van Santen bij dode van zijn broer Gerijt Beukelsz. van Santen (D, fol.
58v).
9-9-1526: Dirijck Jansz. van Zanten bij dode van zijn vader Jan Beukelsz. van Zanten (D, fol.
88).
11-12-1551: Beuckel Dircxz. van Zanten bij dode van zijn vader Dirck Jansz. van Zanten (F, fol.
10v).
31-5-1600: Dirck Beuckelsz. van Zanten bij dode van zijn vader Beuckel Dircxz. van Zanten (H,
fol. 130v).
19-1-1647: Meester Beuckel van Santen bij dode van zijn vader Dirck Beuckelsz. van Santen,
auditeur van de grafelijkheid van Hollandt (L, fol. 81v).
28-8-1649: Meester Beuckel van Santen met ledige hand (L, fol. 81v).
4-5-1661: Jacob van Santen bij dode van zijn vader meester Beuckel van Santen (M, fol. 46v).
2-6-1673: Bartha van Santen, oud 7 jaar, dochter van wijlen Gerrit Beuckelsz. van Santen, hulde
door Cornelis Cool, poorter te Haerlem, volgens procuratie aldaar op ..-6-1673 verleden voor
notaris Laurens Baert door Hester Colderman, weduwe van meester Beuckel van Santen te
Haerlem, bij dode van haar oom doctor Jacob van Santen (M, fol. 129v).
20-11-1679: Deliana de Voocht, weduwe van Diderijck van Santen, cornet in de dienst van den
lande, hulde door meester Adriaen van der Goes volgens procuratie op 24-10-1679 verleden voor
notaris Pieter Baes te Haerlem, bij dode van haar dochter Bartha van Santen volgens octrooi d.d.
15-9-1678 en haar testament gepasseerd op 16-11-1677 voor hotaris Willem van der Hove te ‘s-
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Gravenhage, waarin zij na haar moeder haar neef Diedericq van Hogendorp, drost van Steenbergen, en zijn zusters Maria en Margaretha als erfgenamen aanwijst (M, fol. 156).
30-5-1682: Deliana de Voocht, gehuwd met Egbertus Renting, hulde door meester Willem van
Hogendorp volgens procuratie op 17-1-1682 verleden voor notaris Hendrick van Jellinckhuysen
te Haerlem (M, fol. 156).
13-2-1695: Deliana de Vooght, weduwe van Egbertus Renting, bij monde van Johan Hendrick
van Keggersvelt (M, fol. 156).
23-6-1700: Deliana de Voocht, gehuwd met Cornelis de With (M, fol. 156v).
Het leen 142 is gesplitst in 142A en 142B.
142A. 9 morgen land in de Aelkeetbuytenpolder, belend ten oosten: de Rijskade, ten zuiden: Philips Doelman, ten westen: de Gaegh en ten noorden: de heer Kocks te Delft.
24-8-1701: Willem Verkaden in de Zuytbuyrt te Maeslant na overdracht tegen 2669 gulden door
Deliana de Vooght, gehuwd met Cornelis de With (N, fol. 64v).
23-4-1725: Willem Verkaden met ledige hand (N, fol. 64v).
5-10-1739: Cent Willemsz. Verkade bij dode van zijn vader Willem Verkade (O, fol. 75v).
142B. De noordelijke helft van 2 morgen land ten zuiden van de Boonesluysehaven, zijnde
de uiterdijk, strekkende tot in de Mase.
30-6-1700: Joris Arentsz. Verdonck, grutter te Maessluys, na overdracht tegen 360 gulden door
Deliana de Vooght, gehuwd met Cornelis de With (N, fol. 51v).
16-3-1703: Arij Jorisz. Verdonck, oud 20 jaar, grutter op de hoek van het Sant in de Haegh,
oom: Daniël Arentsz. Verdonck, bij dode van zijn vader Joris Arentsz. Verdonck (N, fol. 72).
28-6-1708: Arij Jorisz. Verdonck doet zelf hulde (N, fol. 72).
24-4-1724: Arij Jorisz. Verdonck met ledige hand. (N, fol. 72).
13-3-1741: Philip Fransse Doelman na overdracht door Arij Jorisz. Verdonck (O, fol. 88).
4-4-1743: Neeltje Philips Doelman, gehuwd met Willem Willemsz. Verkade, bij dode van haar
vader Philip Fransse Doelman (O, fol. 108).
143. 9½ morgen land in Maeslant, genaamd de Ouden Camp, belend ten westen: het land,
dat vroeger van Clays Rotemuyl was, ten oosten: Willem van Zijl, strekkende van de
Lyerweg tot de Schede.
..-.-1393: Jan de Meyer na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op de twee
oudste kinderen van zijn broer Jan Willemsz. (B, fol. 1).
143 bis. Land tussen Borgerdijk en Schede in Mazelant, belend ten oosten: Gystgen uter
Lier Heynricsz. (1419: Sint Aechten zusterhuis te Delf), Huge Massigodsz. en Boudyn Hert Boudijnsz.
..-.-1...: Aernt Rotemuyl, als leenman vermeld op 23-6-1419. (Delftse Statenkloosters, Sint
Agatha, inv.nr. 50).
144. 9½ morgen te Maselant voor Willem Oudziersz. tussen de kerckweg en de nieuwe
weg, belend ten noorden: de heren van het Duytschen huys, ten zuiden: Willem
Nagel.
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18-11-1380: Willem Pijn na opdracht uit eigen, te versterven op Lijsbet, gehuwd, met Willem
Oedziersz., zijn jongste dochter bij zijn vrouw Rijckairt, en bij gebreke van haar op zijn zoon
Jacob Pijn (A, fol. 42v).
..-.-13..: Jacoppijn Willem Pijnsz. (vermeld op 8-3-1396, AA, fol. 61).
4-10-1424: Jacob Pijn en tocht zijn vrouw (A, fol. 42v).
21-11-1455: Willem Pijn Jacobsz. bij dode van zijn vader Jacob Pijn, met lijftocht voor Margriet
Mathijsdochter (B, fol. 99).
25-3-1462: Willem Pijn Jacobsz. tocht zijn vrouw Margriete Mathijs Hermansdochter (B, fol.
113v).
16-4-1472: Jan Reyster bij dode van zijn ‘zoon’ Willem Pijn en draagt het leen over aan Dirck
van Bossche Pietersz. (C, fol. 9).
21-1-1474: Dirck van Bossche krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 352 (C, fol. 9v).
145. 10 morgen land te Maeslant (1641: in de Dijckpolder, tussen de Saynwatering en de
dijk), belend ten zuiden: de heren van het Duytschen Huys (1641: over welk land een
laan loopt, die als uitpad mag worden gebruikt volgens contract d.d. 10-12-1625), ten
westen: de Maesdijck, ten oosten: de woning ter Hoeve van meester Gherijt van der
Hoeve, leenroerig aan de graaf (1651: van meester Berchout, raad en rekenmeester
van de Staten van Hollandt, 1726: Theodorus van der Houte) en ten noorden: ver
Naeldwijker kinder land (1641: Willem Ariensz. Dijckshoorn en de weduwe van
Franck Doensz. van der Houff, 1651: de jonkvrouwe van Noordingen en Jan Vranckenz. van der Houff), (de hele hofstad van der Hoeve is in 1641 20 morgen groot).
9-1-1435: Meester Gherijt van der Hoeve, gehuwd met jonkvrouwe Hadewij van Abbenbroeck,
na opdracht uit eigen (B, fol. 28v).
25-4-1444: Adriaen van der Hoeve, gehuwd met Agnese Ottendochter van Egmonde, nicht van
de leenheer Henric, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader meester Gherijt van der Hoeve (B, fol. 57).
19-6-1475: Joost van der Hoeve Adriaensz. (C, fol. 13).
13-4-1493: Heer Cornelis Cruesinck, ridder, heer van Benthuysen, na overdracht door Joost van
der Hoeve (C, fol. 55v).
11-1-1522: Jonkvrouw Lysbeth heer Cornelis Cruesincxdochter, broer: Frans Cruesinck, bij
dode van haar vader heer Cornelis Cruesinck, na verzuim (D, fol. 65v).
9-1-1560: Heynrick Croesinck, heer van Benthuysen, bij dode van zijn tante vrouwe Elyzabeth
Croesinck, gehuwd met heer Roelof van Dongen (E, fol. 94v).
21-6-1582: Jonkvrouwe Sandrina Croesinck, gehuwd met meester Gerrijt van Wijngaerden, heer
van Benthuysen, raad in de Hoge Raad van Hollandt (H, fol. 11v).
7-2-1595: Emerentia van Wijngaerden, hulde door haar vader Gerrit van Wijngaerden, heer van
Benthuysen, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Sandrina Croesingh volgens haar testament
d.d. 13-7-1588 en octrooi d.d. 28-6-1586, behoudens de lijftocht van haar vader (H, fol. 103).
28-1-1631: Jonkheer Jacob van Zevender, heer van Kenenburch, nadat zijn moeder vrouwe
Besten van Brienen, vrouwe van Kenenburch, ambachtsvrouwe van Maeslant, Maessluys, Schipluyde, weduwe van jonkheer Otto van Zevender, als zijn voogdes de koop had genaast door
Pleun Jansz. Proot van jonkvrouwe Emerentia van Wijngaerden, gehuwd met de heer van Nederhorst, hulde door meester Cornelis van Strijen, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens
procuratie d.d. 13-10-1630 (K, fol. 82v).
5-2-1641: Jonkheer Otto Frederick van Sevender, heer van Kenenburch, onmondig, hulde door
Pieter van Duvesteyn, officier van Kenenburch, volgens procuratie op 30-3-1640 verleden door
zijn moeder vrouwe Beatrice van Schagen, bij dode van zijn vader jonkheer Jacob Frederick van
Sevender, heer van Kenenburch (L, fol. 12v en 18).
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3-7-1641: Pieter Willemsz. van Voorstadt na overdracht op 13-4-1641 door Adriaen Cleywech,
secretaris van Maeslandt, volgens procuratie op 2-3-1641 gepasseerd voor het Hof van Hollandt,
namens jonkheer Otto Frederick van Sevender (L, fol. 22).
..-1-1648: Pieter Willemsz. van Voorstadt met ledige hand (L, fol. 22).
15-7-1649: Pieter Willemsz. van Voorstadt met ledige hand (L, fol. 22).
3-8-1657: Margaretha van der Vorst, gehuwd met Everard Lodesteyn, oud burgemeester van
Delft, lid van de Staten Generaal, bij dode van haar oom Pieter Willemsz. van Voorstadt en
draagt het leen over aan haar zuster Jacoba van der Vorst, gehuwd met meester Paulus Berchout,
die het geeft aan haar zoon Pieter Berchout (M, fol. 3v).
3-1-1714: Paulus Tedingh van Berckhout bij dode van zijn vader Pieter Berckhout (N, fol. 133).
16-12-1726: Theodorus van den Houte, predikant te Maeslandt, na koop tegen 4088 gulden
samen met 6½ morgen in leen van de grafelijkheid tegen 2982 gulden van Paulus Thedingh van
Berckhoudt (N, fol. 208).
30-11-1741: Willem van Duyn, marktschipper van de Maesdijck naar Delft, na koop tegen 295
gulden per morgen op 30-6-1741 van Theodorus van den Houte, predikant te Maesland, plus 1
morgen vrij land en belast ten behoeve van de verkoper met 3000 gulden (O, fol. 90v, 18-11772: Johanna Hermanides, weduwe van Theodorus van den Houte, verklaart dat de hypotheek
is afgelost).
146. 38 morgen land met de erbij behorende uiterdijk te Maeslant, belend ten noorden:
Heer Huge Mulock, jonkvrouwe Haeskijn van der Hoeve en Scout Florijsz., ten
oosten: Lichtevoetsvaart, ten zuiden: Machtelt, gehuwd met Vriese van der Hoeve
met een grafelijk leen, ten westen: de dijksloot.
25-4-1407: Jan van Puttesteyn, gehuwd met Cleymense, te versterven op zijn zoon Dirc van
Putensteyn (B, fol. 3).
Het leen 146 is gesplitst in 146A en 146B.
146A. 8 morgen land, belend ten westen: het leen 145B, ten noorden en ten zuiden: als het
leen 145.
4-4-1431: Dirc van Puttensteyn (B, fol. 21).
15-7-1437: Jan Jan Wouterszoonsz. na overdracht door Dirc Jansz. van Puttensteyn (B, fol. 34v).
8-8-1468: Meester Phillips Cod, doctor in de medicijnen, na overdracht door Jan Jan Wouterszoonsz. (B, fol. 123).
21-3-1470: Meester Phillips Codde, meester in de medicijnen van de heer van Wassenair, krijgt
het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 435 (C, fol. 5).
146B. 18 morgen land met de erbij behorende uiterdijk, belend ten westen: de heerweg,
ten oosten: het leen 145A, ten noorden en ten zuiden: als het leen 145.
5-4-1431: Jacob Pijn, gehuwd met Lijsbet Willem Heyendochter, na overdracht door Dirc van
Puttensteyn (B, fol. 21v).
147. Een paar broedende zwanen in Maesland.
17-5-1649: Willem van der Woert (L, fol. 94).
148. Een paar broedende zwanen rond de woning van meester Apollonius Sepotte te
Maeslant.
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12-5-1631: Meester Apollonius Sepotte, lid van de Hoge Raad (K, fol. 79).
MONSTER
149. 4 morgen land in de Poeldijc, ten noorden van de kapel.
..-.-1294: De abdis en het convent van Rinsburg en Berta, zuster van de leenheer Tijderijc, heer
van Wasnaer, krijgen het leen ten vrij eigen na overdracht door Johan de Mues (Archief van de
abdij van Rijnsburg, inv. 389).
150. 6 morgen jand aan de oostzijde van de Zwartendijc.
..-.-13..: Philipsdochter uter Liere (AA, fol. 13).
151. 16½ morgen in de Poeldijc in Monster (1366: 7 morgen land, belend ten oosten: Wendetyenssloot, ten westen: Heynric van Groeneweghe met 4 morgen land, door hem
gekocht van heer Dirc van Wassenair en burggraaf van Leyden, ridder, en van
Sophie Jan Muysdochter).
..-.-13..: Sophie Jan Muysdochter (AA, fol. 1).
26-6-1366: Sophie Jan de Muysdochter met het verkleinde leen (AA, fol. 30v).
152. 18 morgen land te Monster, belend ten oosten: Philips Nachtegail, ten zuiden: de
Zuytgantel, ten westen: Alfert van der Horst en ten noorden: de Grote Gantel.
10-3-1406: Heer Jan van Heemstede, heer van Benthuysen, na opdracht uit eigen, zoals het leen
133 (B, fol. 80).
153. Een paar broedende zwanen rond de hofstad van Adriaen van der Made in de
parochie van Naeltwijck in de jurisdictie van Monster.
13-11-1578: Adriaen van der Made Arlewijnsz. te Delft, die er op 12-10-1578 om verzoekt (G,
fol. 79v).
2-4-1580: Hadewij Adriaensdochter van der Made, gehuwd met Symon Adriaensz. van Groenewegen, bij dode van haar vader Adriaen van der Made (G, fol. 95).
154. Een paar oude zwanen, rond de hofstad te Poel tussen Naeldwijck en ‘s-Gravenzande
(1497: in de ambachten Monster en Naeldwijck).
10-2-1420: Gerijt van Poel Aerntsz. (9, fol. 27).
..-.-1497: Jonkvrouwe Janne Aelbrechtsdochter van Egmonde, gehuwd met Claes van Liebbersteyn (C, fol. 70v en 96).
155. Een tiende in Monster, genaamd Oudenburchmade (Oudenbroeckmade, 1367: Oburghertiende, 1453: of de Madetiende) en een tiende genaamd Smaltiende (1367: tussen
Oburghertiende en het leen 156) in de Poeldijc.
..-.-1...: Jan van den Campe (AA, fol. 1).
8-9-1367: Coenraet uut den Campe, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van
Leyden, ridder (AA, fol. 31 en 63v).
14-3-1423: Jan uuten Campe, hulde door zijn broer Airnt uuten Campe, bij dode van zijn vader
(A, fol. 33).
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10-7-1453: Aernt van Camp nadat het leen bij dode van zijn broer Jan van Camp als recht leen
was afgestorven (9, fol. 96).
29-8-1464: Engebrecht van Camp bij dode van zijn vader Aerndt van Camp (9, fol. 120).
12-2-1472: Engebrecht van Camp, gehuwd met Beatris, krijgt recht van opvolging voor een
dochter (C, fol. 7v en E, fol. 17v).
20-2-1486: Jonkvrouwe Pieternelle Engelbrechtsdochter van Camp, oom: Hannert van Wijck,
behoudens de lijftocht van haar moeder jonkvrouwe Agniese Aerntsdochter van Wijck (C, fol.
35v en 47v).
13-10-1532: Jonkvrouwe Agniese Barthout van Gerwensdochter, gehuwd met Jan van der
Dussen, bij dode van haar moeder Pieternelle Engebrechtsdochter van Camp (E, fol. 18).
9-12-1536: Jonkvrouwe Agniese Barthout van Gerwensdochter, weduwe van Jan van der
Dussen, voogd: Anthonis Aertsz. (E, fol. 18).
30-4-1572: Jonkheer Barthoult van Gerwen bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Agnies
Barthout van Gerwensdochter (G, fol. 38v).
13-7-1580: Pieter van Gerwen Barthoutsz., onmondig, hulde door Nicolaes de Grebber op
verzoek van zijn moeder Dyna Matheusdochter, bij dode van zijn vader Barthout van Gerwen
Jansz. (G, fol. 96).
28-5-1583: Catharina Anthonisdochter van Hove, oom: Aert Aertsz. van Hove, oudste dochter
van Jannetge van Gerwen, die een tante was van wijlen Pieter van Gerwen Bertoutsz. (H, fol.
16v).
21-5-1601: Ghijsbrecht Jansz. Blaix, onmondig, vader: Jan Ghijsbrechtsz. Blaicx, bij dode van
zijn moeder Catharina Anthonisdochter van Houve (H, fol. 135).
5-6-1631: Aernt Jansz. Bleisen na overdracht door zijn broer Ghijsbrecht Jansz. Blaix (K, fol.
80).
7-4-1636: Simon van Caitshuysen, kastelein van Honsholredijck, baljuw en rentmeester van
Naeltwijck, na overdracht door Arent Jansz. Bleyssen ofte Blaix (K, fol. 114).
2-10-1650: Hendrick van Catshuysen bij dode van zijn vader Simon van Catshuysen, baljuw en
rentmeester van Naeltwijck en Monster (L, fol. 123v).
30-7-1661: Hendrick van Catshuysen als onversterfelijk erfleen (L, fol. 123v en M, fol. 47).
20-3-1662: Pieter Polaert na overdracht door Hendrick van Catshuysen, advocaat voor het Hof
van Hollandt (M, fol. 5111).
14-12-1667: Isack Polaert bij dode van zijn vader Pieter Polaert (M, fol. 89).
20-2-1671: Maria Polaert, gehuwd met Lodewijck Lindzay, bij dode van haar broer Isack Polaert
(M, fol. 121v).
4-11-1675: Meester Johan Coenen, substituut griffier van de Hoge Raad van Hollandt, na overdracht door Maria Polaert, gehuwd met Lodewijck Lindsay (M, fol. 141v).
5-1-1682: Pieter Coenen, secretaris van de sociëteit te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn vader
meester Johan Coenen, griffier van de Hoge Raad en secretaris van de sociëteit te ‘s-Gravenhage
(M, fol. 182v).
28-7-1700: Johan François Coenen, oud 6 jaar, oom: Aelbert Coenen, bij dode van zijn vader
Pieter Coenen, secretaris van de sociëteit te ‘s-Gravenhage (N, fol. 53).
6-11-1702: Meester Aelbert Coenen, schepen in de Briell, na overdracht tegen 1500 karolus
gulden door meester Johan de Veer, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op
19-10-1702 voor notaris Willem van Rest te Briel verleden door Catharina Johanna Ormeo
aldaar namens haar zoon François Coenen (N, fol. 69v).
14-2-1718: Meester Quintijn Coenen te Serdam, officier en dijkgraaf van de ban van Oostzanen,
bij dode van zijn broer meester Albert Coenen, burgemeester en raad te Brielle en raad en generaal meester van de munt, hulde door Johan van Ruyll, procureur voor het Hof van Hollandt,
volgens procuratie op 14-6-1717 verleden voor notaris Adam van der Smaling te ‘s-Gravenhage
en draagt het leen over aan Maria Françoise Fagel, weduwe van meester Aelbert Coenen, hulde
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door Johan van Campen, procureur voor het Hof van Hollandt volgens procuratie op 4-10-1717
voor notaris Johan Hemelschau te Briele en draagt het tegen 300 gulden en een halve stuiver
over aan meester Willem van Erpecum (N, fol. 155).
156. Een korentiende (1452: twee blokken tienden, 1678: waarin een derde blok allodiaal
is) te Monster in de Poeldijc (1434: waarin de kapel staat) belend ten zuiden: de heer
van Arckel, ten noorden: Ghijstgen van Ammers en ten oosten: heer Jan uter Wijf.
..-.-1...: Ghisebrecht heer Engebrechtsz. (AA, fol. 1 en fol. 63v).
..-.-13..: Engebrecht uut den Wairde (vermeld op 8-9-1367, AA, fol. 31, ook vermeld als Engebrecht van Rijswijc, AA, fol. 64).
9-11-1414: Jan van Rijswijck als onversterfelijk erfleen, zoals zijn vader Engebrecht het als
rechtleen hield (A, fol. 16 en B, fol. 29v).
12-5-1421: Jan van Rijswijck met ledige hand (A, fol. 16).
8-9-1423: Jan van Rijswijck tocht zijn vrouw jonkvrouwe Adriaen van den Berghe (A, fol. 39).
28-7-1434: Beatrijs Jansdochter van Rijswijck met één blok, waarin de kapel staat, na overdracht
door haar vader Jan van Rijswijck en diens oudste zoon Joost, bij kinderloos overlijden te versterven op haar jongste broer of zuster, door haar vader gewonnen bij haar moeder Adriaen, bij
gebreke hiervan op Jan van Rijswijcks dochter Adriaen, mits zij niet de oudste leenvolgster van
haar moeder is. Indien dit wel het geval is, zal het leen komen aan Joost van Rijswijck. Adriaen,
de vrouw van Jan van Rijswijck, doet afstand van haar lijftocht (B, fol. 27v).
4-2-1435: Joost van Rijswijck bij dode van zijn vader Jan van Rijswijck (B, fol. 30).
7-7-1441: Joost van Rijswijck tocht zijn vrouw jonkvrouwe Jutte Heinric Scaaendochter van der
Biesen (B, fol. 52).
24-1-1452: Joost van Rijswijck, neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden, tocht zijn zuster Beatrize aan de helft van het leen, waaraan haar moeder jonkvrouwe Adriaen die de stiefmoeder van Joost is, haar lijftocht heeft (C, fol. 89).
21-1-1474: De onmondige kinderen van Jan Dedel krijgen na dode van hun moeder jonkvrouwe
Beatrise, en van hun oom Joost van Rijswijck uitstel van verheffing (C, fol. 10).
4-4-1484: Jan Dele van Rijsoort (C, fol. 29).
29-11-1518: Jonkvrouwe Machtelt van Rijsoerde, voogd: Florijs Oom van Wijngarden heer
Jacobsz., ridder, bij dode van haar broer Jan van Rijsoerde (D, fol. 60v).
9-8-1524: Gherijt van Valckensteyn, onmondig, hulde door meester Abel van Couster, raad
ordinaris van Hollandt, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Machtelt van Rijsoirde (D, fol. 73).
2-6-1556: Nicolaes van Valckesteyn, onmondig, oom: meester Arnoult Coubel, ontvanger van
het gemene land van Hollandt, bij dode van zijn vader Gerrijt van Valckesteyn (F, fol. 29).
22-12-1563: Nicolaes van Valckesteyn doet zelf hulde (F, fol. 29v).
19-3-1602: Jonkvrouwe Geertruydt van Valckesteyn in de Hage, weduwe van jonkheer Guillaume Berchon, heer van Neufmenyl, hulde door Joost van Rhijn, procureur voor het Hof van
Hollandt, volgens procuratie op 14-3-1602 verleden voor notaris Govert van Rijswijck, bij dode
van haar broer Nicolaes van Valckesteyn, raad in het Hof van Hollandt, volgens diens testament
d.d. 1-9-1596 en octrooi d.d. 14-9-1585 (H, fol. 136v).
10-9-1605: Jonkvrouwe Johanna van Valckesteyn, hulde door Joest van Rhijn, procureur voor
het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 21-7-1605 verleden voor notaris Willem van Laerschot in de Hage, bij dode van haar zuster jonkvrouwe Geertruyt van Valckesteyn, weduwe van
jonkheer Guillaume du Prez en de Berchon, heer van Neufmenijl, volgens haar testament op 308-1602 gepasseerd voor notaris J. van Rhijn, waarin zij tot haar andere erfgenamen benoemt haar
zuster Anna van Valckensteyn en Marie en Magdalena, de dochters van wijlen broer jonkheer
François van Valckensteyn, en octrooi d.d. 31-1-1593 (I, fol. 1).
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13-5-1631: Jonkvrouwe Magdalena van Valckesteyn, gehuwd met Jacob Witse, sergeant majoor
generaal van het leger van de Verenigde Nederlanden, bij dode van haar tante jonkvrouwe
Johanna van Valckesteyn, volgens haar testament op 21-4-1629 gepasseerd voor notaris Jacob
Boot te ‘s-Gravenhage, waarin zij bepaalt te willen worden begraven in het graf van haar zuster
en zwager van Berchan in de kerk aldaar en volgens octrooi d.d. 30-1-1593 (K, fol. 77).
23-4-1634: Jonkheer Jacob Wits, hulde door Jan van Rhijn, bij dode van zijn vrouw jonkvrouwe
Magdalena van Valckensteyn, volgens haar testament d.d. 26-6-1619, waarbij zij aan haar man
21.000 gulden vermaakt en aan haar nicht Agatha van der Nijenburch haar groot paarlen snoer.
Na de dood van haar man zullen haar erfgenamen diens aandeel krijgen, n.l. haar oom van Egmondt van de Nyenburch voor één hand krijgt haar land onder Oudorp, genaamd Nyenburch,
haar neef Adriaen van Egmondt van der Nijenburch met zijn neef Jan van der Nyenburch voor
één hand, haar nicht Hogebets met haar zusters kinderen voor één hand en haar neef van der
Mijle voor één hand. Zij legateert aan haar neef Maes haar tienden te Monster, aan haar neef de
Grand 500 gulden, aan haar nicht van Macket 1000 gulden, aan haar nicht van der Meer 1000
gulden en aan monseigneur Volbergen 1500 gulden. Het testament is geregistreerd door notaris
Pieter Pietersz. van Groenewegen te ‘s-Gravenhage (K, fol. 95; op 3-2-1624 compareren voor
notaris Cornelis Vosmer te ‘s-Gravenhage als erfgenamen: Jacques Wijts, jonkheer Andries
Reyssenaer van Nyestet, ritmeester en jonkheer Philips Charles de Greun, namens hun echtgenoten en de overige kinderen en nakomelingen van jonkheer Davidt van Valckesteyn; jonkheer Adriaen van Egmondt van der Nyenburch, jonkheer Adelbert van Egmondt van der Nyenburch, de heer van der Mijle, jonkheer Johan van Egmondt van der Nyenburch, meester Adriaen
Hogerbeets, advocaat voor het Hof van Hollandt, mede namens zijn zusters, de heer Sonck, lid
van de Staten Generaal, namens zijn vrouwe, haar broer en haar zusters).
6-6-1634: Heer Cornelis van der Mijle, heer van der Mijle en Sint Anthonispolder, bij dode van
jonkvrouwe Magdalena van Valckensteyn, gehuwd met jonkheer Jacob Wijts, nadat in mei het
leen ten onrechte was verzocht door jonkheer Gooswines Maes (K, fol. 98).
25-2-1643: Jonkheer Johan Maes bij dode van zijn broer jonkheer Goswines Maes, die het bezat
volgens het testament van zijn nicht jonkvrouwe Magdalena Valckensteyn (L, fol. 37).
26-2-1643: Adriaen, heer van der Mijle, Baccum, Dubbeldam, Alblas, Bleskensgrave, goeverneur van Willemstadt, namens de gemene erfgenamen van jonkvrouwe Magdalena van Valckensteyn, hulde door Jacob Bosch te ‘s-Gravenhage volgens procuratie d.d. 19-2-1643, bij dode van
zijn vader heer Cornelis van der Mijle, heer van de Mijle en Sint Anthonispolder (L, fol. 38).
17-6-1649: Jacob Bosch met ledige hand (L, fol. 38).
17-1-1665: Heer Jan van der Mijle, heer van der Mijle en Baccum, onmondig, hulde door Jacob
Bosch, bij dode van zijn vader heer Adriaen van der Mijle, heer van de Mijle etc. (M, fol. 70v).
11-3-1673: Petronella, baronesse van Wassenaer, weduwe van heer Adriaen van der Mijle, hulde
door Jacob Bosch, bij dode van haar zoon heer Jan van der Mijle heer van der Mijle, Dubbeldam,
Baccum, Alblas, Bleskensgrave en Sint Anthonispolder (M, fol. 128).
13-6-1678: Vrouwe Clara Elisabeth van der Mijle, gehuwd met Frederick van Reede, heer van
de Lier, hulde door haar rentmeester Willem Schoon volgens procuratie d.d. 9-6-1678, bij dode
van haar broer heer Jan van der Mijle, heer van de? Mijle, Baccum, Dubbeldam, Bleskensgraef,
Sint Anthonispolder en Alblas, volgens octrooi d.d. 24-8-1665 en zijn testament gepasseerd op
17-12-1672 voor notaris Cornelis Hartman te ‘s-Gravenhage, waarin hij zijn moeder voor de
helft, zijn oudste zuster Clara voor een vierde en zijn zusters Maria Agatha en Anna Magdalena
samen voor een vierde deel tot erfgenamen benoemt en na scheiding op 27-12-1677 (M, fol.
152).
27-5-1710: Vrouwe Wilhelmina Henriette van Rhede, vrouwe van Noortwijck en Sint Anthonispolder, gehuwd met heer Wigbold van der Does, heer van beide Noortwijcken en lid van de
Staten-Generaal, hulde door Otto van Campen volgens procuratie d.d. 20-5-1710, bij dode van
haar moeder vrouwe Clara Elysabeth van der Mijle vrouwe van de Lier (N, fol. 112).
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9-6-1717: Jonkheer Steven van der Does, onmondig, hulde door Otto van Campen volgens procuratie op 16-4-1716 door zijn vader Wigbold van der Does, heer van beide Noortwijcken, verleden, bij dode van zijn moeder vrouwe Willemine Henriëtte van Rhede, vrouwe van Noortwijck
(N, fol. 151v).
1-11-1725: Jonkheer Steven van der Does, heer van Noortwijck, doet zelf hulde (N, fol. 151v).
26-4-1733: Vrouwe Theodora Audilia van Doys, hulde door Willem Boeckwijt, secretaris van
Noortwijck, volgens procuratie d.d. 12-1-1733, bij dode van haar man Steven van der Does, heer
van Noortwijck, volgens diens testament op 29-6-1725 gepasseerd voor notaris Willem Boeckwijt aldaar en octrooi d.d. 12-3-1721 (O, fol. 7v).
5-5-1741: Adriaen Hoogop Junior, baljuw, schout en secretaris van Noortwijck, doet hulde omdat Willem Boeckwijt is overleden (O, fol. 7v).
NAALDWIJK
157. 1 morgen land te Naeldwijc, waarop vroeger Dammes die Baerdemaker woonde.
22-2-1345: Jan Back na overdracht door jonkvrouwe Alijt Willem Henricszoonsdochter (AA,
fol. 33).
NOOTDORP
158. 4 morgen land te Noottrop, belend ten oosten: Dirc Vincke (1430: Gherit Louesz.,
1590: de weduwe van Jan Jacobsz. in het Ossenhooft te Delft, 1643: Maria van der
Dussen, 1731: de weduwe van Dominicus van Knijnenburgh), ten westent: Aechte
Loefsdochter (1430: Claes die Groet, 1590: de erfgenamen van Maritge, weduwe van
Dirck Jansz., brouwster in de Dubbele Sleutel te Delft, 1643: de weduwe van de advocaat Jacob van der Houwe, 1731: de erfgenamen van Maria van der Hoeve), ten
noorden: de heerstraat in het ambacht van Soeterwoude (1590: de Stompwijcse of
Cortelantse weg, 1643: of Cortwijckse weg), ten zuiden: (1628: de Molenweg) en
(1590: met het recht van moeren, mits het weer ingepoot wordt met elzenhout, 1692:
verpacht aan Neeltge Adriaens, weduwe van Willem Leendertsz. van Veen).
15-4-1385: Ghijsbrecht Jan Boenenz. na opdracht uit eigen (AA, fol. 61).
8-3-1396: Beatrijs Ghijsbrecht Jan Bonenzoonsdochter, hulde door Ysbrand Dirc Bokel Aerntszoonsz. (AA, fol. 61).
22-5-1430: Dirc Florijs Gherijtszoonsz. na overdracht door Claes Tou Ysbrantsz. (B, fol. 15v).
3-8-1518: Jan Wiggersz. na overdracht door Machteld Philips Janszoonsdochter, voogd: Jorijs
Pietersz. (D, fol. 57).
15-2-1519: Claes Dircxz. na overdracht door Jan Wiggersz. (D, fol. 60).
9-12-1539: Dirck Claesz. bij dode van zijn vader Claes Dircxz. (E, fol. 37v).
5-2-1551: Gerrit Dircksz. den Harst, ambachtsheer van Hoogeveen, na overdracht door Dirck
Claisz. Noirtdorp (F, fol. 8).
10-8-1558: Weyntgen Gerrit Dircxz. den Hartsdochter, hulde door Jacob van Boschuyssen
Dircxz., als enig kind en bij dode van haar vader Gerrit Dircxz. den Harst (F, fol. 53v).
14-1-1572: Claes Willemsz. van Dijck, poorter te Delft, na overdracht door Cornelis Pietersz.
van Beaumont namens Weyntgen Gerritsdochter (G, fol. 35).
18-1-1585: Thielman Willemsz., brouwer in de Visch te Delft, bij dode van zijn broer Claes
Willemsz. van Dijck na verzuim (H, fol. 28).
30-1-1590: Aper Fransz., brouwer te Delft, na overdracht door Thielman Willemsz., brouwer in
de Visch aldaar (H, fol. 48v).
26-4-1628: Meester Jacob Apersz. van der Houve (K, fol. 60).
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8-8-1643: Jonkheer Aper van der Houve bij dode van zijn vader meester Jacob Apersz. van der
Houve (I, fol. 40v).
24-6-1647: Jonkheer Jacob van der Houve, onmondig, oudoom: Johan van der Chijs, bij dode
van zijn vader jonkheer Aper van der Houve (I, fol. 85).
9-9-1648: Henriette van der Houve, onmondig, oudoom: Johan van der Chijs, bij dode van haar
broer jonkheer Jacob van der Hoeve (I, fol. 89v).
30-12-1669: Jonkvrouwe Henrietta van der Houve, gehuwd met Paulus Timmerman (M, fol.
90).
19-9-1680: Vrouwe Hendrina van der Houve, weduwe van Paulus Timmermans, bij monde van
Pieter van Peenen, commissaris van de patenten (M, fol. 89v).
31-3-1701: Paulus Paulusz. Timmermans, raad van justitie in het Hof van Suriname, hulde door
meester Adriaen van der Chijs volgens procuratie op 27-3-1692 verleden voor Johan Starbergh,
jurator bij het Hof van Suriname door Paulus -, Aper - en Christina Timmermans, kinderen van
wijlen Paulus Timmermans, maarschalk van het Nederkwartier van Utrecht en van Henrietta van
der Houwe, overleden april 1691 te Suriname, waarin deze hun goederen zal beheren, n.l. een
vierde deel van de woning de Schenkkan te Paepswoude, in zijn geheel groot 36 morgen, het
leen 158 en nog een leen groot 2 morgen 2 hond in Tedingherbroek, dat verpacht is aan Jacob
Walinghsz. en een tiende in de Opper Betuwe tegenover Nimmegen, bij dode van zijn moeder
jonkvrouwe Henrietta van der Houve, die hertrouwd was met Philips Bracht, koopman (N, fol.
60v).
29-10-1706: Johanna Christina Timmermans, weduwe van Jean du Vois en daarna van Andries
Chene, koopman te Suriname, hulde door Jan de Bries, notaris te Delft, volgens procuratie op
29-9-1705 te Paramaribo verleden, bij dode van haar broer Paulus Paulusz. Timmermans, overleden in september 1704 te Suriname en van haar zuster Adriana Timmermans, aldaar overleden in
september 1691 (N, fol. 91v).
21-12-1717: Meester Jan de Bries met ledige hand (N, fol. 91v).
3-12-1731: Jacob Althusius, mede namens zijn zusters Alida Jacoba -, Margaretha Susanna (onlangs overleden en die getesteerd heeft op 28-6-1726 voor notaris Abraham Treeuwen te
Amsterdam) en Sara Althusius, weduwe van Elbert Sticker, allen te Amsterdam, hulde door
notaris meester François Bogaert te Delft volgens procuratie verleden op 16-11-1731 voor
notaris Abraham Treewen te Amsterdam, bij dode van hun broer Samuel Althusius, raad fiscaal
te Suriname en aldaar overleden, volgens testament op 16-9-1711 gepasseerd voor Adriaen van
der Beets, gezworen klerk ter secretarie te Suriname, en die het leen had geërfd van zijn vrouw
Johanna Christina Timmermans, overleden op 27-2-1720 te Suriname, volgens haar testament op
16-9-1711 aldaar gepasseerd voor Abraham Kinckhuysen, secretaris (O, fol. 1).
10-9-1737: Jacob Althusius, hulde door meester François Bogaert, advocaat en notaris te Delft,
volgens procuratie verleden op 17-10-1735 voor notaris Abraham Treewen te Amsterdam, met
een vierde deel van het leen bij dode van zijn zuster Alida Jacoba, die wonende op de Leidse
gracht op 28-6-1726 voor dezelfde notaris testeert en met een vierde deel bij dode van zijn zuster
Sara, weduwe van Elbert Slicher, die op 9-6-1728 testeert voor Abraham Pieterson, gezworen
klerk ter secretarie te Suriname (O, fol. 47v).
159. Twee paar broedende zwanen rond de woning, genaamd de Pias, van meester Simon
van Veen in het ambacht Hogeveen.
21-3-1593: Meester Simon van Veen, advocaat voor het Hof van Hollandt (H, fol. 73v).
23-10-1611: Doctor Ysnout van Veen bij dode van zijn vader meester Simon van Veen (I, fol.
39).
9-12-1639: Simon van Veen, onmondig, hulde door Willem Canter, rentmeester te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 6-6-1639 voor notaris Garbrant van Warmenhuysen aldaar
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door zijn voogden meester Simon van Veen en Rochus Grijp van Valckensteyn, bij dode van zijn
vader meester Isenbout van Veen, heer van Hogeveen (L, fol. 10v).
23-7-1642: Simon van Veen doet zelf hulde (L, fol. 10v).
29-7-1642: Jacob van der Graeff, heer van Hogeveen en burgemeester te Delft, na overdracht
door Simon van Veen (L, fol. 31).
160. Een paar broedende zwanen rond de woning en 8 morgen 4 hond land op de Hoogeveen van Clara Willemsdochter, belend ten oosten: de Nieuwcooper weg, ten zuiden:
Dirck Joosten te Delft, ten westen: de Hoogeveense weg en ten noorden: Wigger
Arijsz.
19-9-1591: Clara Willemsdochter, brouwster in de Handt te Delft, hulde door haar schoonzoon
meester Anthonijs van Groenwegen, advocaat voor het Hof van Hollandt (H, fol. 63v).
PIJNAKKER
161. Twee paar broedende zwanen rond de woning van Jacob Fransz. van der Wyelen,
genaamd Clotersheul, te Pijnaecker en in het Berckelse meer.
4-1-1605: Jacob Fransz. van der Wyelen te Delft (H, fol. 146v).
RIJSWIJK
162. 2 morgen land in Scuuhoec (13..: in een woning genaamd Sculenberch te Rijswijc).
..-.-1...: Dieric van Groenevelt (AA, fol. 4).
..-.-13..: Symon Dircsz. (AA, fol. 63).
163. 2 morgen land in de Broecke in het Smaelweer te Rijswijc, belend ten oosten: Jan van
der Werve met een leen gehouden van heer Jan van Heemvliet heer Hughenz., ten
zuiden: de Zijdwinde, ten westen Claes Husenz. (1448: Claes Jansz.) en ten noorden:
de Maesloot (1448: de Maetsloot).
16-3-1406: Jan van der Werve na opdracht uit eigen en na koop van zijn neef Hughe van der
Bosch (B, fol. 19v).
..-.-1411: Willem van der Werve bij dode van zijn vader Jan van der Werve (B, fol. 19v).
18-1-1431: Willem van der Werve met ledige hand (B, fol. 19v).
21-9-1440: Lysbeth Jansdochter van der Werve (B, fol. 19v).
12-11-1448: Harper Claisz. uten Broick na overdracht door Willem Jacobsz. namens Elisabeth
Jansdochter van der Werve (B, fol. 74).
30-4-1475: Clays Harpersz. uyten Broeck (C, fol. 12).
164. 3 morgen land te Rijswijc, belend ten oosten: Jannes van Goch en ten westen: Floris
van den Boechorst.
1-11-1430: Florijs Jan Willem die Moerszoonsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 13v).
165. 5 morgen 1 hond land te Rijsswijck, gemeen met Bartelmeus Willemsz. goutsmit te
Delft, strekkende van de Vaart zuidoostwaarts tot aan de Zuytwinde, belend ten
noordoostem de woning van Meynse Jan Bogge, ten zuidwesten: Wijve, de weduwe
van Florens Heerman.
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..-.-14..: Jan van Leyenborch bij dode van zijn vader heer Arent van Leyenborch (A, fol. 45v).
1-4-1427: Jan van Leyenborch krijgt het leen ten vrij eigen (A, fol. 45v).
166. Circa 1390: de woning ter Borch tussen de Bredeweg en de Oude Kadijc met 15 morgen land, waarvan 2 morgen gheest zijn en 3 morgen kleiland. Belend ten oosten en
westen: (1694: Jacob van Leeuwen, 1706: meester Gijsbert van Leeuwen, 1707: Adriana Chenout), ten noorden: (1694: de Hoefkade) en ten zuiden (1694: de Grote heerweg). Het leen is in 1694 een onderdeel van een ten dele allodiale woning in de Noortpolder, groot 47 morgen 2 roede, belend ten westen: de weduwe van Pieter Hanout en
Frederick de Witte, gehuwd met de weduwe van Dirck van Soest en ten oosten: Pieter
Carel de Bils, heer van Coppensdamme, in 1707 behoort er ook 7 à 8 morgen land in
de Schapenweide te Rijswijck bij en is het hele complex getaxeerd op 26.000 gulden.
(1706: Vermeerderd met het recht van twee paar broedende zwanen rond de hofstad).
3-12-1307: Symon Symonsz. van der Borch bij dode van zijn vader (AA, fol. 30).
..-.-13..: Jan van der Borch (AA, fol. 4v en 30).
..-.-13..: Jan Jansz. van der Burch (vermeld op 19-4-1368, Collectie Op Straeten van der Molen,
deel III, fol. 877).
..-.-1428: Jan van der Burch na overdracht door Gerijt van der Burch (B, fol. 4).
1-12-1441: Ghertijt van der Burch Jansz. bij dode van zijn vader Jan van der Burch (B, fol. 52v).
6-11-1449: Gherijt van der Burch, neef van de leenheer Jacob, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden, tocht zijn vrouw Elysabeth Jansdochter uten Hage (Gemeente-archief ‘s-Gravenhage, heerlijkheidsarchief van Rijswijk, inv. 1, fol. 6 en B, fol. 79v).
5-11-1478: Jan van der Burch, bij dode van zijn vader Gerrit van der Burch (G, fol. 101v).
6-2-1486: Pieter Zuys na overdracht door Jan van der Burch Gerijtsz., behoudens de lijftocht van
diens moeder (C, fol. 32v).
20-7-1502: Cornelis Suys Pietersz. bij dode van zijn vader Pieter Suys (G, fol. 101v).
25-10-1522: Cornelis Zuys Cornelisz., onmondig, hulde door Jacop de Jong, bij dode van zijn
vader Cornelis Zuys (D, fol. 47v).
26-9-1581: Jonkvrouw Maria Suys, gehuwd met jonkheer Henrick van der Laen, bij dode van
haar vader heer Cornelis Suys, heer van Rijswijck, president van het Hof van Hollandt, volgens
octrooi d.d. 5-5-1539, mede voor zijn vrouw Marie Vincentsdochter, en zijn testament gepasseerd op 21-4-1557 voor notaris Herman Proost, waarin hij zijn dochters Barbara en Johanna uit
zijn eerste huwelijk met jonkvrouwe Marie, dochter van Vincent Dammasz., rekenmeester van
Hollandt, en Maria, Anna en Margaretha bij zijn tegenwoordige vrouw jonkvrouwe Anna de Bije
noemt en volgens de scheiding op 29-1-1581 ondertekend mede door Pieter Suys, W. de Berendrecht, J. de Jonge en J. de Hueyter (H, fol. 6 tot en met 8).
8-7-1624: Jonkheer Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijck, hulde door Goossen de Bije
volgens procuratie d.d. 28-6-1624, bij dode van zijn tante jonkvrouwe Maria Suys (K, fol. 35).
15-7-1650: Jonkheer Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijck, hulde door Gossen de Bye,
secretaris aldaar, volgens procuratie verleden op 7-7-1650 te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn
vader jonkheer Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijc en ‘s-Gravenmoer (L, fol. 122).
19-8-1659: Jonkheer Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijck, onmondig, hulde door Cornelis
van der Hoogh, rentmeester en secretaris te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie aldaar verleden op
1-8-1659 door zijn voogden heer Arent Adam van Wassenaer, heer van den Bosch en Wilhelm
van der Rijt, heer van Broechem, bij dode van zijn vader jonkheer Nicolaes van der Duyn,
gehuwd met Anna Machtelt van Berchem (M, fol. 30).
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16-2-1680: Jonkheer Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijck en de Meye, en belast op 30-101683 het leen ten behoeve van Dirck van Soest, solliciteur militair in den Hage, met 4000 karolus
gulden, die op 8-4-1694 afgelost zijn aan diens weduwe Maria Roelands (M, fol. 30v en 185).
25-1-1694: Jacob van Leeuwen, solliciteur militair te ‘s-Gravenhage, na overdracht door
Lourens Valck, schout te Rijswijck, volgens procuratie op 26-12-1693 verleden voor Johan
Snaedts en Arij Louwen de Cleyne, schepenen aldaar, door heer Nicolaes van der Duyn, heer
van Rijswijck en de Meye, kolonel van een regiment ruiters in dienst van den lande (N, fol. 3).
14-1-1706: Meester Gijsbert van Leeuwen bij dode van zijn vader Jacob van Leeuwen (N, fol.
90v).
29-11-1707: Adriana Chenout, hulde door haar zoon meester Pieter van Leeuwen volgens procuratie verleden op 2-11-1707 voor notaris Gijsbert de Cretser te ‘s-Gravenhage, bij dode van haar
man Jacob van Leeuwen, raad en vroedschap - en solliciteur militair in den Haghe, volgens diens
testament gepasseerd op 23-8-1703 voor dezelfde notaris en octrooi d.d. 11-10-1701 (N, fol.
97v).
2-8-1721: Meester Pieter van Leeuwen, mede namens zijn zusters Adriana Hester -, gehuwd met
meester Stephanus Loquet, advocaat voor het Hof van Hollandt, en Maria van Leeuwen, onmondig, bij dode van zijn moeder Adriana Chenout en draagt het leen over aan zijn zuster Adriana
Hester (N, fol. 170).
167. De woning behorende bij de hofstad te Werve te Rijswijck, waar Dirck Dammasz.
(1469: Hughe Dircxz.) op woont, groot 16 morgen. Belend ten oosten: een woning
toebehorende aan een kapelrie, waarvan Jan van Stienvoirden collator is en heer
Dirck Dammasz. bedienaar, ten zuiden: De Brede weg, ten westen: Gerrit van der
Burch’s land, dat hij in leen houdt van de abt van Egmond, ten noorden: de hoeve en
de hofsloot. (Eigenaars van het perceel zijn in 1480: Philips Ruychrock van den
Werve, 1539: meester Reynier Brundt na koop, 1541: Heynrick Reyersz. Brunt,
1552: Vrerick Regersz. Brunt, het huis heet in 1679: Gruysbeeck, zie het leen 168).
6-3-1453: Jan Ruychock na opdracht uit eigen (B, fol. 92v).
4-1-1469: Jan Ruychrock mag ten behoeve van zijn kinderen over het leen beschikken (C, fol.
2v).
11-10-1469: Jan Ruychrock krijgt het leen ten vrij eigen (C, fol. 85).
168. Twee paar zwanen met jongen in de grachten van Jan Ruychrocks woning en hofstad
ten Werve te Rijswijck en rond het leen 167.
6-3-1453: Jan Ruychrock (B, fol. 92v).
28-8-1480: Philips Ruychrock van den Werve (E, fol. 37).
Het leen 168 is gesplitst in 168A en 168B.
168A. Twee paar oude zwanen rond het huis en slot van de Werve.
29-1-1685: Vrouwe Maria van der Wiele van der Werve, weduwe van heer Govert Wuytiers,
heer van de Werve, hulde door haar rentmeester notaris Cornelis Ouwendijck te Delft volgens
procuratie op 13-1-1685 voor notaris Dirck van der Groe te Amsterdam (M, fol. 191).
14-12-1691: Heer Dirck Wuytiers, heer van de Werve, hulde door notaris Cornelis Ouwendijck,
rentmeester te Delft, volgens procuratie verleden op 27-11-1691 voor notaris Henrick Terbeeck
van Coesvelt in den Hage, bij dode van zijn moeder Maria van der Wiele van der Werve (M, fol.
219v).
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26-3-1734: Godefridus Franciscus Cromhout te ‘s-Gravenhage, heer van de Werve, hulde door
Gerrit van Asten, notaris en rentmeester aldaar, volgens procuratie verleden op 8-3-1734 voor
notaris Jan Ardinois te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn oom Dirck Wuytiers (O, fol. 22v).
168B. Een paar zwanen rond het leen 167 (1679: het huis Gruysbeeck buiten het dorp
Rijswijck).
28-9-1539: Meester Reynier Brundt, nadat het leen na de dood van Philips Ruychrock van den
Werve niet was verzoecht (E, fol. 37).
27-5-1541: Heynrick Reyersz. Brunt, onmondig, voogd: meester Gijbrecht Brunt (E, fol. 41).
27-4-1552: Vrerick Reyersz. Brunt bij dode van zijn broer Henric Reyersz. Brunt (F, fol. 12).
18-5-1679: Floris Bam krijgt op verzoek van zijn vader heer Cornelis Bam, heer van Vrijhoeven,
uitbreiding van het leen tot twee paar zwanen (M, fol. 155v).
169. Twee paar broedende zwanen rond de hofstad Blootinge te Rijswijck.
2-8-1577: Jacob Pijnsz. van Steenhuysen (G, fol. 67).
1-6-1591: Aelbrecht Pijnsz., onmondig, voogd: Cornelis van der Hoogh, bij dode van zijn vader
Jacob Pijnssen van Steenhuysen en draagt het leen over aan Zacharius Nobelaer als koper van de
hofstad Blotinge (H, fol. 60v).
2-6-1618: Cornelis Nobelaer bij dode van zijn vader Zacharius Nobelaer (K, fol. 14v).
29-1-1648: Jonkheer Justus Nobelaer, heer van Clinckerlant, onmondig, hulde door meester
Nicolaes Geltsack, advocaat voor het Hof van Hollandt, namens zijn moeder vrouwe Margaretha
van Melissant, vrouwe van Uytwijck, bij dode van zijn vader heer Johan Nobelaer, heer van
Kerckwerve en in Grijsoort, die het leen had verkregen na scheiding met zijn oom Cornelis
Nobelaer van de goederen van hun grootvader respectievelijk vader Zacharias Nobelaer, heer
van Melissant en in Grijsoort (L, fol. 87).
23-4-1663: Jonkheer Justus Nobelaer doet zelf hulde (L, fol. 87).
170. Een paar zwanen rond de hofstad van Croesinck, gelegen ten noorden en achter de
kerk van Rijswijck.
11-1-1587: Jonkvrouwe Sandrina Croeslinc, gehuwd met meester Gherrit van Wijngaerden, heer
van Benthuysen, lid van de Hoge Raad van Hollandt (H, fol. 35).
7-2-1595: Jonkvrouwe Jacobmijna van Wijngaerden, vader: Gerrit van Wijngaerden, heer van
Benthuysen, president van het Hof van Hollandt, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Sandrina
Croesinc (H, fol. 103v).
171. Een paar broedende zwanen rond het convent van Syon buiten Delft.
6-8-1567: Michiel Jansz. ten behoeve van het convent van Syon op verzoek van de prior broeder
Gerrit Jonisz. (G, fol. 14).
172. Een paar broedende zwanen rond de hofstad Ockenburch te Rijswijck.
28-4-1593: Jonkheer Adam van der Duyn (H, fol. 77v).
2-1-1605: Vrouwe Maria van der Duyn, vrouwe van Zanen, gehuwd met heer Reynout van Brederode, heer van Benthuysen en Spanbrouck, president van de Hoge Raad van Hollandt en Westvrieslandt, bij dode van haar vader jonkheer Adam van der Duyn, heer van Sanen (H, fol. 146).
12-10-1628: Jonkheer Adam Arent van Wassenaer van Duvenvoorde, heer van den Bosch, onmondig, oom: heer Reynout van Brederode, ridder, baron van Wesenberge, heer van Veenhuysen, Spanbrouck en Oosthuysen, president van de Hoge Raad van Hollandt, Zeelandt en
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Westvrieslandt, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Machtelt van der Duyn, echtgenote van
jonkheer Anthonis van Wassenaer van Duvenvoorde, heer van den Bosch, die het leen had
geërfd van de jong overleden jonkheer Adam van Brederode van Veenhuysen, heer van Saenen,
als erfgenaam van zijn moeder vrouwe Maria van der Duyn, vrouwe van Veenhuysen (K, fol.
63).
173. De smaltiende te Rijsewijc.
..-.-1...: Heer Aernt van Duvenvoirde (vermeld op 27-9-1358, AA, fol. 33v en 34v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan het leen 112 tot:
9-3-1560: Meester Cornelis Suys, heer van Rijswijck, president van het Hof van Hollandt, na
overdracht door heer Adriaen, heer van Duvenvoorde, op 6-3-1560 ten overstaan van Heyman
van Bleyenburch Adriaensz. en Adriaen van Bleyenburch Adriaensz., schout van Dordrecht,
leenmannen van Hollandt (F, fol. 69v).
26-9-1581: Jonkvrouwe Margareta Suys, hulde door haar zwager jonkheer Heynrick van der
Laen, bij dode van haar vader Cornelis Suys, heer van Rijswijck (H, fol. 8v).
27-3-1607: Nicolaes van der Duyn, onmondig, vader: jonkheer Adam van der Duyn, heer van
Rijswijck, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Margareta Suys, volgens octrooi d.d. 29-121580 en haar testament op 16-11-1603 gepasseerd voor notaris Salomon Lenarsz. van der Wuert
en behoudens de lijftocht van zijn vader (I, fol. 10).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 166 tot:
14-7-1691: Meester Paulus Assendelft, oud burgemeester en schepen van ‘s-Gravenhage, ten
behoeve van deze stad na overdracht door Johan Bout, secretaris van Rijswijck, volgens procuratie verleden op 31-5-1691 door Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijck en de Mije (M, fol.
213v).
20-9-1730: Meester Ghijsbert van Kinschot, burgemeester van ‘s-Gravenhage, ten behoeve van
deze stad na dode van meester Paulus van Assendelft (N, fol. 227v).
9-12-1737: Meester Willem van Assendelft, president burgemeester van ‘s-Gravenhage, ten
behoeve van deze stad, na dode van meester Ghijsbert van Kinschot (O, fol. 53).
SCHIPLUIDEN
174. 1 morgen land te Groenevelt.
..-.-1...: Dieric van Langhevelt (AA, fol. 3).
175. De helft van 20 hond land in het ambacht van Dorpp, waarvan de andere helft in leen
wordt gehouden door Philips van Dorpp (1447: Cornelis van Dorp) van de heer van
Yselsteyn, gemeen met het godshuis van Woude en met Reynier van Kyen. Belend ten
oosten: Pieter Gherijtsz. van Bennebroeck, ten westen: Willem van Naeldwijck, ten
noorden: de banweg, genaamd Gageweg, en een watering, genaamd de Gaege, ten
zuiden: een banwatering, genaamd de Grote vaert.
30-5-1432: Philips van Dorpp na opdracht uit eigen, te versterven op zijn broer Jan van Dorpp en
diens nakomelingen (B, fol. 69v).
15-10-1447: Cornelis van Dorp, neef van de leenheer Jacob, heer van Wassenaer en burggraaf
van Leyden, bij dode van zijn oom Philips van Dorp (B, fol. 70).
176. Een woning met 4½ morgen land in het ambacht van Groenevelt, belend ten noorden
en oosten: heer Jan van Groenevelt met de woning te Groenevelt, ten zuiden: de
vrouwe van Leyenberch met erfhuur en de vrouw van Bertholomeus uter Wijc, ten

79

westen: Dirc Kouttier met een woning, die hij in leen houdt van heer Bertholomeus
van Raephorst.
..-.-13..: Dirc van der Hoerne (AA, fol. 63).
177. Een woning met 5 morgen land in het ambacht van Groenevelt.
..-.-13..: Philips van Beesden (AA, fol. 3 en fol. 64).
178. 9 morgen land op de Heernesse op de Kadijc.
..-.-13..: De dochter van Philips uter Liere (AA, fol. 13).
179. 10 morgen land op de Hernesse in het ambacht van Groenevelt.
..-.-1...: Jacob van den Dam (AA, fol. 2).
180. 10 morgen land (1373: in het ambacht van der Dorpe, belend ten westen: De heren
van Sint Jan en de grens van het ambacht van Maselant, ten noorden: de Lierdike,
ten oosten: de abdis van Rijsburch, 1376: en meester Heynric meester Dircsz. van
Tienen, ten zuiden: 1376: de erfgenamen van de vrouwe van den Dorpe).
..-.-13..: Aernd van den Dorpe (AA, fol. 40).
12-5-1350: Vrouwe Baerte van den Dorpe Aerndsdochter (AA, fol. 35v).
13-9-1373: Willem van den Veen met de helft van het leen en mag dit eventueel ten vrij eigen
verzoeken en aan zijn dochters ten huwelijk geven (AA, fol. 40) en met de andere helft na zijn
oom Aernt van den Dorpse en diens dochter vrouwe Baerte van den Dorpe, te versterven, indien
zijn dochter Katrijn zijn leenvolgster niet is, op zijn dochters Katherine en Konegonde, is zij dit
wel, dan op zijn dochters Konegonde en Margriete en verder altijd op de maagschap van den
Dorpe (AA, fol. 40v).
18-5-1376: Willem van den Veen, oomzegger van Aernd van den Dorpe, krijgt de ene helft ten
vrij eigen, de andere helft zal versterven op zijn dochters Katherine en Konegonde elk voor de
helft, zal de eerste echter leenvolgster van haar vader zijn, dan zal de tweede het leen alleen
erven (AA, fol. 42v).
181. 15 morgen (1473: 10 morgen) land in het ambacht van Hodenpijl (1676: met huis,
berg en geboomte). Belend ten zuiden: (1583: Wigger Symonsz., 1676: de Achter
Hodenpijlse molen, 1709: de heer van Ellemeet), ten noorden: (1583: het Heilige
geestzusterhuis en het Oude gasthuis te Delft), ten oosten (1583: de Gaegh) en ten
westen: (1583: de Zijde of de Lierwatering, 1676: - en Gerrit Leendertsz., 1709: de
Krommesloot).
..-.-14..: Heer Gillis van Cralingen (AA, fol. 4).
26-1-1463: Floris van Cralingen, gehuwd met jonkvrouwe Elizabeth Jacobsdochter van Cats,
neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na verzuim tijdens
zijn minderjarigheid, bij dode van zijn vader heer Gillis van Cralinghen, ridder (B, fol. 116v).
..-.-147.: Gillis van Cralingen, vermeld 1473 (L.H. 283, fol. 30).
28-8-1484: Gillis van Cralingen, gehuwd met jonkvrouwe Gerrit van Nyevelt (C, fol. 30).
..-.-1...: Floris van Cralingen bij dode van zijn vader Gillis van Cralingen (Rep., fol. 276).
4-2-1518: Meester Jan Jacobsz. van Uytrecht met 10 morgen land, na overdracht door Floris van
Cralingen (D, fol. 54v).
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4-8-1518: Floris van Cralingen met 5 morgen land bij dode van zijn vader Gillis van Cralingen
(D, fol. 56 en 60).
6-8-1524: Meester Jan Jacobsz. van Uytrecht na overdracht door Floris van Cralingen (D, fol.
74).
1-8-1554: Jacob van Utrecht Jansz. bij dode van zijn vader meester Jan Jacobsz. van Utrecht (F,
fol. 21v).
2-4-1559: Claes Jacopsz. te Schipluyden na overdracht door meester Jacob van Utrecht (F, fol.
48v).
9-4-1583: Maritgen Claesdochter, behuwd oom: Joost Jacobsz., bij dode van haar vader Claes
Jacobsz. (G, fol. 37v).
..-.-1608: Hillegont Ariensdochter (Rep., fol. 276v).
14-6-1628: Dirck Cornelisz. van Brouck, na overdracht door zijn grootmoeder maternel Hillegont Ariensdochter, weduwe van Gerrit Geubelsz. van den Heuvel, met haar voogd Adriaen
Huygen Ter Sijde, zoals zij het leen reeds in 1625 aan hem had toegewezen (K, fol. 60v).
16-11-1634: Cornelis Cornelisz. Rijdt na overdracht door Dirck Cornelisz. van den Brouck (K,
fol. 100v).
9-8-1649: Cornelis Cornelisz. Rijdt met ledige hand (K, fol. 100v).
14-5-1676: Herman Arentsz. Delfsgauw na overdracht door Pieter Jansz. Duyvesteyn in de Lier,
Gerrit Jansz. Duyvesteyn te Maeslant en Trijntje Vrancken van der Burch te Hodenpijl, als door
het Hof van Hollandt op 22-3-1673 aangestelde curatoren over haar man Cornelis Cornelisz. van
Rijdt, die al jaren in een beterhuis te Delft als krankzinnige wordt verpleegd, zij behoudt op het
leen 6700 karolus gulden (M, fol. 143).
Het leen 181 is gesplitst in 181A en 181B.
181A. Een huis met berg, geboomte en 8 morgen 4½ hond land.
9-7-1709: Arien Hermansz. Delfgauw bij dode van zijn vader Harman Ariensz. Delfgauw (N,
fol. 107).
30-4-1725: Arien Hermansz. Delfgauw met ledige hand (N, fol. 107).
22-5-1737: Jacob Harmense Delfgauw bij dode van zijn broer Arien Harmense Delfgauw (O,
fol. 45v).
14-10-1737: Harmen Delfgauw, neef van - en na overdracht door Jacob Harmense Delfgauw (O,
fol. 52v).
181B. 1 morgen 1½ hond land (1741: belend ten oosten: het leen 181A, ten zuiden: de
Achter Hodenpijlse molen en ten westem de Lierwatering).
14-5-1676: Cornelis Leendertsz. Hodenpijl na overdracht door Herman Arentsz. Delfsgauw (M,
fol. 144v).
23-11-1711: Leendert Cornelisz. Hodenpijl bij dode van zijn vader Cornelis Leendertsz. Hodenpijl (N, fol. 118v).
31-1-1724: Leendert Cornelisz. Hodenpijl met ledige hand (N, fol. 118v).
16-6-1738: Leendert van den Bos na overdracht door Leendert Cornelisz. Hodenpijl (O, fol.
64v).
13-3-1741: Jan van den Bos te Schipluy bij dode van zijn vader Leendert van den Bos (O, fol.
88v).
182. (13..: De hofstad te Groenevelt met 80 morgen land, 1409: - met 75 morgen land en de
ambachtsheerlijkheid, belend ten oosten: de Monsterwatering, ten zuiden: heer
Aernt van Leyenberch en Heinric Doede, ten zuidwesterx heer Jan van den Woude
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en de Westvlietsloot, ten westen: Aernt Touwe Jansz., ten noorden: Jan Roelenz. met
land dat hij kreeg door zijn huwelijk met de dochter van heer Zweder van Heenvliet,
Aernt Touwe Claesz., Jan van Groenenvelde en Claes Adamsz.).
29-8-1262: Dirc, de oudste zoon van wijlen heer Arnold van Wassenaer, die een oom was van de
leenheer Dirc van Wassenaer, krijgt voor zowel zoons als dochters recht van opvolging (AA, fol.
33 en 58v).
..-.-12..: Phillips van Groenevelt, vermeld op 24-3-1295 (Archief Staten van Holland na 1572,
inv.nr. 2637d).
..-.-13..: Heer Jan van Groenevelt (AA, fol. 4).
..-.-13..: Heer Jan van Groenevelt (AA, fol. 36v; 18-11-1404: Hildegont Gheret Deversdochter,
weduwe van heer Johan van Groenevelt, namens haar 4 onmondige kinderen, enerzijds, en Heinric van der Woert, namens zijn vrouw Beatrijs, scheiden de erfenis van heer Johan. Zodra diens
zoon Jan mondig is, zal hij uit het leen 9½ morgen land in de Kadijc overdragen aan Beatrijs,
buiten de scheiding vallen de 50 pond per jaar, die vermaakt zijn aan de dochter van heer Zweder
van Heenvliet, Huisarchief Sijpesteyn, inv. 1439).
31-10-1409: Jan van Groenenvelde heer Jansz. (A, fol. 36v).
12-4-1423: Jan van Groenenvelde met ledige hand en tocht op 26-4-1423 zijn vrouw Alijd Volckericsdochter van den Toll (A, fol. 37).
25-4-1423: Jan van Groenevelt krijgt ten vrij eigen de helft van 19 morgen land, waarvan de
andere helft van hem door zijn broer Philips van Groenevelt in leen wordt gehouden, belend ten
oosten: Jan zelf met leenland, ten zuiden: Jacob van den Woude, ten westen: Jacob Aerntsz. en
ten noorden: een weg en Jan Aerntsz. Hij verkoopt het land aan Jan Airnt Touwenz. (A, fol. 7).
25-7-1430: Jan van Groenevelt geeft aan zijn dochter jonkvrouwe Alyden, non te Loesduynen,
een lijfrente van 6 beyerse gulden per jaar uit het leen (B, fol. 16v).
Het leen 182 is gesplitst in 182A en 182B.
182A. 5 morgen land op die Harnasch, belend ten oosten en zuiden: Jan van Groenevelt
met land, dat hij in leen houdt van de heer van Wassenair, ten westen: Gherijt
Aernt Toudenz. en ten noorden: het land van een kapelrie.
9-4-1431: Jan van Groenevelde, neef van de leenheer heer Heynric van Wassenair, burggraaf
van Leyden, krijgt het leen ten vrij eigen en verkoopt het aan Willem Dircxz. (Delftse Statenkloosters: Sint Agatha, inv.nr. 131).
182B. De hofstad Groenevelt met de ambachtsheerlijkheid en 47½ morgen land.
15-3-1433: Jan van Groenevelt heer Jansz. van Groenevelt, neef van de leenheer Heinric, heer
van Wassenaer en burggraaf van Leyden, nadat hij 20½ morgen land ten vrij eigen heeft gekregen (Huisarchief Sijpesteyn, inv. 1440).
12-4-1447: Jan van Groeneveld Jansz. bij dode van zijn vader en bewijst aan zijn oom Philips
van Groenevelt, gehuwd met Benedicta een lijfrente van 16 Wilhelmse Hollandse schilden uit
het leen (B, fol. 66).
6-3-1460: Jonkvrouwe Baerte Jansdochter van Groenevelt, weduwe van Jacob Tymansz. (1474:
te Utrecht), zoon: Gelmer Jacobsz., bij dode van haar broer Jan van Groenevelt (B, fol. 105 en
L.H. 283, fol. 30).
Het leen 182B is gesplitst in 182C, 182D en 182E.
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182C. 13 morgen land in de woning van Groenevelt (1608: 16 morgen land in de landen
behorende aan de hofstad van Groenevelt, 1648: gepacht door Ysbrandt - en Frans
Philipsz.).
30-9-1468: Jan Jacob Tymansz., middelste zoon van jonkvrouwe Barte Jansdochter van Groenevelt, na overdracht door zijn moeder (C, fol. 1v).
12-5-1479: Gelmer van Groenevelt, hulde door zijn broer Baernt van Groenevelt, bij dode van
zijn broer Jan van Groenevelt, behoudens de lijftocht van zijn moeder jonkvrouwe Baerte van
Groenevelt (C, fol. 20).
28-1-1497: Gelmart van Groenevelt Gelmartsz., onmondig, bij dode van zijn broer Cornelis van
Groenevelt, die overleden was voor hij het leen had verheven, voogd: Barent van Groenevelt,
hulde door meester Vranck van Essche (C, fol. 68v en Huisarchief Sijpesteyn inv.nr. 1440).
13-2-1586: Jonkheer Arnholt van Groenevelt bij dode van zijn vader heer Arent van Groenevelt,
ridder (H, fol. 31 en 1, fol. 16v).
23-12-1608: Heer Reynier van Aldebarnevelt, ridder, heer van Groenevelt, na overdracht door
Philippe le Mains te ‘s-Gravenhage volgens procuratie op 13-4-1608 voor notaris Willem van
der Brouck te Dordrecht verleden door jonkheer Aernoult van Groenevelt, heer van Neufville,
Arondeau en in Foreest, wonende te Dordrecht en de koop op 3-4-1608 door zijn vader heer
Johan van Oldebarnevelt, heer van de Tempel en Rodenrijs, ten behoeve van zijn zoon jonkheer
Reynier gedaan (I, fol. 18 en 19).
31-1-1624: Johan Halling ten behoeve van de grafelijkheid nadat het leen was geconfisceerd (K,
fol. 30).
4-2-1624: Jan van Oldebarnevelt Reynersz., hulde door Johan de Sahligher (K, fol. 31).
18-5-1633: Jonkheer Jacob van Oldebarnevelt, onmondig, hulde door jonkheer Jacob van Westerbaen zijn stiefvader bij dode van zijn broer jonkheer Johan van Oldebarnevelt, heer van
Berckel en Groenevelt, behoudens de lijftocht van zijn moeder vrouwe Anna van Brantwijck,
vrouwe van Brantwijck en Gijbelant (K, fol. 89v).
16-11-1649: Jonkheer Johan van Naeltwijck, heer van Berckel en Rodenrijs, mede namens zijn
broer jonkheer Reynier - en zijn zusters jonkvrouwen Anna Maria - en Adriana Catharina van
Naeltwijck, onmondig, kinderen van jonkheer Adriaen van Naeltwijck en wijlen vrouwe Franchoise van Oldebarnevelt, hulde door zijn stiefgrootvader heer Jacob Westerbaen, ridder in de
orde van Sint Michel, heer van Brantwijck en Gybeland, bij dode van zijn grootmoeder maternel
vrouwe Anna Weytsen, vrouwe van Brantwijck en Gijbelant, volgens octrooi d.d. 16-11-1605 en
haar testament op 28-6-1644 verleden voor notaris Johan van Steelant te Delft op het huis West
Escamp te Loosduynen, die het leen had geërfd van haar zoon jonkheer Jan van Oldebarnevelt,
maar het niet had verheven (L, fol. 104).
7-6-1651: Philips Doubleth, burgemeester te ‘s-Gravenhage, na overdracht door heer Jacob
Westerbaen, ridder in de orde van Sint Michel, heer van Brantwijck en Gijbelant, weduwnaar
van vrouwe Anna van Weytsen, vrouwe van Brandtwijck en Gybelandt, als voogd van haar
kleinkinderen jonkheer Reynier - en jonkvrouwen Anna Maria - en Adriana Catharina van
Naeldwijck, volgens haar codicil op 8-7-1648 voor notaris Johan van Steelandt te Delft op het
huis west Escamp te Loosduynen verleden en na verkoop op 15-5-1651 (L, fol. 140v).
19-1-1675: Franchoys Doubleth bij dode van zijn vader Philips Doubleth, heer van Groenevelt,
burgemeester van ‘s-Gravenhage (M, fol. 143v).
19-6-1689: Jonkheer François Doubleth van Groenevelt, onmondig, hulde door Floris van Brelle
volgens procuratie op 15-6-1689 verleden voor notaris Johan van Hervel, exploiteur voor het
Hof van Hollandt, notaris te ‘s-Gravenhage, door zijn moeder Maria Fagel, bij dode van zijn
vader François Doubleth, heer van Groenevelt, drost van Gorinchem (M, fol. 206v).
12-6-1693: Philips van Delden doet hulde omdat Floris van Brelle is overleden (M, fol. 207).
13-4-1714: Jonkheer François Doubleth, heer van Groenvelt, doet zelf hulde (M, fol. 207).
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19-8-1726: Jonkheer François Doubleth van Groenevelt, oud 8 jaar, hulde door Adam van der
Smaling, volgens procuratie op 13-8-1726 voor notaris Pieter de Lange te ‘s-Gravenhage
verleden door vrouwe Maria Fagel, weduwe van François Doubleth, heer van Groenevelt en
Moerkercke, François Fagel, griffier van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en
Cornelis Gerard Fagel, raadsheer in het Hof van Hollandt, als executeurs testementair van - en bij
dode van zijn vader François Fagel, heer van Groenevelt, volgens diens testament op 7-9-1725
voor notaris Adam van der Smaling te ‘s-Gravenhage, waarbij hij zijn 3 kinderen François,
Rijnier en Maria tot universele erfgenamen benoemd (N, fol. 207).
23-5-1742: Jonkheer François Doubleth, heer van Groenevelt, doet zelf hulde bij monde van
Jacob van der Beets volgens procuratie op 9-2-1741 gepasseerd voor notaris Abraham Cortebrand te ‘s-Gravenhage (N, fol. 207).
182D. 4 morgen land in de Harnasch in de woning van Groenevelt, belend aan 4 zijden
door Jan van Groenevelt met diens leen, met ten westen een kamp van 5 morgen,
met recht van uitpad over de Groneveltse laan.
31-5-1437: Arent van der Dois, neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden, na overdracht door Jan van Groenevelt, waartoe diens zoon Volkier van Groenevelt
op 7-5-1437 toestemming geeft, waarbij diens oom Philips van Groenevelt voor hem zegelt (B,
fol. 33v en Huisarchief Sijpesteyn inv. 1448).
24-6-1445: Margariete van der Doys, hulde door haar grootvader Heinric van Hout, bij dode van
haar vader Aernt van der Doys (B, fol. 33v en Huisarchief Sijpesteyn, inv. 1446).
26-11-1448: Margiete van der Does Arentsdochter, gehuwd met Jacob Cruesinck (Huisarchief
Sijpesteyn, inv. 1450).
17-5-1510: Heer Cornelis Cruesinck, ridder, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Margriete
Arentsdochter van der Does (D, fol. 36).
28-5-1521: Jacob Cruesinck bij dode van zijn vader heer Cornelis Cruesinck (D, fol. 58v).
7-5-1527: Henrick Cruesing, onmondig, oom: Françoes Crusings, bij dode van zijn vader Jacob
Cruesing (D, fol. 95).
7-1-1549: Meester Jan van Uytrecht na overdracht door Heinrick Cruesing (E, fol. 90v).
1-8-1554: Meester Jacob van Utrecht bij dode van zijn vader Jan van Utrecht (F, fol. 21v).
29-10-1576: Pouwels Jansz. van Utrecht bij dode van zijn broer meester Jacob van Utrecht
Jansz. (G, fol. 78).
22-4-1583: Jan Roo van Uytrecht bij dode van zijn broer Pouwels Jansz. van Uytrecht (H, fol.
15).
21-8-1592: Reynier van Oudtbarnevelt, onmondig, vader: Johan van Oudtbarnevelt, na overdracht door Jan Roo van Uytrecht, behoudens het vruchtgebruik voor hem en zijn vrouwe jonkvrouwe Antonia Roelants (H, fol. 67v).
22-12-1608: Heer Reynier van Oldebarnevelt, ridder, heer van Groenevelt, doet zelf hulde (H,
fol. 68v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 182C.
182E. De hofstad Groenevelt met 30 morgen land en de ambachtsheerlijkheid.
12-5-1479: Barent van Groenevelt na overdracht door zijn moeder jonkvrouwe Baerte van
Groenevelt, weduwe van Jacob Tymansz., behoudens haar lijftocht, na haar dood zal zijn broer
Gelmer van Groenevelt 40 Rijnse gulden per jaar uit het leen ontvangen (C, fol. 19 en fol. 20v).
30-4-1484: Gelmer van Groenevelt als oudste zoon - en bij dode van zijn moeder jonkvrouwe
Baerte van Groenevelt (C, fol. 29).
17-10-1486: Gellemer - en Barent van Groenevelt, broers, delen na twist het leen, onder bezegeling door Cornelis van Dorp en Herper van Foreest en belasten het met een rente van 1 pond
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groot Vlaams ten behoeve van Maertin Thou Pietersz. (C, fol. 30 en Huisarchief Sypesteyn, inv.
1443).
Het leen 182E is gesplitst in 182F en 182G.
182F. De helft van de hofstad Groenevelt en van 30 morgen land en de gehele ambachtsheerlijkheid.
13-2-1492: Gelmer van Groenevelt belast ten behoeve van Martin Thou Pietersz. het leen met
een rente van 1 pond groot Vlaams per jaar (C, fol. 51v).
..-.-15..: Gelmer van Groenevelt belast ten behoeve van Mertijn Aerntsz. van Groenevelt het leen
met een rente van 9 Rijns gulden van 40 groten per jaar (D, fol. 41).
Het leen 182F is gesplitst in 182H, 182I, 182J, 182K en 182L.
182H. 3 morgen land in de woning van Gronevelt.
17-1-1514: Meester Jan Jacobsz. van Uytrecht na overdracht door Gelmer van Gronevelt (D, fol.
46v).
182I. 5 morgen land in de woning van Gronevelt, belend ten westen: de woning van Jacob
van Matenesse en het land van Jacob van Bleyswijc, ten oosten: 5 morgen land, ten
noorden: de zusters van Sint Aechten binnen Delft en ten zuiden: de woning of het
teelland van Oude Pieter Claesz.
25-2-1513: Meester Jan Jacobsz. van Uytrecht na overdracht door Gelmer van Gronevelt (D, fol.
44v).
182J. De helft van de hofstad.
27-12-1514: Meester Jan Jacobsz. van Uytrecht na overdracht door Gelmer van Gronevelt (D,
fol. 48).
182K. De ambachtsheerlijkheid.
18-8-1525: Ghelmaert van Groenevelt Ghelmaertsz. en draagt het leen over aan meester Jan van
Uytrecht Jacobsz. (D, fol. 80v en 81v).
182L. 5 morgen 4½ hond land.
18-8-1525: Ghelmaert van Groenevelt Ghelmaertsz. (D, fol. 80v).
6-11-1531: Arent van Groenevelt Gelmersz. bij dode van zijn vader Gelmer van Groenevelt (E,
fol. 15v).
6-7-1532: Meester Jan Jacobsz. van Uytrecht, baljuw van Delfland, na overdracht door Ariaen
van Borsselen, baljuw van Wassenair, volgens procuratie verleden op 30-5-1531 door jonkvrouwe Marije van Yselsteyn, weduwe van Gelmer van Groenevelt, en haar zoon Aernt van
Groenevelt (E, fol. 16).
182G. De helft van de hofstad Groenevelt en van 30 morgen land.
29-5-1504: Jonkvrouwe Baerte van Groenevelt, onmondig, voogden op 25-5-1504 door de stad
Utrecht aangesteld: Allert van Lexweerde, Wilgier Jacobsz. en Egbert van Groenberch, bij dode
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van haar vader Barent van Groenevelt, die gehuwd was met jonkvrouwe Jutte Stevansdochter
van Suylen. Haar jongere zuster jonkvrouwe Marie van Groenevelt laat bij monde van haar neef
Henric de Voeght van Rinevelt ook rechten op het leen gelden (D, fol. 23v).
30-1-1517: Willem van Dorschen vernieuwd de hulde omdat Allert van Lexwarde is overleden
(D, fol. 23v).
18-8-1525: Ghelmaert van Groenevelt Ghelmaertsz. bij dode van zijn ooms dochter jonkvrouwe
Baerte van Groenevelt en tocht op 25-10-1525 zijn vrouw Marie (D, fol. 80v en fol. 84).
6-11-1531: Arent van Groenevelt Gelmersz. bij dode van zijn vader Gelmer van Groenevelt (E,
fol. 15v).
Het leen 182G is gesplitst in 182M en 182N.
182M. De helft van 30 morgen land.
31-5-1531: Meester Jan Jacobsz. van Utrecht na overdracht door Adriaen van Borsselen namens
jonkvrouwe Marie van Ysselsteyn, weduwe van Ghelmer van Groenevelt, en haar zoon Arent
van Groenevelt (Huisarchief Sijpesteyn, inv. 1445).
182N. De helft van het huis en de hofstad, schuren, bergen, timmeringen, boomgaarden,
bomen, tuinen, lanen en uitwegen.
6-7-1532: Meester Jan Jacobsz. van Uytrecht na overdracht door Ariaen van Borsselen namens
jonkvrouwe Marie van Yselsteyn en haar zoon Arent van Groenevelt (E, fol. 16).
De lenen 182H, 182I, 182J, 182K, 182L, 182M en 182N zijn herenigd tot het leen 182E.
182E. De hofstad van Groenevelt met opstallen, visserijen, leenmannen en ambachtsheerlijkheid met 30 morgen land.
1-8-1554: Meester Jacob van Utrecht bij dode van zijn vader meester Jan van Utrecht (F, fol.
21v).
31-10-1575: Jan Roo van Utrecht, stadhouder en rentmeester van de goederen van de Leck en
Polanen, hulde door Erasmus van Reynechon, schout van Munster, volgens procuratie op 12-101575 gepasseerd voor het gerecht te Antwerpen, bij dode van zijn broer meester Jacob van
Utrecht (G, fol. 56v).
29-10-1576: Pouwels Jansz. van Uytrecht bij dode van zijn broer meester Jacob van Uytrecht
Jansz. (G, fol. 78).
25-2-1583: Meester Johan van Oldebarnevelt, pensionaris van Rotterdam, na overdracht door
meester Vrederick Verhorst, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie d.d. 9-21583 door Pouwels van Utrecht Jansz. te Rotterdam wonende (H, fol. 14).
22-4-1583: Jan Roo van Utrecht na overdracht door meester Johan van Oldebarnevelt (H, fol.
14).
21-8-1592: Reynier van Oudtbernevelt, onmondig, vader: Johan van Oudtbernevelt, na overdracht door Jan Roo van Uytrecht, gehuwd met Antonia Roelants, behoudens het vruchtgebruik
(H, fol. 67v).
22-12-1608: Heer Reynier van Oldebarnevelt, ridder, doet zelf hulde (H, fol. 68v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 182C.
183. Een rente van 2 pond 1 schelling 3 penning Vlaams per jaar uit het leen 182G.
25-10-1525: Cornelis Hendricsz. (D, fol. 83).
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25-5-1548: Pieter Cornelisz., onmondig, grootvader: Heynrick Aemsz., bij dode van zijn vader
Cornelis Heynricksz. (E, fol. 101v).
2-8-1557: Pieter Cornelisz. doet zelf hulde (E, fol. 101v).
11-10-1563: Pieter Cornelisz. verklaart dat de rente is afgelost door meester Jacob van Utrecht
(E, fol. 101v).
184. Een rente van 50 karolus gulden per jaar uit het leen 182E.
12-6-1626: Vrouwe Maria van Oldebarnevelt, vrouwe van der Mijle, Backum en Oud Alblas,
gehuwd met heer Cornelis van der Mijle, ridder, heer van der Mijle, Dubbeldam en Oud Alblas,
volgens een bepaling op 21-8-1592 gemaakt door Jan Roon van Utrecht (K, fol. 50).
1-1-1661: Adriaen van der Mijle, heer van der Mijle, zoon van wijlen Maria van Oldebarnevelt,
verklaart dat de rente is afgelost door meester Pieter de Sallengre, rentmeester van de goederen
van wijlen de vrouwe van Brantwijck, met 1250 gulden (K, fol. 50).
185. Een rente van 50 karolus gulden per jaar uit het leen 182E.
12-6-1626: Vrouwe Deliana van Wesenberg, vrouwe van Cats en Guntersteyn, gehuwd met
jonkheer Theophilus van Cats, heer van Cats, Heylo, Oosdom, Colster enz., zoals ten behoeve
van wijlen haar moeder vrouwe Geertruydt van Oldenbarnevelt, vrouwe van Veenhuysen, op 218-1592 was beschikt door Jan Roon van Utrecht (K, fol. 50v).
27-9-1653: De rente is afgelost (K, fol. 50v).
186. Twee paar broedende zwanen in de heerlijkheid en bij de hofstad van Groenevelt op
‘t Woudt in de Zwet, in de Groeneveltse - en in de Monsterse watering.
18-5-1593: Reynier van Oldebarnevelt, onmondig, vader: Johan van Oldebarnevelt (H, fol. 78).
18-12-1605: Heer Reynier van Oldebarnevelt, ridder, doet zelf hulde (H, fol. 78).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 182C.
187. Twee paar broedende zwanen rond het huis en de landen van Lambert d’Overschie
in Groenevelt onder het Wout.
2-3-1648: Lambert d’Overschie (L, fol. 88).
25-5-1649: Lambert d’Overschie met ledige hand (L, fol. 88).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 17C van de Burcht van Leiden.
188. Tien paar oude zwanen met hun jongen in het ambacht van Sciplieden of elders.
14-11-1414: Philips den Bloten, neef van de leenheer Philips, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden (B, fol. 8v).
189. Twee paar (1498: een paar) oude zwanen rond het huis van Philips den Bloten (1461:
het huis Kenenburch) te Sciplieden.
12-4-1429: Philips den Bloten (B, fol. 8v).
9-9-1461: Aelbert van Egmondt Ottenz., neef van de leenheer Jan, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden (B, fol. 123v).
30-9-1498: Heer Otte van Egmonde, ridder, na overdracht door jonkvrouwe Janne Aelbrechtsdochter van Egmonde (D, fol. 6v).
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8-10-1510: Bertelmeeus van Egmonde bij dode van zijn vader heer Otte van Egmonde, ridder
(D, fol. 39v; het leen is per abuis gesteld op Bertelmeeus, in plaats van zijn broer Adriaen, Rep.,
fol. 275).
11-2-1551: Oth van Egmondt na overdracht door Bartholomees van Egmont, baljuw van
Noirtich (F, fol. 9).
30-9-1587: Jonkheer Jacob van Egmondt, heer van Kenenburch, bij dode van zijn vader heer
Otto van Egmondt (H, fol. 37).
20-9-1618: Jonkheer Otto van Sevender bij dode van zijn oom jonkheer Jacob van Egmont,
volgens diens testament d.d. 31-10-1613 en octrooi d.d. 17-3-1600 (K, fol. 16v).
8-12-1627: Jonkheer Jacob van Sevender, heer van Kenenburch, onmondig, hulde door Pieter
van Duvesteyn, volgens procuratie door zijn moeder Beste van Brienen op 6-12-1627 verleden,
bij dode van zijn vader jonkheer Otto van Sevender, volgens diens testament gepasseerd op 2112-1628 voor notaris Pieter Bor in den Hage en behoudens de lijftocht van zijn moeder (K, fol.
58).
29-5-1640: Jonkheer Otto Frederick van Sevender, heer van Kenenburch, onmondig, hulde door
Pieter van Duyvesteyn, officier van Kenenburch, volgens procuratie op 30-5-1640 verleden voor
notaris Heribert Vosmer te ‘s-Gravenhage door zijn moeder vrouwe Beatrice van Schagen, bij
dode van zijn vader jonkheer Jacob van Sevender (L, fol. 13).
190. Een paar zwanen rond het huis van Adriaen Duyck te Schipluy, genaamd Corpershoeck.
1-7-1607: Adriaen Duyck, secretaris van de Ridderschap van Hollant (I, fol. 13v).
13-5-1626: Adriaen van der Meer, onmondig, mede namens zijn broers en zuster, kinderen van
wijlen jonkvrouwe Anna Duyck, hulde door Gerrit Geubel, commies van finantieen, bij dode van
zijn grootvader Adraen Duyck (K, fol. 49v).
191. Een paar broedende zwanen rond de woning van Cornelis Couwenburch van Beloys,
van ouds genaamd Oost Buttendijck, te Schipluyden.
17-3-1648: Cornelis Couwenburch van Belois (L, fol. 88).
16-2-1671: Marya van Soutelande, zwager: Pieter van Groenevelt, burgemeester te ‘s-Gravenhage, bij dode van haar man Cornelis van Couwenburch van Belois, oud-schepen en weesmeester aldaar, volgens zijn testament, gepasseerd op 21-1-1670 voor notaris Pieter Groeneweghen te ‘s-Gravenhage (M, fol. 122).
23-9-1680: Maria van Soutelande, gehuwd met meester Jacob van der Essche, commissaris van
het klein zegel van Hollandt, bij dode van haar tante Maria van Soutelande, weduwe van Cornelis Couwenburch van Beloys (M, fol. 162).
192. Twee paar zwanen in het ambacht van Bottendijke.
15-10-1447: Cornelis van Dorp, neef van de leenheer Jacob, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden (B, fol. 70).
De overige lenen zijn gelijk aan die van de lenen 18 en 18B van de Burcht te Leiden.
VLAARDINGEN
193. De toren in Hoylierhouck met de boomgaard, groot 4 hond, van de westzijde in
(vanaf 1629 zonder de boomgaard) 3 morgen land, belend ten noorden: de Hoge vijf
morgen, ten oosten: de Oude Vlairdingh, ten westen: de Lange kamp van Clattenburger woning, ten zuiden: de Hoge zeven hond. (Vanaf 1629: benevens de Hoge
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zeven hond, belend ten westen: de Lange drie morgen, ten zuiden: Jacob Seu, ten
noordoosten: de Hoge drie morgen).
12-8-1404: Muys Hugenz. van Hoyliede na opdracht uit eigen (A, fol. 13v).
..-1421: Geertruut Muys Hugenzoonsdochter, voogd: Gerijt Higenz. van Hekelingen (A, fol. 14).
27-5-1426: Gerijt Hugenz. van Hoyliede, zoals zijn broer Muys Hugenz. en diens dochter Geertruyt het leen hielden (A, fol. 44v en B, fol. 8v).
26-6-1443: Wermbout Jacobsz. van Hoeyliede na overdracht door zijn oom Gherijt Hugenz. van
Hoelyede, zoals deze het van zijn nicht Gheertruut Muys Hugenzoonsdochter had geërfd (B, fol.
54v en D, fol. 26v).
27-6-1443: Wermbout Jacobsz. tocht zijn vrouw Katherijn Coppijn Claeszoonsdochter (B, fol.
55).
11-12-1446: Jacob Wermboutsz. bij dode van zijn vader Wermbout Jacobsz. (B, fol. 64v).
14-10-1482: Jacob Jacobsz. (C, fol. 26v).
11-9-1507: Jacob meester Jacob Holijnsz., onmondig, voogd: Adriaen Jacobsz., bij dode van zijn
vader meester Jacob Holy (D, fol. 26).
16-7-1540: Willem Adriaensz. na overdracht door Jacob Holy Jacobsz. (E, fol. 39v).
21-10-1591: Pieter Willemsz. Holy na overdracht door zijn vader Willem Adriaensz. Holy (H,
fol. 65).
15-2-1610: Cornelis Adriaensz. Jonghknecht, neef van - en na overdracht door Cornelis Pietersz.
Holy volgens procuratie verleden op 14-2-1610 voor het gerecht van Vlaerdinghen door zijn
vader Pieter Willemsz. Holy, die het leen eerst op 11-3-1609 verkocht had aan heer Philips Doubleth, ontvanger generaal der Verenigde Nederlanden, en aan Hugo Muys van Holy, schout van
Dordrecht en baljuw van Strijen, welke verkoop door de nieuwe leenman op 9-12-1609 is
genaast (I, fol. 25).
30-6-1614: Doctor Johan Basius, raad en rekenmeester van Hollandt, na overdracht door
François de Witte, procureur voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 15-5-1614
verleden door Cornelis Adriaensz. Jongeknecht te Enchuysen, met nog 3 morgen land leenroerig
aan Matenesse. Hulde door Jacob van Mirop, griffier van de Rekenkamer van Hollandt, volgens
procuratie d.d. 26-6-1614 (I, fol. 50).
6-3-1629: Doctor Johan Basius, raad en rekenmeester van Hollandt, heer van Harincarspel, krijgt
de 4 hond land, ten vrij eigen om zijn hofstede te Holy nader te beneficieëren met plantagiën en
met het graven van grachten en draagt hiervoor op 7 hond land, genaamd de Hoge zeven hond
(K, fol. 65).
15-3-1646: Heer Dirck Graswinckel, ridder, advocaat fiscaal van de Grafelijkheidsdomeinen van
Hollandt, bij dode van zijn oom maternel Johan Basius, raad en rekenmeester van de Grafelijkheid van Hollandt, heer van Herenkerspel en Holy, volgens octrooi d.d. 20-4-1623 en testament
d.d. 2-4-1644, waarin hij tot erfgenamen benoemt zijn neven Dirck Graswinckel, zoon van wijlen zijn zuster Tiette Graswinckel en meester Franck van der Meer, zoon van wijlen zijn broer
(L, fol. 69v).
16-10-1666: Meester Philips Weverincks, rekenmeester van Amsterdam, mede namens Adriaen
en Hendrick Weverincks, kinderen van Sophia van der Meer, bij dode van meester Diderick
Graswinckel, griffier en secretaris van de Chambre Mypartie, volgens het testament van Johan
Basius (M, fol. 83v).
3-2-1667: Abraham Adriaensz. Graswinckel met een derde deel van het leen bij dode van zijn
neef meester Dirck Graswinckel, ridder, heer van Holy (M, fol. 85v).
20-5-1667: Sophia van der Meer, weduwe van meester Philips Weverinck, burgemeester van
Nimmegen, hulde door haar neef Anthony Weverincks volgens procuratie op 18-5-1667 gepasseerd voor notaris Gerrit Breugel te Amsterdam, bij dode van meester Johan Basius en meester
Diderick Graswinckel (M, fol. 88).
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18-12-1710: Meester Anthony Weveringh, heer van Holy, raad en oud schepen van Delft, gecommiteerde ter admiraliteit op de Maze te Rotterdam, bij dode van zijn oom meester Philips
Weveringh (N, fol. 113v).
31-7-1721: Meester Maerten Weveringh, heer van Holy, secretaris van de assurantiekamer te
Amsterdam, bij dode van zijn vader meester Anthony Wevering, weduwnaar van Maria Hogenhoeck, volgens testamenten d.d. 25-2-1719 en op 19-8-1728 gepasseerd voor notaris Pieter Coel
te Delft; in het eerste testament worden genoemd zijn zoons Adriaen, Maerten en Cornelis en
zijn dochter Sophia, de oudste zoon Adriaen is voor het tweede overleden (N, fol. 169).
194. 24 morgen land in het ambacht van Gherijt van Egmonde in Vlaerdingen, belend ten
oosten: Symon van der Burch, ten zuiden: de weg die door de schout van Vlaerdingen
wordt geschouwd, ten westen: Jan Fisens en heer Gherijt van Egmond, ten noorden:
Jan van Alcmade.
10-3-1436: Heer Jan van Heemstede, heer van Benthuysen, neef van de leenheer Philips, heer
van Wassenair en burggraaf van Leyden, op gelijke wijze als de lenen 134 en 152, na opdracht
uit eigen (B, fol. 79v).
195. Een rente van 5 pond hollands per jaar uit de tol te Vlaerdinghe.
..-.-13..: Heer Aernt van Duvenvoerde (AA, fol. 4v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 119.
196. Twee paar broedende zwanen in Vlaerdingen en Vlaerdingerambacht.
29-7-1656: Jonkheer Pieter van Ruytenberch, heer van Vlaerdingen en Vlaerdingerambacht,
hulde door Pieter van Groenevelt, notaris in den Hage, volgens procuratie verleden op 22-7-1656
voor notaris Jurryaen de Ruyt (L, fol. 209v).
VOORBURG
197. 1 morgen land te Voirburch in de woning van Willem van Oesterzeel.
..-.-1...: Dieric Boffel (AA, fol. 1v).
4-11-1356: Mouwerijn Aechtenz. na overdracht door Symon Dirc Boffelsz. (AA, fol. 25v).
198. 1 morgen broekland achter het huis van Philips van Oesterzeel (13..: te Voirburch in
Philips woning van Oesterzeel, belend ten oosten: de burggraaf van Leydent, ten
westen: Jan van Berghen, ten noorden: de vrouwe van de Binchorst, ten zuiden: een
banwatering, genaamd de Broecsloot).
..-.-1...: Philips van Oesterzeel (AA, fol. 1).
..-.-13..: Willem van Oesterzeel (AA, fol. 59 en 63v).
199. De woning te Tol (circa 1400: groot 7 hond) te Voorburch.
..-.-1...: Willem Heymme (AA, fol. 1).
18-6-1333: Willem Heym Coenraetsz. van Tol (AA, fol. 29).
..-.-13..: Voppe van den Bosch (AA, fol. 56).
25-4-1379: Dirc van der Does, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden
(AA, fol. 56).
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200. Land te Voerburch, strekkende van de Vliet ten halve Vene (tot aan ‘s-Gravenveen),
breed 12 gaarde, belend ten oosten: Dirc Balie, ten westen: de graaf van Hollant, ten
noorden: ‘s-Graven wildernis en ten zuiden: de Vliet.
..-.-1...: Claes van Voerburch (AA, fol. 2 en 63).
201. Het huis en de hofstad, genaamd Lewensteyn, met 6 morgen land samen met 4 morgen allodiaal land (1722: gelegen in 11 morgen), het geheel belend ten oosten: Jan
Arentsz. en de kinderen van Pieter Gheyenz. (1450: Pieter van Dam). Het leen is belend ten oosten: (1574: Dirck van Alckemade, 1614: jonkheer Dirck van Alckemade,
1646: jonkheer Christiaen van Alckemade, 1710: jonkheer Diederick van Alckemade,
1722: vrouwe Theodora van Alckemade, 1727: jonkheer Paulus van Alckemade), ten
noorden: de Middelweg (1450: de heerweg), ten zuiden: de Vliet, ten westen: Bertelmees Symonsz. (1450: de heilige geest te Voirburch, 1614: Derck Gerrit Jaepe) en
gelegen (1710: bij de Wieckerbrug over de Vliet).
7-10-1413: Phillips van der Does na overdracht door zijn vader Symon van der Does samen met
4 morgen land er bij gelegen en 19 morgen land in Tedingerbroeck te Zoeterwoude, belend ten
westen: Pieter Ruysch, ten oosten: Airnt Wiggersz., ten noorden: de Vliet en ten zuiden: de
Gawech. Hij geeft aan zijn vrouw jonkvrouwe Airnt van Rosendael als morgengave 6 morgen
land uit de 19 morgen van de oostzijde in: bij vooroverlijden van Phillips zal zij behalve haar
eigen goederen haar morgengave en haar juwelen ook de helft van het leen behouden, bij vooroverlijden van jonkvrouwe Airnt zal Phillips alleen een rente van 50 pond per jaar uit haar leengoederen krijgen, de engelse nobel gerekend voor 3 pond (A, fol. 10).
20-9-1439: Bartholomeus van der Doys, neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenair en
burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader Philips van der Doys (B, fol. 49v).
16-4-1450: Kerstant van Alkemade na overdracht door Bertelmeeus van der Does Philipsz. (A,
fol. 10v en B, fol. 82v).
20-11-1469: Dirck van Alcmade bij dode van zijn vader Kerstant van Alcmade (C, fol. 3v).
25-2-1492: Kerstant van Alckemade Dircsz. bij dode van zijn vader Dirck van Alckemade (C,
fol. 55).
22-12-1537: Dirck van Alckemade Kerstantsz. bij dode van zijn vader Kerstant van Alckemade
(E, fol. 31v).
27-10-1574: Korstiaen van Alckemade, hulde wegens afwezigheid door zijn broer Pouwels van
Alckemade, bij dode van zijn vader Dirck van Alckemade (G, fol. 49).
28-6-1577: Korstiaen van Alckemade doet zelf hulde (G, fol. 49).
29-7-1614: Jonkheer Dierck van Alckemade na overdracht door zijn vader jonkheer Korstiaen
van Alckemade (I, fol. 51).
7-1-1646: Corstiaen van Alckemade, onmondig, neef: jonkheer Johan van Egmont van der Nieuburch, bij dode van zijn vader Dirck van Alckemade (L, fol. 59).
4-6-1649: Jonkheer Corstiaen van Alckemade doet zelf hulde bij monde van jonkheer Jan van
Nieuburch (L, fol. 59).
11-3-1710: Jonkheer Diderick van Alckemade, zoon van wijlen Jan van Alckemade en Johanna
van Schellenbergh, bij dode van zijn oom jonkheer Corstiaen van Alckemade, heer van Leeuwensteyn, gewoond hebbende te Moll in de Spaanse Nederlanden, van de Roomse religie, en
volgens octrooi d.d. 22-11-1687 en testament op 7-5-1700 voor het Hof van Hollandt verleden
(N, fol. 111).
15-4-1722: Vrouwe Theodora van Alckemade, vrouwe van Kreuningen en Leeuwesteyn,
wonende op Leeuwesteyn, bij dode van haar man heer Diederick van Alckemade, heer van
Kreuningen en van Leeuwesteyn, mede namens haar minderjarige zoon jonkheer Poulus van
Alckemade, hulde door Jacobus Wantenaer, notaris en rentmeester te Utrecht, schout van Kreu91

ningen, volgens procuratie verleden op 14-4-1722 voor notaris Simon Knoll in den Haghe (N,
fol. 186v).
24-5-1727: Jonkheer Poulus van Alckemade, heer van Cruyningen, oud 23 jaar, op grond van
een verklaring door de Staten van Holland d.d. 1-6-1726 dat hij meerderjarig is (N, fol. 212).
202. Een rente van 7 pond per jaar uit de gheesttiende te Voirburgh.
19-2-1358: Jan Oem, oom van de leenheer Dirc van Wassenair, ridder en burggraaf van Leyden,
3 pond te versterven op zijn zoon Jan (AA, fol. 28v en A, fol. 21v).
10-7-1358: Jan na overdracht door zijn vader Jan Oem met 3 pond (AA, fol. 29v).
..-.-13..: Philips Omenz. (met 4 pond?, AA, fol. 29v).
12-5-1421: Jan Oem Jansz. (met 3 pond?, A, fol. 21v).
203. Een paar zwanen, in de Rijn in de ban van Voorburch bij de woning van Cornelis
Dircxz. Veen.
15-2-1639: David Vinck (K, fol. 129v).
22-4-1649: David Vinck met ledige hand (K, fol. 129v).
204. Drie paar broedende zwanen rond het huis van François Halewijn, genaamd Werve,
respectievelijk elders in Rijnlandt en Delfflandt.
17-6-1651: François van Halewijn, heer van Werve, domheer te Utrecht (L, fol. 141v).
22-4-1692: François van Halewijn bij dode van zijn vader François van Halewijn (M, fol. 242).
205. De wind (1461: de molen en de wind, 1643: de korenmolen en de wind) te Voirburch.
..-.-12..: Hubrecht van den Werve (AA, fol. 4).
29-4-1356: Hubrecht van den Werve, gehuwd met Beatrijs Aerntsdochter van den Damme, nicht
van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden (AA, fol. 29v en 37v).
28-4-1423: Jan van Mathenesse (A, fol. 37v).
27-10-1461: Jonkvrouwe Willem Florijsdochter van Alcmade, nicht van de leenheer Johan van
Wassenair, burggraaf van Leyden, na overdracht door haar man Jan van Matenesse, wegens 16
pond groot Vlaams, die haar ooms uit haar geld aan deze hebben gegeven, om de windmolen te
herstellen (B, fol. 112; 23-6-1461: Jan van Matenesse vestigt op het leen een rente van 9 nobel
per jaar ten behoeve van Dirck Engel die timmerman voor de schuld van 17 pond groot Vlaams
en de aankoop van een molensteen. Borgen voor hem zijn Ghijsbrecht van Matenesse en Gherijt
Aerntsz.) (B, fol. 110).
18-4-1504: Jacob van Matenesse meester Philipsz. van Matenesse na overdracht door Philips
van Matenesse (D, fol. 23).
11-6-1515: Jonkvrouwe Marie van Matenesse, gehuwd met meester Jan van Duvenvoorde, raad
van Holland, bij dode van haar broerszoon Joost van Matenesse (D, fol. 53).
7-6-1558: Johan van Duvenvoorde bij dode van zijn moeder vrouwe Marie van Matenesse,
volgens haar testament d.d. 8-11-1550 en octrooi voor zijn ouders d.d. 4-11-1527 (F, fol. 51).
29-12-1574: Jan van Duvenvoorde Jansz., hulde door Dirck Pauew Claesz. volgens procuratie
op 19-12-1574 verleden door zijn moeder jonkvrouwe Magdalena van Foreest, bij dode van zijn
vader jonkheer Johan van Duvenvoorde, burgemeester van Haerlem (G, fol. 50).
9-6-1581: Jonkvrouwe Marie van Duvenvoorde, hulde door Dirck Pauew volgens procuratie op
30-8-1580 verleden voor notaris Michiel van Woerden te Haerlem en voor Cornelis Rijcken,
schepen aldaar, ten huize van meester Jan van Zueren door jonkheer Johan van Duvenvoirde en
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Woude, heer van Warmondt en admiraal ter zee van Hollandt, en Johan van Doornick, haar
neven en naaste bloedverwanten, bij dode van haar broer Johan van Duvenvoorde (H, fol. 4).
21-6-1597: Waernaerdt van Lennip, onmondig, oom: jonkheer Cornelis van Ghendt, heer van
Loenen en Mijswijck, na overdracht door Pieter Claesz. van Hoorn te Haerlem volgens procuratie op 16-6-1597 verleden voor François Criep ten huize van meester Johan van Banchem, raad
in de Hoge Raad, voor notaris François Criep en voor Jan Jansz. van Doorn, door zijn ouders
jonkvrouwe Maria van Duvenvoorde en jonkheer Joriaen van Lennip te Voorburch (H, fol.
113v).
18-6-1634: Claes Verloo te Voorburch na overdracht door jonkheer Johan van Zuylen, heer van
de Hair en Cockengen en gecommiteerde bij de Staten Generaal, volgens procuratie verleden op
5-2-1633 voor het gerecht van Voorburch door jonkheer Waernaer van Lennep en zijn vrouw
Cunera van Lennep, welke overdracht tevens die van de hofstad met bouwhuis en 50 morgen
land, genaamd het Huis te Werve, anders genoemd Mathenes, betreft (K, fol. 99).
12-3-1643: Franchois van Halewijn, heer van Werve, domheer te Utrecht, na verkoop bij decreet
in den Hage op 23-6-1642 tegen 1220 gulden (L, fol. 39).
22-10-1649: François van Halewijn met ledige hand bij monde van notaris Johan Scherpeling (L,
fol. 39).
22-4-1692: François van Halewijn, heer van Werve en Horvette, maarschalk van het Overkwartier van Uytrecht, hulde door Johan van Hardenbroeck, agent van de Staten van Vlaenderen,
volgens procuratie op 17-12-1691 verleden voor notaris Pieter de With te Gorinchem, bij dode
van zijn vader François van Halewijn, heer van Werve en domheer te Uytrecht (M, fol. 224).
206. De Vliet (1473: de halve Vliet) tussen, Rijswijc en meester Heynricsburg (1476: de
visserij van de noordzijde van de Vliet van af Sint Nicolaessant noordwaarts tot heer
Heynricsburg, 1572: de oude visserij).
7-5-1366: Dirc van Delf, neef van de leenheer Dirc van Wassenair en burggraaf van Leyden
(AA, fol. 22v en A, fol. 1v en fol. 20v).
12-5-1421: Dirc van Delf (A, fol. 20v).
16-9-1448: Machtelt Dirck van Delffsdochter, nicht van de leenheer Jacob, heer van Wassenair
en burggraaf van Leyden, voogd: Willem Boschairt van Nooirde, bij dode van haar vader Dirck
van Delff (B, fol. 73v).
17-4-1473: Willem Jansz. bij dode van zijn moeder Machtelt Dirck van Delfsdochter en draagt
het leen over aan jonkheer Philips, broeder tot Wassenaer (C, fol. 8v).
31-10-1476: Tielman Oom van Wijngaerden, neef van de leenheer Johan van Wassenaer, burggraaf van Leyden, na koop van deze, die het leen van zijn broer Philips van Wassenaer had
geërfd, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn broer Jan Oem de Oude (C, fol. 14v).
25-5-1495: Jacop Oem Tielmansz. (C, fol. 91).
24-7-1498: Jan Oom van Wijngaerden de Oude bij dode van zijn broer Tielman Oom van Wijngaerden (D, fol. 7v).
14-5-1500: Goedschalc Oem van Wijngaerden bij dode van zijn vader Jan Oem van Wijngaerden de Oude (C, fol. 75).
2-10-1510: Jan Oom van Wijngaerden bij dode van zijn vader Godschalck Oem van Wijngaerden (D, fol. 38v).
18-1-1565: Godtschalck van Wijngaerden bij dode van zijn vader Jan van Wijngaerden (F, fol.
87v).
1-4-1565: Daniel van Wijngaerden als oudste zoon van Jan van Wijngaerden en diens tweede
vrouw jonkvrouwe Catherina van Zijl bij dode van zijn vader volgens diens testament d.d. 11-11562 en octrooi d.d. 16-6-1554 (F, fol. 89v).
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2-3-1572: Jonkvrouwe Marie van Wijngaerden Goodschalcxdochter, stiefvader: Jan van Berendrecht, schout van Leyden, bij dode van haar vader Goodschalck van Wijngaerden (G, fol. 29v).
12-6-1578: Christiaen van Nijehoff, gehuwd met jonkvrouwe Marie, vernieuwt de hulde na dode
van Jan van Berendrecht (G, fol. 29v).
2-5-1605: Jonkvrouwe Catharina Malapart, weduwe van Johan Vivien, hulde door haar schoonzoon Bartholomeus Panhuysen, na overdracht door Daniel van Wijngaerden (H, fol. 148).
24-11-1621: Jonkvrouwe Catharina Vivien, gehuwd met Bartholomeus Panhuysen, bij dode van
haar moeder jonkvrouwe Catharina Malepert (K, fol. 26v).
20-4-1655: Meester Pieter Panhuys, lid van de Raad van Brabant voor de Verenigde Nederlanden, bij dode van jonkvrouwe Catharina Vivien, weduwe van Bartholomeus van Panhuys,
raad en tresorier van wijlen Maurits, prins van Orange, graaf van Nassau, etc. (L, fol. 189).
Het leen 206 is gesplitst in 206A en 206B.
206A. De helft van het leen 206.
27-2-1663: Simon van Panhuys, onmondig, voogden: Pieter Boelen, heer van Puttershoeck,
Johan van Panhuys, heer van Stockum, en Servaes van Panhuys, pensionaris van Schoonhoven,
bij dode van zijn vader meester Pieter van Panhuys, heer van Cronesteyn, raad van Brabant,
volgens diens testament, gepasseerd op 7-3-1656 voor notaris Pieter Groenevelt te ‘s-Gravenhage, en octrooi d.d. 28-7-1651 (M, fol. 59v).
27-12-1675: Bartholomeus van Panhuys bij dode van zijn broer Simon van Panhuys, kapitein
van een compagnie zeesoldaten (M, fol. 141v).
29-1-1683: Catharina Maria van Panhuysen, hulde door Gerrit Waerreman in den Hage volgens
procuratie op 18-11-1682 te Blois in Frankrijk verleden voor notaris François d’Avau, bij dode
van zijn vader Bartholomeus van Panhuysen (M, fol. 179).
23-5-1724: Thomas Moraquin, koopman en winkelier te ‘s-Gravenhage, vernieuwt de hulde na
dode van Gerrit Waerreman volgens procuratie op 15-5-1724 verleden voor notaris Henric van
Zevender te Amersfoort door Catharina Maria van Panhuysen (M, fol. 179).
206B. De helft van het leen 206.
18-11-1664: Willem Huygens, burgemeester van Arnhem, na overdracht door meester Bartholomeus van Panhuys na naasting, samen met de hofstad Cronesteyn (M, fol. 69).
30-8-1670: Margaretha Huyghens, hulde door Arent Acker te ‘s-Gravenhage volgens procuratie
verleden op 30-8-1670 voor notaris Goris van Delvendiep te ‘s-Gravenhage door haar moeder
Josine Goris, bij dode van haar vader Willem Huyghens te Arnhem, heer van Croonesteyln,
gedeputeerde ter Staten Generaal (M, fol. 118).
11-1-1702: Willem Lambert van Heuckelom, oud 12 jaar, vader: Willem van Heuckelom, generaal majoor van de infanterie, hulde door notaris Philips van Delden volgens procuratie op 10-11702 verleden voor notaris Johannes van Swanenburgh te Leyden, bij dode van zijn moeder
Margarethe Huygens, vrouwe van Cronesteyn (M, fol. 66v).
24-12-1705: Johan Frederick van Heucklom, onmondig, hulde door Willem van Heucklom,
luitenant generaal der infanterie, bij dode van zijn broer Willem Lambert van Heucklom (N, fol.
90).
23-10-1710: Esch Jansz. van Straten vernieuwt de hulde na dode van Willem van Heucklom (N,
fol. 90).
2-10-1716: Willem van Heuckelom, schepen en raad van Nimmegen, gecommitteerde ter Staten
Generael, bij dode van zijn neef Johan Frederick van Heuckelom, volgens diens testament op 288-1716 te Arnhem verleden en octrooi d.d. 15-11-1713, waarbij hij ook het huis Cronesteyn te
Soeterwoude, leenroerig aan Holland, ontvangt. Bij kinderloos overlijden te versterven op zijn
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broer Martinus van Heuckelom, bij gebreke van dien op zijn zusters en ten slotte op meester
Christiaen van Benthem, zoon van zijn zuster Abigael van Heuckelom en van overste van
Benthem (N, fol. 147v).
17-8-1717: Maria Anna van Heuckelom, gehuwd met Philips Christoffel Menthen, ritmeester, in
dienst van den lande, bij dode van haar broer Johan Frederick van Heuckelom (N, fol. 153v).
14-2-1729: Martinus van Heuckelom, heer van Cronesteyn, kapitein in het regiment van de
brigadier van Eck van Pantalion, bij dode van zijn broer meester Willem van Heuckelom, heer
van Cronesteyn, burgemeester van Nimmegen, gecommiteerde ter Staten Generaal, hulde door
Gerret Kortbeeck, kamerbewaarder van de leenhof van Brabant, volgens procuratie verleden op
13-12-1728 voor het gerecht van Nijmegen (N, fol. 218v).
207. De tijns te Voirburch.
27-8-1359: Florijs van Sonnevelt met ledige hand, op gelijke wijze te versterven als het leen 14
van de Burcht te Leiden (AA, fol. 44).
9-3-1372: Agniese Jan Jacobszoonsdochter, met de helft van het leen, bij kinderloos overlijden
te versterven op de nakomelingen van Jan Jacobsz., bij gebreke hiervan op de nakomelingen van
Agnies Nannendochter, bij gebreke van deze op die van Nanne van Sonnevelt; Roelof Paedse
met de andere helft, bij kinderloos overlijden te versterven op de nakomelingen van Agnies Nannendochter, respectievelijk van Nanne van Sonnevelt (AA, fol. 42 en 51v).
15-5-1429: Pieter Paedsenz., die oorspronkelijk drievierde deel van het leen bezat, en Jan Woutersz., neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden, die een
vierde deel had, na onderlinge kaveling (B, fol. 12).
16-2-1454: Symon Pieter Paedzenz. bij dode van zijn vader Pieter Paedzenz. (B, fol. 96v).
WATERINGEN
208. 1 morgen uit 8 hond land te Wateringhe, belast met een rente van 18 schelling per
jaar ten behoeve van Jan Vrancken. Belend ten westen: Kathrijn Vranckendochter,
ten noorden: heer Gerrit van Heemskerc, ten oosten: Dirc van der Poirt en ten
zuiden: de banweg.
2-7-1422: Willem Gerritsz., gehuwd met Godelt Vranckendochter, na opdracht uit eigen, te
versterven op zijn middelste zoon Gerrit en bij gebreke van hem op diens broer Adriaen (A, fol.
34).
209. 4 morgen land in Dirc Barnerswoning aan de oostzijde in Wateringhe, belend ten
noosten: de abdis van Loesdunen en ten westen: Dirc Barner. 2 morgen over de weg,
belend ten oosten: Jan van der Wateringhe en ten westen: Dirc Barner.
22-9-1358: Dirc Barner, oom van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder,
te versterven op zijn drie zoons Heinric, Ghijsbrecht en Gherijt (B, fol. 18: vidimus door meester
Alaert van der Steghe, priester, d.d. 25-5-1395).
Het leen 209 is verminderd tot 209A.
209A. 2 morgen land (1403: 3 morgen 1½ hond land) in Barnierswoning, (1517: belend ten
oosten: de broeders ter Wateringe, ten westen: zuiden en noorden: de zusters van
Sint Aechten binnen Delff, 1546: ten zuiden: een ban of heerweg).
14-10-1385: Willem van den Veen Bokelsz. na overdracht door Spronc Barniersz. (AA, fol. 59).
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19-5-1403: Willem van den Veen Boekelsz. vermeerdert het leen met 7½ hond land, te versterven op zijn bastaardzoon Willem (B, fol. 3).
5-9-1428: Willem van den Veen met ledige hand (B, fol. 3).
30-11-1430: Phillips Willemsz. van den Veen na overdracht door zijn broer Bokel Willemsz.
van den Veen, zoals deze het leen van zijn vader Willem van den Veen had geërfd (B, fol. 18).
15-1-1449: Philips Willemsz. van den Veen met ledige hand (B, fol. 77v).
..-1-1488: Joris Jacobsz. en zijn broer Jan Jacobsz. na overdracht door Adriaen Hermansz. (C,
fol. 42v).
..-.-1517: Ansem Jansz. met de ene helft van het leen bij dode van zijn vader Jan Jacobsz. en met
de andere helft bij dode van zijn oom Jorijs Jacobsz. (D, fol. 57v).
25-5-1522: Jacob Cornelisz. na overdracht door Anssem Jansz. (D, fol. 66).
8-1-1537: Cornelis Jacobsz. bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz. (E, fol. 29v).
6-4-1543: Jacob Jansz. na overdracht door Cornelis Jacobsz. (E, fol. 51).
31-1-1546: Jacob Jacobsz., onmondig, oom: Cornelis Jansz., bij dode van zijn vader Jacob Jansz.
en draagt het leen over aan Adriaen Cornelisz. (E, fol. 82v; 24-5-1558: Adriaen Cornelisz.
verkoopt aan meester Arent van der Hooch in de Hage 6 morgen 1 hond land aldaar in Escamp
in het West-ambacht, belend ten westen: de banweg genaamd de Loesserlaan, ten oosten: de
banwatering genaamd de Nyeuwe sloot, ten noorden: Lambrecht Michielsz. te Delft, ten zuiden:
de Heilige geest van de Hage en stelt op het leen waarborg voor deze verkoop, F, fol. 50v).
8-5-1577: Pieter Maertsz., te Wateringen, nu overleden, heeft het leen niet kunnen verzoeken
nadat hij het in 1572 had gekocht van Adriaen Cornelisz. aldaar, omdat de stadhouder van de
lenen wegens de troebelen naar Utrecht was uitgeweken. Adriaen Cornelisz. draagt het nu
opnieuw over aan Pietertge, enig kind van Pieter Maertsz., hulde door haar stiefvader Gherrit
Jansz. (G, fol. 63).
21-5-1582: Cornelis Jansz. Vercroft te Monster na overdracht door Gerrijt Jansz. als stiefvader
van Pietertgen Pietersdochter, onmondig (H, fol. 11).
11-8-1598: Neeltgen Jansdochter, gehuwd met Cornelis Willemsz., in de Lyer, bij dode van haar
broer Cornelis Jansz. Vercroft (H, fol. 120v).
22-3-1599: Marrijtgen Gerrits, weduwe van Cornelis Jansz. Vercroft, te Monster, zwager: Cornelis Jorisz., na overdracht door Neeltgen Jansdochter, gehuwd met Cornelis Willemsz., in de
Lyer (H, fol. 123v).
18-5-1626: Gerrit Maertens Vercroft bij dode van zijn moeder Maritgen Gerritsdochter Vercroft
(K, fol. 50).
7-9-1632: Cornelis Gerrits Vercroft bij dode van zijn vader Gerrit Vercroft (K, fol. 85; 7-9-1632:
Maerten Gerritsz. Vercroft en Pieter Gerritsz. Vercroft, broers te Wateringe, mede namens hun
zuster Gerritgen Gerritsdochter Vercroft, gehuwd met Louris Joosten, en hun minderjarige broers
en zusters Jacob, Trijntgen, Grietgen en Aechtgen, machtigen voor notaris Joachim Coop van
Groen te ‘s-Gravenhage en meester Christiaen Queborn, kunstschilder, en Jan Wiericksz., kleermaker, hun broer Cornelis te Wateringen het leen te verheffen overeenkomstig het testament van
hun vader op 15-10-1629 gepasseerd voor dezelfde notaris).
17-10-1633: Machteld Aelbrechts van Leuningen, weduwe van Hillebrant Jacobsz. van Wou,
zwager: Dirck Gool, griffier van de lenen van de grafelijkheid, na overdracht door Cornelis Gerritsz. Vercroft (K, fol. 94).
12-5-1649: Hillebrant van Wouw doet hulde voor zijn moeder Machtelt Aelbrechtsdochter van
Leuningen (K, fol. 94).
5-8-1662: Agneta van Wouw, hulde door haar broer Hillebrant van Wouw, bij dode van haar
moeder jonkvrouwe Machtelt Aelbrechtsdochter van Leuningen volgens haar testament d.d. 4-21649 en octrooi d.d. 29-6-1634 (M, fol. 55v).
17-8-1678: Agneta Onderwater, oom: Hillebrant van Wouw, bij dode van haar moeder Agneta
van Wouw (M, fol. 155).
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17-1-1686: Hillebrant van Wouw bij dode van zijn nicht Agneta Onderwater (M, fol. 194v).
10-7-1692: Jonkvrouwe Maria van Wouw, broer Willem van Wouw, bij dode van haar vader
Hillebrant van Wouw, volgens octrooi d.d. 6-5-1661 (M, fol. 226v).
13-4-1719: Abraham van Wouw in den Haghe, hulde door Nicolaes van der Beeck, weesmeester
aldaar, volgens procuratie op 28-10-1718 verleden voor notaris Gijsbert de Cretser te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn zuster Maria van Wouw (N, fol. 162).
31-8-1729: Hillebrant van Wouw in den Haghe bij dode van zijn tante Sophia van Wouw, die
het leen had geërfd van haar broer Abraham van Wouw (N, fol. 220v).
210. 9 à 10 morgen land te Wateringhe ten westen van Qwintshole in Dickenhoeve.
12-2-1323: Heer Aernout van Groenevelt, neef van de leenheer Philips van Wassenair, na opdracht uit eigen (AA, fol. 33 en 58).
..-.-13..: Jan van Groenevelt, knape (vermeld op 19-11-1360, Huisarchief Sypesteyn, inv. 1464,
fol. 2).
..-.-14..: Jan Jansz. van Groenevelt verkoopt, nadat hij toestemming gehad heeft, omdat het slot
te Groenevelt in de oorlog na de bezetting van Delft in de oorlog tussen gravin Jacoba van Beyeren en de hertog van Bourgongien was afgebrand, delen van de woning te Groenevelt ten vrij
eigen te verkopen, ten onrechte ook dit leen. Het werd hierom door de heer van Wassenaer aan
de leenman van Jan van Groenevelt in leen gegeven, totdat op 21-3-1655 op verzoek van Philips
Doubleth, heer van Groenevelt, het weer gevoegd wordt in de leenkamer van Groenevelt (B, fol.
68v en L, fol. 206v).
De gegevens van dit leen zijn gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’ 1973, blz. 25-35, als leen 6
van de leenkamer van de hofstad Groeneveld in het Woud.
211. De woning in de Dijc (1353: genaamd Duvesteyn), groot 15 à 16 morgen (1353: 7½
morgen land in Wateringherambacht en 7½ morgen land in het ambacht van den
Haghe).
..-.-13..: Arnout van Duvenvorde, die op 13-11-1306 het leen op advies van zijn moeder aan zijn
oom heer Janne van Duvenvorde in achterleen geeft onder bezegeling door zijn oom heer Jacob
van den Woude en zijn neef heer Philips van Zanthurst (Charter Twickel, 17-5-1353: Heer Airnt
van Duvenvoirde heeft het leen aan de graaf verbeurd, L.H. inv. 23, fol. 35v).
212. Een paar broedende zwanen in de grachten rond het convent te Wateringhe.
1-6-1566: Meester Huych de Capella ten behoeve van het convent van Bethlehem te Wateringen
op verzoek hiertoe van de prior Adriaen Molenaer (G, fol. 8).
7-7-1589: Jacob Huigensz. van der Dussen (H, fol. 45v).
213. Een paar broedende zwanen rond de woning van Frans Pietersz. van der Wyel
tegenover het klooster te Wateringhe.
23-1-1589: Frans Pietersz. van der Wyel (H, fol. 44v).
214. Een korentiende plus een tiende genaamd de Sondighe tiende en een smaltiende te
Wateringhe.
..-.-13..: Heer Aernt van Duvenvoerde (AA, fol. 4v).
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De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 112, totdat het leen 214 gesplitst wordt
in 214A en 214B.
214A. De smaltiende.
9-3-1560: Meester Cornelis Suys, heer van Rijswijck, na overdracht op 6-3-1560 door heer
Adriaen, heer van Duvenvoorde (F, fol. 69v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 173.
214B. Een korentiende en de Sondighe tiende (1656: 5 blokken, n.l. het Hoeckblok, het
Quapetblok, het Lentblok, het Timansblok en het Duyvesteynse blok).
18-10-1577: Jonkheer Aerndt van Duvenvoorde bij dode van zijn oom heer Adriaen van Duvenvoorde (G, fol. 71).
24-9-1580: Jonkheer Frederick van Zuylen van Nijevelt bij dode van zijn oom heer Adriaen van
Duvenvoorde, deken te Dordrecht, volgens diens testament d.d. 28-9-1570 en octrooi 20-4-1562,
als jongste zoon van diens zuster jonkvrouwe Dirck van Duvenvoorde en van Jacob van Nijevelt,
nadat hij op 29-5-1574 om uitstel van hulde had verzocht en daarna door de troebelen geen hulde
had kunnen doen (G, fol. 96v).
13-2-1586: Jonkheer Johan van Mathenesse, heer van Riviere en Opmeer, en zijn broer Gijsbert
van Matenesse, krijgen het Hoeckblok en het Tymansblok in pand, samen met 2 zaten land in
Weseperkarspele, leenroerig aan IJsselsteyn, volgens contract d.d. 11-9-1585, van Jan van Renes
Adriaensz. volgens procuratie verleden op 12-2-1586 door jonkheer Arent, heer van Duvenvoorde (H, fol. 31v).
15-6-1600: Jonkheer Johan van Duvenvoorde, heer van Duvenvoorde, hulde door Maerten Bosu,
procureur voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie op 12-4-1600 te Utrecht verleden door
Nicolaes van Suylen, heer van Sevender en Drakenborch, schout van Utrecht, samen met Dirck
Vinck, poorter te Leyden, voogden over hem en zijn zuster jonkvrouwe Theoderica van Duvenvoorde, bij dode van zijn vader jonkheer Arent van Duvenvoorde (H, fol. 129v).
19-10-1646: Jonkheer Willem van Wassenaer, heer van Veur, hulde door meester Johan Pothoven, advocaat voor het Hof van Justitie, volgens procuratie d.d. 8-6-1645, bij dode van zijn
vader heer Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoorde, Voorschoten en Sternburch, volgens
diens testament d.d. 21-8-1636 en octrooi d.d. 13-11-1635, als zoon uit diens tweede huwelijk
met vrouwe Clara d’Hiniosa, waarbij hij tevens een hofstad met 18 morgen land krijgt (L, fol.
79v; 3-6-1656: Heer Willem van Wassenaer, heer van Veur, lid namens de edelen van Hollandt
van de admiraliteit te Amsterdam, en heer Pieter van Wassenaer, heer van Sterrenburch en Spanbroeck, kapitein van de garde, belasten het leen bij monde van meester Cornelis van Keyserswaert ten behoeve van de erfgenamen van Adriaen Adamsz. Fijck, schepen te Delft, met 7000
karolus gulden tegen een rente van 350 gulden. 3-3-1664: Meester Cornelis Camerling, Diderick
Meerman, burgemeester van Delft en Adriaen Jacobsz. Fijck, vroedschap en veertig raad te
Delft, voogden van de kinderen van Adriaen Adamsz. Fijck, verklaren dat de lening is afgelost,
L, fol. 204v).
9-3-1666: Heer Pieter van Wassenaer, heer van Sterrenburch en Ruyven, hulde door Wilhelm
van Persijn, volgens procuratie op 3-3-1666 verleden door Adriaen van der Mijle, heer van der
Mijle en Baccum, hiertoe op 9-1-1660 te Venetië gemachtigd door heer Pieter van Wassenaer,
bij dode van zijn broer heer Willem van Wassenaer (M, fol. 39; 20-5-1666: Jacob Bosch, secretaris van de weeskamer te ‘s-Gravenhage, als hiertoe op 24-4-1666 gemachtigd aldaar door
Pieter, baron van Wassenaer, heer van Sterrenburch, kolonel van een regiment gardes, gouverneur van Willemstadt, belast het leen met 12.400 pond van 40 groten het stuk ten behoeve van
vrouwe Petronella, barones van Wassenaer, douarière van der Mijle, vrouwe van Marquete, M,
fol. 79v).
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28-6-1677: Heer Willem van Wassenaer, heer van Sterrenburch en Ruyven, gecommiteerde
namens de ridderschap ter admiraliteit te Rotterdam, hulde door Jacob Bosch, secretaris van de
weeskamer te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie aldaar verleden op 19-6-1677, bij dode van zijn
vader heer Pieter van Wassenaer, heer van Sterrenburch (M, fol. 148v).
26-6-1683: Vrouwe Petronella van Wassenaer, douarière van der Mijle, na overdracht door Jacob Bosch, secretaris van de weeskamer te ‘s-Gravenhage, volgens machtiging d.d. 18-3-1683,
bij onwillig decreet (M, fol. 182v; 9-7-1689: Zij belast het leen samen met een complex duinen
bij het Castricummer hek, leenroerig aan de grafelijkheid, ten behoeve van vrouwe Susanna Eleanora de Hartoghe met 14.000 gulden van 20 stuiver het stuk, M, fol. 209).
14-2-1695: Zijne Koninklijke Majesteit van Groot Brittagne, hulde door zijn rentmeester van
Naeltwijck François Ravens, na overdracht door meester Cornelis Bosch, advocaat voor het Hof
van Hollandt, volgens procuratie op 31-1-1695 verleden door vrouwe Petronella, baronesse van
Wassenaer, vrouwe van der Mijle (N, fol. 10v).
14-4-1703: De heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden als executeurs testamentair
van prins Frederick Hendrick en van zijne Koninklijke Majesteit van Groot Brittanje (N, fol.
72v).
215. De helft van de tiende in Haetscamp te Waterringhe.
..-.-12..: Gerart Dode, vermeld als leenman in 1282 (L.H. 5, fol. 47v).
215 bis. Een rente van 3 pond hollands per jaar, verzekerd op de tienden van Heetscamp,
te lossen met 30 pond.
1-11-1373: Clare Pickels, nicht van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden (AA,
fol. 55v).
RIJNLAND
ALPHEN
216. 7 hond land te Alfen, gemeen met Allaert Pietersz., belend ten oosten: het waterscip
van Alfen en ten westen: Claes Hugez.
21-8-1392: Claes Boudijnsz. na opdracht uit eigen, te verzoeken op het Zant, waar de burggraaf
woont (AA, fol. 60).
217. Een halve kamp land, genaamd de Rietkamp, groot 7 à 8 hond, te Alphen achter het
weer van Claes Willemsz. Belend ten oosten: Gherijt Engebrechtsz., ten noorden:
Claes Willemsz. en Jan Willemsz., ten westen en zuiden: Claes Willemsz.
..-.-13..: Coenraet Willemsz. (AA, fol. 63v).
218. 2 morgen land te Alphen, genaamd Gerijt Evertsakker (1572: in een kamp van 23
morgen, strekkende van de Rijn tot in de Toeganc; 1738: in de Steektse poler in 9
morgen 50 roede, belend ten oosten: Cornelis Rijshouder).
27-1-1438: Willems Isebrantsz. bij dode van zijn moeder (B, fol. 31v).
1-6-1459: Jacob Meynaertsz., gehuwd met jonkvrouwe Marie Claes van Huessendochter, na
overdracht door Isebrant Willemsz., te versterven op zijn zoon Clais van Huessen (B, fol. 104v).
4-6-1482: Claes van Huessen (C, fol. 25).
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16-7-1484: Jacob Claesz. van Huessen, onmondig, hulde door Claes Corf, poorter te Alcmair (C,
fol. 29v).
21-3-1510: Gillis van Huessen Meynertsz. bij dode van Jacob van Huessen Claisz. (D, fol. 36v).
26-9-1542: Meynaert van Huessen Gillisz. bij dode van zijn vader Gillis van Huessen (E, fol.
45v).
15-2-1549: Cornelis Luytgensz. te Alphen na overdracht door Meynaert van Huessen (E, fol.
93).
24-3-1572: Jan Roetensz. na overdracht door Govert Cornelisz. samen met 3 morgen 1 hond
land aldaar in een sate, gemeen met Claes Willem Jacob Barentsz., leenroerig aan de Leck en
Polanen, volgens procuratie op 9-2-1572 verleden ten overstaan van Heynrick van Bousschuysen, schout te Alphen, door zijn vader Govert Cornelisz. (G, fol. 37).
8-1-1578: Harman Roetenz. te Alphen na verzuim bij dode van zijn broer Jan Roetenz. (G, fol.
73).
20-12-1610: Roet Harmansz., onmondig, hulde door Adriaen van Leeuwen, deurwaarder van het
Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 30-11-1610 voor notaris Pieter Pietersz. van
Groenewegen in den Hage door zijn moeder Annetje Cornelisdochter, wonende in de Steeckt te
Alphen, en zijn oom Symon Cornelisz. te Hasartswoude, bij dode van zijn vader Harman Roeten
(I, fol. 33v).
10-8-1649: Roedt Hermansz. met ledige hand (I, fol. 33v).
31-1-1654: Herman Roeten van Heyningen bij dode van zijn vader Roet Hermansz. (U, fol.
174v).
28-5-1688: Roeten Hermansz. bij dode van zijn vader Herman Roeten van Heyningen (M, fol.
205).
29-12-1693: Jacob Pietersz. Cortenbosch ten behoeve van de erfgenamen van Cornelis Pietersz.
de Lange, die gewoond heeft op de Goutsesluis en het leen had na overdracht door Roeten Hermansz. van Heyningen. Deze erfgenamen, behalve Jacob Cortenbosch namens diens vrouw,
machtigen deze en Dirck van Rhijn te Coudekerck op 21-1-1693 voor notaris Dirck Outshoorn te
Boscoop, n.l. Hendrick Fredericksz. Haenwijk te Wassenaer en Arij Gerritsz. Hoogenboom te
Aerlanderveen als voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Cornelis Pietersz. van
der Pijl, gehuwd met wijlen Annetje Aerts Butterman, gewoond hebbende aan de Goutsesluis te
Alphen, dezelfde Haenwijck voor hem zelve, Cornelis Harmansz. Butterman en Annetje Cornelisdochter Butterman, beiden te Alphen, allen erfgenamen van wijlen Harman Roeten van
Heyningen (M, fol. 235).
27-7-1694: Johannes van Aecken te Alphen na overdracht door Cornelis Hermensz. Butterman,
mede als op 11-6-1694 voor notaris Dirck van Outshoorn te Boscoop gemachtigd door Jacob
Pietersz. Cortenbosch, gehuwd met Jannetje Pietersdochter de Jonge (N, fol. 6v).
17-2-1729: Joannes van Aacken met ledige hand (N, fol. 6v).
14-7-1738: Pieter Jansz. van Aaken bij dode van zijn vader Johannes van Aaken en draagt het
leen over aan Willem Petersz. Hoogeveen en Egbert Belt, elk voor de helft (O, fol. 67).
219. 7 morgen land in de hofstad van Leuwen, waarvan eigenaar is (1549: Claes Adriaensz., 1559: meester Adriaen van Leyden) te Alphen (1563: in de Hom), belend: aan
beide zijden door Willem van Leeuwen Dircxz. (1549: Claes Adriaensz., 1559: meester Adriaen van Leyden, 1597: Adriaen van Leeuwen) met land in leen van de graaf
van Hollant (1605: de hele hofstad is belend ten oosten: Claes Willemsz. van Warmont te Leyden, vroeger Steffen van Heusden en over de molenwatering Dirck Jansz.
van Voor, ten westen: Dirck Willemsz. van Leeuwen, strekkende uit de Rhijn tot aan
jonkheer Baertout van Assendelft). Het houden van 2 paar oude zwanen in de Rijn
tussen Zwammerdam en Leyen.
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7-1-1450: Willem van Leeuwen Gherijtsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 80v).
22-9-1474: Claes van Leeuwen (L.H. 283, fol. 29 en C, fol. 9v).
14-1-1492: Willem van Leeuwen bij dode van zijn vader Willem van Leeuwen (C, fol. 54).
13-11-1492: Willem van Leeuwen bij dode van zijn vader Claes van Leeuwen (C, fol. 59v;
1504: te Leyden, C, fol. 90).
12-9-1526: Jan van Leeuwen, onmondig, hulde door Florijs Jacobsz. als door het gerecht van
Leyden aangestelde voogd, bij dode van zijn broer Willem van Leeuwen (D, fol. 88v).
8-1-1537: Dirck van Leeuwen na overdracht door Aernt Gerritsz., zwager en voogd van zijn
vader Jan van Leeuwen, met toestemming van diens oudste zoon Claes van Leeuwen (E, fol. 30).
9-1-1549: Claes Adriaensz., poorter te Leyden, na overdracht door Dirck van Leuwen (E, fol.
91v).
7-4-1559: Meester Adriaen van Leyden, neef van - en na overdracht door Claes Adriaensz. (F,
fol. 61v).
29-6-1563: Claes Adriaensz., poorter te Leyden, oom van - en na overdracht op 3-7-1562 voor
leenmannen van Hollant door meester Adriaen van Leyden, pensionaris van Delft, samen met 10
morgen land te Alphen in den Hoorn en 15 morgen aldaar in de hofstad van Leeuwen en 25
schilden uit het schot van Aerlanderveen, lenen van Hollandt (F, fol. 85v).
7-6-1566: Aelbrecht van Loo, raad en commies van de koning, na overdracht op 29-5-1566 voor
Heynrick van Assendelft en Phillips Nachtegael te Leyden als leenmannen van Hollant door
Claes Adriaensz. burger te Leyden, samen met de hiervoor genoemde lenen van Holland, het
derde nu omschreven als 5 oude schilden enz., hulde door Cornelis Harmansz. van Naerden,
secretaris van de weeskamer Delft (G, fol. 10).
29-12-1574: Aelbrecht van Loo Aelbrechtsz., onmondig, hulde door Cornelis Oem, raad ordinaris van de koning, volgens procuratie verleden op 4-12-1574 te Brussel, bij dode van zijn
vader Aelbrecht van Loo, raad en commies van financiën, na verzuim door diens erfgenamen en
weduwe Maria van der Mijle (G, fol. 51v).
10-8-1578: Aelbrecht van Loo doet zelf hulde en draagt het leen over aan meester Dirck van
Leeuwen (G, fol. 52 en 78v).
26-4-1597: Adriaen van Leeuwen, onmondig, voogd: Phillips Doublet, ontvanger generaal van
de geunieerde Nederlandse provinciën, bij dode van zijn vader meester Dirck van Leuwen, raad
van Hollandt in den Haeghe, volgens diens testament d.d. 8-2-1596 (H, fol. 13).
15-6-1605: Claes van Leeuwen, onmondig, mede namens zijn zusters Margaretha - en Maria van
Leeuwen, kinderen van meester Jacob van Leeuwen, griffier van Leyden, gehuwd met Catharina
van Hout, dochter van Jan van Hout, secretaris van Leyden en curator van de universiteit aldaar,
na overdracht door Phillips Doublet, ontvanger generaal, en Pieter van Treslong, ontvanger van
de goederen van de huize van de Lecke en Polanen, als voogden van Adriaen van Leeuwen (H,
fol. 148v).
9-10-1620: Claes van Leeuwen te Leyden met een derde deel van het leen, bij dode van Margaretha van Leeuwen, gehuwd met meester Maerten Paets, advocaat voor het Hof van Hollant (K,
fol. 24v).
8-8-1643: Adriaen Pauw met een derde deel van het leen bij dode van zijn moeder Maria van
Leeuwen (L, fol. 41).
15-3-1645: Nicolaes van Leeuwen te Leyden met een derde deel van het leen na overdracht door
zijn neef Adriaen Pauw, hulde door Lambert van Berge, solliciteur, volgens procuratie verleden
op 14-3-1645 voor notaris David Vinck te ‘s-Gravenhage (L, fol. 45v).
1-7-1649: Nicolaes van Leeuwen te Leyden, onmondig, hulde door Adriaen Pauw, bij dode van
zijn vader Nicolaes van Leeuwen, gehuwd met Johanna van de Beecke (L, fol. 97).
17-9-1654: Nicolaes van Leeuwen doet zelf hulde (L, fol. 97v).
11-5-1668: Johanna van der Beeck te Leyden, hulde door meester Joost van Leeuwen, bij dode
van haar man Nicolaes van Leeuwen volgens octrooi d.d. 24-2-1627 en testament op 9-3-1628
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gepasseerd voor notaris Pieter Dircksz. van Leeuwen te Leyden en sententie van het Leenhof van
Hollandt d.d. 25-4-1668 tegenover haar zoon Nicolaes van Leeuwen, die op 1-7-1649 was
beleend (M, fol. 93v).
17-9-1668: Johanna van der Beeck te Leyden krijgt tegen betaling van 700 gulden het leen ten
eigen, nadat ook het grafelijk leen op 25-7-1668 ten eigen was gegeven (M, fol. 99).
220. Een tiende (1451: 2 blokken tienden) in het ambacht van Alphen (13..: belend ten
oosten: de heer van Brederode, 1368: het ambacht van Zwademerdamme, ten
westen: een tiende, die vroeger door Willem van Oetshoern van de bisschop van
Utrecht in leen werd gehouden). (1368: Twee paar oude zwanen in de Rijn tussen
Alferbrugge en Zwademerdamme).
..-.-1...: Screvel Robbrechtsz. (AA, fol. 2).
..-.-13..: Robbrecht Screvelsz. (AA, fol. 63).
2-2-1368: Robbrecht Screvelsz. krijgt recht van opvolging voor zijn oudste dochter en uitbreiding van het leen met twee paar zwanen (AA, fol. 33v en A, fol. 12v).
7-1-1421: Willem van Leeuwen (A, fol. 12v).
14-8-1424: Willem van Leuwen tocht zijn vrouw jonkvrouwe Jan Pietersdochter van Muyen,
nicht van de leenheer Heynrick, heer van Wassenair, burggraaf van Leyden (A, fol. 42).
7-2-1438: Dirc van Leeuwen bij dode van zijn vader Willem van Leeuwen (B, fol. 37v).
18-5-1442: Willem van Leuwen Dircxz., onmondig, neef van Willem van Leuwen, die hulde
voor hem doet, bij dode van zijn vader Dirck van Leuwen (B, fol. 53v).
23-3-1451: Willem van Leeuwen Dircxz. doet zelf hulde (B, fol. 90v, vermeld in 1473 L.H. 283,
fol. 29v).
..-.-1469: Willem van Leeuwen Dircxz. tocht zijn vrouw (C, fol. 3v).
29-12-1481: Dirck van Leeuwen Willemsz. (C, fol. 24v).
26-10-1504: Jacop Ariaensz. alias Stalpert na overdracht door Dirck van Leeuwen en zijn moeder Alijt, weduwe van Willem van Leeuwen (D, fol. 16v).
3-11-1537: Adriaen van de Wyele Jacopsz. alias Stalpert, rentmeester van Kennemerlandt, bij
dode van zijn vader Jacop Stalpert, mits hij de zwanen, die zijn vader met toestemming naar ‘sGravenhage had overgebracht, weer in de Rijn zal houden (E, fol. 31).
3-2-1559: Meester Jacob Stalpert bij dode van zijn vader Adriaen van der Wyele Stalpert (F, fol.
48v).
21-10-1573: Meester Jan Stalpert van der Wyele bij dode van zijn broer meester Jacob Stalpert
van der Wiele (G, fol. 46v).
17-7-1594: Jonkvrouwe Catharina Stalpaerts van der Wyele, gehuwd met meester Cornelis
Duyn, mede namens Hester - en Eva Stalpaerts van der Wyele en hun zuster Maria Stalpaerts
van der Wyele en voor Jan Stalpaerts, zoon van Huyge Doensz. en wijlen Digna Stalpaerts van
der Wyele, alle kinderen van Jan Stalpaerts van der Wyele, door hen gemachtigd op 16-7-1594,
tevens om lenen te verheffen van Hollandt, de abt van Egmondt, de heer van de Leck en Polanen
en die van Naeltwijck en Honsholredijck, bij dode van meester Jan Stalpaert van der Wiele
volgens octrooi d.d. 20-11-1590 en testamenten d.d. 4-6-1584 en 17-7-1515 (H, fol. 92v).
5-9-1598: Jonkvrouwe Catharina Stalperts van der Wiele, gehuwd met meester Cornelis Duyn,
na boedelscheiding op 10-6-1595 (H, fol. 122).
2-10-1617: Jonkvrouwe Catharina Stalpert, weduwe van meester Cornelis Duyn, hulde door haar
zwager Jacques de Gheyn (H, fol. 122v).
4-4-1628: Jacques de Gheyn bij dode van zijn tante jonkvrouwe Catharina Stalpaerts van der
Wyele volgens octrooi d.d. 4-4-1619 en testament gepasseerd voor notaris Cornelis Vosmer te
‘s-Gravenhage, waarin zij tot erfgenamen benoemt Anna - en Elysabeth Wijntges, dochters van
wijlen haar zuster jonkvrouwe Maria Stalpaerts, gehuwd met Casper Wijntges, en Jacob de
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Gheyn de Jonge, zoon van wijlen haar zuster jonkvrouwe Eva Stalpaerts, gehuwd met Jacques de
Gheyn, en haar nicht Elisabeth van Lambrouck, gehuwd met Willem Dammen, dochter van
wijlen haar zuster Hester Stalpaerts en na scheiding op 8-3-1625 voor de zelfde notaris (K, fol.
41v).
7-7-1642: Nicolaes den Otter, onmondig, mede namens zijn broer en zusters Vigilius -, Maria -,
Cecilia - en Catarina van Schroyesteyn, bij dode van zijn neef Jacques de Gheyn, kanunnik van
Sint Marie te Utrecht, volgens octrooi d.d. 6-9-1622 en testament op 3-6-1641 gepasseerd voor
notaris Gerardt Vastert aldaar, waarin hij als erfgenamen noemt zijn neef Johan utten Bogaert en
de kinderen van zijn nicht Anna Wijntges gehuwd met jonkheer Bucho van Schroyesteyn. Hulde
door Sier Willebrortsz. te ‘s-Gravenhage volgens procuratie op 10-5-1642 verleden voor notaris
Gerard Vastert te Utrecht door zijn moeder Anna Wijntges (L, fol. 30v).
4-4-1650: Vigilius van Schroyesteyn, onmondig, mede namens zijn zusters Maria -, Cecilia - en
Catharina van Schroyesteyn en Nicolaes den Otter, minderjarige zoon van Nicolaes den Otter,
hulde door Nicolaes Stalpaert van der Wiele te Leyden, rentmeester van de heerlijkheid Wassenaer, volgens procuratie op 26-2-1650 verleden door zijn moeder Anna Wijntges voor notaris
Gerard. Vastert te Utrecht, bij dode van zijn broer Nicolaes den Otter (L, fol. 118v).
23-12-1668: Catharina van Schroyesteyn, gehuwd met Gerard Adriaen van Schroyesteyn, en
haar broer Vigilius van Schroyesteyn belasten elk een vijfde deel van het leen met 500 gulden,
volgens acte op 4-1-1668 gepasseerd voor notaris Willem van Velsen te Utrecht, ten behoeve
van Anna Margaretha van der Burch, minderjarige dochter van wijlen Gerard van der Burch en
Cecilia van Schroyesteyn (M, fol. 101).
3-2-1670: Ewoudt Blanckert, raad en vroedschap van Rotterdam, na overdracht door Cornelis
van der Hoeck, rentmeester, volgens procuratie op 31-12-1669 gepasseerd voor notaris Willem
van Velsen te Utrecht door Vigilius van Schroyensteyn, Catharina Elisabeth van Schroyensteyn,
gehuwd met Gerard van Schroyensten, Anna Margaretha van der Burch, onmondige dochter van
wijlen Gerard van der Burch en Cecilia van Schroyensteyn, Maria van Schroyensteyn, gehuwd
met Hubertus de Schepper, heer van Singhen, Nicolaes -, Maria - en Willemina den Otter, kinderen van jonkvrouwe Willemina van Arckel, weduwe van Nicolaes den Otter, elk voor een vijfde deel (M, fol. 109v).
29-9-1691: Doctor Cornelis Stalpaert van der Wiele bij dode van zijn broer Pieter Stalpaert van
der Wiele, die het leen bij verkoop bij executie ten laste van heer Ewoudt Blanckert, heer van ‘sGravenambacht, had gekocht (M, fol. 169v).
2-12-1702: Doctor Pieter Stalpaert van der Wiele bij dode van zijn vader doctor Cornelis Stalpaert van der Wiele (N, fol. 70v).
26-1-1719: Doctor Cornelis Stalpart van der Wiele bij dode van zijn vader doctor Pieter Stalpart
van der Wiele (N, fol. 160).
221. Een paar broedende zwanen rond het huis van Willem Cornelisz. Hogeburch,
gelegen op de Hogeburch, en in de Rhijn tussen Swammerdamse brug en de Goutse
sluis.
25-5-1600: Willem Cornelisz. Hogeburch (H, fol. 130v).
222. Een paar broedende zwanen in de Rhijn te Alpherhoorn bij het nieuw gebouwde huis
van Wouter Lenaertsz. (1635: van Louris Reael).
31-1-1626: Wouter Lenaertsz. te Amsterdam (K, fol. 46).
28-4-1635: Louris Reael, bewindhebber van de Oost Indische Compagnie te Amsterdam (K, fol.
102).
223. Drie paar broedende zwanen rond de hofstad Rhijnoort te Outshoorn op de Rhijn.
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15-6-1633: Willem Boreel, raad en pensionaris van Amsterdam (K, fol. 91).
..-.-1...: Vrouwe Maria van Outshoorn, douarière van de baron van Rhede, na overdracht door
Willem Boreel (K, fol. 91v).
26-6-1732: Heer Barent Cornelis, baron van Rheede, bij dode van zijn moeder vrouwe Maria
van Outshoorn, na verzuim, hulde door notaris van Rijcke (K, fol. 91v).
224. Twee paar zwanen te Arlanderveen tussen Alphen en de Goutse sluis bij het huis
Berendrecht aan de Rijn of de Lage Rijndijk.
22-12-1646: Franck van der Meer van Berendrecht (L, fol. 81).
16-12-1654: Jonkheer Johan van der Meer van Berendrecht bij dode van zijn vader Franck van
der Meer van Berendrecht (L, fol. 186).
28-2-1688: Jonkvrouwe Clara van der Meer van Berendrecht, hulde door Johan Bordt, bij dode
van haar broer Johan van der Meer van Berendrecht (M, fol. 203).
5-6-1693: Johan Aernout van Ypelaar, heer van Villeers, Lens en Berendrecht, neef van - en bij
dode van zijn nicht jonkvrouwe Clara van der Meer van Berendrecht, volgens octrooi d.d. 8-121685 en testament verleden op 10-1-1692 voor notarin Dirck van der Aer te Aerlanderveen (M,
fol. 233).
225. Twee paar zwanen rond de hofstad Rhijnart te Alphen in Fockersweer bij de Goutse
sluis.
7-2-1656: Jonkheer Johan Boot, onmondig, vader Maximiliaen Boot, rentmeester van Princelant
(L, fol. 202).
18-2-1687: Jonkheer Johan Boot, hulde door zijn vader Maximiliaen Boot met ledige hand (L,
fol. 202).
226. Twee paar broedende zwanen rond het huis van Jacob Fransz. Hinlopen (1696: van
Sara van de Put, 1700: van Wilhelmina van Wesep) te Alphenderhorn aan de Rijn.
31-12-1654: Jacob Fransz. van Hinloopen, oud schepen van Amsterdam (L, fol. 186v).
18-2-1662: Johan van Egeren na overdracht door Jacob Fransz. Hinlopen, oud schepen van
Amsterdam (M, fol. 50).
30-11-1696: De twee onmondige kinderen van Sara van de Put, weduwe van Pieter Belten, na
overdracht door Johan van de Put de Jonge volgens procuratie verleden op 24-8-1696 voor
notaris Johannes Commelin te Amsterdam door Johan van Egeren en die tevens hulde doet als
gemachtigde van hun voogden, zijn broers Jozeph van de Put, koopman te Amsterdam, en Jan
van de Put de Oude. Het betreft een hofstad met 4 morgen land, waarvan 2 morgen op de Ooststeege leenroerig aan Brederode zijn en 2 morgen in Boshuysersaat aan Raephorst (N, fol. 36).
15-11-1700: Wilhelmina van Wesep, weduwe van meester Joost van Leeuwen, advocaat voor
het Hof van Hollandt, hulde door meester Johan Verseyden volgens procuratie op 13-11-1700
verleden voor notaris Willem van Strijp te ‘s-Gravenhage, na overdracht door dezelfde volgens
procuratie verleden op 19-10-1700 voor notaris Johan Abbendroeck te Leyden door Johan Belten
te Yselsteyn van een vijfde part in twee hofsteden in Alpherhoorn tussen Alphen en Koudekerck,
groot 37½ morgen, waarvan 4 morgen leenroerig zijn aan Brederode en Raephorst, gekocht op
4-2-1700 tegen 16.000 gulden, waarin Johan Belten ook een vijfde deel bezit, namens Petronella - en Johanna Maria Belten, meerderjarige kinderen van Pieter Belten, volgens een tweede
procuratie verleden op 17-9-1700 voor notaris Cornelis Coen te Amersfoort op het huis Koelhorst in het gerecht van Hogeland (N, fol. 57).
15-12-1707: Anna Maria van Leeuwen, gehuwd met meester Johan Verzijden, bij dode van haar
moeder Wilhelmina van Wesep (N, fol. 99v).
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24-2-1744: Jan Bartholomeus Bosch, onmondig, bij dode van zijn vader meester Bartholomeus
Bosch, die het leen had bij dode van zijn vrouw Anna Maria van Leeuwen te Leyden volgens
haar testament gepasseerd op 4-9-1729 voor notaris Pieter van Dieningen aldaar, hulde door
Pieter Nesker, notaris en klerk ter secretarie te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 28-1743 voor notaris Albertus Kleynenbergh door zijn moeder Catharina Immerseel, weduwe van
meester Bartholomeus Bosch (O, fol. 114v).
227. Een losrente van 15 stuiver per jaar, verzekerd op het huis en erf van Gerrit Jansz.
Schout te Arleveen, strekkende van de Rijn tot aan de heerweg, belend ten zuiden:
Lenaert Anthonisz. en ten noorden: de erfgenamen van Heynrick Gerritsz.
29-4-1577: Jacob van Leeuwen Claesz. na opdracht uit eigen, zoals zijn vader Claes Phillipsz.
van Leeuwen aan hem op 26-4-1577 heeft overgedragen (G, fol. 62).
27-10-1582: Jacob van Leeuwen verklaart dat de rente is afgelost (G, fol. 62).
ALKEMADE
228. 3 morgen land te Alcmade, belend ten zuiden: Dirck Lourisz. (1548: de erfgenamen
van Dirck Lourisz., 1577: Jan Aelbrechtsz., 1605: jonkvrouwe Jacobmijne van
Banchem), ten noorden: Marijcke, weduwe van Aelbrecht Cornelisz. (1548: Jan Cornelisz., scipper, 1577: Jan Jansz. Scheuyer), ten westen: de oude A en ten oosten:
Cornelis Dircsz. met 3½ morgen land leenroerig aan Poelgeest (1564: Cornelis Willem Gerijtsz., 1577: Louris Pietersz.).
30-8-1541: Willem Pietersz. bij dode van zijn vader Pieter Willemsz. (E, fol. 42v).
29-1-1548: Quirijn van Bancken te Leyen na overdracht door Willem Pietersz. (E, fol. 92).
10-4-1564: Jan van Banchen Jansz. te Leyen bij dode van zijn broer Quirijn van Banchen (F, fol.
88v).
24-1-1577: Meester Jan van Banchem, advocaat voor het Hof van Hollandt, bij dode van zijn
vader Jan van Banchem (G, fol. 58v).
31-1-1603: Jonkvrouwe Jacobmijna van Banchem, gehuwd met meester Michael van Baerlandt,
bij dode van haar vader meester Jean van Banchem, president van de Hoge Raad van Hollandt,
volgens octrooi d.d. 12-8-1593 en een verklaring van haar zwagers meester Niclaes Bicker,
meester Reynier Persijn, meester Jean Six en meester Niclaes Seyst (H, fol. 151v).
..-..16..: Het leen is ten eigen gegeven (Rep., fol. 215).
229. 3 morgen land te Alcmade, belende ten zuiden: Gherijt Jacobsz. (1580: Heynric
Heynricsz. op de oude wetering), ten noorden: Franck Aelbrechtsz. (1580: Pauw
Ewitsz.), ten westen: Aelbrecht Willemsz. (1580: Jan Mourijnsz.), ten oosten: de Goge
(1580: de Gage).
1-6-1459: Symon Jansz., schout te Dielsmer, na opdracht uit eigen (B, fol. 103).
28-4-1486: Rommer Symonsz. bij dode van zijn vader Simon Jansz. (C, fol. 36).
1-5-1491: Joost Rommer Symonszoonsz., onmondig, grootvader: Symon van Bretten (C, fol.
49v).
16-11-1508: Dirck Allartsz. na overdracht door Joost Remmer Symonszoonsz. (D, fol. 33).
4-6-1529: Jan Gerytsz. zwager van - en na overdracht door Dirck Allardtsz. (E, fol. 7v).
1-3-1563: Heynrick Dammasz. op de Aa, zwager van - en na overdracht door Jan Gerrijtsz. te
Alckemade op 27-1-1563 ten overstaan van Cornelis Willemsz., schout van Sassen, en Gerrit
Arentsz. Vos (F, fol. 82v).
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25-1-1580: Jan Henricxz. wonende op de A, bij dode van zijn vader Heynricx Dammasz. na
verzuim (G, fol. 91).
21-5-1644: Willem Leendertsz. wonende op de A bij dode van zijn vader Leendert Jansz. (L, fol.
42v).
30-3-1651: Willem Leendertsz. met ledige hand (L, fol. 43).
Het leen 229 is gesplitst in 229A en 229B.
229A. 11 hond land, belend ten oosten: Cornelis Hendricksz., ten zuiden: de weduwe en
kinderen van Isbrant Hendricksz., ten westen: Bartholomeus Pety en Johan Bouman, ten noorden: Jan Mouringsz.
30-3-1661: Bartholomeus Pety, baljuw en schout van Alckemade en Johan Bouman, secretaris
aldaar, elk met een helft na overdracht door Willem Leendertsz. wonende op de A (L, fol. 130v).
23-1-1654: Bartholomeus Pety, baljuw en schout van Alckemade met de helft van het leen na
overdracht door Johan Bouman, secretaris van Alckemade (L, fol. 172).
Het leen 229A is gesplitst in 229C en 229D.
229C. 5 akkers, groot 6½ hond, belend ten oosten: Pieter Hendricksz. Groenman, ten
zuiden: Wouter Ysbrantsz., ten westen: Adriaen Gijsen en ten noorden: Cornelis
Jaspersz. van den Hoorn.
4 akkers, groot 1½ hond, belend ten oosten: Adriaen Gijsen, ten westen: Gerrit
Jacobsz. en ten noorden: Wouter Ysbrantsz.
9-7-1701: Elisabeth Morris, gehuwd met Adolf Hordijck, bij dode van haar vader Benjamin
Morris, die het leen had gekocht bij onwillig decreet ten laste van Agatha Petij, gehuwd met
Jacob van Twist te Haerlem, Cornelia Pety met haar voogd Nicolaes Poock te Leyden, Adriaen
Pety, baljuw van Noortwijck, als erfgenamen van Bartholomeus Pety, baljuw van Alckemade op
17-5-1677 voor 590 gulden (N, fol. 6311).
14-2-1715: Jan Spruyt, bode van Alckemade, na overdracht door meester Reynier Bongaert,
baljuw van Alckemade Nieukoop en Achthoven volgens procuratie op 28-7-1713 verleden voor
notaris Geraerd de Haen te Dordrecht door Adolf Hordijck aldaar (N, fol. 135).
1-9-1722: Leonaert van Heyningen na overdracht door Jan Spruyt, bode van Alckemade (N, fol.
181).
11-1-1725: Marie van Heyningen wonende op de Nieuwe Wetering, hulde door Frans van Egmont, bij dode van haar broer Leonaert van Heyningen (N, fol. 186v).
5-6-1726: Simon Hendriksz. Overpelt na overdracht door Nicolaes Jacquin, koopman te Leyden,
volgens procuratie verleden op 31-5-1726 voor Geraerd van Heyningen, schout -, Zeger Leendertsz. van Eycken en Pieter Vranckenz. Roobol, schepenen van Reynsaterwoude door Maria en Syburgh van Heyningen, zusters, wonende op de Oude Wetering (N, fol. 204v).
9-1-1734: Hendrik Simonsz. Overpelt bij dode van zijn vader Simon Hendriksz. Overpelt (O,
fol. 19).
2-1-1736: Cornelis Mous de Oude na overdracht door Hendrik Simonsz. Overpelt en draagt het
leen over aan zijn zoon Cornelis Mous de Jonge (O, fol. 39v).
229D. 5½ hond land.
3-9-1703: Agatha van der Hoorn, gehuwd met Leonard van Heyningen, schout van Kalslagen,
wonende op de Oude Wetering, bij dode van haar vader Clement Jaspersz. van der Hoorn, die
het leen had gekocht bij onwillig decreet uit de boedel van Bartholomeus Pety (N, fol. 88v).
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6-3-1716: Leonart van Heyningen, schout van Calslagen, wonende op de Nieuwe Wetering, bij
dode van zijn vrouw Agatha van der Hoorn volgens testament gepasseerd op 19-4-1715 voor
notaris Barent van Swanevelt te Calslagen (N, fol. 142v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 229C.
229E. 232 roede land uit het leen 229C en 177 roede land uit het leen 229D (1727: zijnde
een deel van de kade van de Goger polder).
6-3-1716: Meester Reynier Bongert, baljuw van Alckemade, ten behoeve van de Gogerpolder te
Alckemade, na overdracht door Jan Spruyt, bode aldaar en Leonard van Heyningen op de Oude
Weteringh te Leymuyden (N, fol. 143).
23-5-1721: Thomas Walraven, baron van Wassenaer, heer van Alckemade, Vryenhoeck en
Nieukoop, dijkgraaf van - en ten behoeve van de Gogerpolder, na dode van meester Reynier
Bongert (N, fol. 169).
267-1727: Jonkheer Geraerd Anthony, baron van Wassenaer, heer van Alckemade, dijkgraaf van
- en ten behoeve van de Gogerpolder, na dode van Thomas Walraven, baron van Wassenaer,
heer van Alckemade, Vryenhoeck en Nieukoop (N, fol. 212v).
229B. 7 hond land (1706: 4 akkers), belend ten oosten: de Gooch, ten zuiden: de weduwe
en kinderen van Isbrant Hendricxsz. (1706: Jacobus van Santen), ten westen: Bartolomeus Pety en Jan Boumans (1706: Elisabeth Morris) en ten noorden: Jan Mouricxz. (1706: Leendert Jansz. Vader).
30-3-1651: Cornelis Heyndricsz. wonende op de A en Leendert Leendertsz. mede aldaar, elk
voor de helft na overdracht door Willem Leendertsz. wonende op de A (L, fol. 131).
21-5-1669: Maertien Cornelisdochter, wonende op de Ade, bij dode van haar vader Cornelis
Hendricksz. Groen en na scheiding op 10-1-1669 met haar broers Hendrick Cornelisz. Groen en
Mouringh Cornelisz. Groen en zusters Crijntje Cornelisdochter Groen, gehuwd met Louris Willemsz. Meeswijck en Maertje Cornelisdochter Groen, gehuwd met Dammas Heyndricxz. en
Annetje Cornelisdochter Groen, geassisteerd door haar oom Pieter Hendricksz. Groen (M, fol.
101v).
4-11-1706: Crijn Mourisz. Groen na overdracht door Maritje Cornelisdochter Groen (N, fol.
42v).
18-4-1708: Claes Jansz. van Emden met de helft van het leen na overdracht door Crijn Mourisz.
Groen en met de andere helft, afkomstig van wijlen Leendert Jansz. Vader, wiens erfgenamen
het niet hebben aanvaard (N, fol. 101v).
6-3-1716: Willem Cornelisz. Croock op de Oude Wetering te Leimuyden na overdracht door
Leonaert van Heyningen, schout van Calslagen, volgens procuratie verleden op 4-3-1716 voor
notaris Hendrick Syen te Leyden door Jan van der Laen te Leyden, die het leen had gekocht bij
onwillig decreet ten laste van de insolvente boedel van Claes Jansz. van Emden, wonende op de
Rijpwatering (N, fol. 141v).
26-3-1734: Cornelis Mous de Jonge op de Oude Wetering te Leymuyden na overdracht door
Willem Cornelisz. Croock (O, fol. 22).
230. 4 morgen land te Roeloff Aertsveen in het ambacht van Alckemade, belend ten zuiden: Maerten Thijsz. (1702: de kinderen van Claes Jansz. Backer en Jan Pieter Ponsen), ten noorden: Anthonis Claesz. (1620: Jan Walingsz., 1702: Dammas Cornelisz.
Quackenbos en Leonart van Heyningen, schout van Calslagen), ten oosten: de Loetsloot en ten westen: Jan Dircxz. de IJserman (1702: Machtelt Claes van ‘s-Gramade).
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15-1-1579: Andries Michielsz., onmondig, stiefvader: Allart Jacobsz. te Roeloff Aertsveen, na
opdracht uit eigen in ruil voor het leen 11 van de Hofstad te Zuydwijck (G, fol. 82v).
28-1-1620: Crijntje Andriesdochter, gehuwd met Cornelis Mourisz., wonende op de A, na scheiding op 17-12-1619 voor Barent Cornelisz. van Sijl, schout -, Pieter Willemsz. en Claes Jansz.,
schepenen te Esselickerwoude, met Cornelis Dircxz., Cornelis Pietersz. en Jan Cornelisz. cuyper
als voogden van Maritge Andriesdochter als kinderen van wijlen Andries Michielsz. en zijn
eerste vrouw Annetge Anthonisdochter, mede ten overstaan van Mouringh Eymbertsz. van Thol
en Gerrit Jansz., weesmannen van Esselickerwoude (K, fol. 22).
1-6-1620: Willem Pietersz. op de Rijpwetering na overdracht door Cornelis Mourisz. wonende
op de A (K, fol. 23).
24-9-1630: Huych Willemsz. op de Oude A, onmondig, oom: Mouring Pietersz., bij dode van
zijn vader Willem Pietersz. (K, fol. 74v).
30-5-1641: Jan Tijssen, zoon van wijlen Tijs Adriaen Reynoutsz. op de Rijpwatering na overdracht door Jan Pietersz. Heulenburch als voogd van Huych Willemsz. (L, fol. 26).
26-2-1680: Maertje Jansdochter, onmondig, oom: Matheus Thijsz., hulde door Gerard van
Ames, rentmeester te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 21-2-1680 voor Jacob
Jansz. Swanevelt en Bouwen van Heyningen, schepenen van Alckemade, bij dode van zijn vader
Jan Tijssen, overleden op de Oude A (M, fol. 158v).
18-2-1688: Maertje Jansdochter, gehuwd met Bastiaen Jansz. van der Meer (M, fol. 158v; 4-61694: Bastiaen Jansz. van der Meer, gehuwd met Maertje Jansdochter van der Schilde te Roelof
Aertgensveen, belast het leen ten behoeve van Jeroen Claesz. Bickbergen aldaar met 400 gulden,
afgelost op 1-5-1702, N, fol. 6).
11-5-1702: Claes Dircsz. Warmerdam na overdracht door Maertje Jansdochter, weduwe van
Bastiaen Jansz. van der Meer (N, fol. 67v).
21-8-1724: Trijntje Claesdochter Warmerdam, weduwe van Jan Govertsz. van der Miene, oud
39 jaar, te Roelof Arentsveen, hulde door Leendert Zuynderendt te Maeslandt, bij dode van haar
vader Claes Dircksz. Warmerdam (N, fol. 193).
BODEGRAVEN
231. 5 morgen land (1524: aan de Mije) te Bodegraven, belend ten westen: Jan Roelofsz.
(1524: Dirck Clouck Jansz., 1559: Aert Dircksz., 1581: Leuloff Lourijsz., 1602: Heynrick Adriaen Pietersz. te Bodegraven, 1740: Gerrit Boon), ten oosten Jacob Jan Roelofszoonsz. (1524: Pieter Heynricsz., 1559: Adriaen Heynric Pietersz., 1581: idem te
Zegvelt, 1594: Cornelis Man Dircxz., 1602: Maerten Maertensz., 1621: Maritge
Maertens, 1740: dominee Swaen), ten noorden: de Mie, ten zuiden: de Hakewatering
(1524: de Hekerwetering).
In 1725 is het leen een deel van een hofstede met huis, berg en varkenskot, groot 8½
morgen in de Meypolder, strekkende uit de Mey tot aan het land van Jan Willemsz.
Verhaer, belend ten oosten: Gijsbert van Diemen en ten westen: Priem te Gouda en
wordt in 1740 getaxeerd op 350 gulden.
19-1-1401: Jacob Jan Roelofszoonsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 35).
24-9-1437: Jan Bartholomeusz. bij dode van zijn vader (B, fol. 35).
4-11-1447: Jan Bartholomeusz. met ledige hand (B, fol. 71).
14-9-1452: Arent Bartholomeusz. bij dode van zijn broer Jan Bartholomeusz. (B, fol. 91).
21-4-1458: Jan Aernt Bartholomeusz. bij dode van zijn vader Aernt Bartholomeusz. (B, fol.
102).
30-4-1475: Jan Willemsz. na overdracht door Jan Aernt Bartholomeuszoonsz. (C, fol. 12).
13-8-1524: Ellaert Luytenz. nadat het leen enige malen verkocht was, maar niet verheven (D, fol.
75v).
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22-12-1527: Symon Jansz. na overdracht door Ellert Luytgensz. (D, fol. 98).
30-3-1547: Jan Zijmonsz. alias Plemper te Zwammerdam bij dode van zijn vader Zijmon Jansz.
(E, fol. 84).
13-5-1555: Jan Roelofsz. na overdracht door Jan Symonsz. alias Plemper te Zwammerdam (F,
fol. 22).
6-9-1557: Cornelis Claessen te Bodegraven na overdracht door Jan Roeloffsz. (F, fol. 44v).
14-7-1559: Claes Cornelisz. te Bodegraven, onmondig, hulde door Adriaen Eerst aldaar, bij dode
van zijn vader Cornelis Claesz. (F, fol. 62).
10-1-1561: Adriaen Heynric Pietersz. te Bodegraven na overdracht door Jan Paep namens Claes
Cornelisz. aldaar (F, fol. 73).
14-3-1564: Pieter Dircsz. te Bodegraven na overdracht door Adriaen Heynric Pietersz. (F, fol.
88).
13-3-1581: Pieter Pietersz. te Bodegraven, onmondig, oom: Jan Pietersz., bij dode van zijn vader
Pieter Dircsz. na verzuim (H, fol. 3v).
18-1-1585: Pieter Pietersz. doet zelf hulde (H, fol. 3v).
4-1-1590: Pieter Cornelisz. waard in de Hulck te Bodegraven na overdracht door Pieter Pietersz.
te Bodegraven (H, fol. 48).
24-11-1594: Cornelis Man Dircxsz. te Waveren onder Ouwerkerck na overdracht door Pieter
Cornelisz. waard in de Hulck te Bodegraven (H, fol. 93v).
20-11-1602: Maerten Maertensz. aan de Mije te Bodegraven na overdracht door Cornelis Man
Dircxz. te Waverveen onder Ouwerkerck (H, fol. 140v).
18-7-1607: Maerten Maertensz. belast het leen met allodiale landen ten behoeve van jonkheer
Jacob van Scherpenzeel te Noortwijck met 1200 karolus gulden tegen een rente van 75 gulden
volgens een brief op 9-7-1607 verleden voor Gijsbrecht Jansz. van der Tocht, schout -, David
Albersz. lyndraeyer en Gerrit Dircsz. cleermaecker, schepenen te Bodegraven en voor Heynrick
Cornelisz., schout -, Jan Cornelisz. en Jan Corsz., schepenen te Segvelt in het gerecht van het
kapittel van Sint Marie te Utrecht. Afgelost op 6-7-1610 (I, fol. 13).
13-8-1609: Dirck Simonsz. te Bodegraven in de Waverbancken na overdracht door Maerten
Maertensz. aan de Mije te Bodegraven (I, fol. 22).
6-9-1621: Pieter Dirck Simonsz. te Waverveen, mede namens Roeloff, Aris, Maritie en de
kinderen van Dirck Dircksz. en van Symon Dircksz., zijn broers en zusters, bij dode van zijn
vader Dirck Simonsz., gehuwd met Machtelt Roelendochter, volgens octrooi d.d. 29-8-1620 en
testament gepasseerd op 18-4-1621 voor notaris Mathijs van der Thol te Bodegraven (K, fol. 26).
1-2-1639: Michiel Leendertsz. van Cranenburch na overdracht door Anthonis Pietersz., schout te
Waverveen, volgens procuratie verleden op 2-1-1639 voor Frans Cornelisz. en Cornelis Pietersz.,
schepenen te Waverveen door Pieter Dirck Simonsz. aldaar (L, fol. 1b).
18-9-1641: Wouter Cornelisz. van Waerder te Nieuwcoop na overdracht door Michiel Leendertsz. van Cranenburch (L, fol. 24v).
15-3-1645: Cornelis van Waerder te Nieuwcoop bij dode van zijn vader Wouter Cornelisz. van
Waerder (L, fol. 44).
27-8-1649: Cornelis van Waerder met ledige hand (L, fol. 44v).
3-1-1652: Adriaen van Waerder te Woerden, onmondig, aangetrouwde oom: Aelbert van Wieringen, bij dode van zijn vader Cornelis van Waerder (L, fol. 150).
26-8-1681: Adriaen van Waerder doet zelf hulde (L, fol. 150v).
5-9-1698: Gijsbert Camerick te Woerden bij dode van zijn neef Adriaen van Waerder (N, fol.
41).
27-2-1725: Gerrit Boon, zeepzieder te Gouda, bij dode van zijn vader Jan Boon, die het leen op
30-3-1717 had gekocht voor schepenen van Montfoort van Cornelis in ‘t Hout en dominee Wilhelmus Sonmannus, op 6-10-1716 respectievelijk op 14-7-1712 aangesteld als curatoren van de
insolvente boedel van Arnold Camerick, overleden te Montfoort, en diens innocente zoon Al-
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bertus, die het overdragen bij hande van Dirck Swartendijck, secretaris van Montfoort volgens
procuratie verleden op 29-12-1718 voor notaris Willem Costerus te Woerden (N, fol. 197v).
20-6-1740: Hester Boon, gehuwd met dominee Gerardus Johannes Swaen, na scheiding op 2-61739 met haar broers Gerrit Boon en Pieter Boon van de goederen van wijlen hun moeder Geertruyd Maas, weduwe van Jan Boon (O, fol. 84v).
232. 8 morgen land aan de noordzijde van de Rijn tussen het weer, waarop Jan Willemsz.
woont en de buurwatering.
25-3-1405: Jan Willemsz. te Bodegraven na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn neef Kostijn Ghijsbrechtsz. (A, fol. 31).
26-10-1426: Kostijn Ghijsbrechts wettige zoon van Loonresloodt bij dode van zijn oom Jan
Willemsz. (A, fol. 31).
31-5-1469: Ghijsbrecht Costinsz. na verzuim en draagt het leen over aan Jan Dircxz. (C, fol. 3).
HAZERSWOUDE
233. Een stuk land en erf met huis, schuur en bergen te Hazairtwoude, belend ten oosten:
Isebrant Louwez. met huis en erf, ten westen: Jacob Claisz.; 2 akkers land, groot 2
morgen, belend ten westen: Dammas Jansz. en ten oosten: Noys Claisz.; 3 morgen
land te Hazairtswoude boven de achterweg, belend ten oosten: Willem Vranckez. en
ten westen: Wouter Symonsz., strekkende tot ‘s-Gravengreppel.
25-9-1461: Jan Poirter te Hazairtwoude na opdracht uit eigen en met het recht om turf te delven
in de 3 morgen land om te verkopen en het recht om het leen ten vrij eigen te mogen verzoeken
(B, fol. 111v).
HILLEGOM
234. 7½ morgen land te Hillegom, genaamd Birniers (1429: Wernyers) woning, belend ten
oosten: Dirc van den Woude, ten zuiden: heer Jan van Heemstede, ten westen: Philips Gerijtsz. en ten noorden: Claes Zierixz.
25-4-1394: Jan van Langevelt, neef van de leenheer Philips van Wassenair, burggraaf van
Leyden, ridder, na opdracht uit eigen op 15-1-1392 ten overstaan van Dirc Saey Goeswynsz.,
zwageren Willem Aerntsz. en Jan Woutersz., neven en leenmannen van de leenheer, omdat hij
andere leengoederen mocht verkopen. Willem Aerntsz. heeft geen zegel, diens zwager Jacop
Oudelant zegelt voor hem (B, fol. 9).
27-4-1429: Margriet Jacop van Langeveltsdochter, hulde door Daniel van Langevelt (B, fol. 9).
21-6-1429: Margriete Jacopsdochter van Langevelt, nicht van de leenheer Heynric heer van
Wassenair en burggraaf van Leyden, krijgt het leen ten vrij eigen (B, fol. 13).
235. De weide in Hillegom (1545: een stuk veenland) tussen de casteleyn van Leyden en de
heer van Voerne, die door Dirc, heer van Wassenair, in leen van de graaf van Hollant
wordt gehouden.
13-6-1258: Heer Aernt van Duvenvoirde, ridder (AA, fol. 59v).
3-1-1463: Aernt van Duvenvoirde als oudste zoon van - en bij dode van zijn vader Jan van Duvenvoirde (B, fol. 116).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 112 tot:
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19-10-1646: Heer Arent van Wassenaer, heer van Duvenvoorde en Voorschoten, bij dode van
zijn vader heer Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoorde, Voorschoten, Veur en Sterrenburch (L, fol. 80).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 119.
236. Twee paar broedende zwanen rond de hofstad te Elsenbrouck bij het dorp Hillegom.
28-11-1654: Johan Six te Amsterdam (L, fol. 185).
14-11-1666: Johan Six met ledige hand (L, fol. 185v).
237. Twee paar broedende zwanen rond de hofstad de Oostkamp te Hillegom.
3-2-1656: Johan Six te Amsterdam (L, fol. 201v).
14-11-1666: Johan Six met ledige hand (L, fol. 201v).
238. Een paar broedende zwanen rond de hofstad Weresteyn te Hillegom.
14-12-1671: Margaretha Bas, weduwe van meester Wilhem van Loon, zoon: meester Frederick
Willem van Loon, advocaat voor het Hof van Hollandt (M, fol. 125v).
KATWIJK
239. Een huis te Catwijck opten Rhijn, belend aan de ene zijde Philips Heinricsz. met huis
en erf en aan de andere zijde vroeger Florijs Jansz. met huis en erf, strekkende op de
Rhijn; met een stal en een erf over de weg (1457: met een hofstad over de weg, waarop vroeger een stal stond, 1467: 2 hofsteden, waarop vroeger een huis en een stal
stonden).
4-2-1401: Dirc Zaye Goeswijnsz. van der Lee, zwager van de leenheer Philips, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen, te versterven op zijn zoon Gillijs en bij gebreke van deze op zijn zoon Bairtout Zay (A, fol. 26v).
17-6-1437: Bairtout Zayen, neef van de leenheer Heinric van Wassenair, burggraaf van Leyden,
krijgt het huis ten vrij eigen (B, fol. 34).
27-7-1457: Jan Bartoutsz., gehuwd met Katherijn Woutersdochter, neef van de leenheer Johan,
heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader Bartout Dirc Zayenz. (B,
fol. 101v).
26-2-1463: Ysbrant Jan Ysbrantszoonsz., neef van de leenheer Johan van Wassenair, burggraaf
van Leyden, bij dode van zijn oom Jan Bairtoutsz. (B, fol. 117).
7-2-1467: Isbrant Jansz. tocht zijn vrouw Gheertruydt Aerntsdochter (B, fol. 121v).
240. Een huis en erf te Catwijck op die Zee, belend ten oosten: Aechtgen Costers, ten westen: Alijt Hannen, ten noorden: de heerweg.
6-11-1441: Dirck van Leyden na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 241 (B, fol. 52v).
241. 1 morgen land te Catwijc in twee stukken in de Noordnesse, het eerste belend ten
noorden: Hughe Jan Coddenzwager, ten zuiden: Matheeus Jan Coddenz., het tweede
belend ten noorden: de weduwe van Hughe van Diemen en ten zuiden: Hillegont, de
weduwe van Dirc Eggeric.
4-5-1430: Mourijn Jansz. na opdracht uit eigen (B, fol. 15).
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6-12-1436: Pieter Claesz. bij dode van zijn oom Mouwerijn Jansz. en draagt het leen over aan
Dirck Jansz. van Leyden (B, fol. 31v).
7-11-1441: Dirc van Leyden krijgt het leen ten eigen in ruil voor het leen 240 (B, fol. 53).
242. 5 hond 44 roede land (1628: plus 55 roede land) ten oosten van Catwijck omtrent de
heerlijkheid ‘t Zand, belend ten noorden: Symon Joostensz. (1650: - van der Clant,
1663: de vrouwe van Maria van Reygersberch, vrouwe van Catwijck, 1683: Willem
van Liere), ten zuiden: de nieuwe watering, die naar het huis ‘t Zandt loopt (1650: de
Zantlaan, 1683: Willem van Liere), ten oosten: (1663: vrouwe Maria van Reygersberch, 1682: Willem van Liere), ten westen: de achterwetering van de nieuw getimmerde huizen van Catwijck op de Rhijn (1650: de achterweg).
26-11-1616: Maerten Maertensz. Peeck te Catwijck op de Rhijn ten behoeve van Jacob Jansz.
van Assendelft te Leyden, blijkens een na zijn overlijden door zijn zoon Maerten Maertensz.
Peeck de Jonge op 30-6-1628 afgelegde verklaring (K, fol. 9v en 75).
30-6-1628: Claes Jacobsz. van Assendelft, onmondig, vader: Jacob Jansz. van Assendelft, met
55 roede land na overdracht door Simon Joostensz. te Catwijck op de Rhijn (K, fol. 75).
22-10-1629: Boudewijn Cornelisz. de Bije na overdracht door Bartolomees Jansz. van Assendelft als voogd van Claes Jacobsz. van Assendelft, weeskind van Jacob Jansz. van Assendelft (K,
fol. 68v).
3-1-1650: Adriaen Boudewijnsz. de Bije bij dode van zijn vader Boudewijn de Bije (L, fol. 113).
14-8-1663: Boudewijn de Bije, uitlandig, hulde door Silvester van Swanenburch, secretaris van
Rhijnlandt, volgens procuratie op 1-6-1662 verleden voor notaris Cornelis van Scharpenbrandt te
Leyden door meester Cyprianus Reynery ab Oosterga, professor in de rechten aan de universiteit
te Utrecht, als zijn administrateur, bij dode van zijn vader Adriaen Boudewijnsz. de Bije (M, fol.
63).
22-7-1677: Adriaen Boudewijnsz. de Bije te Cadix in Spangne, hulde door meester Pieter van
Weesp, zijn administrateur, na verzuim en bij dode van zijn vader Boudewijn de Bije (M, fol.
151).
7-12-1682: Willem van Liere, heer van de beide Catwycken, hulde door Dirck de Wilde, baljuw
van de beide Catwijcken en ‘t Sant, volgens procuratie verleden op 12-9-1682 voor notaris Arent
van Delvendiep te Catwijck, na overdracht door meester Pieter van Weesp, advocaat voor het
Hof van Hollandt te Enchuysen, volgens procuratie op 14-6-1669 verleden voor de notarissen
Marcos Rodriques de Gallegas, Balthasar d’Esperda en Guernero Thomaro del Rio Laris te
Cadix door Anthonia Suarez, weduwe van Boudewijn de Abeja of de Bije, overleden aldaar op
9-12-1667, als moeder van Ariaen, Fransisie en Aquide de Abeja, en betaalt voor het leen 192
gulden contant en belast het met de rest van de koopsom, zijnde 384 gulden, afgelost op 19-121689 (M, fol. 186v).
29-4-1707: Jonkheer Willem van Liere, heer van beide Catwijcken en ‘t Zant, oud 16 jaar, hulde
door Carolus Beurs, baljuw en schout van Catwijck, volgens procuratie d.d. 7-2-1707 door zijn
voogd Jacob, baron van Wassenaer, vrijheer van Duyvenvoirde, Voorschoten en Veur, bij dode
van zijn vader jonkheer Willem van Liere, heer van beide Catwijcken, ‘t Zant en Oosterwijck, lid
van de admiraliteit te Amsterdam namens de ridderschap van Hollandt, hoogheemraad van
Rhijnlandt, volgens octrooi van de Staten van Hollandt, d.d. 27-3-1693 en van die van Zeelandt
d.d. 28-11-1691 en testament, gepasseerd op 5-2-1706 voor notaris Carolus Boers te Catwijck
(N, fol. 96v).
24-3-1724: Willem van Liere doet zelf hulde (N, fol. 96v).
23-6-1738: Vrouwe Jacoba Josina Isabella, barones van Wijke, gehuwd met Frederik Hendrik,
baron van Wassenaer, heer van Rijnsaterwoude, bij dode van Willem, baron van Liere, heer van
beide Catwijcken en ‘t Sant, raad en oud burgemeester van Schoonhoven, lid van de Staten van
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Holland en Westvriesland, drossaard en dijkgraaf van stad en land van Heusden, drossaard van
stad en baronie van Breda, hoogheemraad van Rhijnland, volgens octrooi d.d. 16-1-1715 en
testament gepasseerd voor notaris Pieter Boers te Catwijck op 7-11-1736, waarin hij het vruchtgebruik van zijn goederen toewijst aan zijn vrouw Louise Isabella, barones van Brakel, en na
haar overlijden als erfgename benoemt jonkvrouwe Jacoba Josina Isabella, barones van Wijke,
oudste dochter van Christiaen Reynoud, baron van Wijke, heer van Echteld (O, fol. 65).
243. 2 morgen land te Catwijck op de Rhijn in de heerlijkheid ‘t Zant, belend ten noorden: de Vliet naar Rhijnsburg, ten oosten en zuiden: de heer van Wassenair en ten
westen: de achterweg van de heer van Wassenair.
20-7-1616: Simon Joostensz. te Catwijck op de Rhijn, die het land in pacht had (K, fol. 6).
Het leen 243 is gesplitst in 243A, 243B en 243C.
243A. Een huis en erf (1664: groot 60 roede, 1725: het huis is gesloopt en aan de plantage
van de heer van Catwijck gevoegd), belend ten noorden: de Vliet naar Rijnsburch
(1728: bij de Kwakel), ten oosten: (1664: de vrouwe van Catwijck), ten zuiden:
Rochus Jansz. (1664: Lipsius) tuynman.
26-6-1657: Jacob Simonsz. van der Clant, bleker te Catwijck op den Rhijn, bij dode van zijn
vader Simon Joostensz. van der Clant (M, fol. 3).
20-5-1664: Jan Jansz. Hoochlandt te Catwijck op den Rhijn, onmondig, oom: Claes Jeroensz. en
voogd: Lodewijck Keth te Reynsburch, na overdracht door Jacob Simonsz. van der Clant te
Catwijck op den Rhijn, die op het leen 500 gulden als deel van de koopsom houdt (M, fol. 66).
16-7-1669: Jan Jansz. Hooghlandt doet zelf hulde (M, fol. 66v).
31-8-1697: Haesje - en Petronella Jans Hogelandt, hulde door meester Jacob van der Stoffe, bij
dode van hun vader Jan Jansz. Hogelandt, behoudens de lijftocht van hun moeder Catharina van
Taerlinck (N, fol. 38).
8-6-1725: Willem, baron van Liere, heer van beide Catwijcken en ‘t Zant, hulde door Carolus
Boers, baljuw en schout van Catwijck, na overdracht in 1718 door Haesje Jans Hoghelande,
gehuwd met Cornelis Andriesz. Bensvelder (N, fol. 201v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 242.
243B. 1 morgen land, belend ten oosten: het huis van Wassenair, ten zuiden: Boudewijn
de Bije, ten westen: de heerweg, ten noorden: Rochus Jansz. (1634: -, de broer van
de leenman Jan Jansz.).
27-1-1631: Jan Jansz. te Catwijck op de Rhijn na overdracht door Simon Joostensz. aldaar (K,
fol. 75v).
18-11-1631: Jan Jansz. belast ten behoeve van Johannes Heynsius, predikant te Catwijck aan
Zee, het leen met een losrente van 18 gulden 15 stuiver per jaar, afgelost in 1650 (K, fol. 120).
16-4-1634: Jan Jansz. belast ten behoeve van zijn schoonvader Pieter Lammesz. het leen met een
losrente van 25 gulden per jaar, afgelost op 2-6-1650 (K, fol. 94v).
19-5-1649: Jan Jansz. met ledige hand (K, fol. 75v).
Het leen 243B is gesplitst in 243D en 243E.
243D. 3 hond 12 roede land.
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19-5-1649: Jan Jansz. belast het leen met 1100 gulden, waarvan de helft in 1650 is afgelost, blijkens een verklaring van Cornelis van Bouchorst, gehuwd met Elisabeth van der Tocht, enige
dochter van Jan Pietersz. van der Tocht (L, fol. 42v).
1-5-1650: Jeronimus Bijvanck te Catwijck op den Rhijn na overdracht door Jan Jansz. aldaar (L,
fol. 120).
15-7-1659: Vrouwe Maria van Reygersberch, weduwe van Willem van Lyere, heer van beide
Catwijcken en ‘t Zant, hulde door Arnoldus de Meyer, ridder van de orde van Sint Michel, volgens procuratie verleden op 30-4-1659 ten overstaan van Jacob Maertsz. van Duynen en Arent
Arentsz. Speldeman, schepenen van beide Catwijcken, na overdracht door Barent Rietmaker
volgens procuratie op 30-4-1659 ten overstaan van de zelfde schepenen verleden door Jeronimus
Bijvanck, wonende op ‘t Zant (L, fol. 25v).
9-8-1674: Jonkheer Wilhelm van Lier, heer van de beide Catwijcken, het Zant, en Oosterwijck,
bij dode van zijn moeder vrouwe Maria van Reygersberch, vrouwe van beide Catwijcken en ‘t
Zant (M, fol. 134).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 242.
243E. 3 hond 12 roede land.
1-5-1644: Jeronimus Bijvanck te Rotterdam na overdracht door Jan Jansz., warmoesman te Catwijck (L, fol. 42).
19-5-1649: Jeronimus Bijvanck met ledige hand (L, fol. 42v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 243D.
243C. 1 morgen land (1675: tuinland), belend ten oosten: het huis van Wassenair, ten
zuiden: Jan Jansz., ten westen: de heerweg, ten noorden: Simon Joostenz. (1675:
het huis van Jan Rickaert Hogelandt).
27-1-1635: Rochus Jansz. te Reynsburch na overdracht door Simon Joostensz. te Catwijck op
ten Rhijn (K, fol. 76).
31-5-1649: Rochus Jansz. met ledige hand (K, fol. 76).
29-3-1664: Rochus Jansz. met ledige hand (K, fol. 76).
15-2-1675: Jan Rochusz. Lipsius en Pieter Rochusz. Lipsius, elk met een helft, te Reynsburch,
bij dode van hun vader Rochus Jansz. Lipsius, gehuwd met Arentje Claesdochter, volgens hun
testament gepasseerd op 12-12-1663 voor notaris Cornelis Berendrecht in de Bredestraat te Leyden, waarin ook diens zoon Claes wordt genoemd (M, fol. 136v).
16-9-1681: Rochus Jansz. Lipsius te Reynsburch, onmondig, oom: Pieter Rochusz. Lipsius, bij
dode van zijn vader Jan Rochusz. Lipsius met de helft van het leen (M, fol. 168).
3-7-1688: Pieter Rochusz. Lipsius te Reynsburch met de helft van het leen bij dode van zijn neef
Rochus Jansz. Lipsius (M, fol. 205v).
16-7-1700: Johan de Vooght, substituut baljuw en schout van Rhijsburch, na overdracht door
Claes Simonsz. van Overvoorden te Rhijsburch en Govert Claesz. Langeveldt te Amsterdam als
executeurs testamentair van Pieter Rochusz. Lipsius, oud schepenen te Rynsburch, volgens diens
testament gepasseerd op 7-6-1692 in diens huis in de Kerckstraat aldaar ten overstaan van Cornelis Jansz. van der Codde en Jan de Vos, schepenen aldaar (N, fol. 52).
19-3-1705: Willem, baron van Liere, heer van de beide Catwijcken en ‘t Zant, na overdracht
door Cornelis van der Sleyden, notaris, en Pieter Coelen, beiden te Delft, als op 18-7-1702 door
het Hof van Hollandt aangestelde curators over de desolate boedel van Jan de Voogt en Agnita
van Noorden, voor 710 gulden, hulde door zijn rentmeester Carolus Boers (N, fol. 85v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 243B.
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244. Een huis met erf en 4 morgen land te Catwijck, belast met 3 pond per jaar ten
behoeve van het klooster van der Leede en 1 pond per jaar ten behoeve van het
Onser Vrouwen gilde. Belend ten westen: Dirck van Zwieten, ten noorden: de
wildernis en ten zuiden: Floris Dirck Lyez.
14-2-1462: Airnt van Bogairt Willemsz., neef van de leenheer Johan van Wassenair, burggraaf
van Leyden, na opdracht uit eigen (B, fol. 114).
5-2-1480: Aernt van Bogart, een arm oud man, krijgt het leen ten vrij eigen (C, fol. 21).
245. Een woning met 16 morgen land, genaamd die Bilt (1475: de Cleyne Bilt, 1494: van
ouds geheten opten Dijckelinghe) te Valkenburch (1447: in het ambacht Catwijck,
1561: Catwijck opten Rijn). Belend ten zuiden: Hugo Claesz. en jonkvrouwe Willem
van Scoten (1561: de huiszitten en een papelijke prove te Leyden), ten oosten: de
graaf van Hollant met ‘t Zant (1447: met de duinen), ten noorden: Huge van Diemen
(1447: de jonkvrouwe van Diemen), ten westen: Dirck van Bakenesse (1447: Vranck
van der Boichorst, de kinderen van Jacob Jacobsz. en die van Gherijt Emmenz.).
Belend ten zuidoosten: (1561: de erfgenamen van Adriaen van Naeldwijck en de
wezen te Leyden), ten noordoosten: (1561: de Rynoever, 1567: -van zijne koninklijke
majesteit), ten noordwesten: (1561: de Monnicxkamp en de erfgenamen van Mees
Cornelisz., 1567: Machteld Alrosius met haar kinderen te Leyden en de wezen met de
Monnicxkamp), ten zuidwesten: (1561: Adriaen Gerrijtsz., buurman te Catwijck op
de Rhijn met bruikwaar, 1567: de kerk van Valckenburgh).
12-5-1414: Henric Harmansz. (A, fol. 33v).
20-10-1447: Jan Henricsz., neef van de leenheer Jacob, heer van Wassenair en burggraaf van
Leyden, met ledige hand en tocht de volgende dag zijn vrouw Margriete Claes Claeszoonsdochter, omdat hij wegens schuld aan meester Gooswijn die Wilde, president van de Raad van
de hertog van Bourgondië, haar lijftochts goederen had verkocht (B, fol. 76 en 76v).
19-6-1475: Claes Gerijt Claesz. na overdracht door zijn oom maternel Jan Heynrick Hermansz.,
behoudens de lijftocht van deze en diens vrouw (C, fol. 12).
6-2-1494: Clays Gherytsz., gehuwd met Cornelie Bertelmeesdochter, krijgt het leen ten vrij eigen, maar moet het leen splitsen, de delen te versterven op zijn oudste en op zijn jongste zoon (C,
fol. 62).
10-7-1512: Clays Gerijtsz. orgelmaker behoeft het leen niet meer te splitsen (D, fol. 44v).
9-3-1513: Ariaen Dircksz. na overdracht door Claes Gerijtsz. oergelmaker (D, fol. 45).
4-4-1532: Claes Adriaensz. bij dode van zijn vader Adriaen Dircxz. en draagt het leen over aan
zijn zusters man Willem Gerritsz. (E, fol. 14v; 3-7-1543: Joost van Bronchorst, baljuw van Kermerlandt, en Jan Connincxz., leenmannen van Hollandt, oorkonden dat Willem Gerrit Hugez. en
Claes Adriaensz., poorters van Leyden, aan Cornelis Stalpert van der Wielle hebben verkocht 18
morgen land plus 10½ morgen land te Alphen en hiertoe zekerheid stellen op het leen en op 18
morgen plus 10½ morgen land te Voorschoten, leen van Wassenaer, E, fol. 53).
3-7-1544: Bertholomeus Cornelisz. te Catwijck na overdracht door Willem Gerritsz. (E, fol.
55v).
4-2-1561: Cornelis Meesz. te Catwijck opten Rijn bij dode van zijn vader Bartholomeus Cornelisz. (F, fol. 74).
5-12-1567: Nicolaes van Bronchorst na overdracht door Cornelis Meesz. wonende op de Bilt (G,
fol. 15v).
9-2-1571: Jonkvrouwe Gerarda van Bronchorst, gehuwd met jonkheer Johan van Mathenes van
Wijbisma, na overdracht door haar oom jonkheer Pieter van Bronchorst namens haar broer jonkheer Nicolaes van Bronchorst (G, fol. 28v).
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22-4-1572: Nicolaes van Mathenes, onmondig, hulde door zijn vader jonkheer Johan van Mathenes, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Gerarda van Bronchorst (G, fol. 39).
16-1-1581: Andries van Bronchorst als voogd van jonkheer Nicolaes van Mathenes na dode van
jonkheer Johan van Mathenes (G, fol. 39).
20-7-1618: Jonkheer Cornelis van Mathenes, heer van Lisse, onmondig, hulde door Johan Stoop,
rentmeester, volgens procuratie op 12-6-1618 verleden op het huis Oud Teylinghen door zijn
moeder jonkvrouwe Geertruyt van Lochorst, vrouwe van Hasaertswoude, Lochorst en Sliedrecht, bij dode van zijn vader jonkheer Nicolaes van Mathenes volgens diens testament d.d. 196-1613 (K, fol. 16).
30-12-1649: Vrouwe Odilia van Wassenaer, gehuwd met jonkheer Joost van Amstel van Mijnden, heer van Loenresloot, Ancoop en Traa, bij dode van haar oom heer Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lochorst en Slijdrecht, volgens octrooi d.d. 4-4-1635 en testament
d.d. 7-10-1640, waarin hij tot erfgenamen benoemt vrouwe Anna van Mathenesse, vrouwe van
Schagen, Scagercogge, jonkheer Johan van Wassenaer en diens zuster jonkvrouwe Odilia van
Wassenaer, kinderen van wijlen vrouwe Jacquelina van Mathenesse, vrouw van Warmont, zijn
beide zusters. Hulde door Johan Stoop, rentmeester te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 31-10-1648 op het huis Loenersloot (L, fol. 112).
12-8-1677: Jonkvrouwe Maria Joanna van Amstel van Mijnden, hulde door Willem Havius,
commies van de Ridderschap van Hollant, volgens procuratie d.d. 15-7-1677, bij dode van haar
moeder vrouwe Odilia van Wassenaer, douarière van Loenresloot, Ancoop en Traa (M, fol.
151v).
16-8-1684: Jonkheer Diderick Johan van Stepraet, oud 3 jaar, hulde door Johan Hanneman, rentmeester te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 5-7-1684 voor notaris Johan Andreas
Becker te Uytrecht door zijn vader Pieter Reynert, baron de Stepraet, heer van Doddendael,
Duystervoorde, Loenersloot, Oucoop en ter Aa, bij dode van zijn moeder vrouwe Maria Joanna,
baronesse van Amstel, vrouwe van Doddendael enz. (M, fol. 187v).
22-2-1695: Meester Maerten van A, advocaat voor het Hof van Hollant, doet hulde volgens procuratie verleden voor leenmannen van Gelre op 19-1-1695 door Pieter Reinier van Stepraet, heer
van Doddendael, omdat Johan Hanneman is overleden (M, fol. 187v).
21-7-1708: Diederick Johan, baron van Stepraet, heer van Loenresloot, doet zelf hulde bij monde
van Simon Vlaer, schout van Loenersloot, volgens procuratie d.d. 12-4-1708 (M, fol. 187v).
4-8-1730: De baron van Stepraet bij monde van zijn rentmeester Everhard Vlaer met ledige hand
(M, fol. 187v).
30-4-1744: Vrouwe Maria Agnes, baronesse van Stepraedt, vrouwe van Loenresloot, Oucoop en
ter Aar, gehuwd met Willem, baron van Doornick, heer van de Woning, End en Wanekum,
hulde door Everhard Vlaer, schout van Loenreslooth, volgens procuratie verleden op 29-2-1744
op de Slangenborg, bij dode van haar vader Diderick Johan, baron van Stepraedt, vrijheer van
Doddendael, heer van Loenreslooth, Oucoop, Ter Aa, de Slangenborg en Nijenbeek, ambtsjonker en heemraad in het Rijk van Nijmegen (O, fol. 116v).
246. Een paar broedende zwanen in de Rhijn tussen Valckenburch en Catwijck en in de
grachten en wateringen naar en bij Conincxduyn.
12-2-1625: Jan van Persijn, oudste zoon van Reynier van Persijn, raad in het Hof van Hollandt
en stadhouder van de lenen van Wassenaer (K, fol. 36v).
3-11-1631: Wilhelm van Persijn bij dode van zijn broer Jan van Persijn, auditeur van de grafelijkheid van Hollandt (K, fol. 91v).
..-.-1674: Nicolaes van Persijn na overdracht door Wilhelm van Persijn (Rep., fol. 119).
247. Twee paar broedende zwanen bij het huis van ‘t Zant en te Catwijck in de Rhijn en
de Vliet.
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25-10-1656: Vrouwe Maria van Reychersberch, weduwe van Willem van Liere, heer van beide
Catwijcken en ‘t Zant, lid namens de Ridderschap van Hollandt en Westvrieslandt van de admiraliteit te Amsterdam, hulde door Arnoldus de Meyer, ridder van de orde van Sint Michel (L, fol.
211v).
13-10-1657: Arnoldus de Meyer met ledige hand (L, fol. 212).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 243D.
KATWIJK EN WASSENAAR
248. De hoge, middelste en lage jurisdictie van tiet huis Couwenhoven met 34 morgen land
er bij gelegen tussen de baronie Wassenaer en het dorp Catwijck op den Rhijn en de
hoge, middelste en lage jurisdictie van Berchey, bestaande uit een duinpan, die tussen
de dorpen Catwijck op Zee en Scheveningen aan de zee komt.
16-3-1637: Meester Reynier van Persijn, raad in het Hof van Hollandt en stadhouder van de
lenen van Wassenaer sedert 36 jaar, na overdracht door Albert Henry, prins van Ligne en
Emblise, markies van Roubais, graaf van Nichin, burggraaf van Leiden, Antoing, Chisoing,
Belloeil, Wassenaer, vrijheer van Vanguielles, eerste pair van Vlaanderen, pair van Henegouwen
en Namen, kapitein van 50 soldaten en 100 kurassiers, op 23-7-1637 (K, fol. 133v).
24-4-1640: Willem van Persijn, commissaris van de monsterring en stadhouder van de lenen van
Wassenaer, bij dode van zijn vader meester Reynier van Persijn, raad in het Hof van Hollandt en
stadhouder van de lenen van Wassenaer (L, fol. 1).
6-6-1680: Willem van Persijn, commissaris van de monsterring van Hollandt en stadhouder van
de lenen van Wassenaer, draagt het deel van het leen betreffende Berchey over aan de leenheer
Jacob, baron van Wassenaer, heer van Obdam (M, fol. 160v).
KOUDEKERK
249. 1½ morgen land te Coudekerke in de Laghen Wairt, belend ten westen: Wouter Willemsz., ten noorden: de Zwette, ten oosten: Jonghe Willemsz. van Leeuwen en ten
zuiden: Dirck Kerstantsz.
4-1-1370: Symon Pietersz. na overdracht door zijn broer Dirc (AA, fol. 36v).
250. 2 morgen land te Coudekerc in de Lagen Wairt in een weer dat belend is ten oosten:
Hughe Boudijnsz., ten westen: Dirc van Tol (1457: Symon Vrederic Gherijtsz.), ten
zuiden: de woning ten Tol, ten noorden: de Oude Zwette.
12-6-1398: Jonge Florijs van Toll na opdracht uit eigen (B, fol. 7).
20-2-1429: Dirck van Toll bij dode van zijn vader Jonge Florijs van Toll (B, fol. 7).
19-5-1430: Dirck van Toll Florijsz. (B, fol. 15).
30-5-1457: Sijmon Vrederick Gherijtsz. bij dode van zijn oom Dirck van Toll (B, fol. 100v).
14-4-1466: Gherijt van Toll Symon Vredericksz., neef van de leenheer Johan van Wassenair,
burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader (B, fol. 125v).
19-5-1471: Jacob Coppier, tollenaar aan de Goutse sluys, na overdracht door Gherijt van Toll (C,
fol. 7).
..-10-1488: Heynrick Coppier Jacobsz. bij dode van zijn vader Jacob Coppier (C, fol. 43v).
4-8-1492: Jacob Coppier, onmondig, hulde door Gerijt Taets, bij dode van zijn broer meester
Heynrick Coppier (C, fol. 53v).
17-8-1496: Jacop Coppier Jacopsz. doet zelf hulde (C, fol. 92).
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7-5-1538: Jacob Coppier Jacobsz., onmondig, hulde door Segelijn van Alveringen, heer van
Hofwegen, bij dode van zijn vader Jacob Coppier (E, fol. 33v).
18-11-1555: Jacob Coppier Jacobsz. doet zelf hulde (E, fol. 34).
3-10-1567: Jonkheer Aernt van Dorp na overdracht op 16-8-1567 door jonkheer Jacob Coppier,
heer van Calslaegen, ten overstaan van Ghijsbrecht Back, doctor in de medicijnen, en Vranck
van Muylwijck, voor wie zijn vader Willem van Muylwyck zegelt, leenmannen van Hollandt (G,
fol. 15).
21-1-1601: Jonkvrouwe Josijne van Dorp, vrouwe in Middelharnes, hulde door haar zwager
jonkheer Jasper van Poelgheest, bij dode van haar vader jonkheer Arent van Dorp, benevens het
houden van een paar broedende zwanen rond haar hofstad en woning benoorden het Bosch van
den Haeghe (H, fol. 133v).
28-11-1647: Jonkheer Philips de la Torre, onmondig, vader: François de la Torre, heer van Valckenisse, bij dode van zijn oudtante jonkvrouwe Josina van Dorp (L, fol. 85v).
10-9-1649: Jonkheer François de la Torre ten behoeve van zijn zoon jonkheer Philips de la Torre
met ledige hand (L, fol. 85v).
28-11-1649: Jonkvrouwe Margaretha Helena de la Torre te ‘s-Gravenhage, hulde door meester
Johannes Hooft te Leyden, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op
30-7-1664 voor notaris Adriaen van Tholl te ‘s-Gravenhage, mede om lenen te verheffen van
Culenburch, Gelderlant en Holland, bij dode van jonkheer Philips de la Torre met de helft van
het leen en bij dode van jonkvrouwe Charlotte de la Torre met een vierde deel, na verzuim (M,
fol. 108v).
29-1-1653: Jonkvrouwe Margaretha Helena de la Torre, gehuwd met Philips Jacob van Spangen,
hulde door Charles Albert de la Torre, heer van Valckenisse, volgens procuratie d.d. 28-1-1653
(M, fol. 108v).
29-1-1683: Charles Albrecht de la Torre, heer van Valckenisse, bij dode van zijn zuster vrouwe
Helena Margaretha de la Torre, behoudens het vruchtgebruik door haar man Philips Jacob van
Spangen, Baudries en Nieuwkoop, ook voor wat betreft de goederen afkomstig van haar tante
jonkvrouwe Adriana de la Torre, volgens haar testament gepasseerd op 17-10-1678 op het huis
den Thol voor notaris Abraham van den Velde (M, fol. 179v).
24-3-1718: Vrouwe Magdalena Adriana de Gamarrey Contreras, gravin van Palomar en markiezin van Melin, hulde door Jacques van der Laen, ridder, heer van Hofstadt, Schoenlandt en
Bisecq, volgens procuratie verleden op 8-5-1717 te Brussel, nicht van - en bij dode van Charles
Albrecht de la Torre, heer van Valckenisse, volgens testament op 1-5-1716 gepasseerd voor
notaris Johannes van Swanenburgh te Leyden (N, fol. 157).
31-5-1720: Philippe van der Laen te Brussel, ridder, na overdracht door Steven Philibert Marcelli volgens procuratie op 8-5-1720 verleden voor notaris Jean Pilloy te Bruxelles door Magdalena
Adriana de Gammarre y Contreras, gravin van Palomar en markiezin van Melin, die hem tevens
overdraagt de tienden van Moergestel, leenroerig aan het leenhof van Brabant te ‘s-Gravenhage,
18 morgen land genaamd de Grotekamp te Manrick in Gelre, leenroerig aan Culenborg en het
huis ten Tol met toebehoren en tienden te Koudekerk (N, fol. 165v).
15-6-1733: Nicolaes Holtius, predikant te Coudekerck en Jacob Honslaerdijck, elk met een helft
na overdracht door Parudanus Schrijver, predikant te Warmont, volgens procuratie op 5-6-1732
verleden voor notaris Petro Gils te Brussel door Philippus Jacques van der Laen, heer van Bissecq en Melin, mede van het huis ten Thol te Coudekerck (O, fol. 10v).
LEIDEN
250 bis. De hofsteden met de molenwerf op de Maern, strekkende van het huis van Willem
Winne Penninc tot de stadsmuur.
15-3-1378: Claes Jans Vos zoals vroeger Jan Heynenzoonsz. het leen hield (AA, fol. 56).
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251. Een huis en erf tussen het stedehuis van Leyden en Vranck Ysaics, belast met een
rente van 2 schelling hollands per jaar, strekkende van de Brede straat tot aan de
steeg tussen dit huis en het huis genoemd de Boegaert.
27-10-1388: Claes Jan Vosz. na opdracht uit eigen ten overstaan van Gerijt Willemsz. en Bairnt
Jansz. van Leyden, schepenen te Leyden (A, fol. 39).
251 bis. Een huis en hofstad binnen de stad Leyden.
vóór 1420: Peter Butenwech (B, fol. 21v).
27-4-1431: Peter Butenwech krijgt het leen ten eigen, bevestigd hierin op 3-5-1431 (B, fol. 21v
en 22).
252. Een huis en erf met de hele watergang en met de hele rijweg van het grote huis van
Michiel Gherijtsz. (1423: Philps Rijbez.), ter breedte van een halve gaarde te meten
vanaf de binnenzijde van de rijweg, strekkende van de brugstraat tot in de Maern,
belend aan de ene zijde: Michiel Gherijtsz. (1388: meester Pieter Michielsz., 1450:
Phillips Willemsz. scriemaker, 1463: Willem Bot?) en aan de andere zijde: de Rijn
(1493: in Marendorp).
9-2-1360: Michiel Gherijtsz. na opdracht uit eigen, zoals hij het huis en erf heeft gekocht van Jan
van Sante Aernt Coppenszoonsz., te versterven op zijn zoon Vranck (AA, fol. 40 en 45).
9-6-1388: Meester Pieter Michielsz. oom van - en na overdracht door Huge Vranck Michielsz.,
kleinzoon van wijlen Michiel van der Heyde (A, fol. 29v).
18-5-1421: Vranck Pietersz. als oom van Florijs Florijszoonsdochter (A, fol. 30).
22-2-1423: Vranck meester Pietersz. (A, fol. 36v).
..-.-14..: Florijs Vranckenz. bij dode van zijn vader (B, fol. 82).
12-3-1450: Pieter Vranckenz. na overdracht door Florijs Vranckenz. (B, fol. 82).
5-4-1463: Heer Florijs Vranckenz. (1473: kanunnik op het Hoge Lant) na overdracht door zijn
broer Pieter Vranckenz. (B, fol. 117v en L.H. 283, fol. 30).
24-6-1493: Baerte Vranckendochter, gehuwd met Jacob Claes Adriaensz., bij dode van haar
broer heer Floris Vranckenz. (C, fol. 58 en 60).
3-2-1514: Meester Vincent Cornelisz., meester van de rekenkamer, na overdracht door Bertelmeeus Andries Cellenz. namens Baerte Vranck Pieterszoonsdochter te Leyen (D, fol. 45v).
6-12-1519: Pieter Willemsz. metselaer te Leyen na overdracht door meester Vincent Cornelisz.,
meester van de Rekenkamer (D, fol. 62v).
Het leen wordt vervolgens omschreven als:
2 huizen met erven op de hoek van de Donckersteeg binnen Leyden, strekkende van
de straat tot in de Maern, belend ten noorden: Jacob van Noorden (1577: Jan Florijsz., 1593: Dirrick Jansz. de Bout, antijcksnijder) en ten zuiden: de Rijn (1593: - en
Jan Jansz. van Griecken).
12-8-1525: Dirijck Jansz. na verkoop bij executie in 1524 op verzoek van meester Vincent Cornelisz. volgens decreet van het Hof van Hollant (D, fol. 80).
5-7-1526: Jan Claesz. na overdracht door Dirck Jansz. (D, fol. 87).
16-8-1558: Huybrecht Pietersz., schipper te Monnickendam, bij dode van zijn oudoom Jan
Claesz. te Leyden en draagt de helft van het leen, dat aan de noordzijde belend wordt door Pieter
Claesz. van Baelen, schrijnwerker, over aan Baefken Garbrantsdochter, hulde door Jan Claesz. te
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Leyden, en een vierde deel aan zijn zusterskinderen Geertgen Jansdochter, gehuwd met Govert
Jansz., en haar broer Heynrick Jansz. (F, fol. 54 en 54v).
Het leen 252 is gesplitst in 252A en 252B.
252A. 2 huizen op de hoek van de Donckersteeg.
9-4-1560: Baefgen Garbrantsdochter te Leyden, hulde door Aernt Jansz. Broeder, na overdracht
door Huybrecht Pietersz., schipper te Monnickendam, Geertge Jansdochter, gehuwd met Govert
Jansz. en haar onmondige broer Heynrick Jansz. met twee maal een vierde deel van een achterhuis genaamd het huis ter Lucht, belend ten oosten door Pieter Claesz. van Baelen, ten zuiden:
het voorhuis, dat zij reeds met de helft van het achterhuis bezat (F, fol. 70v).
14-1-1567: Neeltgen Garbrantsdochter te Medemblijck, hulde door haar neef Cornelis Jansz.
aldaar, bij dode van haar zuster Baefgen Garbrantsdochter (G, fol. 12).
12-5-1577: Mathijs Gerritsz. bij dode van zijn moeder Dyewer Maertens te Medemblick, die het
leen had geërfd van haar moeder Neeltgen Garbrantsdochter en draagt het leen over aan Jan Florijsz. te Leyden (G, fol. 64).
26-5-1593: Henrick Gerritsz. van der Eem te Leyden na overdracht door Jan Florijsz. aldaar (H,
fol. 79).
Het leen 252A is gesplitst in 252C en 252D.
252C. Het kleinste van de 2 huizen in de Donckersteeg naast de poort en gang van het huis
ter Lucht, met een plaatsje en zomerkeuken grenzende aan de zijgevel van dit huis,
belend ten zuidwesten: Dirck Jansz. Bout (1623: het huis ter Lucht), ten noordoosten: Hemick Gerritsz. van der Eem (1623: Jan Claesz. Singelhoeck, Martinus Pietersz. Bijl en Broer Jansz. Borssen geseyt Dolfijn, 1671: Arent van Veen, 1717: Pieter Gerartsz.), waar uithangt (1623: de Vergulde Son, 1634: de Bode Hoet).
8-2-1595: Jan Claesz. van Dorp te Leyden na overdracht door Henrick Gerritsz. van der Eem
aldaar (H, fol. 99).
8-5-1623: Jan Jansz. van der Beecq, sijdelaeckecoper te Leyden, na overdracht door Pieter
Dircsz. van Leeuwen, notaris aldaar, volgens procuratie verleden voor het gerecht van Leyden op
22-12-1622 door Jan Claesz. van Dorp, boekdrukker aldaar (K, fol. 28).
29-4-1634: Trijntje Jansdochter van der Beeck, weduwe van Jacob Willemsz. Houtcoper, hulde
door Cornelis Pieck, procureur voor het Hof van Hollandt, na overdracht door deze volgens procuratie verleden op 28-4-1634 voor notaris Joost van Santweg te Leyden door haar broer Jan
Jansz. van der Beeck, sijdelaeckencoper aldaar (K, fol. 97).
28-6-1644: Carel Vasteau, hoedecramer te Leyden, na overdracht door Jan van Heussen en Laurens Vergeyl als op 21-9-1643 door de stad Leyden aangestelde curatoren over de boedel van
Trijntje Jansdochter van Beeck, gehuwd met Joost van Santweg (L, fol. 43v).
20-2-1671: Willem Vasteau, koopman te Leyden, bij dode van zijn vader Carel Vasteau (M, fol.
122v).
29-9-1671: Maria La Maire, hulde door notaris Johan Beeckman te Leyden, volgens procuratie
verleden op 10-7-1671 voor notaris Alexander Ennius te ‘s-Gravenhage, bij dode van haar man
Willem Vasteau, koopman te Leyden, volgens octrooi d.d. 25-3-1671 en testament gepasseerd op
25-3-1671 voor notaris Adriaen de Oosterling aldaar (M, fol. 124v).
22-5-1694: Abraham Wasteau, doctor in de medicijnen te Leyden, hulde door notaris Johannes
van Swaenenburg aldaar volgens procuratie verleden op 18-5-1694 voor notaris Johan den Blauwen te Leyden, bij dode van zijn moeder Maria la Maire en draagt het leen over aan Huybert de
Bruyn, hoedenstoffeerder aldaar (N, fol. 4).

120

12-8-1717: Elisabeth van de Duyn, hulde door meester Pieter van Bilderbeeck, advocaat voor het
Hof van Hollandt, bij dode van haar man Huybert de Bruyn, volgens testament gepasseerd op
19-3-1693 voor notaris Johan den Blauwen te Leyden (N, fol. 152v).
26-1-1733: Maria de Bruyn te Leyden, ongehuwd, hulde door Willem Boeckwijt, secretaris van
Noortwijck, volgens procuratie verleden op 19-1-1733 voor notaris Pieter Hubertus Pla te Leyden, bij dode van haar moeder Elisabeth van der Duyn (O, fol. 9).
252D. Een huis met erf in de Donckerstraat, genaamd het huis ter Lucht, met een gang tot
de Maerne (1634: en een vrije uitgang door de poort in de Donckersteeg), belend
ten noorden: Jan Claesz. van Dorp, boekdrukker (1634: Jan Jansz. van der Beeck,
hoedekramer, 1654: Carel Vasteau, hoedekramer), ten westen: de Korte Maeren,
ten oosten: (1623: Jan Claesz. van Dorp, Jan van Griecken, goutsmit en de Donckere steeg), ten zuiden: Jan Jansz. van Griecken (1623: de Oude Rhijn).
8-11-1616: Nicolaes van Swieten bij dode van zijn moeder Lysbeth van Veen, die gehuwd was
met Heyndrick van der Eem (K, fol. 8).
1-4-1620: Cornelis van der Eem, die minderjarig was bij het overlijden van zijn vader Heyndrick
van der Eem, in plaats van zijn halfbroer Nicolaes van Swieten (K, fol. 22v).
1-5-1623: Jacob Cornelisz. de Haes te Leyden na overdracht door notaris Pieter Dircxz. van
Leeuwen aldaar volgens procuratie op 2-12-1622 voor het gerecht van Leyden verleden door
Cornelis van der Eem, Catharina van der Eem, gehuwd met meester Pouwels Beresteyn, Hillegont van der Eem, gehuwd met Thomas Spoorwater, en Geertruyt van der Eem, ongehuwd, als
erfgenamen van hun halfbroer Nicolaes van Swieten, waarbij zij tevens hun zwager Jan Claesz.
van Leeuwen machtigen (K, fol. 27v).
9-7-1634: Jan Jacobsz. de Haes, burger te Leyden, hulde door zijn zoon Jacob Jansz. de Haes,
notaris, bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz. de Haes en krijgt de volgende dag het recht om
bij testament over het leen te beschikken (K, fol. 118).
..-7-1636: Aeltge Lourisdochter Gael, hulde door haar broer Adriaen Lourisz. Gael, bij dode van
haar man Jan Jacobsz. de Haes en mag bij testament over het leen beschikken (K, fol. 119).
3-9-1641: Simon Jansz. de Haes bij dode van zijn moeder Aeltie Lourisdochter Gael volgens
haar testament gepasseerd op 20-12-1639 voor notaris Jacob Jansz. de Haes te Leyden, waarbij
zij bepaalt, dat indien haar oudste zoon Nicolaes Jansz. de Haes het leen voor zich zal houden,
hij aan de andere kinderen elk 8000 gulden van 40 groot het stuk moet uitkeren. Hij mag tevens
bij testament over het leen beschikken (L, fol. 23v).
27-8-1649: Simon Jansz. de Haes met ledige hand (L, fol. 23v).
19-1-1654: Silvester van Swanenburgh, secretaris van Rijnlandt, na overdracht door Laurens de
Haes volgens procuratie op 7-1-1652 verleden voor notaris Jacob Jansz. de Haes door zijn broer
Simon de Haes tegen 8775 gulden (L, fol. 171).
25-6-1674: Isaacq Pieter van Swanenburch, onmondig, hulde door Herman Schuyl, burgemeester van Leyden, bij dode van zijn vader Isacq van Swanenburch, die het leen had bij dode van
zijn vader Silvester van Swanenburch en na kaveling met zijn broer meester Johan van Swanenburch, eveneens overleden, en draagt het leen over aan meester Joachim Ravens, advocaat voor
de Hoven van Justitie van Holland (M, fol. 133).
2-7-1712: Cornelia Schuyl, hulde door Jan Blom in den Hage volgens procuratie verleden op 17-1712 voor notaris Symon van Douderen te Leyden, bij dode van haar man meester Joachim
Ravens, raad en pensionaris van Leyden (N, fol. 125v).
9-12-1724: Joachim Raven met ledige hand voor zijn grootmoeder Cornelia Schuyl (N, fol.
125v).
9-11-1733: Cornelia Florentina Raven, gehuwd met meester Jan de Hamer te Leyden, hulde door
meester Johan de La Faille, advocaat voor de Hoge Raad van Holland, volgens procuratie verle-
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den op 23-10-1733 voor notaris Theodorus Schrevelius, bij dode van haar grootmoeder Cornelia
Schuyl, overleden te Leyden op 18-10-1732, volgens octrooi d.d. 12-11-1733 en testament gepasseerd op 10-9-1731 voor dezelfde notaris, waarin zij haar kleinkinderen tot erfgenamen benoemt n.l. Petronella Adriana Raven, gehuwd met Johan Louis de la Faille, Cornelia Florentina
Raven, Joachim Raven, Jacoba Catharina Raven, gehuwd met meester Nicolaes Fournier, raad in
het Hof te Venlo, die op 14-3-1733 de boedel scheiden voor genoemde notaris. Zij krijgt op 1211-1733 octrooi om bij testament over het leen te beschikken (O, fol. 16).
252B. Een nieuw gebouwd huis, belend ten zuiden: de Sint Jansbrug, ten westen: de Rijn,
ten oosten: de gang van het huis ter Lucht, ten noorden: het erf van het huis ter
Lucht.
9-4-1560: Claes Symonsz. te Leyden na overdracht door Huybrecht Pietersz., schipper te Monnickendam, voor de helft en Geertgen Jansdochter, gehuwd met Govert Jansz., en haar onmondige broer Heynrick Jansz. voor de andere helft (F, fol. 71).
11-5-1579: Jan Jacobsz. te Leyden na overdracht door Claes Symonsz. aldaar (G, fol. 85, hij stelt
op 2-6-1586 zekerheid op het leen voor een schuld van 2450 pond 5 stuiver ten behoeve van Daniel Claesz. Vergeyl en Jan Jansz., oud drapenier, poorters te Leyden, H, fol. 34).
4-2-1590: Cornelis Jan Fransz. te Leyden na overdracht door Jan Jacobsz. aldaar (H, fol. 49).
28-7-1591: Jan Jansz. van Griecken te Leyden na overdracht door Cornelis Jan Fransz. aldaar
(H, fol. 62v).
4-6-1631: Jan Jansz. van Griecken, burger te Leyden, hulde door Adriaen Niclaesz. van Leeuwen te ‘s-Gravenhage, oud deurwaarder van het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden
op 25-6-1631 voor notaris Jacob Jansz. de Haes te Leyden, bij dode van zijn vader Jan Jansz. van
Griecken (K, fol. 80v).
24-8-1649: Jan Jansz. van Griecken met ledige hand (K, fol. 80v).
29-1-1654: Jan Claesz. van der Graft, hulde door notaris Jan Jansz. van Griecken de Jonge te
Leyden volgens procuratie op 24-1-1654 verleden voor notaris Pieter van Aerdenstoff aldaar, na
overdracht door dezelfde namens zijn vader Johan van Griecken de Oude te Leyden volgens procuratie d.d. 28-1-1654 voor de zelfde notaris (L, fol. 174).
22-5-1681: Assueris van der Gracht te Leyden, hulde door Sebastiaen van der Coux, baljuw van
Rhoon, volgens procuratie verleden op 11-4-1681 voor notaris Roelant Cocqius te Leyden, bij
dode van zijn vader Jan Claesz. van der Gracht (M, fol. 167).
28-10-1700: Hendricus van der Gracht de Haes te Leyden bij dode van zijn neef Assueris van
der Gracht na scheiding op 16-7-1700 voor notaris Nicolaes Gael met Geertruyt van der Graft,
gehuwd met Sebastiaen van der Coecx, Emerentia van der Graft, weduwe van Jacobus van der
Coecx en Adriana van der Gracht (N, fol. 55).
18-10-1704: Geertruyt van der Gracht de Haes, mede namens haar zuster Adriana van der
Gracht de Haes, hulde door Johannes Nachtegael, bij dode van haar broer Hendricus van der
Gracht de Haes (N, fol. 83).
13-8-1726: Susanna Catharina van der Koecx, gescheiden vrouw van Mathijs Eelbrecht, bij dode
van haar tante Geertruyt van der Gracht de Haes, overleden op 19-11-1725 en volgens testament
gepasseerd op 1-7-1725 voor notaris Cornelis Haesverberg te Leyden, en bij dode van haar moeder Adriana van der Gracht de Haes, en na scheiding op 31-7-1726 voor dezelfde notaris met
Cornelia Johanna van der Koecx, gehuwd met notaris Jacobus Camper, waarbij ook beschikt
wordt over een graf in de kooromgang van de Sint Pieterskerk, gemerkt 10 en een graf in de
Zuidkapel van de Hooghlantse kerk, gemerkt. 74. Hulde door Johannes Nachtegael, die het leen
overdraagt aan Jan Cottaer, gehuwd met Maria Hofman te Leyden, die het op 17-8-1726 belasten
met 1500 gulden ten behoeve van Jan van der Port, koopman te Amsterdam (N, fol. 205v).
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253. Een goed binnen de vrijheid van Leyden, belend aan de ene kant: de Donckersteeg en
aan de andere zijde: Pieter Boet, het huis dat Beudekijn voor zijn dood bezat en het
huis en erf van heer Jan van Polanen, heer van der Lecke en van Breda, breed 1½
gaarde en strekkende vanaf de straat met een stenen kamer en een kelder tot de Rijn.
..-.-13..: Gherijd Diddenz. bij dode van zijn zoon Aernt van der Heyde (AA, fol. 45).
26-12-1360: Vranck Michielsz. na overdracht door zijn grootvader Gherijd Diddenz. (AA, fol.
45).
254. Het huis en erf waarin Danel Jansz. woont, tussen Gherijd Heerman en het wolhuis
van de stad, strekkende van de Grotestraat tot op de Volresgracht.
2-2-1369: Danel Jansz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 440 (AA, fol. 50v).
254 bis. Een huis bij de blauwen steen te Leyden, gelegen tussen Symon Vrederic Willemsz. en Pieter van Leyden aldaar.
28-8-1424: Jan Zoet Jan heer Sijmonszoonsz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen
421 (A, fol. 42v).
254 bis. Een paar broedende zwanen bij de stad Leyden.
19-3-1661: Simon de Haes (M, fol. 45v).
255. Een paar broedende zwanen buiten de Coepoort van Leyden in de Vliet bij de tuin
van Loth Huyge Gael.
22-12-1599: Loth Huyge Gael, schout van Leyden (H, fol. 127).
256. 6 paar broedende zwanen in de grachten rond Leyden (1655: en in de Maere tot het
Warmonder veer en tot de Hogewey sloot, 1695: in de Rijn tussen Leyderdorp en
Catwijck).
6-6-1552: Gerrit Roelofsz., burger te Leyden, ten behoeve van deze stad (F, fol. 12).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 30 van de Burcht van Leiden.
LEIDERDORP
257. 100 roede land, belast met 5 stuiver per jaar, waarop een kalkoven en 2 schuren bij
de stad Leyden (1578: verwoest in de oorlog) buiten de Hoechwoertse poort in de
Waert te Leyderdorp. Belend ten westen: Jan Kerstantsz. de Verwer (1595: een
sloot), ten oosten: Jan de Verwer (1595: Pietertje Jansdochter en Jan van Hoogelande), strekkende uit de Rijn tot de tuin van Wijnant de warmoesman (1595: Dirck
Cornelisz.).
3-4-1497: Jan Florisz. van Thol na opdracht uit eigen (C, fol. 71).
30-12-1544: Jan Jansz. van Thol bij dode van zijn vader Jan Florisz. (E, fol. 61).
20-8-1557: Meester Floris van Tholl, licentiaat in de rechten, bij dode van zijn broer Jan Fransz.
van Tholl (F, fol. 41).
5-1-1578: Floris Jansz. van Tholl te Leyden, onmondig, hulde door Gerrit Jacobsz. na tweemaal
verzuim bij dode van zijn vader Oude Jan Reyersz., die het leen had geërfd van zijn moeder Mar-
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griete van der Tholle, die het leen had geërfd van haar broer meester Floris van Tholle (G, fol.
72v).
26-7-1590: Florijs Jansz. van Tholl mag bij testament over het leen beschikken (H, fol. 54).
12-2-1595: Dirck Cornelisz. Kyboom, stoeldraeyer, wonende op de Hoogewoert in de Vergulde
Preeckstoel na overdracht door Gerrit Jacobsz. als voogd van Floris van Tholl (H, fol. 99v).
12-1-1598: Maritgen Dircksdochter, gehuwd met Arent Gerritsz. van Tetrode, wonende in de
Vergulde Preeckstoel, bij dode van haar vader Dirck Cornelisz. Kyboom (H, fol. 141).
11-5-1649: Dirck Adriaensz. Tetroede bij dode van zijn moeder Maertien Dircxdochter (L, fol.
93).
257 bis. Een stuk weiland te Leyderdorp.
..-.-14..: Jacob Codde te Leyden, in 1473 als leenman vermeld (L.H. 283, fol. 29v)
258. Een halve morgen land te Leyderdorp gemeen met meester Pieter Michielsz. en
Florijs die Meyer in een kamp van 4½ morgen.
8-5-1381: Herman Boudijnsz. na opdracht uit eigen, eventueel te ruilen voor een ander land, dat
12 oude vrancrixe schilden waard is (AA, fol. 21v).
259. De helft van de smaltienden van Leyderdorp (1476: en van de Sint Pancraes parochie
binnen Leyden), waarvan de Sint Pancraeskerk binnen Leyden de andere helft bezit.
4-8-1448: Symon Vrederic Willemsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 73).
..-.-1476: Willem Symonsz. en draagt het leen over aan Willem van der Does (C, fol. 16).
16-1-1510: Jonkvrouwe Heynrick Willemsdochter van der Does, gehuwd met Jacob Hereman,
bij dode van haar vader Willem van der Does (C, fol. 35v).
10-10-1536: Jonkvrouwe Heindrick Heermans, weduwe van Adriaen van Egmont en van Kenenburch, hulde door Otto van Egmont, bij dode van haar broer Gerrit Heerman en draagt het
leen over aan haar zoon Otto van Egmondt en van Kenenburch (E, fol. 29).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 189.
260. Een paar broedende zwanen rond de hofstad Merenburch (1628: of de Hoge- en
Langeburch) te Leyderdorp. 14-5-1601: Jan Dircsz. van Onderwater (H, fol. 134).
18-12-1628: Catrina Jans van Onderwater, gehuwd met Pieter Jansz. Splinter, schepen in de
Haege, bij dode van haar vader Jan Dircxz. van Onderwater (K, fol. 64).
25-11-1669: Jonkvrouwe Anna Splinter, gehuwd met Johan van Hulshout, secretaris van het
hoogheemraadschap van Rhijnland, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Catharina van Onderwater, te houden rond haar hofstad in Achthoven te Leyderdorp in plaats van het oorspronkelijke
leen (M, fol. 107).
261. Een paar zwanen in de grachten van het klooster van de regulieren te Leyderdorp.
15-7-1488: Het convent van de regulieren te Leyderdorp, indien de zwanen in de Rhijn afdwalen
zal de pluimgraaf deze op verzoek van de broeders kosteloos terug geven (Gemeentearchief Leiden, Kloosterarchieven, inv.nr. 594).
262. Twee paar broedende zwanen rond het huis te Zijl.
14-9-1609: Jonkheer Willem Anthonis van Schagen, onmondig (I, fol. 24v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van de lenen 530 en 53E van de Burcht te Leiden.
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263. Drie paar zwanen in de Rijn bij het huis Swieten ter hoogte van Leyderdorp.
28-7-1651: Cornelis Bicker, heer van Swieten, oud burgemeester en afgevaardigde van Amsterdam bij de Staten van Hollandt en West Vrieslandt (L, fol. 142).
12-6-1657: Meester Gerard Bicker, heer van Swieten, hulde door Nicolaes de Lange te ‘s-Gravenhage volgens procuratie verleden op 2-3-1657 voor notaris meester Cornelis Hogenboom te
Amsterdam, bij dode van zijn vader Cornelis Bicker, heer van Swieten (M, fol. 1).
19-3-1717: Gerard Bicker van Zwieten, heer van Zwieten, hulde door Matheus Stiepel, procureur van het Hof van Justitie in Hollandt, volgens procuratie verleden op 15-3-1717 voor notaris
Johannes Jacobus van Reenen te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn grootvader meester Gerard
Bicker van Zwieten, rekenmeester der domeinen van Hollandt (N, fol. 149).
LEIDSCHENDAM
264. De helft van 2 morgen land in de ban van Stompwijck (1539: belend ten oosten: de
kerk van Voorburch, ten westen: Willem Wiggersz., ten zuiden: de watersloot, ten
noorden: de Vliet, waarin de kerk van Voorburch 1 hond mag gebruiken en belast
met tijns, 1557: in Tedingerbrouck).
10-5-1651: Jonkheer Justus van Egmond van der Nieburch na opdracht uit eigen in ruil voor het
leen 343, dat jonkheer Johan van Egmond van der Nieuburch ten vrij eigen heeft gekregen (L,
fol. 135v; 6-3-1539: Cornelis Jansz., schout -, Claes Vrancken en Franck Cornelisz., buren van
Stompick oorkonden dat Neeltge Huygendochter, weduwe van Jan Dirck Simonsz. verkoopt met
toestemming van Jan Huygensz. caeskoper en Jan Dirck Harpersz. als voogden van de weeskinderen van Jan Dirck Simonsz. aan Huych Pietersz., schout te Voorburch 2 morgen land te
Stompick. 9-1-1577: Evert Henricksz., schout -, Barent Jacobsz. en Adriaen Huygensz., buren te
Voorburch, oorkonden dat Huych Pietersz. aldaar, oud 78 jaar, op verzoek van Dirck van Alckemade verklaart het land indertijd ten behoeve van deze te hebben gekocht).
265. 2 morgen land in Tedingerbroec.
..-.-13..: Jan van der Does (AA, fol. 2v en fol. 63v).
266. De helft van 4½ morgen land te Edikenbroec, 8 pond per jaar uit de tienden van
Edikenbroec en een paar zwanen.
..-.-1...: Aernt van Dam (AA, fol. 2).
267. 2 à 2½ morgen land tussen de Hoflaan en Scadikenbos.
..-.-1...: Mouderijn van Stompwijc (AA, fol. 3).
268. 5 morgen (1561: 5 morgen 51 roede) land (1473: verdolven veen), in het ambacht van
Zoeterwoude (1466: in de ban van Stompwijc), belend ten westen: Dirc die Bruyn
Pietersz. (1663: Pieter Pietersz. van Veur), ten oosten: Claes Dammesz. (1663: Cornelis Jansz. van der Aa c.s.), strekkende van de Voirscotenrevliet tot in die Zoetermeer (1561: uit het noorden van de Stompwijckse weg zuidwaarts tot aan de Ommedijck toe).
15-6-1368: Dirc die Bruyn Pietersz. na opdracht uit eigen (AA, fol. 34).
..-.-13..: Pieter Buytenwech Dircsz., als leenman vermeld op 30-5-1394 (Nassau Domeinarchief
inv.nr. 6524, fol. 140; zie ‘Ons Voorgeslacht’ 1972, blz. 242).
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30-4-1439: Dirc Butewech (B, fol. 41v).
6-7-1461: Elizabeth Dirck Butenwechsdochter, hulde door Jan van Rijn (B, fol. 112).
19-12-1466: Jonkvrouwe Clemense, weduwe van Jacob Heerman, bij dode van haar broers
dochter Elizabeth Dirck Butenwechsdochter (B, fol. 121. De acte geeft 1458, wat een verschrijving is, daar dit deel van het register chronologisch is ingeschreven. Aan de acte gaat een andere
vooraf van 4-1-1467 en wordt gevolgd door een van 7-2-1467, beiden volgens Hofstijl, zodat de
juiste datum de hier opgegeven lijkt te zijn).
1-8-1469: Gerijt Herman (1473: Heerman te Leyden) bij dode van zijn moeder Clemens,
weduwe van Jacob Heerman (C, fol. 3v en L.H. 283, fol. 29v).
7-5-1478: Jacob Heerman Geerijtsz. bij dode van zijn vader Gerrit Heermansz. (C, fol. 16v).
..-.-1534: Aernt Coebel, onmondig en uitlandig, hulde door zijn zwager Gerrit van Valckensteyn
bij dode van zijn broer Pieter Coebel, die het leen had geërfd van zijn vader Nicolaes Coebel, die
het bezat na overdracht door Jacob Heerman, maar geen van beiden hebben het verzocht (E, fol.
22).
13-2-1535: Aernt Coebel doet zelf hulde (E, fol. 22).
25-3-1557: Aernt Coebel stelt zekerheid op het leen ten behoeve van zijn borgen en vrinden
meester Vranck Boot, meester Dominicus Boot, Dirck Coebel en Joost Jacobsz., die zich tot een
bedrag van 10.000 pond groot Vlaams garant hebben gesteld voor hem ten behoeve van de Staten van Hollandt om als ontvanger op te treden (F, fol. 36v).
14-5-1569: Claes Coebel, onmondig, bloedverwant van vaderszijde Frans van Valckesteyn,
secretaris van het Hof van Hollandt, bij dode van zijn vader meester Arnoult Coebel (G, fol.
18v).
22-9-1578: Claes Coebel doet zelf hulde (G, fol. 18v).
24-7-1584: Johan Coebel bij dode van zijn broer Nicolaes Coebel, mede namens zijn zusters
jonkvrouwen Machtelt - en Anna Coebels, volgens het testament van hun vader meester Aernt
Coebels d.d. 4-5-1568 en octrooi d.d. 20-11-1553 (H, fol. 25).
30-11-1584: Jan van Zurendael in den Haeghe met 4 morgen 2 hond 51 roede land na overdracht
door Johan Coebel na kaveling op 30-10-1584 met zijn zusters jonkvrouwen Machteldt - en
Anna Coebels en zijn moeder jonkvrouwe Anna van Outheusden, van in totaal 19 morgen 37
roede 2 voet land, met de ruine van een huis en een boomgaard in de ban van Stompwijck, strekkende van de Vliet zuidoostwaarts over de Stompwijckse weg tot aan de Ommedijck, volgens de
kaart in september 1569 gemaakt door Jacob Coenensz., landmeter, waarin Johan Coebel een
vierde deel van zijn vader en een vierde deel van zijn broer Nicolaes Coebel heeft geërfd, de
zusters elk een vierde deel van de vader. Buiten de deling vallen 4 hond land er langs gelegen.
Van dit land is 15 morgen leenroerig aan Naeldwijck en 5 morgen aan Wassenaar (H, fol. 27).
16-4-1590: Jacob van der Wiele met de helft van 4 hond houtland na overdracht tegen 36 pond
door Johan Coebel, wiens zusters de andere helft bezitten en na afstand door diens moeder van
haar lijftocht, met de bepaling dat dit land weer bij het oorspronkelijke leen kan worden gevoegd
(H, fol. 53v).
14-10-1596: Ernst van Surendael in den Haeghe, onmondig, hulde door Ghijsbrecht Joosten
Hogenhouck, secretaris van het Hof van Hollandt, bij dode van zijn vader Jan van Surendael (H,
fol. 112v).
4-12-1597: Lenert Govertsz. te Stompwijck na overdracht door Ghijsbrecht Joostensz. Hogenhouck, secretaris van het Hof van Hollandt als voogd van Ernst van Surendael (H, fol. 115v).
5-3-1612: Jan Louw Dirck Koenenz. te Stompijck na overdracht door Lenert Govertsz. aldaar (I,
fol. 39v).
23-11-1616: Louris Dirck Koenen te Voorschoten na overdracht door zijn zoon Jan Lou Dirck
Koenen aldaar en mag op 26-11-1616 bij testament over het leen beschikken (K, fol. 10).
10-4-1617: Hubrecht Corsz. Clercq te Stompwijck na overdracht door Louris Dirck Koenenz.
aldaar (K, fol. 11v).
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15-1-1641: Martien Hubertsdochter, gehuwd met Vechter Gerritsz., bij dode van haar vader
Hubert Corsz. Clercq en na overdracht door haar broer Cors Hubertsz. Clercq (L, fol. 17).
25-8-1649: Vechter Gerritsz. met ledige hand (L, fol. 17).
27-1-1662: Vechter Gerritsz. met ledige hand (L, fol. 17).
14-2-1663: Pieter Pietersz. van Veur te Stompwijck na overdracht tegen 4000 gulden door Vechter Gerritsz. (M, fol. 58v).
2-9-1672: Appolonia Pietersdochter van Veur, gehuwd met Arij Jansz. Oosterlaen te Stompwijck, bij dode van haar vader Pieter Pietersz. van Veur (M, fol. 126v).
9-2-1674: Appolonia Pietersdochter van Veur, gehuwd met Arij Jansz. Oosterlaen te Stompwijck, krijgt het leen tegen betaling van 600 karolus gulden ten vrij eigen, omdat het steeds meer
onderbaggerd wordt (M, fol. 130v).
269. Een tiende deel van de landen van de woning van Jan Otten in het ambacht Stompick.
13-5-1469: Jan Pietersz. van Abbenkerck na overdracht door Pouwels Jansz. van Voorscoeten
(C, fol. 3).
270. 7 gaarden veen in het Vlothgers te Stompwijc (circa 1390: belend ten oosten: Daniel
Woutersz. en ten westen: Dirc Alidenz.).
..-.-1...: Jan Jacobsz. (AA, fol. 2v).
13-11-1367: Gherijd Jacobsz. van den Bosch (AA, fol. 28v).
271. Land, 9 roeden breed, in Tedigherbroec tussen, de verlegh bij de Gaweg en de Hoghenwech op de oostzijde van Wolfaertswere (13..: bij de Wijcbrug strekkende van
de Vliet tot de oude Gaweg).
..-..13..: Wolfaert Knoest (AA, fol. 13).
..-.-13..: Jan Boffel (AA, fol. 13).
272. Een bos in Schakelbos aan de westzijde ervan (1559: met het erbij behorende land).
..-.-14..: Aernt van Duvenvoirde (L.H. 283, fol. 94).
1-10-1483: Jan van Duvenvoorde Aerntsz. (C, fol. 27v).
23-8-1545: Aernt van Duvenvoorde bij dode van zijn vader heer Jan van Duvenvoorde, ridder
(E, fol. 71v en koopt later het erbij behorende land van Pieter Wiggersz., F, fol. 63).
1-7-1558: Heer Adriaen van Duvenvoorde, priester, hulde door Aernt van Duvenvoorde Ghijsbrechtsz., bij dode van zijn broer heer Aernt van Duvenvoorde, ridder (F, fol. 53).
Het leen 272 is gesplitst in 272A en 272B.
272A. Een bos (1564: 4 morgen 2 hond land volgens de meting door meester Coenraet en
zijn zoon Jacob, 1739: wei en teelland in de heerlijkheid Veur onder het ambacht
Voorschoten) met het wild en de konijnen er op, belend ten oosten (1677: de landen
van Schakenbosch, 1739: juffrouw Noortheij), ten noorden: (1677: de landen van
Schakenbosch, 1739: Coert Janse Luijnertburgh en Jan van Roon), ten zuiden en
westen: (1677: de heerweg en Simon Willemsz. van Roen, 1739: de heerweg).
7-8-1559: Cornelis Michielsz., burgemeester van Delft, na overdracht door heer Adriaen van
Duvenvoorde (F, fol. 63).
9-10-1564: Michiel Cornelisz., brouwer te Delft, bij dode van zijn vader Maerten Heijnricxz. en
draagt het leen over aan zijn zwager Maerten Henricxz. te Delft (G, fol. 1v).
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10-8-1592: Henrick Maertensz. Storm te Delft bij dode van zijn vader Maerten Heijnricxz. (H,
fol. 67).
20-5-1596: Meester Michiel Vosmaer te Delft na overdracht door Heijnrick Maertensz. Storm
(H, fol. 110).
13-5-1602: Heijnrick Jorisz. wonende in ‘t Schaeckenbosch na overdracht door meester Michiel
Vosmaer (H, fol. 139).
11-1-1616: Heijnrick Jorisz. met ledige hand (H, fol. 139).
5-3-1640: Adriaen Hendricxsz. van Leeuwen te Voorschoten bij dode van zijn vader Hendrick
Jorisz. (L, fol. 12).
24-8-1649: Adriaen Hendricx van Leeuwen met ledige hand (L, fol. 12).
18-7-1664: Adriaen Heijndricxz. van Leeuwen te Veur mag bij testament over het leen beschikken (M, fol. 67).
29-1-1677: Joris Adriaensz. van Leeuwen te Veur bij dode van zijn vader Adriaen Heijndricxz.
van Leeuwen (M, fol. 146).
13-1-1694: Ermptgen Willems van Capelle, hulde door haar neef Jacob van Leeuwen, secretaris
van Voorburgh, volgens procuratie verleden op 9-1-1694 voor schepenen aldaar en in presentie
van Cornelis van Leeuwen te Veur, bij dode van haar man Adriaen Hendricksz. van Leeuwen
volgens testament gepasseerd op 9-9-1664 voor notaris Jacob van Leeuwen te Voorburgh en
scheiding met haar kinderen, waarna echter Joris Adriaensz. ten onrechte is beleend (N, fol. 1).
8-5-1692: Hendrick Adriaensz. van Leeuwen te Veur bij dode van zijn broer Joris Adriaensz.
van Leuwen (M, fol. 225).
13-10-1710: Geertje Jans van der Meer, rooms katholiek, te Leijdsendam, hulde door haar zwager Arij Cappel, bij dode van haar man Hendrick Adriaensz. van Leeuwen, volgens testament
gepasseerd op 31-12-1709 ten overstaan van Jacob Wallensis en Frederick Roosenboom, raden
in het Hof van Hollandt, en octrooi d.d. 23-10-1709 (N, fol. 112v).
4-12-1724: Arij van Cappelle ten behoeve van zijn schoonzuster Geertje Jan van der Meer met
ledige hand (N, fol. 112v).
6-7-1739: Wolphert van der Hoeven en Pieter van Meurs als executeurs testamentair van Geertje
Jans van der Meer, weduwe van Hendrick van Leeuwen, volgens octrooi d.d. 23-5-1724, testament op 17-4-1735 gepasseerd voor notaris Adriaen Kerkhoven Pietersz. te Leijdsendam en codicil d.d. 1-1-1738 en dragen het leen na publieke veiling te Veur op 2-7-1739 over aan Engel de
Bruijn te Leijdsendam voor 2250 gulden (O, fol. 71).
272B. 4 morgen geestland uit het bos ten westen van Schakelbosch, belend ten westen:
Dammas Phillipsz., (1609: Jonkvrouwe Jozina Sandelijn, 1623: Claes Maertensz. en
Cornelis Jan Dircksz. en Cornelis Dircxz. van Eijck, 1671: Arij Claesz. Wassenaer,
1731: de weduwe van Arij Claesz. Wassenaer), ten noorden: Cornelis Sandelin,
(1609: jonkvrouwe Jozina Sandelijn, 1623: Cornelis Maertensz. en Cornelis Jan
Dircksz., 1641: Claes Maertensz. en Cornelis Dircksz. van Eijck, 1731: de
Noordweg of lijdweg), ten zuiden: de lijdweg (1731: of heerweg), ten oosten: heer
Aernt van Duvenvoerde (1623: Hendrick Jorisz. en Vechter Vechtersz., 1651: Sier
Arentsz., 1671: Adriaen Hendricksz. van Leeuwen c.s., 1731: de weduwe van
Adriaen Hendricksz. van Leeuwen c.s.).
Zie voor dit leen ook het artikel van mevrouw A.M. Boudewijn-van ’t Hoff dat aan het eind van
dit repetorium is opgenomen.
19-3-1556: Cornelis Sandelin, secretaris van het Hof van Hollandt, na overdracht op 4-1-1556
ten overstaan van meester Cornelis de Jonge, stadhouder van de heer van Wassenaer, Aernt van
Duvenvoerde en Willem van Berendrecht, leenmannen van Hollandt, na overdracht door heer
Aernt van Duvenvoorde, ridder (F, fol. 27).
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11-12-1558: Cornelis Sandelin Cornelisz., onmondig, oom: Willem van Berendrecht, secretaris
van het Hof van Hollandt, bij dode van zijn vader Cornelis Sandelin (F, fol. 60).
16-12-1577: Cornelis Sandelin doet zelf hulde (F, fol. 60).
11-11-1585: Cornelis Sandelin Cornelisz., onmondig, hulde door Cornelis van Quesnoij volgens
procuratie door zijn ooms Willem van Berendrecht en Jan Boot, bij dode van zijn vader Cornelis
Sandelin (H, fol. 30v).
18-10-1589: Jonkvrouwe Jozina Sandelin, gehuwd met Jan Boot, hulde door haar neef meester
Cornelis van Quesnoij, na overdracht door Willem van Berendrecht als oudoom van Cornelis
Sandelin Cornelisz. (H, fol. 46).
7-2-1609: Vechter Vechtersz. te Voorschoten na overdracht door meester Cornelis van Quesnoij
namens jonkvrouwe Jozina Sandelingh (I, fol. 21).
14-8-1623: Cornelis Jan Dircksz. van Rijck te Voorschoten na overdracht door Vechter Vechtersz. aldaar (K, fol. 29v).
29-1-1629: Dirck Cornelisz. van Rijck bij dode van zijn vader Jan Dircksz. van Rijck en draagt
het leen over aan Cornelis Jorisz. van Leuwen te Voorschoten (K, fol. 64).
7-4-1635: Joris Cornelisz. te Voorschoten bij dode van zijn vader Cornelis Jorisz. (K, fol. 102).
10-6-1641: Cornelis Cornelisz. van Leeuwen te Rijswijck bij dode van zijn broer Joris Cornelisz.
(L, fol. 20).
24-8-1649: Cornelis Cornelisz. van Leeuwen met ledige hand (L, fol. 20).
23-5-1651: Joosje Cornelisdochter, zoon: Jan Cornelisz. van Leeuwen, na overdracht door haar
zoon Cornelis Cornelisz. van Leeuwen te Rijswijck, na scheiding op 19-9-1639 en de bevestiging hiervan op 24-6-1641 voor notaris Joan van Leeuwen te Voorburgh tussen haar, wonende
te Veur, en haar kinderen Cornelis Cornelisz. van Leeuwen, Pieter Cornelisz. van Leeuwen, Jan
Cornelisz. van Leeuwen anders genoemd Jan Colen, Hendrick Cornelisz. van Leeuwen, Adriaen
Cornelisz. van Leeuwen, allen mondig, en Jacob Meesz. namens zijn kinderen bij wijlen Stijntje
Cornelisdochter van Leeuwen. De moeder krijgt volgens aasdomsrecht het leen toegewezen mits
dat zij 750 gulden uitkeert aan het weeskind van Stijntje Cornelis. Zij mag bij testament over het
leen beschikken (L, fol. 137).
30-8-1655: Jan Cornelisz. van Leeuwen bij dode van zijn moeder Joosien Cornelisdochter volgens haar testament gepasseerd op 8-6-1651 voor notaris David Vinck te ‘s-Gravenhage, waarin
zij haar 5 zoons en haar onmondige kleinzoon Meeus Jacobsz. benoemt tot erfgenamen en na
scheiding op 5-5-1655 voor notaris Cornelis van Swieten de Haes te Leyden (L, fol. 192).
23-4-1663: Cornelis Jansz. van Leeuwen te Voorschoten, onmondig, oom: Cornelis Cornelisz.
van Leeuwen, bij dode van zijn vader Jan Cornelisz. van Leeuwen (M, fol. 61v).
20-5-1671: Aechien Jansdochter van Leeuwen, gehuwd met Simon Willemsz. van Roen te Veur,
bij dode van haar broer Cornelis Jansz. van Leeuwen, na scheiding op 20-4-1670 voor notaris
Johan Nannius met haar onmondige broer Cornelis Jansz. van Leeuwen, zoon van Jan Cornelisz.
van Leeuwen alias Jan Coolen en Jannetje Jeroensdochter, met zijn ooms van vaders en moederszijde Cornelis Cornelisz. van Leeuwen en Jan Jeroensz. (M, fol. 123).
13-3-1723: Jan Simons van Roon doet hulde voor zijn moeder na dode van zijn vader Simon
Willemsz. van Roon (M, fol. 123).
29-10-1731: Jan Simonsz. van Roon te Veur bij dode van zijn moeder Aechje Jans van Leeuwen
(O, fol. 1).
273. 40 schelling per jaar uit de Voertiende.
..-.-1...: Ermegaert Mouwerijs (AA, fol. 2).
274. 3 pond per jaar uit de Voertiende.
..-.-1...: Hughe mijns Herenz. (AA, fol. 1v).
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275. 3 pond per jaar uit de tiende van Voere.
..-.-1...: Andries van Wijc (AA, fol. 1v).
276. 4 pond per jaar uit de Voertiende.
..-.-1...: Dieric Woutersz. (AA, fol. 1v).
276 bis. 4 pond per jaar uit de Voertiende.
..-.-1...: Dieric Bannier (AA, fol. 1v).
277. 5 pond per jaar in de tiende te Tedighenbroec.
..-.-1...: Katerine Bonekiaens (AA, fol. 1v).
..-.-1...: Willem bastaert nadat het leen was afgestorven (AA, fol. 1v).
278. De grote en kleine tienden van Stompwijck met de Vlotghers van den Horn.
29-11-1285: Heer Dirc van Zanthorst, oom van de leenheer Dirc, heer van Wassenaer, ridder
(AA, fol. 60v; A, fol. 25; B, fol. 41v).
15-5-1421: Jonkvrouwe Oede van Raephorst, hulde door Aelbrecht Woutersz., schout van
Zassenem (A, fol. 25).
23-3-1439: Jonkvrouwe Heylwijf Jansdochter van Raephorst, weduwe van Costijn Gelijsz. van
der Goude, hulde door Jonge Jan van der Boichorst Jansz. (B, fol. 41v).
12-12-1451: Dirck van Zanthorst, neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden, bij dode van jonkvrouwe Heylwijf Jansdochter van Raephorst, weduwe van Costant
Gillijsz., te versterven op zijn zoon Joest, die hij heeft bij zijn vrouw jonkvrouwe Loof van Ruweelsdochter (B, fol. 88).
1-12-1481: Johan, heer tot Wassenaer, Catwijck, Voorschoten, burggraaf van Leyden, houdt een
tiende in het ambacht van Soeterwoude en in de ban van Stompwijck, genaamd het klein tiendeken, in leen van de graaf en geeft deze tegen 4 pond per jaar in eeuwige erfpacht aan Huge van
Swieten (B, fol. 75v).
NIEUWKOOP
279. Een akker land, groot 3 morgen, te Nijecoop, belend ten oosten: Hughe Jansz., ten
westen: Jan Roelofsz. met zijn kinderen, ten zuiden: de Mije en ten noorden: ‘s graven wildernis.
10-3-1404: Jan Roelofsz. na opdracht uit eigen, te versterven op zijn oudste zoon Bertelmees
(AA, fol. 62 en B, fol. 34v).
1-3-1421: Bertelmees Jan Roelofszoonsz. bij dode van zijn vader Jan Roelofsz. (B, fol. 35).
24-9-1437: Jan Bertholomeusz. bij dode van zijn vader (B, fol. 35).
NOORDWIJK
280. Een huis en erf te Noortich (1473: met stal, 1480: in het dorp Noortich), waarin
Florijs van der Boichorst stierf (1480: waarin Jan van der Boichorst tot zijn dood
woonde), belend ten zuiden: (1535: de heerstraat), ten westen: (1535: Guvolff Claesz.,
1540: Dirck Adriaensz.), ten oosten: (1535: Jasper Jansz. van Culen, 1540: heer Henrick van der Bonchorst, priester), ten noorden: (1535: de heerweg).
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20-6-1463: Jan van der Boichorst, neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden, bij dode van zijn vader Florijs van der Boichorst (B, fol. 118v).
16-6-1469: Jan van der Bonchorst Florijsz. tocht zijn vrouw jonkvrouwe Heynrick (C, fol. 4).
..-.-14..: Florijs van der Boichorst, onmondig, vermeld als leenman in 1473, bij dode van zijn
vader Jan van der Boichorst (L.H. 283, fol. 30v).
14-4-1480: Florijs van der Boichorst doet zelf hulde (C, fol. 24).
23-10-1491: Gerijt van Vliet, onmondig, vader: Jan van Vliet, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Badeloche van der Bouchorst (C, fol. 50v).
6-9-1535: Willem Fransz. na overdracht door Gerrit van Vliet (E, fol. 26).
4-8-1540: Meester Mertijn ex Alto na overdracht door Willem Fransz. (E, fol. 40).
5-9-1545: Jan Ruychrock van de Werve na overdracht door zijn moeder vrouwe Marie van Sombeke, weduwe van heer Jan Ruychrock van de Werve (E, fol. 73).
1-7-1547: Elisabeth van de Werve, hulde door Jan van Domseler als door het Hof van Hollandt
aangestelde voogd, bij dode van haar vader Jan Ruychrock van de Werve (E, fol. 85).
20-12-1550: Meester Aelbert Jansz., advocaat voor het Hof van Hollandt, na overdracht door Jan
van Donssellair, baljuw van Kermerland, namens Elisabeth van de Werve (F, fol. 7).
22-5-1557: Jonkvrouwe Jacobmijne van Poelgeest, weduwe van Nicolaes van Bronchorst, hulde
door heer Pieter van Bronchorst, na overdracht door meester Aelbert Jansz., advocaat voor het
Hof van Hollandt (F, fol. 37v).
19-3-1570: Elisabeth van de Weve, gehuwd met Nicolaes van der Wijele (E, fol. 85v).
1-2-1575: Jonkheer Nicolaes van Bronchorst bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Jacobmijne
van Poelgeest (G, fol. 53).
22-12-1580: Nicolaes van Bronchorst, onmondig, hulde door Willem van Berendrecht volgens
procuratie op 7-12-1580 verleden door zijn moeder Wilhelmina van Schagen en zijn oom Johan,
heer van Schagen, Barningerhorn, bij dode van zijn vader jonkheer Nicolaes van Bronchorst,
heer van der Stadt (H, fol. 3).
30-10-1607: Nicolaes van Bronchorst, onmondig, neef: jonkheer Nicolaes van Matenesse, heer
van Hazerswoude, bij dode van zijn vader jonkheer Nicolaes van Bronchorst, heer van der Stadt
(I, fol. 15).
6-9-1617: Jonkvrouwe Wilhelmina van Bronchorst, onmondig, hulde door haar rentmeester Jan
Stoop te ‘s-Gravenhage volgens procuratie verleden op 16-12-1616 door Johan van Tuyl en
Bronchorst en F. van Schaegen bij dode van haar broer jonkheer Nicolaes van Bronchorst, heer
van Stadt (K, fol. 12).
29-6-1635: Heer Aelbrecht, heer van Schaegen en Schagercogge, na overdracht door Jan Stoop
volgens procuratie verleden op 5-12-1634 voor notaris Foyt Gijsbrechtsz. van Sijp te Leyden
door vrouwe Wilhelmina van Bronchorst, vrouwe van der Stadt, gehuwd met Barnardt van den
Bongart, heer van Nieuenrode (K, fol. 103v).
15-1-1641: Vrouwe Theodora van Wassenaer en van Duvenvoorde, hulde door haar secretaris
Willem Havius volgens procuratie verleden op 11-12-1640, bij dode van haar man heer Aelbrecht van Schagen, heer van Schagen, Schagercogge en Burchhorn, volgens diens testament
d.d. 16-2-1635 (L, fol. 18).
24-8-1646: Vrouwe Theodora van Wassenaer en Duvenvoorde, douarière van Schagen krijgt het
leen ten vrij eigen omdat het huis sterk is vervallen door het inwateren van de oude muren en het
achtererf, waarop de schuur en stallen staan, allodiaal is, zodat het geheel tot kleine woningen
kan worden verkaveld en draagt in ruil hiervoor het leen 15 op (L, fol. 78).
281. Een stuk land (1473: 2 morgen verdolven veenland) met een woning binnen het dorp
Noortich, dat vroeger aan Boentgen toebehoorde (1613: aan het Marktvelt), strekkende voor van de heerstraat tot achter aan de lijdweg (1479: waarin de jonkvrouwe
van Noirticherhout, grootmoeder van Floris van Noirtich, woonde).
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25-11-1420: Jan van der Boechorst, neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenair, ridder, na
opdracht uit eigen, te versterven op de twee oudste kinderen bij zijn tweede vrouw Lysbeth heer
Florijsdochter van Alcmade en bij gebreke van deze eerst op de andere kinderen uit dit huwelijk
en daarna op zijn jongste twee kinderen uit zijn eerste huwelijk met jonkvrouwe Alvaraet. Hij
tocht zijn tweede vrouw op 20-12-1420 (A, fol. 12).
15-1-1451: Jan van Noortich, heer van Noortichhout, neef van de leenheer Johan, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader Jan van der Boechorst, heer van Noortichhout, met de helft van het leen (B, fol. 83, vermeld als leenman 1473, L.H. 283, fol. 30).
6-2-1451: Daneel van Noortich bij dode van zijn vader Jan van der Boechorst, heer van Noortichhout, met de andere helft van het leen (B, fol. 83 en fol. 121).
14-1-1467: Philips van Noortich bij dode van zijn vader Daneel van Noortich met diens helft van
het leen (B, fol. 121).
..-.-14..: Florijs van der Boechorst met de helft van het leen, vermeld als leenman in 1473 (L.H.
283, fol. 29v).
28-12-1479: Hubert Woutersz. na overdracht door Florijs van Noirtich, neef van de leenheer
Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, met een half huis (C, fol. 23v).
10-6-1503: Jonkvrouwe Joost Warnaersdochter van Zuylen, gehuwd met Dirck van der Does,
nicht van heer Jan van Noertich en Noerticherhout, zoals deze het met zijn broerszoon Floris van
Noertich Danelsz. het bij de huwelijkse voorwaarden had bepaald onder medebezegeling door
Jan van der Boechorst, met het huis en het land en draagt het leen over aan Roeloff bastaard van
der Boechorst, gehuwd met jonkvrouwe Lijsbeth heer Jansdochter van Cats (D, fol. 10v en originele leenbrief).
16-5-1515: Pieter van der Boechorst Jansz. na overdracht door Roeloff de bastaard van Boeckhorst, gehuwd met jonkvrouwe Lysbeth heer Jansdochter van Cats (D, fol. 49v).
31-12-1551: Cornelis van Bouchorst, hulde door zijn jongere broer Jan van der Bouchorst volgens procuratie verleden op 29-12-1551 te Alcmaer ten overstaan van Joriaen Hatten, waard in
het Gulden Hoeft, en Cornelis Jansz. Tolman, bij dode van zijn vader Pieter van Bouchorst
Jansz. en draagt het leen over aan Dirck van Waerdenburch (F, fol. 11v).
16-11-1558: Dirck van Waerdenburch bij dode van zijn vader Dirck van Waerdenburch (F, fol.
60).
17-11-1561: Jan van Basserode na overdracht door Dirck van Waerdenburch (F, fol. 75).
23-4-1587: Jonkheer Louff van Lanscroon na overdracht door jonkvrouwe Maria van Waerdenburch volgens procuratie verleden op 3-4-1582 voor het gerecht van Doetinchem door haar broer
jonkheer Adam van Waerdenburch, kapitein, die het leen had bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Isabella van Diemen, weduwe van jonkheer Dirck van Waerdenburch, die het in 1569
had gekocht van Johan van Bassenroede, die het echter enige jaren geleden pas aan haar had
overgedragen, nadat de rente, die hij er op had, aan hem was afgelost, zodat zij het niet meer had
kunnen verheffen (H, fol. 37v).
31-4-1591: Jacob van Lanscroon, onmondig, oom: Pieter van der Does, dijkgraaf en baljuw van
Rhijnlandt, na overdracht door zijn vader jonkheer Louff van Landscroon, die het leen eerst had
verkocht aan Jan Adriaensz. de Visscher te Haarlem, maar waartegen zijn voogden hadden geprotesteerd en draagt het over aan jonkheer Johan Preys, luitenant goeverneur te Brielle, hulde
door zijn zwager jonkheer Andries van Thienen, baljuw van Noortwijckerhout, volgens procuratie d.d. 25-2-1591 en na verkoop op 26-1-1591 te Leyden (H, fol. 60).
26-2-1610: Margaretha Rateller, hulde door haar zwager jonkheer Andries van Thienen, baljuw
Noortwijckerhout, bij dode van haar man jonkheer Johan Prijse, kapitein, volgens octrooi d.d.
28-3-1591 en zijn testament gepasseerd op 20-5-1606 voor notaris Jacob Pouwelsz. Bosschenblij
(H, fol. 59 en 1, fol. 27v).
2-5-1613: Hugo Muys van Holy, schout van Dordrecht, na overdracht door Bernhardt Cromvlijet, raad en meester van de rekening van Hollandt, volgens procuratie op 3-4-1613 verleden
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voor notaris Daniel le Blancq te Londen door jonkheer Thomas Prijce, edelman in de parochie
Saint Buttelph buiten de Bishopgate van Londen, oud 80 jaar, en Charles Prijce, edelman te
Cheuffert in Essex, oud 56 jaar, bij dode van Margaretha Ratteler, zuster van de vrouw van Hugo
Muys van Holy, tegen betaling van 150 pond sterling, waarvoor hij tevens ontvangt hun aandeel
in een woning met huis en 18 morgen 2 hond land te Rijswijck en in een huis en erf tegenover de
Engelse kerk te Briele, gekocht van de crediteuren van Simon Simonsz. (I, fol. 48).
18-12-1616: Hugo Muys van Holy, schout van Dordrecht, krijgt het leen ten vrij eigen (K, fol.
10v).
NOORDWIJKERHOUT
282. 3 morgen veenland (1581: in de Hogeveen, 1735: een deel van de woning Veenhuyzen,
1737: aan de trekvaart tussen Haerlem en Leyden) in Noortigerhout, belend ten zuidoosten: de lijdtweg, ten noordwesten: de buurlaan (1655: jonkheer Cornelis van Sypesteyn), ten zuidwesten: de Delft, ten noordoosten: de erfgenamen van Floris Cornelisz. (1655: jonkheer Cornelis van Sypesteyn, 1705: meester Andries van Ziepesteyn, 1735: Hendrick van Duuren).
20-6-1463: Jan van der Boichorst, neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden, bij dode van zijn vader Florijs van der Boichorst (B, fol. 118v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 280 tot:
..-.-15..: Floris van Vliet doet geen hulde na dode van zijn vader Gerijt van Vliet (H, fol. 5).
26-7-1581: Jonkvrouwe Anna van Woerden, vrouwe van Vliet, gehuwd met jonkheer Andries
van Bronchorst, bij dode van haar vader Floris van Vliet, na verzuim (H, fol. 5).
1-3-1625: Jonkheer Willem van Bronchorst, hulde door Johan Stoop, rentmeester te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie d.d. 9-11-1624, bij dode van zijn schoonzuster vrouwe Anna van Woerden, vrouwe van Vliet en de Vrije Bouchorst (K, fol. 39).
27-12-1636: Anna Maria van Bronchorst, douarière gravin van Wacquen, vrouwe van Vliet,
Assenede, de Vrije Bouchorst, hulde door haar rentmeester Johan Stoop, volgens procuratie d.d.
28-8-1636, bij dode van haar vader heer Willem van Bronchorst, ridder, heer van Vliet, de Vrije
Bouchorst en Veurhout, volgens testament d.d. 8-7-1627 en scheiding op 29-8-1636 met haar
zuster jonkvrouwe Adriana Franchoise van Bronchorst (K, fol. 121v).
18-2-1642: Heer Willem Charles van Bourgogne, graaf van Wacquen, onmondig, hulde door
Johan Stoop, rentmeester te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 13-8-1642 door Wilhelm van Bronchorst, heer van Outdorp, bij dode van zijn moeder vrouwe Anna Maria van
Bronchorst, douarière gravin van Wacquenes (L, fol. 31v).
30-12-1649: Johan Stoop met ledige hand ten behoeve van heer Willem Charles van Borgogne
(L, fol. 31v).
1-10-1655: Meester Cornelis Fannius na overdracht door Nicolaes van Campen, rentmeester van
- en volgens procuratie verleden op 27-12-1649 door vrouwe Adriana Françoise van Bronchorst
en heer Willem Charles François de Bourgogne, graaf van Vacken en heer van Vliet (L, fol.
194v).
17-6-1677: Vrouwe Maria van der Horn, weduwe van Cornelis Ascanius van Sijpesteyn, hulde
door Joachim Chaillier volgens procuratie verleden op 26-5-1677 ten overstaan van Abraham
Meurs, secretaris -, Jan Dircxz. Roerbergen en Floris Pietersz. Duyndam, schepenen van Hillegom, na scheiding met haar zwager meester Cornelis Fannius (M, fol. 148).
10-3-1705: Meester Andries van Ziepesteyn bij dode van zijn moeder vrouwe Maria van den
Hoorn, weduwe van Cornelis Ascanius van Ziepesteyn (N, fol. 84).
1-3-1720: Hendrick van Duyren te Haerlem, hulde door zijn schoonzoon Willem Stael volgens
procuratie verleden op 25-2-1720 voor notaris Casparus Noppen, na overdracht door meester
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Cornelis van Sipesteyn, volgens procuratie verleden op 9-3-1719 voor notaris M. Keyaerts te
Mechelen door zijn vader Andries van Seypesteyn (N, fol. 164).
31-3-1735: Jan Staal, onmondig, hulde door Dirk Bispenk, klerk van de leenkamer van Hollandt,
volgens procuratie verleden op 29-3-1733 voor notaris François Jacob Gallé te Haarlem door
Cornelis Branger en Henricus Tetterode, in plaats van de overleden Martinus Dubbeldemuts,
door Hendrick van Duyren op 18-1-1722 bij testament voor notaris meester Jan van Dijk te
Haarlem als voogden aangesteld over de kinderen van zijn voor juni 1734 overleden dochter
Elisabeth, bij dode van zijn moeder Elisabeth van Duyren en draagt het leen over aan Christoffel
van Bosheyden en Adriaan Stompwijck, beiden te Haarlem en elk voor de helft, hulde door Dirk
Zoutman aldaar volgens procuratie verleden op 21-3-1735 voor notaris François Jacob Gallé te
Haarlem (O, fol. 28v).
11-9-1737: Gerard Brussels te Haarlem, hulde door Engel Pietersz. volgens procuratie verleden
op 9-9-1737 voor notaris Gerard van Otelaar aldaar, na overdracht op 10-8-1736 voor het gerecht
van Noordwijkerhout met de helft van het leen door Adriaan Stompwijck, koopman te Haarlem,
die hiertoe op 20-8-1737 voor notaris Gerard Otelaar aldaar Dirk Soutman, makelaar te ‘s-Gravenhage machtigt (O, fol. 50v).
283. 3 pond per jaar uit de tijns te Noirtigherhout.
..-.-13..: Florijs Danielsz. (AA, fol. 1v).
18-5-1367: Danel Florijsz. (AA, fol. 23).
21-3-1368: Daniël van Alphen bij dode van Daniel Florijs Danielszoonsz. (AA, fol. 23v).
OEGSTGEEST
284. Een halve morgen land te Oegstgheest, belend ten noorden: de burggraaf van Leyden, ten zuiden: Dirc die Wedighe, ten westem de abdis van Rijnsburch, ten oosten:
de heerstraat.
5-7-1373: Arnd Pouwelsz. (AA, fol. 40).
5-5-1414: Pieter Aerntsz. bij dode van zijn vader (B, fol. 28).
26-3-1423: Coen Pietersz., onmondig, voogd: Pouwels Pietersz. (A, fol. 36v).
285. 4 hond (1451: 5 hond) land te Oestgheest, (1444: belend ten oosten: de gemene weg,
ten westen: Gherijt van Oestgeest).
27-1-1379: Ysebrant Strevelant Willem Dukersz., bij kinderloos overlijden te versterven op zijn
oom Dirc ver Noenen (AA, fol. 53v).
24-3-1444: Gherijt van Oestgeest, neef van de leenheer Heinric van Wassenair, burggraaf van
Leyden, na overdracht door Willem Ducker Ysebrantsz. (B, fol. 56v).
24-3-1451: Jonkvrouwe Johanna, weduwe van Dirc van Tetrode, nicht van de leenheer Johan,
heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, bij dode van haar broer Gherijt van Oestgeest en
draagt het leen over aan Willem van Oestgheest, neef van de leenheer, die het leen met 1 hond
land uitbreidt (B, fol. 91).
23-8-1471: Ysbrant Willemsz. van Oestgeest (C, fol. 6v).
4-11-1521: Dircken Hobbendochter bij dode van haar vader Hobbe Pieter Florijsz. (D, fol. 65v).
12-5-1548: Adriaen Jansz. bij dode van zijn moeder Dircken Hobbendochter (E, fol. 89v).
23-2-1562: Cornelis Adriaensz., brouwer te Leyden, bij dode van zijn vader Adriaen Jansz. (F,
fol. 77v).
23-4-1592: Frans Cornelisz. van Barnevelt bij dode van zijn vader Cornelis Adriaensz., brouwer
(H, fol. 66).
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21-5-1601: Dirck Jansz. van der Beeck te Leyden na overdracht op 19-5-1601 voor Lodewijck
de Run, schout -, Dirck van Kessel en Reyer Wesselsz., buurlieden te Oestgeest, door Frans
Cornelisz. van Barnevelt te Amsterdam (H, fol. 135).
18-8-1611: Trijntje Dircxdochter van der Beeck, gehuwd met Jacob Jansz. van Assendelft te
Leyden, bij dode van haar vader Dirck van der Beeck (I, fol. 37).
286. 5 hond land bij Endegheest in Oestgheest, belend ten zuiden: de dam, ten westen:
Heynric van Alkemade, ten noorden: Dirc die Raet.
8-4-1378: Willem van Alkemaede Ysebrantsz. na opdracht uit eigen (AA, fol. 56v).
287. 1 morgen land te Oestgheest in Claes Goeden weide, belend ten zuiden: Claes Goeden
steeg, ten noorden: Claes Voet met een leen van de burggraaf.
12-4-1377: Willem Naghel (AA, fol. 56v).
288. 1 morgen land te Oestgheest in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere morgen
in leen wordt gehouden, door Willem van Alckemade van de hofstad van der Leck
(1451: van de hofstad van Polanen) gelegen bij de woning ter Mersch van Willem van
Alckemade.
20-5-1444: Willem van Alcmade, neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 299 (B, fol. 57v).
15-1-1451: Dirck Boudijnsz. van Zwieten na overdracht door Willem van Alcmade Ysbrantsz.
en krijgt het leen ten vrij eigen (B, fol. 82v).
289. 1 morgen land te Oestgeest, belend ten noorden: de burg graaf van Leyden, ten
zuiden: de abdis van Reynsburch, ten westen: de zelfde abdis en de kerk van Warmonde, ten oosten: Clais Florijsz.
4-9-1440: Jacob Florijsz., als leenman vermeld in 1473, bij dode van zijn vader Florijs Jacobsz.
(D, fol. 50v en L.H. 283, fol. 29v).
16-3-1480: Florijs Jacobsz., die arm is en veel kinderen heeft, krijgt het leen ten vrij eigen (Gemeentearchief Leiden, Kerken inv.nr. 354).
290. 1 morgen land te Oestgheest, belend ten noorden: de abdis van Rijnsborch en ten
zuiden: de heren van Sint Jan.
11-5-1360: Jan Duycker krijgt het leen ten vrij eigen en draagt het op 12-1-1361 over namens
ver Ade van Noirtich aan het klooster van Reynsborch ten behoeve van de Wijnrente, dat hiervoor zielmissen moet verzorgen voor haar familie (Archief van de abdij Rijnsburg, inv.nr. 847).
291. 1 morgen land te Oestgheest.
9-5-1421: Jacob van Dam (Archief van de abdij Rijnsburg, inv.nr. 711).
292. 8 hond land en een woning te Oestgheest, belend ten noorden: de woning van heer
Dammes, ten zuiden: Dirc die Raet en zijn zoon Symon.
8-4-1378: Claes Jansz., bode van heer Dirc van Wassenaer, burggraaf van Leyden, ridder, na
opdracht uit eigen (AA, fol. 561v).
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293. 1½ morgen land te Oestgeest.
..-.-14..: Willem Jansz. van der Mersch, vermeld in 1473 (L.H. 283, fol. 29v).
294. 10 hond teelland te Oestgeest (1725: bij de hofstad van Merschen), belend ten oosten:
de heerweg, ten westen: de Mannenkamp toebehorende (1531: Frans Dammasz. te
Delft, 1694: Maertje Bouwensdochter, 1724: heer Cornelis van Dorp), ten zuiden: het
klooster van der Leede, ten noorden: het klooster van der Leede (1567: Symon Thoenisz., 1669: de dochter van Adriaen Knotter, 1725: Cornelis Tewisz. Sprockenburgh).
(1604: Een paar broedende zwanen rond de hofstad van Kors Heynricksz., 1694: de
hofstad van der Mersche, leenroerig aan de Leck).
15-12-1454: Vranck van der Boichorst, gehuwd met Kathrijn van Backenesse, neef van de leenheer Johan van Wassenair, burggraaf van Leyden, na overdracht door Willem Jacob Wechmansz. (B, fol. 98).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 124 tot:
5-1-1531: Maertijn Dircxz. na overdracht door Jdriaen van der Boechorst (E, fol. 9).
18-6-1543: Aelbrecht Mertensz. bij dode van zijn vader Merten Dircxz. en draagt het leen over
aan Dircxken Jansdochter, weduwe van Merten Dircxz., gehuwd met Bartholomeus Jansz. (E,
fol. 51v).
13-3-1567: Symon Thoenisz., zwager van - en na overdracht door Aernt Jan Paensz. namens
Dircxken Jansdochter te Oestgeest (G, fol. 13).
8-1-1578: Lenaert Symonsz., onmondig, oom: Pieter Oloffsz., bij dode van zijn vader Symon
Thonisz. na verzuim (G, fol. 73v).
16-1-1597: Lenert Symonsz. doet zelf hulde (G, fol. 13v).
10-5-1610: Cors Heynricxz. te Oestgeest na overdracht door Lenart Symonsz. te Soeterwoude (I,
fol. 32).
17-3-1616: Cors Heyndricxz. met ledige hand (H, fol. 146).
5-1-1636: Maertje Corsdochter, enige nagelaten dochter van Cors Heyndricksz., hulde door
Adriaen Pietersz. Brouchuysen, bij dode van haar broer Heynrick Corsz., die het leen van zijn
vader Cors Heyndricksz. had geërfd (K, fol. 113).
14-9-1649: Meester Nicolaes van Persijn, advocaat voor het Hof van Hollandt, namens Maertien
Corsdochter met ledige hand (K, fol. 113).
22-11-1669: Jacobus van der Velden bij dode van zijn moeder Maria Corssendochter van der
Mersch (M, fol. 106v).
20-10-1694: Hugo Carolus van de Velden, onmondig, hulde door meester Cornelis Varick, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden door zijn moeder Maria Gael, bij
dode van zijn vader Jacobus van de Velden (N, fol. 8).
4-6-1716: Hugo Carolus van de Velden doet zelf hulde (N, fol. 8).
12-9-1724: Johannes Verhoogh, vleeshouwer te Leyden, na koop op 18-2-1724 voor schepenen
van Oestgeest van Hugo Carolus van de Velden (N, fol. 114v).
22-5-1725: Jan Teunisz. van der Libbe te Oestgeest na overdracht door Johannes Verhoogh te
Leyden (N, fol. 200v).
15-2-1735: Dirckje Florisdochter van Boergogne, hulde door meester Gerard van Olden, bij
dode van haar man Jan Theunisz. van der Libbe volgens testament gepasseerd voor notaris
Coenraed van Rijp te Leyden en draagt het leen over aan Cornelis Arisz. Sandtvliedt te Oestgeest
(O, fol. 26).
295. 11 hond land te Oestgheest tussen Willem Heynenz. en Pieternelle Doevevoets, strekkende uit de Rijn tot aan Willem van Alcmade.
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25-3-1386: Symon Vrederic na opdracht uit eigen (AA, fol. 58v en B, fol. 14v).
..-.-1...: Willem Symonsz. (AA, fol. 58v).
24-9-1429: Symon Vrederic Willemsz. (B, fol. 14v).
14-10-1433: Symon Vrederic Willemsz. krijgt het leen ten vrij eigen (B, fol. 24v).
296. 2½ morgen land te Oestgheest bij de Reynsburger molen over de Vliet, belend ten
noorden: Jan van der Woude met een leen van de abdis van Rijnsburch, ten zuiden:
het convent van Rijnsburch, ten oosten: Jacob Ghijse en ten westen: de burggraaf
van Leyden.
18-11-1385: Jan van der Woude Florisz. van Alcmade na opdracht uit eigen (A, fol. 19).
12-5-1421: Jan van der Woude Jansz. zoon van Jan van der Woude Florisz. (A, fol. 20).
20-2-1439: Jan van der Woude Jansz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 351 (B,
fol. 39v).
297. 2½ à 3 morgen land in het ambacht Poelgheest (14..: te Oestgheest), belend ten
oosten: Jacob Dammasz. en Gherijt Willemsz. (14..: Dammas Jacobsz.), ten westen:
de woning te Podikenpoel (14..: de Nyeweg), ten zuiden: Willem uten Camp (14..: de
heilige geest), ten noorden: Jan van Alcmade (14..: Aernt van Alcmade).
24-7-1367: Jan van Alckemade Ysebrantsz. na opdracht uit eigen (AA, fol. 41v en A, fol. 17v).
12-5-1421: Airnt van Alcmade (A, fol. 18).
..-.-14..: Machteld Aerntsdochter van Alcmade als haar voorouders (B, fol. 12v).
31-11-1452: Elisabeth Jan Baertzoonsdochter, gehuwd met Jacob Jacobsz. na overdracht door
Wouter Heinricsz. namens haar moeder Machteld Aerntsdochter van Alcmade, nicht van de
leenheer Johan, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden (B, fol. 12v).
14-9-1468: Florijs Jacob Jacobszoonsz., onmondig, vermeld in 1473 als leenman Jacob Jacobsz.
(als voogd? C, fol. 2 en L.H. 283, fol. 29v).
298. 17½ hond land te Oestgheest bij Claes Goden stede te Oestgheest.
9-11-1357: Claes Voet (AA, fol. 47v).
..-.-13..: Lizebeth Bertolomeesdochter (AA, fol. 47v).
30-3-1368: Claes Voet na overdracht door Lizebeth Bertolomeusdochter (AA, fol. 49v en A, fol.
20).
..-.-13..: Gherijt Claes Voetsz. (AA, fol. 49v).
12-5-1421: Ade Dirc Voetsdochter, hulde door haar oom Gherijt Dircxz. van Langhevelt (A, fol.
20).
299. 4 morgen land te Oestgheest, belend ten westen: de kinderen van Willem Heynricxsz.
en Jacob van Alkemade Ysebrantsz., ten noorden: Lijsbeth Symonsdochter van Endegheest, ten oosten: Symon van Endegheest en ten zuiden: Ysebrant van Alckemade
Ysebrantsz.
17-9-1355: Gherijt van Oestgheest (AA, fol. 57 en A, fol. 18v).
12-5-1421: Ysbrant van Alcmade, gehuwd met Aechte Willemsdochter van Riedwijck (A, fol.
19).
22-5-1444: Willem van Alcmade IJsbrantsz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen
288 en de leenhoogheid over 1½ morgen land, dat van hem werd gehouden (B, fol. 57).
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300. 4 morgen land te Oistgheest, belend ten zuiden: het Sint Katherinen gasthuis te
Leyden (1487: de slachsloot), ten noorden: Ysebrant van Werve (1487: Jan Adriaensz.), ten westen: het Sint Katherinen gasthuis te Leyden, ten oosten: Gerijt van
Santhorst (1487: Claes van Leyden), ten noordoosten: (1487: Marie, weduwe van
Dammas Symonsr. en Jacob van Zandhorst).
1-9-1438: Aelbrecht die Viselair na overdracht door Florijs Kerckmans en diens oudste zoon Jan
(B, fol. 39).
6-4-1440: Gherijt van Oistgheest, gehuwd met Cristine Gherijtsdochter, neef van de leenheer
Heinric, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na overdracht door Ailbrecht die Viselair
(B, fol. 50).
24-3-1444: Gherijt van Werve, gehuwd met Elizabeth Gherijtsdochter, na overdracht door Gherijt van Oestgheest (B, fol. 56).
20-11-1455: Isebrant van Werve bij dode van zijn vader Gherijt van Werve (B, fol. 99).
7-11-1467: Gherijt van Dorp Dircxz., onmondig, vader: Dirck van Dorp, neef van de leenheer
Johan van Wassenair, burggraaf van Leyden, bij dode van zijn moeders broer Isebrant van
Werve (B, fol. 122).
..-11-1486: Lysbeth Dircxdochter van Dorp, gehuwd met meester Jacob Cornelisz., nadat haar
broer Gerijt van Dorp geestelijke is geworden (C, fol. 33v).
20-9-1487: Jan Adriaensz. na overdracht door meester Jacob Cornelisz. namens diens vrouw,
met recht het leen te lossen den penning negen (C, fol. 42).
7-9-1493: Jan Jansz. bij dode van zijn vader Jan Adriaensz. (C, fol. 60v).
20-2-1497: Jonkvrouwe Lysbet van Dorp Dircxdochter, gehuwd met meester Jacob Cornelisz.,
bij dode van haar broer heer Gherijt van Dorp, priester te Sint Marienwaerdt (C, fol. 69v).
30-3-1501: Willem Jacopsz. na overdracht door Jan Jansz. (C, fol. 74v).
19-11-1527: Cornelis Symonsz. met de helft van het leen na overdracht door Willem Jacobsz.
(D, fol. 97v).
12-3-1529: Cornelis Zymonsz. met de andere helft van het leen na overdracht door Jonge
Willem Jacobsz., zoals diens broer Oude Willem Jacobsz. deze hield (E, fol. 7).
Het leen 300 is gesplitst in 300A en 300B.
300A. 11 hond land, belend ten westen: het Sint Catherijnen gasthuis te Leyden, ten
noordwesten: (1682: Cornelis Leendertsz. Leeuwerikenvelt met bruikwaar), ten
noorden: de zusters van Apcoude te Leyden, ten noordoosten: (1682: Willem Willemsz.), ten oosten: het leen 298B, ten zuidoosten: (1575: het leen 298B, 1682: de
weduwe van Dirck Isbrantsz.), ten zuiden: de slachsloot, ten zuidwesten: (1682: de
stincksloot).
3-10-1559: Cornelis Cornelisz. te Warmondt, oudste zoon van - en na overdracht door zijn vader
Cornelis Symonsz. te Oestgeest (F, fol. 64).
5-2-1575: Thijs Cornelisz. te Oestgheest bij dode van zijn vader Cornelis Cornelisz. (G, fol.
54v).
22-4-1624: Cornelis Thijsse te Oestgeest bij dode van zijn vader Thijs Cornelisz. (K, fol. 33).
8-9-1649: Cornelis Tijssen met ledige hand (K, fol. 33).
30-4-1674: Aeghie Cornelisdochter te Warmondt, hulde door Jan Jansz. van Leeuwen, baljuw en
schout te Warmont, bij dode van zijn vader Cornelis Tijssen (M, fol. 133).
5-5-1682: Jan Pietersz. Sterrevelt te Alphen bij dode van zijn nicht Aeghie Cornelisdochter Suyderhout te Warmont, hulde door Laurens van Dijcksloot, secretaris van Warmont, volgens procuratie verleden op 14-1-1682 voor Jan van Leeuwen, baljuw en schout, Jacob Jacobsz. Rous en
Maerten Jansz. Buytendijck, schepenen te Warmont, door hem zelf, Dirck Cornelisz. van Vliet,
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Leendert Jacobsz. van Wenen, Tijs Luytens, Erckje Pieters, Pieter Abrahamsz., Johannes
Maiselles van den Heuvel, Maritie Vrancken, gehuwd met Gerrit Pietersz. van Tol, Aelbert Cornelisz. van der Meer, Jan Cornelisz. van der Meer en Hendrick Schouten, onmondige zoon van
Jan Schouten, allen erfgenamen van vaders zijde van Aeghie en draagt het leen op 13-1-1682
over aan Willem Willebortsz. Cortswager te Oestgheest (M, fol. 174v).
24-3-1695: Willeboort Willemsz. Cortswager, onmondig, hulde door Cornelis van Rhijn, bij
dode van zijn vader Willem Willeboortsz. Cortswager (N, fol. 11v).
9-6-1712: Willeboort Willemsz. Cortswager doet zelf hulde (N, fol. 11v).
300B. 9 hond land (1663: in de Broeckpolder), belend ten westen: het leen 298A, ten noorden: de erfgenamen van Jan van Alckemade c.s., ten oosten: Jacob Pietersz. te Oestgeest, ten zuiden: de slaechsloot (1604: - tussen de ambachten Oestgeest en Leyderdorp, 1724: de stincksloot).
3-10-1559: Dirck Cornelisz. te Oestgeest, jongste zoon van - en na overdracht door zijn vader
Cornelis Symonsz. aldaar (F, fol. 64v).
25-2-1604: IJsbrandt Dircxz. te Oestgeest bij dode van zijn vader Dirck Cornelisz. (H, fol.
145v).
18-3-1627: Hubert Isbrantsz. te Oestgeest en zijn broer Dirck IJsbrantsz., bij dode van hun vader
Isbrant Dircxz. (K, fol. 54).
7-7-1642: Isbrant Hubertsz., onmondig, grootvader: Mees Lourisz. te Voorschooten, bij dode
van zijn vader Hubert Isbrantsz. (L, fol. 28).
27-8-1649: Isbrant Hubertsz., onmondig, oom: Dirck Isbrantsz., met ledige hand (L, fol. 28).
6-4-1650: Dirck Isbrantsz. bij dode van zijn neef Isbrant Hubertsz. (L, fol. 119v).
26-9-1663: Ysbrant Dircxz. te Soeterwoude, oud 7 jaar, behoutoom van vaderszijde Claes Gerritsz. te Noortwijckerhout, bij dode van zijn vader Dirck Ysbrantsz. (M, fol. 64).
22-2-1680: Ysbrant Dircxz. doet zelf hulde (M, fol. 64).
31-7-1724: Marie IJsbrantsdochter van Elsgeest, gehuwd met Leendert Huybertsz. van Meurs te
Soeterwoude, bij dode van haar vader IJsbrant Dircxz. (N, fol. 192v).
25-11-1743: Marijtje Leenderts van Meurs, vader: Leendert Huybertsz. van Meurs, bij dode van
haar moeder Maria IJsbrants van Elstgeest (O, fol. 112v).
300 bis. 4 morgen land in het ambacht Poelgeest.
19-5-1421: Huge Andriesz. tocht zijn vrouw Machteld (A, fol. 30).
301. 7 morgen land in de woning ten Poel te Oestgheest.
24-8-1366: Heer van Aelbrecht van der Wateringhe, neef van de leenheer Dirc van Wassenair,
burggraaf van Leyden, na koop van deze (AA, fol. 26).
22-3-1372: Philips Aerntsz. van den Damme, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, na overdracht door heer Aelbrecht van der Wateringhe (AA, fol. 37).
302. 2½ morgen land te Oestgeest tegenover de Rijnsburger molen over de Vliet, belend
ten noorden: de abdis van Reynsburch met land, dat door Jan van der Woude in leen
wordt gehouden, ten zuiden: ‘t convent van Reynsburch, ten oosten: Jacob Ghijse,
ten westen: de burggraaf van Leyden. 6 morgen land (1639: 2 stukken weiland groot
6 morgen 82 roede), genaamd de Grote Hofbroeck (1677: achter het huis Abspoel,
1713: in de Oude Hofpolder). Belend ten noordoosten: Jan van der Woude, (1639:
Fijck Wesselsz.), ten zuidwesten: Jan van Alcmade met een stuk land, dat ook de
Grote Hofbroeck heet en dat hij in leen houdt van de burggraaf van Leyden (1639:
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Grietje Henricsdochter, Arij Claesz. en de weduwe van Cornelis Jacobsz.), ten zuidoosten: (1682: over de schouwwatering meester Jacob van Brouchoven), ten noordwesten: (1682: de Santsloot). In 1677 bestaat het leen uit 2 percelen, n.l. 17 hond land,
belend ten zuidoosten: de schepen Paets te Leyden, ten zuidwesten: Cornelis van der
Laen, ten noordwesten: het tweede perceel en ten noordoosten: de heer Mamouchet,
heer van Houdringen; 3 morgen 1 hond 89 roede land, belend ten zuidoosten: het
eerste perceel, ten zuidwesten: de heer van Houdringen en Simon Cornelisz. van Nes,
ten noordwesten: de Santsloot, ten noordoosten: de heer van Houdringen. In 1713
zijn de 2 percelen omschreven als 3 hond 69 roede land, belend ten zuidoosten: het
andere perceel, ten noordwesten: de molenwatering, ten noordoosten: het land dat
Jan Bos gebruikt; 3 morgen 11 roede land, belend ten zuidoosten: de vliet voor de
woning van de heer Paetz., schepen te Leyden en het land dat Jan Pietersz. Sonnevelt
gebruikt, ten noordoosten: het land dat Jan Bos gebruikt, ten noordwesten: het eerste
perceel.
18-11-1385: Jan van der Woude Florisz. van Alcmade na opdracht uit eigen aan Phillips van
Wassenaer, zoon van de burggraaf, nadat Jan van Alcmade de 6 morgen land, die deze in leen
van de burggraaf hield en ten vrij eigen kreeg en aan hem, zijn oom, had verkocht (A, fol. 19v).
12-5-1421: Jan van der Woude Jansz. (A, fol. 20).
20-2-1439: Jan van der Woude Jansz. krijgt de 2½ morgen land ten vrij eigen in ruil voor het
leen 351 (B, fol. 39v).
8-7-1444: Jan van der Woude bij dode van zijn vader Jan van der Woude (B, fol. 58v, als
leenman vermeld in 1473, L.H. 283, fol. 29).
12-7-1482: Cornelis van Woude Jansz. (C, fol. 26).
15-10-1486: Karel van den Woude na overdracht door zijn vader Cornelis van den Woude Jansz.
(C, fol. 38).
15-4-1493: Jonkvrouwe Margriet Jansdochter van den Woude, oom: Bruninck van Boschuysen,
bij dode van haar broer Karel van Woude (C, fol. 56v).
16-4-1545: Vrouwe Hilligont van Alcmaed, vrouwe van Benthuysen, weduwe van heer Cornelis
Croesinck, ridder en houtvester van Hollandt, hulde door meester Frans van Geersberge, bij dode
van haar zuster jonkvrouwe Margriete Jansdochter van den Woude (E, fol. 62).
15-11-1546: Vrouwe Elisabeth Croesinck, gehuwd met heer Roeloff van Dongen, bij dode van
haar moeder vrouwe Hillegont van Alcmade, vrouwe van Benthuysen (E, fol. 81v).
21-8-1549: Mathijs van Berendrecht bij dode van zijn nicht vrouwe Elysabeth Croesincks,
gehuwd met heer Roeloff van Dongen (E, fol. 95).
9-1-1550: Hendrick Croesinck, heer van Benthuysen, bij dode van zijn tante Elysabeth Croesincks, gehuwd met heer Roeloff van Dongen (E, fol. 95).
29-9-1563: Cornelis Jacobsz. te Delft bij dode van zijn grootvader Matheeus van Berendrecht,
volgens octrooi d.d. 17-2-1553 en testament d.d. 18-12-1559, waarin hij bepaalt dat zijn leengoederen zullen verdeeld worden onder de 7 kinderen van wijlen zijn dochter Marijtge van
Berendrecht gehuwd geweest met Jacob Cornelisz. van der Burch, brouwer te Delft, n.l. Cornelis, Jan, Huych, Philips, Katarina, Stijntge en Marijtge. Cornelis zal als oudste twee achtste
parten, de anderen elk een achtste part krijgen. Het testament bevindt zich op 27-6-1579 op de
weeskamer te Delft (F, fol. 87 en G, fol. 90).
23-1-1580: Jan Jacobsz. te Delft, Huych Jacobsz. aldaar, Philips Jacobsz. aldaar en Marritge
Jacobsdochter, gehuwd met Pieter Cornelisz. van der Meer, elk met een achtste deel van het leen
(G, fol. 90).
9-10-1590: Maritge Jacobs van der Burch, gehuwd met Pieter Cornelisz. van der Meer, bij dode
van haar broer Huych Jacobsz. van der Burch, met een achtste deel van het leen, volgens octrooi
21-9-1582 en testament gepasseerd op 12-9-1582 voor een notaris in den Haeghe, waarin hij een
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vorig testament d.d. 12-7-1580 noemt en zijn leengoederen toewijst aan zijn zuster Maritge, die
aan haar broers Jan - en Philips van der Burch elk een derde van de opbrengsten moet uitreiken
(H, fol. 56).
2-5-1595: Gerrit Jacobsz. bouman te Leyden na overdracht door Jacob Cornelisz. van der Burch
en Philips Jacobsz. van der Burch elk voor de helft (1-5-1595: Jan Jacobsz. van der Burch in den
Haeghe machtigt voor notaris Ph. de Wees aldaar Philips Jacobsz. van der Burch te Delft om een
zesde deel van het leen en 1 morgen land, leen van Polanen over te dragen; 1-5-1595: Maertgen
Jacobsdochter van der Burch, weduwe van Pieter Cornelisz. van der Meer machtigt haar broer
Philips Jacobsz. van der Burch de lenen die zij van haar grootvader Matheus van Berendrecht en
van haar broer Huych Jacobsz. van de Burch had geërfd over te dragen; 19-2-1595: Cornelis Jacobsz. van der Burch, vroeger brouwer te Delft, machtigt op de Kithswoning buiten Delft voor
notaris Pieter Sebastiaen Kettingh zijn zoon Jacob Cornelisz. van der Burch om een woning met
11 morgen land aan het einde van de Waermerdam, leen van Warmondt, de helft van 7 morgen
land te Oestgheest, leen van de prins van Oraengen, de helft van 6 morgen land, leen van Wassenaer en de helft van 2 morgen land, leen van de graaf van Egmondt, te verkopen). (H, fol. 105).
4-10-1633: Geertruy Gerritsdochter te Leyden, hulde door Adriaen van Hoochbrugge, procureur
voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden door haar en haar schoonbroer Cornelis
van Hoogbruch voor notaris Jan van Heussen aldaar op 19-9-1633, bij dode van haar vader
Gerrit Jacobsz. bouman (K, fol. 92v).
21-11-1642: Emmerentia Banninck, hulde door Barent Grapnits, pedel van de universiteit te
Leyden, volgens procuratie verleden op 15-8-1642 voor notaris Claes Verruyt aldaar, bij dode
van haar man meester Jacob van Brouchoven, burgemeester van Leyden en gecommiteerde ter
Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, die het leen op 15-4-1639 had gekocht tegen 1075
gulden per morgen bij willig decreet van Geertruyd Gerritsdochter Bouman, dochter van Gerrit
Jacobsz. Bouman, gehuwd met Neeltien Dircksdochter (L, fol. 34).
3-9-1649: Barent Grapenesse met ledige hand ten behoeve van Emmerentia Bannincx (L, fol.
34).
17-5-1668: Elisabeth van Cuyck van Mierop, gehuwd met Jean de Montmorency, heer van
Villeroy en Plony, dochter van wijlen Anna Banning, gehuwd met Joachum van Mierop, ontvanger generaal van Hollandt en West Vrieslandt, bij dode van haar tante Emmerentia Bannincx,
volgens octrooi d.d. 28-2-1643 en testament gepasseerd op 17-12-1661 voor notaris Claes Verruyt te Leyden (M, fol. 94).
3-6-1677: Vrouwe Anna van Cuyck van Mierop, gehuwd met George le Vasseur, ridder, markies de Thouars, heer van Pinsans en Melsulem, kolonel van een regiment voetknechten, mede
namens haar zuster Emmerentia van Cuyk van Mierop, hulde door haar rentmeester Pieter Pijl te
‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 20-5-1675 voor notaris Jacob van Ulenbroeck
aldaar, bij dode van haar tante vrouwe Elisabeth van Cuyck van Mierop en volgens het testament
van haar oudtante Emmerentia Bannincx (M, fol. 147).
2-6-1713: Jonkheer Jan Frederick Mamuchet van Houdringen te Uytrecht, hulde door notaris
Heyman Schouten Verrijt te Leyden volgens procuratie verleden op 23-1-1713 voor notaris E.
Verzijden te Utrecht, na overdracht op 15-4-1713 voor het gerecht van Oestgeest door Nicolaes
van Amerongen, eerste klerk ter secretarie te ‘s-Gravenhage en notaris Johan van Castel aldaar,
volgens procuratie op 24-3-1713 verleden voor Huych van der Bent, schout en baljuw -, Jacob
Verhoef en Arent Westerwoud, schepenen van Valckenburch door vrouwe Margaretha Johanna
van Cuyck van Mierop, gehuwd met Frederick Charles le Vaseur Thuars, heer van Sonnevelt,
kapitein in dienst van den lande, die zekerheid stelt op de hofstad Sonnevelt te Valckenburch,
waar zij woont en na veiling op 20-1-1713 te Dordrecht samen met landen in de Groep en Cromstrijen (N, fol. 130v).
1-6-1730: Jonkheer Jan Frederick Mamuchet van Houdingen met ledige hand (N, fol. 130v).
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29-6-1741: Vrouwe Johanna Catharina Mamuchet van Houdringe, gehuwd met Jan Jacob van
Westreenen, heer van Lauwenrecht, raad in het Hof van Utrecht, bij dode van haar broer
jonkheer Jan Frederick Mamuchet van Houdringe (O, fol. 90).
303. Het Rijnlant, groot 9½ morgen, te Oestgheest, op 9-5-1365, belast door Dirc van
Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, met een rente van 15 pond per jaar ten
behoeve van zijn zuster Badeloghe, die in ruil hiervoor afstand doet van een gelijke
rente uit de tienden van Tedingherbroec, die zij van hun vader Philips van Wassenair
had gekregen. Belend in 1365 ten oosten: Willem Lubbrechtsz. met een leen van de
heerlijkheid, ten zuiden: de abdis van Rynsburg met de Vliet, ten westen: Meynert
Pennincsz., ten noorden: Claes Coelpetszwager.
28-6-1369: Heynric Dibbeboeysz. na betaling van 100 pond Hollands aan de leenheer Dirc van
Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, volgens uitspraak gedaan door heer Aernd van Duvenvoirde, ridder, heer Philips van Voirburch, priester, Philips van Tetroden en Aernd van den Damme, knapen (AA, fol. 51).
304. 15 morgen land bij de Hofdlijc te Oestgheest, belend ten noorden: Willem Naghel, ten
zuiden: Jan van Alkemaede Ysebrantsz.
14 hond land te Oestgheest, belend ten noorden: Heynric van Alckemade Ysebrantsz., ten zuiden: die pape van Oestgheest, ten oosten: de Poel, ten westen: Ludolf
Claes Mouwerijnszoonsz.
11 hond land achter de Oestgheesterkerk, belend ten noorden: Jan die Vriese, ten
oosten: Heynric van Alkemade Ysbrantsz. en Meynaert Penninxz.
1 morgen land achter de Oestgheesterkerk, belend ten noorden: de abdis van Rijnsburch, ten zuiden: de Vliet, ten westen: Jan Ghisebrechtsz., ten oosten: de Poel.
Een huis en erf op de Oude Vliet, belend ten oosten: Lizebeth des proestsdochter, ten
westen: de lijdweg.
26-11-1378: Alvairt van Alckemade Ysbrantsz., neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, na opdracht uit eigen met de bepaling dat het leen bij verkoop ten vrij
eigen zal worden gegeven (AA, fol. 53v, de datum wordt tweemaal opgegeven, de tweede maal
als 1-12-1368, deze lijkt onjuist, daar de acte ingeschreven is temidden van een aantal van 1378
en 1379).
305. Een paar broedende zwanen bij het huis van Adriaen Stalpaert van der Wyel buiten
de Rijnsburgerpoort van Leyden.
21-4-1809: Adriaen Stalpaert van der Wyel (I, fol. 21v).
305 bis. Een paar zwanen naast de hofstad van de leenheer te Oestgeest.
10-3-1450: Dirck Willemsz., neef van de leenheer Jacob van Wassenair, burggraaf van Leyden
(B, fol. 81v).
306. Een paar broedende zwanen bij de steenplaats van Jan Jansz. van Baersdorp op de
Hooge Morsch te Oestgeest.
15-9-1605: Jan Jansz. van Baersdorp (I, fol. 6).
307. Een paar zwanen rond de hofstad van Endegheest.

142

14-4-1447: Dirc Boudijnsz. van Zweten (B, fol. 67).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 87 en 87A van de Burcht te Leiden.
308. Twee paar broedende zwanen rond de hofstad Abtspoel te Poelgeest (1686: omtrent
het water de Oude Mare en het Haerlemmertrekpad bij de stad Leyden).
18-3-1593: Foy van Brouchoven, rentmeester van Rynlandt (H, fol. 73).
..-.-1...: Meester Jacob van Brouchoven bij dode van zijn vader Foey van Brouchoven, rentmeester van Rynlandt (L, fol. 35).
5-12-1642: Barent Grapnits, pedel van de universiteit te Leyden, volgens procuratie verleden op
25-11-1642 voor notaris Claes Verruyt aldaar door meester Clemens van Baesdorp, gecommiteerde ter Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en Pauwels van Swanenburch, schepen en Johannes van Wevelinchoven, raadpensionaris van Leyden, als executeurs testamentair van
meester Jacob van Brouchoven, burgemeester aldaar en gecommiteerde ter Staten Generaal, ten
behoeve van diens erfgenamen (L, fol. 35).
29-12-1686: Meester Willem Paets te Leyden (M, fol. 198v).
8-5-1741: Meester Willem Paets Jacobsz. bij dode van zijn neef meester Willem Paets, hoofd
officier van Leyden en meesterknaap van Hollandt, volgens diens testament gepasseerd op 2-101739 voor notaris Jan Populeus te Leyden, waarin hij zijn buitenplaats Abspoel bij het Warmonderheck met boomgaard en 10 morgen 76 roede land krijgt (O, fol. 89).
309. Het schoutambacht van Oestgeest.
14-4-1447: Dirc Boudijnsz. van Zweten (B, fol. 67).
RIJNSBURG
309 bis. Een half hond land in de Delle, belend ten noorden: Dirc uter Delle, ten zuiden:
het heilige geestgilde van Rijnsburch.
24-9-1374: Dirc uter Delle na opdracht uit eigen (AA, fol. 58).
309 ter. Een paar zwanen rond de werf van Philips van Zandhorst.
7-11-1355: Philips van Zandhorst, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van
Leyden (B, fol. 17).
..-.-1430: Dirc van Zandhorst (B, fol. 17; N.B. Zie het leen 99 van de Burcht te Leiden).
RIJNSATERWOUDE
310. Het Thaemsweer te Rijnsaterwoude, belend ten noorden: Willem Gerrijtsz. en Jan
Jacobsz., ten zuiden: Willem Costersz. (1438: strekkende van de heerweg tot in het
meer).
Een stuk land (1560: groot 2½ morgen) met de er eventueel op te bouwen huizen
(1560: met de erop staande huizen, 1577: die afgebrand zijn) aldaar bij de nieuwe
sluis, belend ten noorden: Jan Jacobsz. (1560: Heynrick Jaesz’s watering), ten zuiden: de papelijke proven van Rijnsaterwoude, (1438: strekkende van de heerweg tot
in het meer). In 1461 uitgebreid met: 2 morgen land aldaar, belend ten noorden:
Dirck Eylairtsz. (1577: Jonge Henrick in de Weteringe), ten zuiden: Joost Heinricksz., (1577: Dirck Matheusz.), ten oosten: de heerweg, ten westen: Ghijsbrecht
Dircksz. (1577: Cornelis Gerritsz.).
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7-12-1433: Heynrick Jacobsz. na opdracht uit eigen, te versterven op zijn bastaardzoon Joost (E,
fol. 102).
24-5-1438: Joost Heinricsz., bastaardzoon van - en na overdracht door zijn vader Heinric Jacobsz. (B, fol. 45).
26-12-1461: Joost Heinricsz. krijgt het Thaemsweer ten vrij eigen en draagt de volgende dag in
ruil hiervoor 2 morgen land op (B, fol. 113v).
7-11-1463: Heinric Joostenz. met alle drie percelen (B, fol. 119).
4-6-1529: Joost Heinricxz. bij dode van zijn vader Heinric Joosten met alle drie percelen (E, fol.
7v).
8-4-1560: Arijs Joostenz. te Alckemade te Roeloff Aertsoensveen bij dode van zijn vader Joost
Heynricksz. met twee percelen, omdat zijn overgrootvader het Thaemsweer indertijd ten vrij
eigen had gekregen (F, fol. 70).
27-8-1565: Michiel Andriesz. (!) te Roeloff Aertsveen bij dode van zijn vader Arijs Joostenz. (G,
fol. 5).
3-8-1577: Andries Michielsz. te Roeloff Aertsveen, onmondig, stiefvader: Allert Jacobsz., bij
dode van zijn vader Michiel Andriesz. (G, fol. 67v).
Het leen 310 is gesplitst in 310A en 310B.
310A. 2½ morgen land (1658: met een huis), belend ten zuiden: Pieter Phillipsz. van Santen, (1658: Pieter van Santen, secretaris van Lemuyden), ten westen: (1648: het
Braesemer meer), ten noorden: (1648: Johan van Heyningen, 1658: Pieter van Heyningen, 1708: Johan van Heyningen).
14-3-1583: Kors Dircsz. te Reynsaterwoude na overdracht door Andries Michielsz. (H, fol. 72v).
11-7-1611: Gerrit Willemsz. van Heynichem, schout te Reynsaterwoude, na overdracht door
Cors Dircsz. aldaar (I, fol. 36v).
17-6-1616: Gerrit Willemsz. van Heynichem, schout, met ledige hand (I, fol. 36v).
30-12-1648: Johan van Heyningen, schout te Reynsaterwoude, bij dode van zijn vader Gerrit
Willemsz. van Heyningen, schout aldaar (L, fol. 90v).
22-6-1658: Meester Pieter van Heyningen, advocaat, hulde door zijn broer Maurits van Heyningen, schout Reynsaterwoude, volgens procuratie verleden op 21-6-1658 voor Cornelis van
Heyningen, substituut schout -, Jan Ariensz. Schenaert, schepen - en Jan Isbrantsz., oud schepen
aldaar, bij dode van zijn vader Johan van Heyningen, schout van Reynsaterwoude (M, fol. 14v).
17-9-1692: Maurits van Heyningen, schout van Reynsaterwoude, bij dode van zijn broer meester
Pieter van Heyningen, advocaat (M, fol. 228).
13-6-1708: Johan van Heyningen, secretaris van Reynsaterwoude, bij dode van zijn vader Maurits van Heyningen (N, fol. 103v).
12-4-1715: Johan van Heyningen met ledige hand (N, fol. 103v).
310B. 2 morgen land (1675: in de Heilige Geestpolder, 1718: in de kleine Heilige Geestpolder), belend ten noorden: Willem Gerritsz. Veyer (1675: Jan Claesz. van der
Hengst, 1718: Pieter Jacobsz. van der Swan), ten zuiden: Cornelis Woutersz. (1675:
Jan Jacobsz. van der Geer, 1718: de kinderen van Jan Pietersz. Deyl en Wouter
Guldemont), ten westen: Willem Gerritsz. Veyer (1675: Jan Claesz. van der Hengst,
1718: Pieter Jacobsz. van der Swan).
8-3-1593: Andries Michielsz. doet zelf hulde (G, fol. 67v).
14-3-1593: Clement Pietersz. te Reynsaterwoude na overdracht door Andries Michielsz. (H, fol.
72v).
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12-2-1594: Gerrit Phillipsz. te Reynsaterwoude na overdracht door Clement Pietersz. aldaar (H,
fol. 86v).
22-12-1600: Phillips Gerritsz. te Reynsaterwoude bij dode van zijn vader Gerrit Phillipsz. en
draagt het leen over aan Lenert Jansz. te Lemuyden (H, fol. 132v).
28-4-1608: Theeus Cornelisz. te Reynsaterwoude na overdracht door Lenart Jansz. van Lemuyden (I, fol. 17v).
10-9-1632: Pieter Philipsz. van Zanten te Reynsaterwoude na overdracht door Jan Gerritsz. van
Heyningen als curator van de geabandoneerde boedel van Theus Cornelisz. (K, fol. 86v).
11-3-1642: Oude Jan Pietersz. Jonge Janne te Reynsaterwoude na overdracht door Pieter Philipsz. van Santen (L, fol. 27v).
22-5-1675: Maritge Jansdochter Jongejan, gehuwd met Jan Adamsz. Verduyn, mede namens
haar zuster Annetge, Jansdochter Jangejan, bij dode van haar vader Jan Pietersz. Jange Jan, met
procuratie verleden op 21-5-1675 voor notaris Carel Copius te Reynsaterwoude en draagt het
leen over aan Jan Claesz. van der Hengst, die het reeds van haar vader voor 140 gulden had
gekocht (M, fol. 139).
24-11-1718: Pieter Jacobsz. van der Swan na overdracht door Joan van Heyningen, secretaris
van Reynsaterwoude volgens procuratie verleden op 17-8-1718 voor Pieter van Heyningen,
substituutschout voor Gerard van Heyningen, schout -, Pieter Francken Roebel en Zeger Leendertsz. van Eycken, schepenen te Rijnsaterwoud, door Annetge Jans van der Hengst, weduwe
van Harmen Petersz. van der Swedt (N, fol. 149v).
SASSENHEIM
311. De windmolen van Sassenem.
30-1-1359: Jan van Minden (AA, fol. 4 en 57v).
VALKENBURG
312. De woning waarop Jan Heynricksz. woont, genaamd de Hoef (1452: genaamd
Thoornvliet), met de gracht en de nieuwe boomgaard ten zuiden van het huis met de
heining (1590: binnen de gracht groot 2½ hond, 1738: waarop vroeger een huis
stond).
(1452: Een paar zwanen rond de woning).
11-6-1369: Jan Heynricksz., neef van de leenheer Dirc van Wassenaar, burggraaf van Leyden
(AA, fol. 50v en A, fol. 18).
12-5-1421: Heinric Jansz. (A, fol. 18v).
20-10-1447: Jan Heinricsz., neef van de leenheer Jan, heer van Wassenaar en burggraaf van
Leyden, met ledige hand (B, fol. 76v).
21-9-1450: Margriete Jan Heynricxzoonsdochter, gehuwd met Pieter Pietersz., bij dode van haar
vader Jan Heynricxz. (B, fol. 81v).
23-4-1452: Jacob Bossairt, secretaris en griffier van de hertog van Bourgondië, graaf van Hollandt, na overdracht door Margriete Jan Heynicxzoonsdochter, gehuwd met Pieter Pietersz. (B,
fol. 93).
17-3-1473: Willem Claesz., poorter te Leyden, na overdracht door Jacob Bossaert van Belle (C,
fol. 16).
8-6-1492: Willem Willemsz., poorter te Leyden (C, fol. 52v).
282-1540: Meester Cornelis Willemsz., priester, kanunnik van der Hoghelande te Leyden, bij
dode van zijn vader Willem Willemsz. (E, fol. 39).
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26-5-1542: Meester Guillain Zegers, raad ordinaris van de keizer, heer van Wassenhoeve, na
overdracht door heer Cornelis Willemsz., priester en kanunnik van Sint Pancras ten Hoghelande
binnen Leyden (E, fol. 115v).
4-1-1552: Cornelis Willemsz., poorter te Leyden, na overdracht door Gelain Zegers, ridder en
raad (F, fol. 11).
23-5-1557: Cornelis Huygesz., poorter te Leyden, na overdracht door Cornelis Willemsz.,
poorter aldaar (F, fol. 38).
1-10-1590: Andries Cornelisz. te Leyden (H, fol. 54v).
2-4-1596: Vranck Cornelisz. te Leyden bij dode van zijn broer Andries Cornelisz. (H, fol. 109).
6-8-1620: Cornelis van Thorenvliet bij dode van zijn vader Vranck Cornelisz. Toornvliet (K, fol.
24).
2-10-1624: Weyntie van Toorenvliet, onmondig, voogd: Jan van Heussen, bij dode van haar
vader Cornelis van Toorenvliet (K, fol. 36).
31-1-1650: Meester Dirck van Heussen, advocaat voor het Hof van Hollandt, met ledige hand
(K, fol. 36).
24-11-1651: Gilles van Heussen te Leyden, hulde door meester Dirck van Heussen, advocaat
voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 12-10-1651 voor notaris Henric Melchiorsz. Brasser aldaar, bij dode van zijn vrouw Weynina van Thorenvliet, volgens octrooi d.d.
16-4-1643 en testament gepasseerd op 4-11-1650 voor notaris Johan van Heussen te Leyden,
waarin zij ook de hofstad Steenevelt met singels, tuin en laan te Leyderdorp aan haar man vermaakt (L, fol. 149).
24-12-1660: Meester Dirck van Heussen Johansz., advocaat voor de Hoven van justitie in Hollandt, bij dode van zijn neef Gillis van Heussen, wonende op het Rapenburch te Leyden, volgens
octrooi d.d. 16-4-1643 en testament gepasseerd op 1-12-1650 voor notaris Hendrick Melchiorsz.
Brasser aldaar (M, fol. 42v).
13-12-1664: Hugo van Heussen, onmondig, hulde door Willem van Ravesteyn, procureur voor
het Hof van justitie te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 20-5-1664 voor notaris
Dirck Verhaghe te Leyden door zijn moeder Beatris van Swaenenburch, bij dode van zijn vader
meester Dirck van Heussen (M, fol. 69).
14-3-1679: Hugo van Heussen doet zelf hulde bij monde van meester Jacob van Varick (M, fol.
69).
17-11-1719: Meester Lodewijck Knotter, executeur testamentair van meester Hugo van Heussen, advocaat, volgens diens testament gepasseerd op 7-4-1718 voor notaris Cornelis Haesverbergh te Leyden, waarin hij tot zijn erfgenamen benoemt Hugo Gael, Johanna van den Velde,
Maria Theresa van den Velde, Eva van den Velde, Hugo van den Velde en Johanna Schouten, en
draagt het leen over aan Cornelis van Wittert, heer van Valckenburgh te Rotterdam, hulde door
Abraham Trellon, agent van Steenberge, volgens procuratie verleden op 25-9-1719 voor notaris
Otto van Voorst te Rotterdam (N, fol. 162v).
31-5-1734: Herbert van der Mey, notaris te Rotterdam, als executeur testamentair van Cornelis
Wittert te Rotterdam, heer van Valckenburgh, volgens diens testament gepasseerd op 22-5-1733
voor notaris Gualterus Kolff te Rotterdam (O, fol. 24v).
2-6-1738: Jan van Eck, klerk ter secretarie te Rotterdam, na overdracht op 23-12-1735 voor
Abraham Huychelbos, baljuw en schout -, Dirk Borsboom en Jasper Verhoeff, schepenen te
Valckenburgh en verkoop op 5-9-1735 in het Swijnshooft te Rotterdam samen met het erbij
gelegen allodiaal land, de cingel, een woning met woonhuis, bouwhuis, stal en bergen, groot 21
morgen 555 roede, door Johan van der Schroef volgens procuratie verleden op 23-9-1733 voor
notaris Guillelmus Eenens te Antwerpen door meester Johannes Wittert, zoon van wijlen Cornelis Wittert, heer van Valckenburgh (O, fol. 60v).
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313. Een halve morgen land in het ambacht van Valkenburch op die Catwijc, belend aan
beide zijden door Claes Robbrechtsz.
6-10-1357: Gheertruyd Mathijsdochter van den Broecke (AA, fol. 53).
314. 2 morgen land (1577: weiland) op het Grotevelt aan de Kerske (1556 in de ban van
Valckenburch). Belend ten noorden: (1564: de Caswatering, 1578: Karswatering),
ten zuiden: (1564: Adriaen Joostensz. en Willem Dircxz., beiden te Wassenaar), ten
oosten: (1564: de Caswatering, 1578: Karswatering), ten westen: (1564: Willem
Dircxz. te Wassenaer), ten noordwesten en noordoosten: (1681: de Kaswatering), ten
zuidwesten: (1681: de scheysloot van Wassenaer) en ten zuidoosten: (1681: Heer
Jacob van Coevorden, heer van Stoevelaer).
13-10-1367: Jacob Jan Ghisenzoonsz., neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van
Leyden, ridder, (AA, fol. 48v, A, fol. 44v en D, fol. 9, in het eerste register is de datum 14-101377).
..-.-1...: Roelof Paesche Jacobsz. (AA, fol. 48v).
2-4-1427: Pieter Paidze tocht zijn vrouw Margriet Gerijt Kerckmansdochter (A, fol. 45).
16-2-1454: Symon Pieter Paedzenz. bij dode van zijn vader Pieter Paedzenz. (B, fol. 96v).
18-3-1495: Willem Stoep Symon Pieter Paedsenzoonsz. bij dode van zijn vader Symon Pieter
Paedsenz. (C, fol. 63v).
1-6-1499: Arent Dircxz. na overdracht door Willem Stoop Symon Pieter Paedzenzoonsz. (D, fol.
8v).
16-4-1538: Pouwels Deym Dircxz. bij dode van zijn vader Dirck Deym en draagt het leen over
aan jonkvrouwe Anna Jansdochter van Steenhoven zijn stiefmoeder, hulde door Gerrit Adriaensz. (E, fol. 33).
31-7-1547: Jacob Deym, uitlandig, zoon van Dirck Jansz. Deym, hulde door Gerijt Adriaensz.,
gehuwd met Ariaenken Dirck Deymsdochter in den Haeghe, zijn oudste zuster, bij dode van zijn
moeder jonkvrouwe Anna van Steenhuysen (E, fol. 86).
25-9-1556: Gerrijt Jacobsz. te Wassenaer, na overdracht door Gerrijt Adriaensz. volgens procuratie verleden op 23-3-1556 voor het gerecht van Loeven door zijn zwager jonkheer Jacob Deym
Diericxz. (F, fol. 32).
2-11-1564: Baerthout Adriaensz. te Wassenaer na overdracht op 23-3-1564 ten overstaan van
Jacob Jacobsz. schout -, Cornelis Engelsz. en Willem Adriaensz., gezworenen te Valckenburch
en beide Catwijcken, Bouwen Jansz., schout -, Claes Jansz. en Adriaen Gerrijtsz., schepenen van
Wassenaer en Zuijdtwijck, door Gerrijt Jacobsz., weduwnaar van Jaepgen IJsbrantsdochter te
Wassenaer, Willem Symonsz. te Reynsburch mede namens zijn broers en zusters, kinderen van
wijlen Symon IJsbrantsz., Adriaen Maertensz. te Voorschoten namens zijn broers en zusters,
kinderen van wijlen Maerten IJsbrantsz. en Dirck Jacobsz. te Voorschoten, mede namens zijn
zuster, allen erfgenamen van wijlen Jaepgen IJsbrantsdochter, waarbij zij de verkoop vrijwaren
met 7 hond te Zwijndrecht, belend ten noorden: de Dijck en Dijckwatering, ten oosten: de Bellelaan, ten zuiden: Joost Jacobsz. met bruikwaar en Gerrit Jacobsz. en ten westen: Claes Jansz. te
Wassenaer (G, fol. 3).
19-1-1577: Jan Barthoutsz. te Wassenaer bij dode van zijn vader Barthout Adriaensz. (G, fol.
58).
3-10-1578: Jan Aemsz. te Wassenaer, broer van - en na overdracht door Jan Barthoutsz. aldaar
(G, fol. 79).
27-7-1579: Jonkvrouwe Catharina van Halmale, oudste dochter van jonkheer Cornelis van
Halmale, na overdracht door Jan Aemsz. te Wassenaer (G, fol. 86v).
21-10-1584: Jonkheer Hendrick van Heermale doet als oom van jonkvrouwe Catharina van
Halmale hulde na dode van jonkheer Cornelis van Halmale (G, fol. 86v).
147

8-10-1611: Heynrick van Coesvelt ten behoeve van jonkvrouwe Catrijna van Halmale na dode
van jonkheer Heynrick van Heermale (G, fol. 86v).
16-12-1623: Jonkheer Robbert de Cortereau, heer van Velpen, hulde door Gerardt Camerling te
Delft volgens procuratie verleden op ..-12-1623 ten overstaan van Janne Ghijssels Pietersz. en
Willem Ghijsels, schepenen te West Malle en Soerseele door Heynrick de Cortereau, heer van
West Malle, Soerseele en Meerbeke, bij dode van zijn moeder vrouwe Catharina van Halmale
(K, fol. 29v).
15-9-1681: Vrouwe Dorothea Henrietta de Cottereau, gehuwd met Arnold Adriaen, markgraaf
van en tot Hoensbroeck, heer van Eertbrugge, Westmeerbeeck, Aldekerck, Eyll, Nieukerck,
Winternam, Vernen, Sevelen, Roert, Schaepinhuyssen, Sint Thonisbergh, Rayen, Pontveert,
Capellen Wetten, Keuvelaer en Cleyn Keuvelaer, in Schellebelle, Wauzeele, erfmaarschalk van
Gelder en Zutphen, raad van zijne Katholieke Majesteit, hoofddrost van de stad Gelder, hulde
door Gijsbert van Bylevelt, notaris te Utrecht, volgens procuratie verleden op 12-8-1681 op het
slot Haeghe, als tweede dochter van Margaretha van Wassenaer (dochter van Jan van Wassenaer
en Duvenvoirde, heer van Warmont, Alckmade en Caeghe) en Robbert de Cottereau, heer van
Velpen en Westmalle (zoon van Henric, heer van Westmalle, Courzeele, Eertbrugge, Velpen,
Meerkerck, in Schellebelle en Wanzeele), bij dode van haar vader na verzuim (M, fol. 168v).
29-9-1683: Arnoldt Adriaen, markgraaf van en tot Hoensbroeck, vrijheer van Eertbruggen, heer
van Westmierbeeck, in Schellehelle en Wanzeele, Aldekerck, Eyll, Nijkerck, Winternam,
Vernem, Sevelen, Reurt, Schaephuysen, Sint Thonisberg en Steynden, Pontveert, Wetten, Cappelen, Kevelaer, Klijn Kevelaer, en Raeyen, erfmaarschalk van Gelre en Zutphen, raad van zijne
Katholieke Majesteit en hoofddrost van de stad Gelre, ten behoeve van zijn zoon jonkheer
Willem Adriaen, markgraaf van en tot Hoensbroeck, oud 15 jaar, hulde door Gerbert van Bijlevelt te Utrecht volgens procuratie verleden op 24-8-1683 te Brussel, bij dode van zijn moeder
vrouwe Dorothea Henrietta de Coutereau (M, fol. 183v).
22-10-1698: Jacobus Verhoef en Huych Cornelisz. van der Bent, beiden te Valckenburgh en elk
met een helft, na overdracht door Herman Loppert, schepen te Zevenaer, volgens procuratie
verleden op 14-10-1698 op het Kasteel Haeghe door Willem Adriaen, markgraaf van en tot
Hoensbroeck, erfmaarschalck van Gelre en Zutphen, gehuwd met Elisabeth, gravin van Schellaert, mede tot het overdragen van een halve hofstad in de Morsch tegenover Rheenen aan Gijsbert van Klinckenberch (N, fol. 43v).
5-3-1711: Cornelis Leendertsz. de Blois te Wassenaer na overdracht door Jacobus Verhoef en
Huych Cornelisz. van der Bendt (N, fol. 115v).
11-4-1724: Cornelis Leendertsz. de Blois met ledige hand (N, fol. 115v).
21-12-1729: Cornelis Wittert te Rotterdam, heer van Valckenburgh, hulde door Hugo Cornelisz.
van der Bendt, baljuw en schout van Valckenburgh, volgens procuratie verleden op 10-10-1726
voor notaris Jacobus de Bergh te Rotterdam, na overdracht door Cornelis Leendertsz. de Blois
(N, fol. 221v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 312.
314 bis. Het goed van Philips Adelizenz. te Valckenburch.
13-11-1371: Philips Adelizenz. na opdracht uit eigen en bevestiging op 3-1-1372 (AA, fol. 51v).
315. Een hofstad met 4 morgen land te Valckenburch, belend ten zuiden: de erfgenamen
van Dirck van Voerhout en Dirck Huge, ten westen: de watering, ten noorden: de
heren van het Duytsche Huys, ten oosten: de Rijn.
..-.-14..: Jan Heinric Hermansz., vermeld als leenman in 1473 (L.H. 293, fol. 29).
20-4-1479: Claes Gerijtsz., gehuwd met Cornelie Berthelmeeusdochter, bij dode van zijn oom
Jan Heynricxz. (C, fol. 18v).
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6-2-1491: Clays Gherijtsz. krijgt het leen ten vrij eigen, mits hij het leen 245 in twee lenen zal
splitsen (C, fol. 62).
316. Een paar broedende zwanen rond de steenplaats, genaamd Schouwenburg, gelegen
over ‘t Schouw.
21-3-1593: Jan van Veen (H, fol. 74v).
317. Een paar broedende zwanen (1581: in de Rijn) bij het huis en de steenplaats van
Jacob Jacobsz. te Valckenburch.
23-4-1577: Jacob Jacobsz., schout van Catwijck (G, fol. 62).
1-3-1581: Jonkvrouwe Adriana Jacobs, gehuwd met meester Jan van Banchem in den Haghe, bij
dode van haar vader Jacob Jacobsz., schout te Catwijck (H, fol. 28v).
..-.-1...: De president van Banchem heeft de zwanen overgebracht rond het huis te Banchem te
Esselickerwoude (Rep. fol. 115, zie het leen 424).
318. Een paar broedende zwanen tussen Catwijck en Valckenburch bij de steenoven van
Willem Willemsz.
17-4-1606: Willem Willemsz. te Leyden (I, fol. 7v).
319. Een paar broedende zwanen in de Rhijn tussen Catwijck en de Schouw.
17-4-1606: Jan de Wilde te Leyden (I, fol. 7v).
320. Een paar broedende zwanen in de Rhijn tussen Catwijck en Leyden.
12-12-1588: Dirck Jacobsz. de Gorter van Regersberch, ambachtsheer van Lombardijen (H, fol.
43).
17-1-1592: Jacob Dircxz. de Gorter te Leyden bij dode van zijn vader Dirck Jacobsz. de Gorter
(H, fol. 65v).
29-6-1613: Gillis Panhuysen na overdracht door Jacob Gorter (K, fol. 29).
17-7-1650: Jonkheer Johan van Panhuys bij dode van zijn vader jonkheer Gillis van Panhuys (L,
fol. 122).
5-6-1665: Jonkheer Gillis Albertus van Panhuys, onmondig, oom: jonkheer Pieter van Panhuys,
kapitein van een compagnie voetknechten in dienst van den Lande, bij dode van zijn vader jonkheer Gillis van Panhuys (L, fol. 76).
3-10-1684: Jonkheer Gillis Albertus van Panhuys doet zelf hulde (L, fol. 76).
17-2-1700: Jonkheer Johan van Panhuys bij dode van zijn broer jonkheer Gillis Albertus van
Panhuys (N, fol. 48v).
27-7-1734: Jonkheer Johan Hendrick van Panhuys bij dode van zijn vader jonkheer Johan van
Panhuys (N, fol. 229v).
321. Een paar broedende zwanen in de Rhijn tussen Valckenburch en de Schou.
7-2-1611: Meester Reynier Persijn, raad van de leenheer Lamoral, prins van Ligne (I, fol. 32v).
322. Een paar broedende zwanen in de Rhijn tussen, Catwijck en Leyden.
2-5-1589: Meester Jeronimus Borre, raad in het Hof van Hollandt (H, fol. 45).
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25-10-1596: Na het overlijden van meester Jeronimus Borre heeft zijn weduwe het leen niet
verzocht, waardoor het aan de leenheer is vervallen (Rep. fol. 116).
323. Een paar broedende zwanen in de Rhijn tussen het veer van Valckenburch en de
Schouwe bij de woning, de boomgaard en het duifhuis van meester Pouwels Vos in
het ambacht van Oestgeest.
1-6-1590: Meester Pouwels Vos, pensionaris van Leyden (H, fol. 54).
23-6-1600: Petronella Vos, gehuwd met Gerrit Gerritsz., bij dode van haar vader meester
Pouwels Vos (H, fol. 131).
324. Een paar broedende zwanen in de Rhijn tussen Catwijck en Leyden (1660: nu rond
de woning Rhijnvliet aan de Luyshonck te Valckenburch).
18-2-1616: Jonathan van Luchtenburch te Valckenburch (K, fol. 4v).
15-2-1639: Johan van Luchtenburch, commissaris van de monstering van de Verenigde Nederlanden, bij dode van zijn vader Jonathan van Luchtenburch, raad en rentmeester generaal van
Noorthollandt (K, fol. 129v).
28-7-1649: Johan van Luchtenburch met ledige hand (K, fol. 129v).
10-7-1660: Meester Wilhelm Halling, advocaat voor de hoven van justitie in Hollant, bij dode
van zijn schoonvader Jonathan van Luchtenburch, rentmeester generaal van Noort Hollandt (M,
fol. 41v).
24-2-1663: Pieter Halling, onmondig, oom: meester Johan Halling, oud burgemeester te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn vader meester Wilhelm Halling, advocaat voor de hoven van justitie
in Hollandt (M, fol. 59).
10-11-1685: Lambertina Veer, hulde door Jan de Vogel, stadsbode in de Haghe, volgens procuratie verleden op 31-10-1685 voor notaris meester Daniel Luycken te Amsterdam, bij dode van
haar man meester Pieter Halling, burgemeester te Brielle, volgens testament gepasseerd op 30-61677 voor notaris Johan van Oortegem aldaar, na verzuim (M, fol. 193v).
26-9-1703 Johan Hallingh, commissaris generaal van ‘s lands legerschepen, bij dode van Lambertine Veer, weduwe van meester Pieter Hallingh (N, fol. 77).
VOORHOUT
325. Een paar broedende zwanen rond de hofstad Bergendael van jonkheer Nicolaes van
Bronchorst te Voerhout.
18-2-1606: Jonkheer Nicolaes van Bronchorst, heer van der Stadt (I, fol. 7).
31-10-1607: Nicolaes van Bronchorst, onmondig, hulde door jonkheer Nicolaes van Matenesse,
heer van Haserswoude, bij dode van zijn vader jonkheer Nicolaes van Bronchorst, heer van der
Stadt (I, fol. 15v).
6-9-1617: Jonkvrouwe Wilhelmina van Bronchorst, onmondig, hulde door haar rentmeester Jan
Stoop, bij dode van haar broer jonkheer Nicolaes van Bronchorst, heer van Stadt (K, fol. 12v).
30-12-1649: Vrouwe Wilhelmina van Bronchorst, gehuwd met Willem Vincent van Wittenhorst,
heer van der Stadt, hulde door Johan Stoop, met ledige hand (K, fol. 12v).
21-8-1670: Willem Vincent, baron van Wittenhorst, vrijheer van Horst en Gansoyen, heer van
der Stadt, Drongelen en Besoyen, hulde door zijn rentmeester Johan Hanneman te ‘s-Gravenhage
volgens procuratie d.d. 23-5-1670, bij dode van zijn moeder vrouwe Wilhelmina van Bronchorst,
vrijvrouwe van Horst, volgens testament d.d. 22-8-1665 (L, fol. 117v).
12-4-1675: Johan Willem, baron van Wittenhorst, oud 16 maanden, hulde door zijn rentmeester
Johan Hanneman te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op het kasteel van Gansoyen op
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28-2-1675 door zijn moeder Cecilia Catharina, baronesse van Bocholt, bij dode van zijn vader
Willem Vincent, baron van Wittenhorst, heer van Horst, Gansoyen, Drongelen, Besoyen en de
Stadt (M, fol. 138).
VOORSCHOTEN
326. Een rente van 40 schelling per jaar, die de vader van Dirc van Wassenaer, burggraaf
van Leyden, kocht van Haeskijn Knuyts, gelegen bij Hauris of Hantiens (1458: Hanrijs) woning bij Scadikenbosch (1473: op Hannijnskamp).
24-8-1367: Arnd van den Damme, oom van de leenheer Dirc van Wassenaer, burggraaf van
Leyden, te versterven op zijn zoon Claes Horst (AA, fol. 32 en 48).
9-11-1430: Claes Horst (B, fol. 19).
16-7-1458: Florijs Claes Horstsz. bij dode van zijn vader Claes Horst (B, fol. 104; in 1473
vermeld als Florijs van de Horst) (L.H. 293, fol. 29).
20-7-1488: Claes Jan Claesz., tresorier van Leyden, na overdracht door Florijs van der Horst
Claisz. (C, fol. 43).
12-3-1512: Jan Claesz. te Leyden bij dode van zijn vader Claes Jan Claesz. (D, fol. 42).
14-11-1558: Vincent Jansz. van Baeckenesse, onnozel, hulde door zijn tantes zoon Jan van Berendrecht, bij dode van zijn vader Jan Claesz. (F, fol. 59v).
11-2-1577: Johan van Berendrecht bij dode van zijn neef Vincent Jansz. van Baeckenes (G, fol.
60).
327. Een rente van 4 pond per jaar uit de tiende voor de Horstlaan.
1-6-1310: Wouter, oom van de leenheer Diederic van Wassenair (AA, fol. 32v).
328. Een rente van 8 pond per jaar uit de tiende van Tedingherbroec.
22-2-1356: Arnd van den Damme, oom van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 329 (AA, fol. 31v).
329. De woning ter Horst met uitzondering van het land, dat het gasthuis van Alcmaer er
in bezit, belend ten westem de woning te Duvenvoorde, ten noorden: Claes Woutersz.
met huurwaar van de leenheer, die momenteel Lisabette (in leen?) heeft, ten oosten:
de woning te Rosenburch, ten zuiden: de watering.
22-2-1356: Arnd van Damme in ruil voor het leen 328 (AA, fol. 31v).
18-2-1371: Philips Aerntsz. van Dam doet volgens de uitspraak door heer Gherijt van Heemstede en heer Aernd van Duvenvoirde, ridders, Foykijn Willemsz., Philips van der Doys en
Philips van Tetroden, knapen, afstand van het leen, waarvoor hij op 9-3-1370 een rente van 60
pond hollands per jaar uit de domeinen van Wassenaar heeft ontvangen, verzekerd op de woning
op ‘t Zant binnen het ambacht Oestgheest, die vrij eigen bezit is van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, bevestigd door diens rentmeester Florijs van Raephorst en te lossen
met 600 pond. Het land, dat Philips heeft ingezaaid, zal hij nog mogen oogsten. Een nadere uitspraak zal nog plaats vinden over 35 pond en 8 pond, die de burggraaf nog aan Philips schuldig
zou zijn, en of de zwanen al dan niet door Airnt van Dam of Philips van Dam zijn verbeurd (AA,
fol. 20).
330. De woning bij de molen te Voerscoten.
..-.-1...: Alijt en Badeloghe, de kinderen van Dieric Nyclaesz. (AA, fol. 3).
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331. Een stuk land, genaamd het Cruusland, bij ter Waddinghe in Voorscoten (1442: dat
jaarlijks 30 stuiver opbrengt, aan alle zijden belend door het Sint Katrinengasthuis te
Leyden).
..-.-14..: Arnt Louwerijsz. bij dode van zijn vader (Gemeentearchief Leiden: Gasthuizen, inv.nr.
750).
..-.-1442: Arnt Louwerijsz. krijgt het leen ten vrij eigen en verkoopt het op 11-11-1442 aan de
meesters van het Sint Katrinengasthuis te Leyden ten overstaan van Wermbout Jansz. en Jacob
Gerritsz., schepenen aldaar (Gasthuizen, inv.nr. 750).
332. Een woning te Voirscoten.
..-.-1...: Dirc Beyntien (AA, fol. 13).
333. 4 hond geestland te Voirscoten, belend ten westen: IJsebrant Almansz., ten zuiden:
de heerstraat, ten noorden: de sloot tussen de broek en de geest, ten oosten: Jan van
den Bosch (Jan Bartout van Leyden).
29-6-1369: Dirc van den Bosch, neef van de leenheer Dirc van Wassenaer, burggraaf van Leyden, ridder (AA, fol. 3v, 59 en 63, A, fol. 21 en 38).
12-5-1421: Willem Hugez. van den Bosch (A, fol. 21).
5-9-1440: Elyzabeth Hugendochter van den Bosch, gehuwd met Jan van Hout, bij dode van haar
broerszoon Jan Hugez. van den Bosch (B, fol. 50v).
10-7-1458: Claes Jansz. van Hout bij dode van zijn moeder Elizabeth Hugendochter van den
Bosch (B, fol. 103).
19-9-1464: Claes Jansz. van Hout krijgt het leen ten vrij eigen om zijn schulden te betalen (B,
fol. 120).
334. 1 morgen land te Voirscoten, (1495: gelegen, in 25 morgen 1 hond land met de lenen
335 en 351).
..-.-14..: Dirck van Busch, als leenman vermeld in 1473 (L.H. 283 fol. 19).
24-3-1495: Diryck van Busch krijgt het leen ten vrij eigen (C, fol. 64).
335. 7 hond land met opstal (1473: met een huis, 1482: te Vorscoten), belend ten zuiden:
het klooster Conincxvelde, ten noorden: de heerstraat (1495: Dyrck van Busch), ten
westen: het klooster Conincxvelde (1495: Dyrck van Busch), ten oosten: de woning,
die vroeger van Coenraet ver Fienz. was (1495: Jan Pietersz.).
14-8-1350: Jan van den Bosche na overdracht door Huge Jansz. van den poel (AA, fol. 22v).
8-5-1377: Jan van den Bosche te versterven op zijn zoon Dirc van den Bosche (A, fol. 22v).
..-.-1...: Dirc van den Bosch (AA, fol. 22v).
12-5-1421: Jan van den Bosch Dircxz. (A, fol. 22v).
13-1-1431: Dirc van de Busch Jansz. onmondig (B, fol. 19).
22-11-1440: Wigger Jansz. van den Bosch bij dode van zijn broer Dirc van den Bosch (B, fol.
51).
5-3-1453: Alijt Jansdochter van den Bosch, gehuwd met Pieter Reynersz., bij dode van haar
broer Wigger Jansz. van den Bosch (B, fol. 93).
16-4-1482: Dirck van den Bossche na overdracht door Alijdt van den Bossche, gehuwd met
Pieter Reyniersz., en haar zoon Wigger Pietersz. (C, fol. 7v).
24-3-1495: Dirijck van Busch krijgt het leen ten vrij eigen (C, fol. 64).
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336. 8 hond land in de Oestcamp in de Ridbroeck te Voirscoten (1657: in 17 hond land 24
roede hooiland in het Hoflandt, 1724: in de Noord Hoflantse polder), belend ten oosten: (1657: Louris Leendertsz. van Rhoon c.s., 1724: Jannetie Franssen, 1735: de heer
de la Coure en Pieter Gijse Adelgeest), ten noorden: (1657: de Voorwatering, 1724:
Pieter van Rhijn, 1735: Jannetje Pieters van Rhijn), ten westen: (1657: Mees Pietersz., 1724: Gerrit Jacobsz. Langeveld, 1735: Pieter Perzoon), ten zuiden: (1657:
Claes Pietersz. 1724: Gerrit Jacobsz. Langevelt, 1735: Pieter Perzoon).
28-4-1336: Jan des Persoenresneve na opdracht uit eigen (AA, fol. 2v en 28 en A, fol. 41v).
13-3-1424: Gerijt Pieter Gobbelairsz. (A, fol. 41v).
22-10-1442: Dirck Koen Gherijtsz. bij dode van zijn vader Gherijt Pieter Gobbelairsz. (B, fol.
54v).
..-.-1453: Elizabeth Dirck Koenendochter, onmondig, krijgt uitstel van hulde (B, fol. 93).
21-8-1510: Lodwijck van Treslonge bij dode van zijn tante Elizabeth Dirck Koenendochter (D,
fol. 38).
5-4-1527: Arent van Treslonge bij dode van zijn vader Lodewijck van Treslonge (D, fol. 87).
28-10-1546: Claes Maertensz. te Voorschoeten na overdracht door Arent van Treslonge (E, fol.
81).
17-12-1550: Gerrit Claesz. bij dode van zijn vader Claes Maertensz. en draagt het leen over aan
Cornelis Sijmonsz. te Zoetermeer (F, fol. 6v).
3-1-1558: Gerrit Claesz. in den Hoorn te Voorschoten na overdracht door Cornelis Sijmonsz.
aldaar, die het leen vroeger van hem had gekocht (F, fol. 47).
..-7-1611: Dirck Oem Jansz. te Voorschoten na overdracht door Cornelis Adriaensz. aldaar, die
het leen had geërfd van Adriaen Gerritsz., secretaris te Voorschoten en deze had het bij dode van
zijn vader Gerrit Claesz. in den Hoorn, schout te Voorschoten, die een dag voor hem was overleden (I, fol. 36).
4-7-1616: Anna Jansdochter, laatst weduwe van Jan Dirck Oomsz., mede namens de andere erfgenamen van Jan Dirck Oomsz., hulde door Cornelis Claesz. Colijn, bij dode van Dirck Oom
Jansz. (K, fol. 5bv).
16-9-1617: Neeltje Claesdochter, gehuwd met Jan Maertensz. op het huis ter Horst, bij dode van
haar moeder Anna Jansdochter (K, fol. 12v).
13-2-1626: Geertien Jan Maertensdochter, gehuwd met Hubrecht Cornelisz., bij dode van haar
moeder Neeltien Claes en draagt het leen over aan Gerrit Cornelisz. te Voorschooten (K, fol.
47v).
28-5-1640: Claes Jansz. van Roon te Voorschooten na overdracht door Jan Adriaensz. namens
Trijntje Adriaens, die het leen had na dode van haar man Gerrit Cornelisz. (L, fol. 15).
24-8-1649: Claes Jansz. van Roon met ledige hand (L, fol. 15).
26-11-1659: Marijtgen Claesdochter van Roon, gehuwd met Claes Sijmonsz. van Adegeest te
Voorschoten, bij dode van haar vader Claes Jansz. van Roon, gehuwd met Trijntje Bouwen na
scheiding op 24-11-1657 voor notaris Willem van Vredenburch te Leyden met Jan Claesz. van
Rhoon te Voorschoten en Lijsbeth Claesdochter van Rhoon, gehuwd met Cornelis Huygen van
Noort aldaar (M, fol. 9).
7-5-1696: De schout en weesmannen van Voorschooten als voogden van de onmondige erfgenamen van Cornelis Claesz. Adegeest bij dode van hun grootmoeder Maritgen Claesdochter van
Roon en dragen het leen over aan Dirck Pietersz. van Rhijn te Voorschoten (N, fol. 26).
16-3-1724: Dirck Pietersz. van Rhijn met ledige hand (N, fol. 26).
5-12-1731: Margaretha Hendricks van Leeuwen, neef: Hendrick van Duyn, bij dode van haar
man Dirck Pietersz. van Rhijn, bouwman te ‘s-Gravenhage, volgens testament gepasseerd op 88-1724 voor notaris Johan Noltenius te ‘s-Gravenhage (O, fol. 3v).
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6-6-1735: Gerrit Jansz. Turckenburg en Hendrick van Duyn als executeurs testamentair van
Margartha Hendricks van Leeuwen en dragen het leen over aan Hendrick van Duyn, erfgenaam
voor een achtste deel, die het gekocht had op 3-3-1735 voor schepenen in den Hage voor 377
gulden, waarbij tevens zijn geveild een erf, huis en koestal aldaar met een vrije uitgang met
paard en wagen op Kortenbosch, aan de noordzijde van het Westeynde, belend ten noorden: het
Kortenbosch, ten westen: Arnoldus Boers en Theodorus Kerkman, ten oosten: Theodorus Kerkman en Pieter Kwakkelstijn, ten zuiden: de heerstraat, het huis wordt bewoond door Claes van
Duyn, verder het achterhuis met 2 houten schuurtjes in de poort, verhuurd aan Cornelis Maertensz. van der Klust, en een huis voor aan de straat en 2 achterhuisjes in de poort (O, fol. 29v).
4-4-1740: Cornelis Pietersz. Binkhorst na overdracht door Hendrik van Duyn (O, fol. 80).
337. Een hofstad met 2 morgen land te Voorscooten.
..-.-14..: Claes Jansz., baljuw van Wassenaer (C; fol. 26).
8-1-1481: Jan Nanne Paedzenzoonsz. na overdracht door meester Jan Claes Janszoonsz. (C, fol.
24v).
11-9-1482: Jan Nanne Paedzens, krijgt het leen ten vrij eigen (C, fol. 26).
338. 3 morgen land te Voirscoten (1367: belend ten westen: de proost van Conincxvelt, ten
oosten: de erfgneamen van Eggebrecht van Voirscoten, strekkende uit de Vliet
noordwaarts tot de singel, die om de burgwal te Sterrenborch loopt).
..-.-1..: Alijt van Lewen (AA, fol. 2v).
3-5-1367: Willem van Lewen (AA, fol. 27v).
31-12-1372: Willem van Leuwen Willemsz. (AA, fol. 32v).
339. 3 morgen land in de woning, die vroeger van Dirck Liclaesz. was, tussen de geest en
de Vliet.
14-8-1350: Dirc heer Roelofsz. na opdracht uit eigen (AA, fol. 54v).
18-5-1372: Clare, nicht van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, na
overdracht door haar vader Dirc heer Roelofsz. (AA, fol. 54v).
340. 3 morgen land, die vroeger in erfpacht werden gehouden van de leenheer door Claes
Woutersz., belend ten zuiden en westen: de erfgenamen van Claes Woutersz., ten
noorden: een banwatering en ten oosten: het land van Rosenburch.
12-4-1366: Jacob Dircsz. van Delf, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn broer Aernt
(AA, fol. 25).
341. 3 morgen 2 hond land, genaamd Wisselant, bij de Paepweg te Voirscoten (13..: ten
westen van de Paepweg).
..-.-13..: Florys Heynricsz. (AA, fol. 2v).
..-.-13..: Dirc Donnevoet en zijn broer Willem (AA, fol. 4 en 63).
342. 3½ morgen land te Voirscoten, belend ten oosten: Dirc van Delf en zijn broer Ghisebrecht, ten zuiden: de Vliet, die achter Voirscoten gaat, ten westen: Dirc van Delf, ten
noorden: Jan Bertoutsz.
..-.-1...: Philips Gherijdsz., kleinzoon van Philips Machteldenz. (AA, fol. 41).
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21-4-1370: Heinric van Langhevelt, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van
Leyden, ridder (AA, fol. 41).
343. 3½ morgen land (1556: geestland en duinen) te Voirscoten, belend ten westen: Jan
Backer en Philips van Dam (1556: de erfgenamen van meester Gillis van Soutelande),
ten noorden: Jan Balez. (1556: de erfgenamen van Arent Lubben), ten oosten: een
greppel (1556: een oude greppel), ten zuiden: Philips van Dam (1556: de Lijdtweg),
met de er binnen zijnde konijnen (1496: met de er bij behorende wildernis).
31-1-1455: Dirck Kerstantsz. van Alcmade na overdracht door zijn vader Kerstant van Alcmade
Dircx, neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair, burggraaf van Leyden (B, fol. 99v).
..-.-14..: Kerstant Dircxz. heeft het leen niet verzocht na de dood van zijn vader Dirck Kerstantsz.
(C, fol. 10).
21-11-1496: Lourens Henricxz. van Delfgau, gehuwd met jonkvrouwe Lijsbet Dirck Kerstantszoonsdochter van Alcmade, nadat het leen door wanverzoek aan de leenheer is vervallen (C, fol.
101 en D, fol. 24).
18-2-1509: Kerstant Dircxz. van Alcmade na kinderloos overlijden van Laureys van Delfgae (D,
fol. 31).
22-12-1537: Dirck van Alckemade Kerstentsz. bij dode van zijn vader Kerstent van Alckemade
(E, fol. 32; hij geeft op 7-12-1555 ten overstaan van Cornelis Willemsz. van Rijn, schout -, Pieter
Huygesz. en Dirck Jorijsz., gezworenen te Voorschoten het leen in erfpacht aan Jan Claesz. te
Stompwijck tegen 6 karolus gulden per jaar plus het erop rustende morgengeld en banwerk en
stelt zekerheid tot het nakomen hiervan op 9½ morgen land met huis, berg en geboomte te Voorschoten, belend ten oosten: Jonge Dammasz. en Jonge Dirck Willem, ten westen: de oude laan
en Pieter Huygez., ten noorden: Pieter Huygez. en de weduwe van Jacob Diricxz. in den Berch,
F, fol. 28).
27-10-1574: Korstiaen van Alckemade, hulde door zijn broer Pouwels van Alckemade, bij dode
van zijn vader Dirck van Alckemade (G, fol. 49).
28-6-1577: Korstiaen van Alckemade doet zelf hulde (G, fol. 49).
..-.-1...: Jonkvrouwe Magdalena van Alckemade, die onmondig was tijdens de scheiding op 1010-1596 met Christiaen van Alckemade, Jacob van Alckemade, Margreta van Alckemade, Pieternella van Alckemade, J. van Alckemade en C. van Mierop van de boedel van haar moeder
jonkvrouwe Cornelia van der Eynde, weduwe van jonkheer Dirck van Alckemade, waarbij aan
haar behalve het leen ook 12 morgen land in Oost Brommersdijck buiten Rotterdam is toegewezen. Toen zij later was gehuwd met van Egmondt heeft zij geen hulde gedaan, noch onmiddellijk na de boedelscheiding en haar zoon jonkheer Johan van Egmondt heeft dit eveneens verzuimd (L, fol. 131v).
10-5-1651: Jonkheer Johan van Egmondt van der Nieuburgh krijgt het leen ten vrij eigen in ruil
voor het leen 264 (L, fol. 135).
344. 4 morgen land, genaamd Wisseland, bij de Paepweg te Voirscoten (1...: ten westen
van de Paepweg).
..-.-1...: Florijs Heynricsz. (AA, fol. 2v).
..-.-13..: Jacob Florijs Heynricszoonsz. (AA, fol. 4 en 63).
345. 4 morgen land in de Noortbroec bij de woning te Rosenburch, genaamd de Coetekamp.
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28-10-1325: Machtelt, zuster van Hughe Nanne en gehuwd met Willem Naghel, na overdracht
door Hildegont Aernt Ludolfzoonsdochter, gehuwd met Dirc Lisebettenz., bij kinderloos overlijden te versterven op Ghisebrecht van Rosenburch Jansz. van Rosenburch (AA, fol. 2 en 32v).
..-.-13..: Jan van der Binchorst, vrouwe van Leyenburch (AA, fol. 32v).
346. Tussen 4 en 4½ morgen land in Voirscoten, belend ten oosten: Fije Hughen, ten westen: heer Airnt van Duvenvoirde, ridder, ten noorden: de heer van Wassenair en ten
zuiden: de Vliet.
24-6-1367: Wouter Hughenz. na opdracht uit eigen (AA, fol. 31v).
347. 5 morgen land ten westen van de Paepweg.
..-.-1...: Jan die Vos (AA, fol. 2v).
348. 5 morgen land in Adengheesterbroec, belend ten noorden: Stephaen die moelnair, de
Noirtwatering, ten oosten: heer Dirc van Zuijdwijc en ten westen: Hughe van den
Bosch.
..-.-13..: Enghebrecht (AA, fol. 13).
349. 6 morgen land aan de westzijde van de Horstlaan.
22-11-1306: Dirc van Delf, oom van de leenheer Dirc van Wassenair (AA, fol. 22v).
350. De woning te Velsche met 6 morgen land te Voirschoten, belend ten oosten: Dirc
Halcmansz., ten zuiden: Ansem Doedenz., ten westen: Eemse Woutersdochter van
Raephorst, ten noorden: de erfgenamen van Cleyn Claes Coen Heynene.
..-.-13..: Dirc Barniersz. (AA, fol. 1v en 63v).
351. 2 morgen land te Voirscoten, belend ten noorden: Scakenbosch (1595: Philips
Meesz.), ten zuiden: de Vliet, ten noorden: de Geest, ten westen: Sijmon van der
Meer (1595: Huych Meesz.), ten oosten: Dirc Jonge Dircxz. (1595: Philips Meesz.).
2 morgen land te Voirschoten, belend ten zuiden: Scakenbusch (1595: de banwatering van Voer), ten noorden: de Veenweg, ten westen: Gherijt Dirc Maechsz. met
zijn stiefkinderen (1595: Vranck Pietersz.), ten oosten: de kinderen van Gherijt Sijmonsz. (1595: de kapelrie van het Onze Vrouw, enaltaar te Voorburch).
14 hond land te Voirscoten, belend ten noorden: de geest (1595: Huych Meesz.), ten
zuiden: de Vliet, ten westen: Jan van Tetrode (1595: Huych Meesz.), ten oosten:
Symon van der Meer (1595: Huych Meesz.).
20-2-1439: Jan van de Woude Jansz. na opdracht uit eigen in ruif voor het leen 296 en voor een
deel van het leen 302 (B, fol. 39v).
20-12-1532: Jonkvrouwe Margriete van Alckemade heeft het leen in erfpacht gegeven aan Huyge Meeusz. (E, fol. 20).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 302 tot:
21-6-1582: Jonkvrouwe Sandrina Croesinck, gehuwd met meester Gerrijt van Wijngaerden, heer
van Benthuysen, raad in de Hoge Raad van Hollandt, bij dode van haar vader jonkheer Jacob
Croesinck, heer van Benthuysen (H, fol. 11v).
7-2-1595: Jonkvrouwe Jacobmijna van Wijngaerden, vader: Gerrit van Wijngaerden, heer van
Benthuysen, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Sandrina Croesinck (H, fol. 103v).
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21-12-1641: Leendert Cornelisz. te Voorschoten na overdracht door Willem Canter, rentmeester
te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 22-1-1641 voor notaris Willem van Gaelen te
Utrecht door vrouwe Jacobmina van Wijngaerden, weduwe van jonkheer Hendrick van Tuyl,
waarbij tevens wordt verklaard dat de kinderen van Cornelis Dircxz. te Voorschoten afstand
hebben gedaan van de erfpacht van 13 pond hollands 15 schelling per jaar (L, fol. 26).
Het leen 351 is gesplitst in 351A en 351B.
351A. 2 morgen hooiland (1681: in de Fluytmolenpolder), belend ten westen: (1680: Ary
Claesz., 1681: de weduwe van Arij Claesz.), ten noorden: de Veenweg, ten oosten:
(1680: Maurinck Huybertsz., 1720: Pieter van der Laen en de weduwe van Claes
Arisz. Wassenaer), ten zuiden: de watering.
17-11-1642: Crijn Cornelisz. te Voorschoten na overdracht door Leendert Cornelisz. (L, fol. 32).
24-8-1649: Crijn Cornelisz. met ledige hand (L, fol. 32v).
6-8-1680: Leendert Cornelisz. van Rhijt bij dode van zijn broer Crijn Cornelisz. van Rhijt (M,
fol. 161).
12-5-1681: Teunis Jeroensz. Cappel, als mede erfgenaam en na overdracht door Leendert Cornelisz. van Reydt (M, fol. 166).
2-4-1720: Jeroen Tonisse van Cappelle bij dode van zijn vader Tonis Jeroensz. van Cappelle, die
met zijn vrouw Jannetje Jansdochter van Swieten te Segwaert op 15-3-1667, testeert op het huis
Palensteyn voor notaris Pieter van Swieten (N, fol. 165).
12-5-1727: Beatrix Thonis van Cappelle te Segwaert, neef: Cornelis Ariensz. van Leeuwen, bij
dode van haar broer Jeroen Thonisz. van Cappelle en na een overeenkomst d.d. 9-8-1726 met
diens weduwe Lena Coenen van Stralen (N, fol. 211).
13-11-1733: Cornelis Ariensz. van Leeuwen bij dode van zijn nichten Beatrix - en Jannetje
Thonis van Kappel, die kort na elkander zijn gestorven (O, fol. 18v).
14-12-1736: Arij Cornelisz. van Leeuwen bij dode van zijn vader Cornelis Ariensz. van
Leeuwen (O, fol. 43).
15-2-1742: Ingetje Ariens van Leeuwen, oud 15 of 16 jaar, oom: Hendrik Cornelisse van
Leeuwen, bij dode van haar vader Arij Cornelisse van Leeuwen (O, fol. 92v).
351B. 2 morgen land in een woning van 5½ morgen met huis, schuur en berg, belend ten
zuiden: de Vliet, ten noorden: de heerweg (1731: en Jan Jacobsz. de Bey), ten oosten: Cornelis Huyberts Meuszoonsz. (1731: Jan Jacobsz. de Bey) en ten westen: de
armen van Voorburch. 14 hond land in dezelfde woning, belend ten noorden:
(1731: de heerweg), ten oosten: (1731: Jan Simonsz. van Roon), ten westen: (1731:
de armen van Voorburgh), ten zuiden: (1731: de Vliet).
17-11-1642: Jan Cornelisz. van Leeuwen na overdracht door Leendert Cornelisz. (L, fol. 32v).
29-8-1649: Jan Cornelisz. van Leeuwen met ledige hand (L, fol. 33).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 272B.
352. 6 morgen land te Voorschoeten en Stompijck (1495: in een weer van 25 morgen 1
hond land, n.l. 1 morgen belend ten oostent: Jan Pietersz., ten zuiden en westen:
Dirrijck van Busch, ten noorden: de heerweg: de helft van 10 morgen land te Voerschoten, die vroeger van Dammas Reyersz. was, gemeen met Ghijsbrecht Jan Wiggersz., belend ten oosten en zuiden: Dirijck van Bosch, ten westen: het klooster
Coninxvelt en Diriick van Busch, ten zuiden: de Vliet en ten noorden: de heerweg).
24-1-1474: Dirck van Bossche na opdracht uit eigen in het leen 144 (C, fol. 9v).
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24-3-1495: Dirijck van Busch krijgt het leen ten vrij eigen ruil voor (V, fol. 64).
353. 18 morgen land, genaamd Wisseland.
..-.-1...: Arnoud Ludolfsz., wiens vrouw aan het leen haar lijftocht heeft (AA, fol. 13).
354. De woning te Rosenburch (circa 1390: met 80 morgen land), belend ten zuiden: de
watering.
22-11-1306: Jan van Rosenburch, neef van de leenheer Dirc van Wassenaer (AA, fol. 32v).
..-.-13..: Heer Ghisebrecht van Rosenburch (AA, fol. 1).
..-.-13..: Jan van der Binchorst, vrouwe van Leyenberch (AA, fol. 32v).
15-3-1383: Vrouwe Jan van der Binchorst, nicht van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf
van Leyden, tocht met toestemming van haar zoon Jan van Leyenberch haar man Otte van Heuckelen aan de hofstad te Rosenburch, de Hulckamp, de Westlee, de Zekamp, de Dotkamp, de
kamp van de zevenmorgen, genaamd de Oestkamp en de Donck, gelegen bij Rosenburch en in
totaal groot 39 morgen (AA, fol. 42v).
Van het leen 354 is het leen 354A afgesplitst.
354A. De hofstad te Rosenburch te Voirscoten, met 41 morgen en 17 morgen land, belend
ten oosten: Berwout en Jacob Berwoutsz., Philips Pietersz., Gerijt die Buel (of
Briel), heer Reynairt Ever, ten noorden: de Voirwatering, ten westen: Willem die
Wilde, Pieter Hugez., Engelbrecht mijns Herenjager, Dirc van Boomgairt, ten
noorden van het wilde veen: Willem van Cralingen, Gijsbrecht Jan Floriszoonsz.,
de jonkvrouw van Zanthorst, ten zuiden: de heer van Hollant met zijn watering en
heer Reynert Ever met land.
27-1-1399: Symon Sturlinc na opdracht uit eigen (A, fol. 35).
28-7-1422: Alijd Symon Sturlincksdochter, hulde door Heynric Jansz. (A, fol. 35v).
1-7-1426: Alijd Symon Sturnincksdochter tocht haar man Vranck Willemsz. (A, fol. 43).
18-12-1426: Alijt Symon Sturlincksdochter, gehuwd met Vranck Willemsz., krijgt het leen ten
vrij eigen (A, fol. 44).
355. (13..: De woning te Duvenvoerde met 100 morgen, land; de korentiende te Voirscoten,
de lammertiende en de helft van de smaltiende; de veren tussen Rijnsover en Zwadenburgerdamme, (1358: het veer ter Waddingh, 1545: - over de Rijn bij Doedincxlaan); een rente van 15 schelling per jaar uit het goed van ver Goedekiaen, (dit wordt
later niet meer vermeld)).
..-.-1226: Ph(ilips) van Duvevoirde, gehuwd met F., broer van de leenheer Dirc van Wassenair,
gehuwd met B(aertrade), krijgt het recht dat alle lenen, indien zij geen zoon hebben, op een
dochter zullen versterven (AA, fol. 59v).
20-5-1258: Aernt van Duvenvoorde, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, krijgt het recht
van opvolging voor een dochter, indien hij geen zoon heeft (AA, fol. 33v en 59v).
..-.-13..: Heer Aernt van Duvenvoorde (AA, fol. 4v, hij heeft in 1353 zijn goederen aan de graaf
verbeurd, rentmeesters rekeningen van de domeinen, inv. 204, fol. 53).
27-9-1358: Aernt van Duvenvoerde, ridder, beleent met toestemming van zijn leenheren heer
Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, en vrouwe Heylwijf van Zuydwijck, wegens ontvangen geld Jan Bogghen Jansz. met de koren- en smaltiende te Voorscoten, de smaltiende te
Rijswijck, een korentiende te Wateringen, een halve korentiende, waarvan heer Gherijt van
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Heemstede de andere helft bezit, het veer ter Waddingh en de lenen 119 en 195. Deze goederen
zullen versterven op zijn dochter Symon, gehuwd met heer Aernt van Duvenvoerde en haar
kinderen en bij gebreke van deze op de nakomelingen van Alijt Clays Ruysken (AA, fol. 14 en
34v).
21-12-1359: Aernt van Duvenvoerde, ridder, verklaart jaarlijks op Voirscotermarkt aan Jan
Bogghe Jansz. 100 schilden te zullen betalen en na diens dood aan diens dochter Florijs Katrine
en na haar aan de naaste leenvolger. Getuigen: zijn leenheer Dirc van Wassenaer, burggraaf van
Leyden, en zijn neef Florijs van der Boechorst, ridder (AA, fol. 35).
De overige beleningen zijn, behoudens de volgende afsplitsingen, gelijk aan die van het leen 119
(9-11-1601: Jonkheer Johan van Duvenvoerde bepaalt bij huwelijkse voorwaarden met jonkvrouwe Maria van Voerst, dat het goed Duvenvoerde zal vererven op een zoon uit hun huwelijk
en bij gebreke van een zoon op hun oudste dochter. Deze zal voorrang hebben op een eventuele
zoon uit een nahuwelijk, I, fol. 43).
Uit het leen 355 zijn de lenen 355A, 355B, 355C en 355D gesplitst.
355A. 6 morgen 29 roede land, belend ten zuiden en oosten: de heer van Duvenvoorde, ten
westen: de weduwe en erfgenam, en van Pieter Hallingh, ten noorden: Jacques de
Wilosijn (1631: de Werchijn) de Jonge.
11-8-1628: Jacques de Wilosijn de Jonge na overdracht door heer Jan van Wassenaer, heer van
Duvenvoorde (K, fol. 81).
13-7-1631: Jan Lourisz. van Steenevelt, waard in de Croon bij het huis ten Deyl, na overdracht
door Thonis Meessen te Wassenaer volgens procuratie verleden op 12-7-1631 voor notaris Dirck
Franderius te Leyden door Jacques de Wilosijn de Jonge, koopman aldaar, en draagt het leen
over aan Wouter Hulshout, wijnkoper in den Hage (K, fol. 81v en 82v).
19-5-1649: Wouter Hulshout met ledige hand (K, fol. 82v).
7-9-1658: Wilhelm Hulshout bij dode van zijn vader Wouter Hulshout en na afstand door zijn
oudere broer Simon Hulshout, burgemeester te ‘s-Gravenhage (M, fol. 19).
2-9-1692: Catharina Bovetius, hulde door Willem Comans, klerk ter secretarie van de Staten van
Hollandt, bij dode van haar man Willem Hulshout, volgens octrooi d.d. 15-8-1659 en testament
gepasseerd op 21-7-1691 voor notaris Gijsbert de Gretsert te ‘s-Gravenhage (M, fol. 228v).
25-4-1696: Judith Borgh, hulde door notaris Adam van der Smalingh, bij dode van haar tante
Catharina Bovetius, weduwe van Willem Hulshout, volgens hun testament gepasseerd op 22-71691 voor notaris Gijsbert de Cretsert, waarin bepaald is dat na de dood van de langst levende
erfgenamen zullen zijn, elk voor de helft, zijn broer Johan Hulshout, secretaris van Rhijnlandt en
haar zusters Margaretha Boretius’ dochter Judith Borgh en na scheiding op 12-4-1696 voor notaris Adam van der Smalingh te ‘s-Gravenhage tussen Symon Hulshout, burgemeester te Schiedam, meester Johan Hulshout, secretaris van Rhijnlandt, meester Johan de Bije, raad en vroedschap te Leyden, weduwnaar van Maria Hulshout namens zijn kinderen, Willem Comans, rentmeester van de godshuizen te ‘s-Gravenhage, en Cornelia Josina Brasser, mede namens haar
zwagers en zusters, enerzijds en Judith Burgh, anderzijds (N, fol. 22v).
2-10-1698: Anna Hodenpijl, hulde door notaris Adam van der Smalingh, bij dode van Judith
Borgh, volgens octrooi d.d. 13-4-1696 en testament op 21-4-1696 gepasseerd voor dezelfde
notaris (N, fol. 41v).
24-6-1699: Anna Hodenpijl, gehuwd met meester Jacob van Zanen (N, fol. 41v).
23-10-1701: Meester Jacob van Sanen bij dode van zijn vrouw Anna Hodenpijl, volgens testament, gepasseerd op 6-2-1700 voor notaris Georgius van Poelgheest en octrooi d.d. 23-9-1698
(N, fol. 65).
8-4-1705: Meester Remees Floris van Zanen te Haerlem bij dode van zijn broer meester Jacob
van Zanen (N, fol. 86v).
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28-1-1710: Heer Arent, baron van Wassenaer, heer van Duyvenvoerde, Voorschoten en Veur,
hulde door Salomon Boyntz., baljuw van Voorschoten, volgens procuratie d.d. 28-1-1710, na
overdracht door meester Remees Floris van Zanen (N, fol. 110).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 119.
355B. 7 morgen 4 hond 90 roede land; 1 morgen 4 hond 18 roede land en 1 morgen 5 hond
17 roede land, gezamenlijk belend ten noordoosten en zuidoosten: de heer van Duvenvoorde, ten noordwesten: Pieter Halling (1663: Lucia Surendael, weduwe van
meester Pieter Surendael), ten zuidwesten: Pieter Halling met 7 morgen allodiaal
land, door hem gekocht van de heer van Duvenvoorde (1663: Lucia Surendael, de
weduwe van meester Pieter Surendael).
8-9-1625: Pieter Hallingh, commies ter kantore van de ontvanger generaal van Hollandt, na
overdracht door jonkheer Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoorde, Voorschoten en Sterrenburch (K, fol. 44v).
16-4-1630: Willem Hallingh in den Haghe, onmondig, oom: Johan Hallingh, oud burgemeester
aldaar, bij dode van zijn vader Pieter Hallingh (K, fol. 71v).
19-5-1649: Meester Willem Hallingh met ledige hand (K, fol. 71v).
24-2-1663: Pieter Hallingh, onmondig, oom: meester Johan Halling, oud burgemeester te ‘s-Gravenhage, bij dode van zijn vader meester Wilhelm Halling (M, fol. 59).
20-4-1679: Meester Pieter Hallingh, gehuwd met Lambertina Veer, in de Briel, belast het leen
volgens acte verleden op 19-4-1679 voor weesmeesters te Leyden ten behoeve van de weeskinderen van wijlen Pieter Salembien en Magdalena Poulljon voor de goederen, die zij hebben
geërfd van hun tante Magdalena Salembien, met 1200 gulden, afgelost op 26-8-1684 (M, fol.
155).
14-12-1682: Meester Pieter Hallingh, burgemeester te Briele, belast het leen met 1000 karolus
gulden ten behoeve van Samuel Cabeljauw, doctor in de medicijnen in den Haghe (M, fol.
178v).
10-11-1685: Lambertina Veer, hulde door Johan de Vogel, stadsbode in den Haghe, volgens procuratie verleden op 30-10-1685 voor notaris Daniël Luycken te Amsterdam, bij dode van haar
man meester Pieter Hallingh, commies ten kantore van de Staten Generaal van Hollandt en
Westvrieslandt, volgens testament gepasseerd op 30-6-1677 voor notaris Johan van Oortegem in
den Briel, na verzuim (M, fol. 193v).
13-2-1696: Lambertina Veer, weduwe van meester Pieter Hallingh, raad en vroedschap te Briele,
stelt zekerheid op het leen voor Anna Catharina Veer, weduwe van meester Jacob de Mey, advocaat te Amsterdam, en Johan de Mey, voor een lening van 1800 karolus gulden verstrekt door
Cornelis van Dam, secretaris van Maessluys, volgens acte verleden op 3-1-1696 voor notaris
David van der Werve (N, fol. 21).
15-8-1703: Cornelis van Dam, secretaris van Maessluis, na verkoop bij onwillig decreet volgens
besluit van de Hoge Raad van Hollandt op 16-9-1701 ten laste van de erfgenamen van Lambertina Veer (N, fol. 76).
26-4-1717: Heer Arent, baron van Wassenair van Duyvenvoirde, heer van Duyvenvoirde, Voorschoten en Veur, hulde door meester Salomon Pointz., baljuw van Voorschoten, volgens procuratie d.d. 28-1-1710, na overdracht door Jacob van Waardt, schout van Maassluys, en Pieter
Schim, president schepen aldaar op 20-6-1716 als curatoren aangesteld op verzoek van Laurentia
Suycker, weduwe van Cornelis van Dam, secretaris van Maassluys, en van de weduwe van
secretaris de Winter te Delft als grootste crediteur, door het gerecht van Maassluys van de boedel
van Cornelis van Dam (N, fol. 149v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 355A.
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355C. 15 morgen land, belend ten oosten: de venen van het huis ter Horst, ten noorden: de
watering, genaamd de scheiding van Wassenaer, ten westen: de heer van Duvenvoorde met een kamp land, gebruikt door Jacob Jansz., ten zuiden: de heer van
Duvenvoorde met zijn dwarskamp en een elskampje.
22-9-1570: Meester Witte Wittensz., raad in het Hof van Hollandt, neemt van heer Adriaen, heer
van Duvenvoorde, het leen in erfpacht tegen 20 stuiver per morgen voor 20 jaar (G, fol. 24).
16-6-1571: De heer van Duvenvoorde verlengt de periode van 20 jaar met nog 10 jaar (G, fol.
24).
355D. 2 percelen hooiland achter het huis Duvenvoorde, op de nieuwe kaart aangeduid
met V en VI, n.l. 6 morgen 2 hond 33 roede land, belend ten westen: Wouter Hulshout met een leen van Wassenaer (1698: Anna Hodenpijl) met het recht van uitpad
over 2 morgen land, aangeduid met VII en andere landen van de heer van Duvenvoorde met een laan langs de landen van juffrouw Cristina van Ruytenburch, weduwe van Jan Verlaen, gehuwd met Reynier Pau, raad in de Hoge Raad, via de
Horstlaan.
5-6-1632: Wouter Hulshout, wijnkoper in den Hage, na overdracht door heer Johan van Wassenaer, heer van Duvenvoirden, Voorschoten, Sterrenburch, houtvester van Hollandt en West
Vrieslandt, als voogd van zijn minderjarige zoon jonkheer Arent van Wassenaer (K, fol. 83).
19-5-1649: Wouter Hulshout met ledige hand (K, fol. 83).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 355A.
356. Een losrente van 375 karolus gulden van 20 stuiver het stuk, te lossen de penning
zestien, verzekerd op de hofstad van Duvenvoorde met bijbehorende landen.
16-6-1571: Meester Witte Wittensz., raad in het Hof van Hollandt, na overdracht door Johan van
Bodeghem namens heer Adriaen, heer van Duvenvoorde, priester en deken van de Oude Kerk te
Dordrecht (G, fol. 32).
21-6-1573: Jacob Wittens, mede ten behoeve van zijn broers en zusters Aerndt, Vinchent, Cornelis, Martha en Geertruydt, bij dode van hun vader meester Witte Wittensz., weduwnaar van
Machtelt Boots, raad in het Hof van Hollandt, volgens diens testament gepasseerd op 6-5-1573
voor notaris Dirck Jansz. van Woerden en octrooi d.d. 15-6-1569 (G, fol. 45).
6-10-1593: Jacob Wittensz. bij dode van - en met het aandeel van zijn broers en zuster Arent,
Vincent, Cornelis en Geertruyt (H, fol. 85).
357. Een losrente van 420 karolus gulden van 20 stuiver Brabants het stuk, te lossen met
7000 gulden, verzekerd op de hofstad van Duvenvoorde met bijbehorende landen.
20-9-1570: Meester Witte Wittensz., raad in het Hof van Hollandt, na overdracht door Aernt
Jansz. Paeuw namens heer Adriaen, heer van Duvenvoorde, priester en deken van de Oude Kerk
te Dordrecht (G, fol. 23v; 13-2-1608: De heer van Duvenvoorde heeft 300 pond per jaar afgelost
in handen van meester Ancelmus Boll, G, fol. 23v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 355 tot:
9-9-1596: Anssem Boll, onmondig, vader: Arent Boll, met een zesde deel van het leen bij dode
van zijn moeder jonkvrouwe Martha Wittens, na verzuim (H, fol. 111).
6-1-1598: Anxcelm Bol van Hamersfelt, onmondig, vader: Arent Boll van Hamersfelt, met vijfzesde deel van het leen na overdracht door Jacob Wittensz. (H, fol. 116v).
124-1608: Meester Ancelmus Bolle doet zelf hulde (H, fol. 116v).
22-4-1608: De heer van Duvenvoorde lost 120 pond af aan meester Ancelmus (H, fol. 117).
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358. (13..: de Dunctienden, de zwaentienden en de helft van de smaltlenden, 1383: - en de
smaltienden, 1474: de Doncktienden en smaltienden, op de Donck, 1643: behorende
aan het huis Rosenburch, belend ten noordwesten: de scheiding met Wassenaer, ten
zuidoosten: de Voorwatering, ten noordoosten: de Dooleyndesloot die loopt langs de
noordzijde van de woning van het Sint Catharijnegasthuis te Leyden in de genoemde
watering aan de Delftse weg bij de Wadding aan de noordoostzijde van het provenof aalmoesland van Jorijs Paets en Cornelis Ouwelant, dan 10 hond van de erven van
heer Gerrit van Lockhorst, de erfgenamen van Cornelis Paets, Aelbert Gerrits en nu
de kinderen van Cornelis Corsteman, het Sint Stevenshofje te Leyden aan het zuidoosteynde van de scheiding van Wassenaer, welke landen alle aan de zuidwestzijde
van de Dooleyndesloot liggen en dus in de Doncktienden zijn begrepen).
22-11-1306: Jan van Rosenburch, neef van de leenheer Dirc van Wassenaer (AA, fol. 32v).
..-.-13..: Heer Ghisebrecht van Rosenburch (AA, fol. 1).
..-.-13..: Jan van der Binchorst, vrouwe van Leyenberch (AA, fol. 32v).
15-3-1383: Vrouwe Jan van der Binchorst tocht met toestemming van haar zoon Jan van Leyenberch haar man Otte van Heuckelen (AA, fol. 42v).
17-1-1399: Symon Sturlinck na overdracht door Airnt van Leyenburch, neef van de leenheer
Phillips, heer van Wassenaer, burggraaf van Leyden (A, fol. 35).
28-7-1422: Alijd Symon Sturlincksdochter, hulde door Heynric Jansz. (A, fol. 35).
18-12-1426: Alijt Symon Sturlincxdochter, gehuwd met Vranck Willemsz. (A, fol. 44).
28-6-1444: Margriete Vranck Willemszoonsdocliter, gehuwd met Jacob Andriesz., die over zee
en zand is, bij dode van haar moeder Alyt Symon Sturlincxdochter (B, fol. 55v).
9-7-1474: Alijdt Jansdochter na overdracht door Katherijn Jacob Aryenszoonsdochter, gehuwd
met Jacob Claesz. (C, fol. 10v).
3-7-1504: Jacob de Wael bij dode van zijn zuster Alijt Jansdochter (D, fol. 14).
4-8-1525: Meester Franciscus de Wael bij dode van zijn vader Jacob de Wael (D, fol. 80).
12-12-1535: Adriaen van der Wiel alias Stalpart, rentmeester generaal van Kennemerlant, na
overdracht door meester Frans de Wael (E, fol. 26v).
3-2-1559: Meester Jacob Stalpert bij dode van zijn vader Adriaen Stalpaert van der Wiele en
draagt het leen over aan zijn broer meester Jan Stalpaert (F, fol. 48).
17-7-1594: Jonkvrouwe Catharina Stalpaerts van der Wyele, gehuwd met meester Cornelis
Duyn, op gelijke wijze als met het leen 220 (H, fol. 92v).
4-9-1598: Jonkvrouwe Maria Stalpaerts, gehuwd met Caspar Weyntgens, muntmeester van
Westvrieslandt, na boedelscheiding op 10-6-1595 (H, fol. 121v).
21-6-1625: Anna en Elysabeth Wijntges, onmondig, vader: Caspar Wijntgis, muntmeester te
Hoorn, hulde door Hans van Goorle, burger van Alcmaer, volgens procuratie verleden op 7-.1625 voor notaris Heyndrick Hessels te Hoorn, bij dode van hun moeder jonkvrouwe Maria
Stalpaerts van der Wyelen (K, fol. 43).
21-9-1635: Jan de Witte, onmondig, vader: meester Pieter de Witte, na overdracht door Anna
Wijntgis, gehuwd met Bucho van Schroyesteyn, mede namens haar zuster Elisabeth Wijntgis,
wonende aan de westzijde van de Nieuwe Gracht bij de Sint Servaeskerk te Utrecht, volgens
procuratie verleden op 24-6-1635 voor notaris Johan van Leeuwen aldaar (K, fol. 107v).
22-6-1637: Jeronimus de Witte, onmondig, vader: Pieter de Witte, bij dode van zijn broer Jan de
Witte (K, fol. 124v).
1-5-1643: George de Hase, onmondig, vader: Jeronimus de Hase, na overdracht samen met de
hofstad van Rosenburch met berghuis, boomgaard, singel, gracht, laan, zwaandrift, visserij,
landen en Stalpaertshout door Pieter van Teylingen te Amsterdam volgens procuratie, verleden
op 11-4-1643 voor notaris Jan Warnaertsz. aldaar, door Dirck Tolingh, schepen te Amsterdam
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als voogd, en Geertruyt de Hase, weduwe van meester Pieter Jansz. de Witte, licentiaat in de
rechten, als moeder van Jeronimus de Witte (L, fol. 39v).
20-12-1649: Meester Paulus van Peene met ledige hand namens Jeronimus de Hase als vader
van George de Hase (L, fol. 40).
11-3-1654: Meester Jacob Mestertius, rector magnificus van de Academie te Leyden, na overdracht door Heyndrick Meyster, kapitein van de burgerij van Leyden, volgens procuratie
verleden op 18-2-1653 voor notaris Aelbert Eggericx te Amsterdam door zijn schoonbroer
George de Hase aldaar tegen 5412 gulden 10 stuiver (L, fol. 176).
13-6-1658: Jonkheer Anthony Eledt, heer van Rosenburch, bij dode van zijn oom maternel heer
Jacobus Mestertius, ridder, heer van Rosenburch en Misterton, professor in de rechten aan de
universiteit te Leyden, overleden aldaar op 21-4-1658 om half acht waarna zijn testament d.d.
20-4-1658 is geopend door notaris Henric Melchiorsz. Brasser, en octrooi d.d. 19-4-1658. Hij
heeft tevens geërfd de hofstad en heerlijkheid van Rosenburch, door de testateur gekocht op 161-1658 van Cornelis Adriaense van der Werve en het tin en zilverwerk met het wapen van de
testateur. Indien hij zonder kinderen overlijdt, dan komen deze goederen aan Guiliaem van Robbrouck, oud 20 jaar, zoon van testateurs zuster Anna (M, fol. 15).
26-7-1701: Guilliam van Hamme bij dode van zijn neef jonkheer Anthony Eeldt (N, fol. 64).
2-7-1703: Guilliam van Hamme, heer van Rosenburgh, belast ten behoeve van Wilhelmina van
Weesp, weduwe van meester Joost van Leeuwen, te ‘s-Gravenhage met 5500 karojus gulden het
leen en de hofstad Rosenburgh met 28 morgen 5 hond 25 roede land, belend ten oosten: Pieter
Jansz. Oosterbeeck, ten zuiden en oosten: de heer Cruyskercken en de weduwe van Cornelis
Wassenaer, ten noorden: 12 morgen houtland, genaamd het Stalperts hout binnen de baronie
Wassenaer, dat mede wordt belast en belend ten zuiden en noorden: de laan van Roosenburgh,
ten noordoosten: de landen van Roosenburgh, ten noordwesten: de molenwatering. Afgelost op
19-7-1707 (N, fol. 75).
31-3-1707: Arent, baron van Wassenaer en Duyvenvoirden, heer van Voorschoten, hulde door
meester Salomon Poynts, baljuw van Voorschooten, volgens procuratie d.d. 23-7-1707, na overdracht door Guilliam van Hamme, heer van Rosenburgh (N, fol. 95v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 119.
358 bis. Een korentiende te Voirschoten.
..-.-14..: Jacob Gay te Amsterdam, in 1473 als leenman vermeld (L.H. 283, fol. 29).
359. Een paar broedende zwanen rond de hofstad Hofvliet van jonkheer Cornelis Teus,
heer vata Cabauw (1636: jonkvrouwe Bartha Teus, vrouwe van Cabauw, 1666: jonkheer Cornelis Petrus Nobelaer) te Voerschoeten.
7-2-1611: Jonkheer Cornelis Teus, heer van Cabauw (I, fol. 32v).
16-5-1636: Jonkvrouwe Bartha Teus, vrouwe van Cabauw, gehuwd met jonkheer Cornelis van
Teylingen, bij dode van haar broer jonkheer Cornelis Teus, heer van Cabauw (K, fol. 116).
7-3-1650: Jonkheer Cornelis Nobelaer, heer van Cabauw, namens jonkvrouwe Bartha Theus,
weduwe van jonkheer Cornelis van Teylingen (K, fol. 116).
13-5-1658: Jonkvrouwe Bartha Theus, gehuwd met jonkheer Cornelis Nobelaer, heer van
Cabau, met ledige hand (K, fol. 116).
7-8-1668: Jonkheer Cornelis Petrus Nobelaer, heer van Cabauw, bij dode van zijn moeder,
vrouwe Bartha Teus, vrouwe van Cabauw (M, fol. 98v).
360. Het houden van een paar zwanen tussen de watering die voor Duvenvoorde ligt, en de
watering, die achter Raephorst ligt.
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24-6-1360: Arnd van den Damme, oom van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van
Leyden, ridder (AA, fol. 31v).
361. Een paar broedende zwanen in de Vliet tussen Leytschendam en Leyden.
17-10-1646: Richard van Dijck (L, fol. 79v).
2-10-1664: Richard van Dijck met ledige hand (L, fol. 79v).
362. Een paar broedende zwanen rond de hofstad ter Horst te Voorschoten.
27-1-1703: Frederick Sluyskes, heer van ter Horst, president in het Hof van Hollandt, hulde door
Anthoni Albraens (N, fol. 71).
363. Twee paar broedende zwanen in het ambacht Voirscoten, die, indien zij verdwalen in
de Rijn tussen Swaensvoirt en Leyden, niet verbeurd zijn, maar mogen worden
teruggehaald (1672: dit leen is van ouds aan het huis Adegeest verbonden).
24-3-1452: Willem van Leeuwen Gerritsz. (B, fol. 90v).
22-9-1474: Claes van Leeuwen (C, fol. 9v).
..-.-1...: Jan van Leeuwen doet geen hulde na dode van zijn vader Claes van Leeuwen (H, fol.
81).
..-.-15..: Claes van Leeuwen doet geen hulde na dode van zijn vader Jan van Leeuwen (H, fol.
81).
4-8-1593: Evert van Leeuwen Claesz. te Voorschoten na dode van zijn vader Claes van Leeuwen
(H, fol. 81).
18-9-1672: Johan van der Meer Claesz., ontvanger van Leyden en Rhijnlandt, eigenaar van het
huis Adegeest (M, fol. 127).
29-9-1687: Anna Verboom Jacobsdochter te Leyden, hulde door Abraham Naroos volgens procuratie verleden op 28-9-1687 voor 396 notaris Petrus Albertus van Dorp te Leyden, mede om
tevens van de grafelijkheid het huis en de hofstad Adegeest c.a. te verzoeken, bij dode van haar
man Johan van der Meer, ontvanger van Leyden en Rhijnlant, volgens octrooi d.d. 19-7-1675 en
testament d.d. 19-7-1675, dat op 10-10-1686 bevestigd is voor dezelfde notaris (M, fol. 200v).
23-9-1723: Anna van den Bergh, gehuwd met Leonard Verboom, in den Haghe, hulde door
notaris Hugo van Eijck aldaar volgens procuratie op 22-9-1723 verleden voor notaris Cornelis
van Canegies te ‘s-Gravenhage, mede om de hofstad Adegeest van de grafelijkheid te verzoeken,
bij dode van haar moeder Agneta Jacoba van der Meer, die het leen had geërfd van haar moeder
Anna Verboom en mag de volgende dag bij testament over het leen beschikken (N, fol. 189).
364. Drie paar broedende zwanen rond de hofstad van Andries de Graeff, genaamd
Vredehoeff, gelegen in het Hofflandt van Voorschoten.
13-4-1656: Andries de Graeff, raad en rekenmeester van de grafelijkheid van Hollant (L, fol.
202v).
17-9-1658: Andries de Graeff met ledige hand (L, fol. 203).
365. 70 pond hollands, verzekerd op het schoutambacht van Voirscoten.
27-4-1370: Philips Aerntsz. van den Damme, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden (AA, fol. 55v).
VOORSCHOTEN EN WASSENAAR
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366. Drie paar broedende zwanen in de ambachten Wassenaer en Voorschoten in de Rijn
tussen Valckenburch en Leyden.
17-8-1615: Jonheer George van Wassenaer, schildknaap, raad en baljuw van Wassenaer, neef
van de leenheer Lamorael, prins de Ligne (K, fol. 1bv).
VOORSCHOTEN EN ZOETERWOUDE
367. (circa 1390: 15 morgen broekland en 5 morgen geestland).
4-11-1355: Willem Aerntsz. van Damme en Jan Dircxz. van Langhevelt, neven van de leenheer
Dirc van Wassenaar, burggraaf van Leyden, krijgen recht van opvolging in het leen, dat wordt
gehouden door Lysbet, gehuwd met Dirc Claesz. en haar dochter Badeloghe (AA, fol. 25); N.B.:
zie ook leen 439.
10-3-1378: Philips Aerntsz. van den Dam en Jan Dircxz. van Langhevelt, neven van de leenheer
Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, krijgen recht van opvolging in het leen, dat wordt
gehouden door Lisebeth, gehuwd met Dirc Liclaesz. en haar dochter Badeloghe en op 15-3-1378
wordt bepaald dat het als erfleen zal versterven (AA, fol. 40v en A, fol. 24).
15-5-1421: Aernt van Dam, neef van de leenheer Heynric, heer van Wassenair en burggraaf van
Leyden (A, fol. 24).
24-12-1424: Aernt van Dam tocht zijn vrouw Lysbeth Jacobsdochter (A, fol. 43v).
Het leen wordt nu omschreven als:
10 morgen land te Voirscoten ten westen van de woning van Jan van den Bosch.
4-12-1430: Philips Aerntsz. van Dam draagt het recht van opvolging in de helft van het leen, dat
Aernt van Dam houdt, over aan zijn minderjarige broer Jacob Aerntsz. van Dam (B, fol. 17v).
Het leen 367 is gesplitst in 367A en 367B.
367A. 5 morgen land (1441: gemeen in de woning van Jan van de Bosch van de westzijde
in, met 5 morgen van het leen 367B).
15-2-1437: Jacob Aerntsz. van Dam, onmondig, hulde door zijn broer Philips van Dam, neven
van de leenheer Heynric van Wassenair, burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader Aernt
van Dam (B, fol. 24).
6-5-1441: Jacob Aerntsz. van Damme doet zelf hulde (B, fol. 51v).
6-9-1449: Dammas Reynersz., zwager en dienaar van de leenheer Jacob, heer van Wassenaer en
burggraaf van Leyden, na overdracht door Jacob Aerntsz. van Dam, neef van de leenheer (B, fol.
78).
367B. 5 morgen te Voirscoten, belend ten westen: de woning van Jan van Bosch (1446: 5
morgen gemeen met het leen 367A, half in Voorschoten, belend ten noorden: de
heerstraat, ten zuiden: de Vliet, ten westen: Pieter Ruysch en Willem Jacobsz., ten
oosten: het klooster Conincxvelt en de andere helft in Zoeterwoude, belend ten
westen: de kinderen van Jan Bosken, ten noorden: de Vliet, ten oosten: het klooster
te Reynsburch en ten zuiden: de watering; 1487: de helft van 10 morgen land te
Voorschooten, volgens de oude handvesten belend ten oosten: Dirck van Bosch en
het klooster Conincxvelt, ten westen: Dirck van Bosch, strekkende van de heerweg
tot in de Vliet, gemeen met Ghijsbrecht Jansz. en 5 morgen land te Zoeterwoude,
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belend ten oosten: het klooster Reynsburch, ten westen: Dirck van Bosch, strekkende van de Vliet tot in de watering).
15-2-1437: Philips Aerntsz. van Dam, neef van de leenheer Heynric, heer van Wassenair en
burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader Aernt van Dam (B, fol. 32).
20-3-1446: Dammaes Reynersz. na overdracht door Philips van Dam, neef van de leenheer
Heinric, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden (B, fol. 64).
16-8-1487: Cornelis van Bosch Dircxz., gehuwd met Baerte Florijsdochter, behoudens de bruikwaar ervan voor zijn ouders Dirck van Bosch en Baerte na overdracht door Dammas Reynersz.,
oud en ziek (C, fol. 40).
368. De helft van de woning van Jan Oem in Voirscoter - en Zoeterwouder ambacht, met
het huis dat er op staat, in totaal 7½ morgen in Voirscoten en 11 morgen in Zoeterwoude en aldaar 2½ morgen ten noorden van de Kerfmade.
16-2-1362: Jan Oem, gehuwd met Geertruidt, oom van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, te versterven op zijn 4 kinderen Philips, Zijmon, Jan en Sophie (A, fol.
32).
Uit het leen 368 zijn gesplitst de lenen 368A, 368B, 368C en 368D.
368A. Een vierde deel van het leen 368 (1468: 4 morgen 1½ hond land in Voirschooter - en
Zoeterwouder ambacht in Jan Oemenwoning en een vierde deel van een kampje).
..-.-13..: Philips Jan Cemenz. (AA, fol. 30).
29-9-1468: Philips Jansz. en krijgt het leen vanwege zijn armoede ten vrij eigen (C, fol. 2).
368B. Een vierde deel van het leen 368 (1430: 4 morgen 1½ hond land in Voirscoeter - en
Zoeterwouder ambacht in Jan Oemenwoning aan de oostzijde in 8½ morgen gemeen met Symon Jacobsz., belend ten westen: Katherijn Jan Oemendochter met
huis en erf, ten oosten: de kerk van Voirscoten met de geest en de erfgenamen, van
Dirc van den Rijn met broekland, benevens de helft van een kamp in Zoeterwouder
ambacht ten noorden van de Kerfmade, belend ten westen: Katrijn Jan Oemendochter, ten oosten: Sinter Claeskamp; 1437: de helft van 6 morgen land gemeen
met Simon Jacobsz., gelegen, over de Vliet in Zoeterwouder ambacht, belend ten
westen: Kathrijn Jan Oemendochter, ten oosten: de kinderen van Dirc van Rijn en
Jacob van Houdt, ten zuiden: Dirc Willem, ten noorden: de Vliet).
5-4-1418: Jacob van den Bosch Hugenz. bij dode van zijn vader Hughe Busch (A, fol. 22).
12-5-1421: Jacob van den Bosch Hugenz. met ledige hand (A, fol. 22).
17-5-1429: Heinric, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden doet samen met IJsbrant van
Alcmade, Jacob van Noorde, Jan Woutersz. en Dirc van Delf een uitspraak tussen Kerstijne,
weduwe van Jan Oem, en haar dochter Katherijn enerzijds en Jacob Hugez., Sijmon Jacobsz. en
Katherijn Jansdochter anderzijds over de verdeling van het land in Voirscoter - en Zoeterwouder
ambacht, genaamd Jan Oemenwoning, met erf plus een kampje in Zoeterwouder ambacht aan de
noordzijde van de Kerfmade, waarvan Jan Oem de helft van de woning en een derde van het
kampje in leen hield. Zijn opvolgers in het leen zijn de tweede partij. Kerstijn en haar dochter
Katherine krijgen als eigen goed de westelijke helft van de woning en de tweede partij de oostelijke helft als leen. Katherijne Jansdochter zal hiervan het deel hebben, grenzende aan dat van
haar moeder. Kerstijn krijgt een vierde deel van het kampje als eigen, de tweede partij houdt de
rest in leen, waarbij het deel van Katherine Jansdochter weer aan het land van haar moeder zal

166

grenzen. Kerstijn en haar dochter krijgen de gehele heemwerf, waarvan de helft leenroerig was
als vrij eigen, maar moeten hiervoor aan Jacob en Sijmon 16 Burgondische schilden geven, half
op 24-12-1429 en half op 12-6-1430. De eerste partij zal hebben een halve roede vanaf de muren
van het huis op de heemwerf, uitstrekkende ten halve sloot en zij zullen tweederde van de heemwerf beheinen van de noordzijde in en Jacob en Symon een derde van de zuidzijde in. Deze
laatsten hebben hun uitpad over hun land en dwars over dat van de andere partij tot aan de laan
(B, fol. 10).
27-9-1430: Jacob van den Busch tocht zijn vrouw Philips Alijt Jansdochter (B, fol. 11 en fol.
22v).
..-.-143.: Jacob van den Bosch krijgt 2 morgen land ten vrij eigen (B, fol. 10v).
15-5-1437: Jacob van den Bosch krijgt een nieuw handvest (B, fol. 10v).
13-1-1454: Hugo Jacobsz. van den Bosch krijgt, omdat hij veel kinderen heeft, de helft van 6
morgen land, gemeen met Sijmon Jacobsz. over de Vliet, ten vrij eigen (B, fol. 9b).
368C. Een vierde deel van het leen 368.
18-6-1400: Jan Jan Oemenz., bij kinderloos overlijden te versterven op Jacob Buffel en Agniese,
gehuwd met Jan Jacobsz. (A, fol. 21v).
12-5-1421: Jan Oem Jansz. met ledige hand (A, fol. 21v).
..-.-143.: Katrijn Jan Oemendochter (B, fol. 11).
368D. Een vierde deel van het leen 368 (1437: de helft van 2½ morgen land in Voirscoter
ambacht in Jan Oemenwoning van de oostzijde in, gemeen met Jacob van den
Bosch; de helft van 6 morgen land gemeen met Jacob van den Bosch over de Vliet
in Soeterwouder ambacht, belend ten westen: Katrijn Jan Oemendochter, ten
oosten: de kinderen van Dirc van den Rijn).
..-.-1421/1422: Zijmon Jacobsz. (A, fol. 32v).
1-10-1437: Symon Jacobsz. krijgt een vierde deel van 2½ morgen land te Zoeterwouder ambacht
aan de oostzijde van de Kerfmade ten vrij eigen (B, fol. 37).
8-10-1437: Symon Jacobsz. krijgt een nieuw handvest (B, fol. 36v).
7-9-1464: Jacob Wiggersz. krijgt de helft van 2½ morgen land in Voirschoter ambacht en de
helft van 6 morgen land in Zoeterwouder ambacht, die hij had geërfd van Sijmon Jacobsz., ten
vrij eigen (B, fol. 120v).
WARMOND
369. De woning te Warmond met land, strekkende in de lengte van de Lede tot de weg en
in de breedte van Lammekijn tot de hofstad van heer Jacob van de Woude (13..: met
5 morgen land).
9-1-1290: Diederic van Teylinghe, neef van de leenheer Phillips van Wassenaer (AA, fol. 36; B,
los afschrift ingestoken op fol. 41, origineel in het huisarchief Hackfort, het register AA geeft ten
onrechte 1390).
..-.-13..: Heer Dieric van Teylinghe (AA, fol. 4v).
..-.-13..: De vrouw van Willem van Naeldwijc (AA, fol. 36).
370. Een paar broedende zwanen rond de hofstad Out Alckemade te Warmont.
18-12-1663: Floris van Alckemade, heer van Out Alckemade, hulde door Gerrit van Groenenberch volgens procuratie d.d. 15-12-1663 (M, fol. 65).
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16-9-1709: Jonkheer Florentius Ignatius van Alckemade, onmondig, hulde door Gerard van den
Velden, volgens procuratie verleden op 15-9-1709 voor notaris Johannes van Swanenburgh te
Amsterdam door zijn moeder vrouwe Maria Henrietta van Scheltinga, mede om 1 morgen land
te Sassenheim van de hofstad Dever en de woning te Alckemade met 20 morgen land en 250
roede land in de Bergermeer en de Bergerban van de grafelijkheid volgens de oude brief d.d. 910-1653 te verzoeken, bij dode van zijn vader heer Floris van Alckemade, heer van Out Alckemade en Manegem (N, fol. 81v).
1-2-1718: Jonkheer Florentius Ignatius van Alckemade doet zelf hulde (N, fol. 81v).
WASSENAAR
371. De heerlijkheid van Arent Dorp met de hoge, middele en lage jurisdictie, omvattende
het huis, erf en bijbehorende landen, belend ten noorden: de oude heerweg, die langs
de zuidzijde van Waelsdorp loopt, ten westen en zuiden: de scheiding van Haechambacht, ten oosten: de oostsloot of vaart, van Luchtenburchs boomgaard en verder
in deze richting doorraaiende tot de oude heerweg.
14-2-1646: Heer Arent van Dorp, drossate van Isselsteyn, raad en hofmeester van de leenheer
Frederick Hendrik, prins van Orange, graaf van Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Diets,
lingen, Moeurs, Beuren, Leerdam, markies van der Veer en Vlissingen, heer en baron van Breda,
de stad Grave en de landen van Cuyck, Diest, Grimberghen, Herstal, Cranendonck, Warveston,
Arlay, Onseroy, Sint Vyth, Daesburch, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Iselsteyn, Sint Maertensdijck, Geertruydenberch, Chateau Renard, de Hooge en Laege Swaluwe, Naeltwijck, erfburggraaf van Antwerpen, van Besançon, erfmaarschalk van Hollandt, goeverneur van Gelderlant, Hollant, Zeelant, West Vrieslant, Zutphen, Utrecht, Overijssel, stad Groninghen en Ommelanden, Drenthe, Kapitein generaal en admiraal van de Verenigde Nederlanden, zoals hij het
complex had gekocht van Josina van Dorp, wiens vader, zijn oudoom Arent van Dorp het had
verbeterd o.a. met plantagie, en dat vroeger werd genoemd de woning van Dorp; na toestemming
van de leenheer d.d. 26-4-1643 (L, fol. 65).
20-5-1647: Heer Arent van Dorp met ledige hand (L, fol. 83v).
372. De hoge, middele en lage jurisdictie van het huis Waelsdorp of Bassen met de omringende landen, belend ten noorden: de grafelijke wildernis, ten zuiden: de herenweg en ten dele de plaats van de herenweg, ten westem Hubert Wouterslaantje tussen
de genoemde wildernis en de herenweg, ten oosten: de schinckel van de Caswatering.
4-8-1635: Cornelis Musch, griffier van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, na overdracht door Johan van der Veecken, raad en agent van de prins elect van Ceulen, en Diderick van
Noordinghen, agent van de graaf van Oostfriesland, namens heer Aelbert Henrick, prins de
Ligne etc., volgens procuratie d.d. 10-3-1635 (K, fol. 105).
31-8-1652: Jonkvrouwe Maria Elisabeth Musch, hulde door haar rentmeester Gerard Dominicus
van Roonhuysen volgens procuratie verleden op 17-7-1652 door haar oom meester Johan Casembroot, schepen te Rotterdam en commissaris generaal van de legerschepen, bij dode van haar
vader Cornelis Musch, heer van Waelsdorp, Carnisse, Nieuweveen, griffier van de Staten Generaal, hoogheemraad van Delfland (L, fol. 162).
7-4-1659: Jonkvrouwe Anna Catharina Musch, vrouwe van Waelsdorp, hulde door Gerard van
Roonhuysen, rentmeester, volgens procuratie verleden op 9-12-1658 door haar voogd meester
Johan van Duynen, burgemeester te ‘s-Gravenhage, na scheiding op 19-2-1655 met haar beide
zusters, o.a. Maria Elisabeth Musch, gehuwd met meester Mathijs Pompe, heer van Slingerlandt
en Dortsmonde, baljuw van Zuydt Hollandt, dijkgraaf van de Alblasserwaard, erfwatergraaf van
de Benedenwaard, oud raad van Dordrecht, bewindvoerder van de Oost Indische Compagnie ter
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kamer Amsterdam, door hun tante Maria Musch, weduwe van Pieter van Goeree, burgemeester
en vroedschap van Rotterdam, hun behouden oom meester Cornelis van Loo, oud raad van Dordrecht, en hun behouden neef meester Johan van Duynen, van de goederen van hun ouders heer
Cornelis Musch, ridder, en vrouwe Elisabeth Cats, die hertrouwd is met heer Diderick Pauw,
ridder, heer van Carnisse, meesterknaap van Hollandt (M, fol. 22v).
1-7-1669: Jonkheer Philips Jacob van Boetselaer, onmondig, vader: heer Carel van Boetselaer,
raad namens de ridderschap van Hollandt en Westvrieslandt in de admiraliteit te Amsterdam bij
dode van zijn moeder vrouwe Anna Catharina Musch (M, fol. 102v).
19-9-1712: Jonkheer Philips Jacob van den Boetzelaer, heer van Waelsdorp, onmondig, hulde
door notaris Adam van der Smaling te ‘s-Gravenhage volgens procuratie verleden op 16-9-1712
door zijn moeder Paulina Ipermans, bij dode van zijn vader heer Philip Jacob van den Boetzelaer, heer van Waelsdorp (N, fol. 136).
4-11-1712: Jean Louis Bose de la Calmette na overdracht door Adam van der Smaling, secretaris
van Waelsdorp, na koop op 3-10-1712 samen met het leen 378, voor 10.000 gulden en draagt het
over aan de leenheer Jacob, graaf van Wassenaer (N, fol. 127 en 128v).
373. De hoge, middele en lage jurisdictie van het huis Marlot met het aangrenzende gebied, strekkende uit het noorden van de grafelijkheidswildernis naar het zuiden naar
de Besuydenhoutse weg langs de landscheiding en de schey watering tot aan de landen of weiden van Meurskenswoning, aan de oostzijde van deze landen en de laan
van de genoemde woning naar de woning van Vermeeren tot de grafelijkheidswildernis, in het westen van de Schinckel van de Caswatering en langs de heerlijkheden van Waelsdorp en Arentsdorp, strekkende langs de vaart of sloot van Luchtenberchs boomgaard langs het Haegsebos tot aan de Besuydenhoutse weg.
14-2-1646: David van Marlot, heer van Banoy, Ossenberch, goeverneur van Prins Willem, zoon
van Frederick Hendrick, prins van Orange etc., president van de Hoge Krijgsraad van de Verenigde Nederlanden, ritmeester van een compagnie kurassiers, meesterknaap van Hollandt en
Westvrieslant (L, fol. 62v).
374. 30 schelling per jaar uit de tienden van Wassenair.
..-.-1...: Philips van Zantwijc (AA, fol. 2).
375. 40 schelling per jaar uit de tienden van Wassenair.
..-.-1...: Dieric van Langhevelt (AA, fol. 3).
376. 50 schelling per jaar uit de vlastienden te Wassenaer.
..-.-1...: Katherine Duvendochter (AA, fol. 2).
377. 5 pond per jaar uit de tienden van de Hasekamp.
..-.-...: Lysbeth Pietersdochter (AA, fol. 1). 1
378. 9 pond per jaar uit de tienden van Walicxdorp binnen Wassenaer.
4-11-1444: Mathijs de Buzer, rentmeester van de leenheer Heinrick, heer van Wassenair en
burggraaf van Leyden, na koop van diens neef Dirck van Zanthorst, die deze rente in leen hield
van jonkvrouwe Heijlwijff Jansdochter van Raephorst, weduwe van Costijn Jelijsz. van der
Goude, nicht van de leenheer (B, fol. 123v).
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24-5-1447: Vranck van der Boichorst na overdracht door Mathijs die Buzer (B, fol. 67).
20-9-1460: Adriaen van der Boechorst na overdracht door Franck van der Boichorst, neef van de
leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden (B, fol. 107v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 124 tot:
26-11-1580: Jonkheer Amelis van der Bouchorst na overdracht door Willem van der Duyn Joestenz. volgens procuratie verleden op 9-3-1580 door zijn vader jonkheer Adriaen van der Bouchorst (H, fol. 2).
23-12-1605: Jonkeer Nicolaes van der Bouckhorst bij dode van zijn vader jonkheer Amelis van
der Bouckhorst (I, fol. 6v).
4-1-1638: Cornelis Musch, heer van Waelsdorp, griffier van de Staten Generaal, na overdracht
door heer Nicolaes van Bouchorst, heer van Noortwijck en Wimmenom, afgevaardigde van
Holland in de Staten Generaal (K, fol. 126v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 372.
379. 5 pond per jaar uit de korentienden (1304: van de leenheer Didderic van Wassenaer)
te Wassenaer.
11-11-1304: Gherijd Galen, gehuwd met Machteld, neef van de leenheer Didderic van Wassenaer (AA, fol. 31v).
..-.-13..: Jan Gael (AA, fol. 2).
..-.-13..: Bartoud Gael (AA, fol. 31v).
380. De helft van Zanthorsterveen van de oostzijde in.
10-5-1378: Philips van Zanthorst met het recht van vervening, zolang als er iemand van de
zwaardzijde van Zanthorst leeft, na zijn dood mag zijn weduwe jaarlijks 3 dagen turf delven
(AA, fol. 53).
..-.-1430: Dirc van Zanthorst (B, fol. 17v).
381. Een heemwerf met ruim 4 morgen land (13..: de woning te Wassenaer van Philips
Heynnenz.).
27-4-1293: Heer Sixtus de paep, neef van de leenheer Didderic, heer van Wassenair, ridder,
krijgt recht van opvolging voor zijn neef Heynric (AA, fol. 32).
..-.-13..: Philips Heynenz. (AA, fol. 4 en 32).
382. 1½ hond land bij de woning van Philips Hughenz. te Wassenaer.
..-.-1...: Gherijt de moilnaer (AA, fol. 2).
383. 2 hond land in het ambacht van Zuijtwijc, belend ten oosten: het huis van Dammes
Kostersz.
9-3-1361: Dirc Haeskijnsz., neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden,
ridder (AA, fol. 29v).
384. 2 hond land of een half kampje gemeen met de graaf te Wassenaer.
..-.-1...: Dieric Diddekiaensz. (AA, fol. 2v).
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385. De helft van 4½ hond land (1439: in het ambacht Zuijtwijc te Oistdorp), gemeen met
Airnt Dircxz. (1439: in een kamp, genaamd de Rietkamp), belend ten oosten: de oude
laan.
16-5-1373: Airnt Dircxz. (A, fol. 25v).
15-5-1421: Haesgen, de weduwe van Baern van Leyden, hulde door Boudijn Airntsz. (A, fol.
26v).
25-2-1439: Jan Baerntz. van Leyden bij dode van zijn moeder Haze, weduwe van Baernt Jansz.
(B, fol. 41).
386. 2½ hond land in het ambacht van heer Dieric van Zuydwijc te Wassenair, achter het
huis van Dammas Costersz.
..-.-13..: Aechtkiaen Aerntsdochter, gehuwd met Didde Gheyenzoonsz. (AA, fol. 3v en 63v).
387. 1 morgen land voor de woning te Zandwijc.
..-.-1...: Philips van Zandwijc (AA, fol. 2).
388. 1½ morgen land te Wassenaer.
1-10-1482: Jan Nanne Paedze na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 337 (C, fol. 26v).
389. 2 morgen land (1482: ten zuiden van het huis Raephorst, 1564: in 4 morgen gemeen
met Gherijt Aemtsz.), belend ten oosten: (1564: Jacob Jacobsz., 1616: de laan van
Stalpaertshout), ten westen: (1564: Bouwen Jansz., schout van Wassenaer, 1616: Jacob Jacobsz. Hillenaer), ten noorden: (1567: de veenwatering, 1616: de banwatering),
ten zuiden: (1564: Jacob Jacobsz., 1616: de laan van Stalpaerts hout).
13-2-1451: Witte Willemsz. van Walicxdorp, neef van de leenheer Jacob, heer van Wassenaer en
burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen (8, fol. 83).
25-4-1482: Heer Dirck van den Bossche (C, fol. 29).
8-2-1490: Bouwen Stoeldraeyer bij dode van heer Dirck van den Bossche, pastoor, en draagt het
leen over aan Jacob Willem Dammaszoonsz. (C, fol. 48).
28-8-1501: Marie, gehuwd met Claes Cop Jonghe Jacopsz., bij dode van haar vader Jacob Willemsz. (D, fol. 18).
3-2-1537: Heer Willem Jansz. van Leeuwen, priester, hulde door zijn broer Arent Jansz. van
Leeuwen, bij dode van zijn nicht Marie Jacobsdochter (E, fol. 30v).
27-4-1545: Arent Jansz. van Leeuwen bij dode van zijn broer heer Willem van Leeuwen, priester, met confirmatie van de erfpacht van 5½ pond hollands, die Marijken Jacobsdochter, gehuwd
met Adriaen Gerijtsz. Paert heeft gegeven aan Jonge Arent Gerijtsz. met kwijtschelding voor de
laatste van verzuim, en draagt het leen over aan Jonge Arent Gerijtsz. (E, fol. 64 en 65).
16-2-1560: Thonis Arentsz. te Wassenaer, simpel, hulde door Thonis Jacobsz. aldaar en draagt
het leen over aan zijn halfbroer van vaderszijde Gherijt Aerntsz., onmondig, hulde door Bouwen
Jansz., schout te Wassenaer (F, fol. 69).
22-12-1567: Gherrijt Aerntsz. doet zelf hulde (F, fol. 69).
9-7-1579: Meester Willem Jansz. Schouten, rekenmeester van de rekenkamer te Utrecht, na
overdracht door Gerrit Aerntsz. te Wassenaer (G, fol. 86).
18-12-1606: Cornelis Schouten te Alckmaer bij dode van zijn vader Willem Jansz. Schouten (I,
fol. 9).
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15-7-1616: Dirck van Flory, onmondig, hulde door zijn broer Anthonis Flory, bij dode van zijn
neef Cornelis Schouten (K, fol. 5b).
20-6-1645: Johan Duyst van Voorhout na overdracht door meester Dirck van Flory (L, fol. 57).
17-9-1649: Johan Duyst van Voorhout met ledige hand (L, fol. 57).
22-6-1667: Hendrick Duyst van Voorhout bij dode van zijn vader Johan Duyst van Voorhout,
burgemeester van Delft (M, fol. 89).
17-5-1675: Jonkvrouwe Maria Duyst van Voorhout, onmondig, mede namens haar zuster jonkvrouwe Geertruyda Duyst van Voorhout, hulde door haar rentmeester Willem van Assendelft
volgens procuratie verleden op 16-S-1675 voor notaris Gerard Assendelft te Delft door haar
moeder Geertruyda van der Burch, bij dode van haar vader meester Heyndrick Duyst van Voorhout, heer in Moerkercke en Middelharnis, burgemeester te Delft, volgens octrooi d.d. 11-8-1674
en testament gepasseerd op 26-9-1664 voor notaris Willem van Assendelft te Delft (M, fol.
139v).
13-9-1690: Geertruyt Cornelia van der Moere, vrouwe van Haringkarspel, oud 5 jaar, hulde door
meester Paulus Deurven, mennonist, executeur testamentair van haar in juli 1689 overleden
vader, bij dode van haar moeder vrouwe Geertruyt Duyst van Voorhout, gehuwd met Julius van
der Moer, heer van Haringkarspel (M, fol. 210).
11-6-1691: Vrouwe Maria Duyst van Voorhout, gehuwd met Frederick Adriaen, baron van
Rhede, vrijheer van Renswoude, hulde door meester Paulus Deurven volgens procuratie d.d. 195-1691, bij dode van haar nicht Geertruyt Cornelis van der Moer, vrouwe van Haringcarspel (M,
fol. 213).
7-1-1712: Johan Buys, klerk van de leenkamer van Hollandt, doet hulde ten behoeve van vrouwe
Maria Duyst van Voorhout, gehuwd met Frederick Adriaen, baron van Rhede, vrijheer van
Renswoude, na overlijden van meester Paulus Deurven (M, fol. 213).
18-12-1717: Adriaen van Meurs, schepen te Hulst, doet hulde ten behoeve van vrouwe Maria
Duyst van Voorhout, gehuwd met Frederick Adriaen, baron van Rhede, vrijheer van Renswoude,
na overlijden van Johan Buys (M, fol. 213).
14-12-1736: Meester Cornelis Backer, oud-schepen van Amsterdam, na overdracht door meester
Cornelis van der Kest, advocaat en notaris te Delft, volgens procuratie verleden op 29-4-1735
voor notaris Jacobus Wijnants te ‘s-Gravenhage door vrouwe Maria Duyst van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude, aldaar (O, fol. 42).
390. Een woning met 2 morgen land bij de duinen van Wassenaer, belend ten oosten:
(13..: het Aelmisland), ten zuiden: (13..: Aernt Dircsz.), ten westen: (13..: de jonkvrouwe van Roderise), ten noorden: (13..: de duinen).
..-.-1...: Elsbien, weduwe van Symon Oudaen (AA, fol. 2).
..-..13..: Gherijt Elsbien (AA, fol. 63v).
391. 2 morgen 1½ hond land te Wassenair in het ambacht van de jonkvrouwe van Roderise in heer Wolwijns kamp, belend ten westen: de kinderen van Jan heer Sijmonsz.
met 1 morgen land.
3-3-1370: Jonghe Gherijt Coppairtsz. na opdracht uit eigen (AA, fol. 36v).
392. 2 morgen ½ hond land te Wassenair in heer Wolwijns kamp, belend ten westen:
Jonge Gherijt Coppairtsz. (137.: de woning, waarin Dirc Jan Trudenz. woont, met de
heemwerf en een roede breed stuk land achter het huis).
3-3-1371: Florijs van Sevenhuysen na opdracht uit eigen, te versterven op zijn zusterszoon Jan
Dirc (AA, fol. 36v).
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..-.-137.: Dirc Jan Trudenz. (AA, fol. 63v).
..-.-137.: Jan Trudenz. koopt 2 morgen veen ten vrij eigen (AA, fol. 52v).
393. 11 hond en 3½ hond land in het ambacht van Zuijdwijc, dat Wassenair heet.
..-.-1...: Gherijt Stiermansz. (AA, fol. 3).
394. 2½ morgen land, belend ten oosten: de erfgenamen van Jan Symon Galenz., ten zuiden: de nieuwe zijl, ten westen: IJsbrant Boudeciaenz., ten noorden: strekkende in de
clingen (1439: in Wassenaer bij de borch).
..-.-13..: Bartholomees heer Florijsz. (A, fol. 26).
27-3-1367: Bartholomees heer Florijsz. krijgt recht van opvolging bij kinderloos overlijden voor
Airnt Dircsz. van Delf, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder
(A, fol. 26 en 40).
15-4-1421: Haestgen, weduwe van Bairn van Leyden, hulde door Boudijn Aerntsz. (A, fol. 26v).
25-2-1439: Jan Baerntsz. van Leyden bij dode van zijn moeder Haze, weduwe van Baernt Jansz.
(A, fol. 41; vermeld als leenman in 1473, L.H. 283, fol. 29v).
395. 1 morgen land te Vorenbroec en 2 morgen land bij Obels huis.
..-.-13..: Symon Gail, het eerste perceel na Claes Heymensz. en het tweede na dode van Willem
Mattenz. (AA, fol. 13).
396. Een woning met 3½ morgen land van de westzijde in.
..-.-1...: Claes van Zandwijc (AA, fol. 4).
397. De woning, waarin Dirc van Boemgaert woont, met 4 morgen land te Wassenair te
Boemgaert, belend ten oosten: Jacob Hughenz., ten zuiden: de Veenwatering, ten
westen: Dirc van Boemgaert (1449: Willem van Boegaert), ten noorden: de buurweg.
2-1-1383: Dirc Boemgaert, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden,
ridder, na opdracht uit eigen (AA, fol. 62 en A, fol. 24v).
15-5-1421: Claes Horst (A, fol. 24v; Dircxz., Rep. fol. 72v).
20-1-1449: Willem van Boogaert, gehuwd met Ave Gherijtsdochter (volgens gelijktijdig opschrift Pietersdochter), neef van de leenheer Jacob van Wassenair, burggraaf van Leyden, bij
dode van zijn vader Claes Horst (A, fol. 78).
25-2-1454: Aernt Dirck Aerntsz. bij dode van zijn oom Willem van Boogaert (A, fol. 97).
14-3-1463: Dirck Jacobsz. na overdracht door Aerndt Dircxz. (A, fol. 117v).
398. 4 morgen veen, belend ten oosten: Pieter Foyenz. met zijn veen, ten westen: het veen
van Philips Hugez.
9-2-1375: Wouter Symon Galenz., neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder (AA, fol. 37v en B, fol. 26v).
22-1-1434: Claes Jansz., neef van de leenheer Heynric, heer van Wassenair, burggraaf van Leyden (6, fol. 42v).
21-9-1475: Meester Jan Claesz., hulde door zijn broer Berthelmees Claesz., na overdracht door
zijn vader Claes Jansz., schout van Wassenaer (C, fol. 12).
26-11-1507: Jonkvrouwe Mergriete Willem de Latersdochter, gehuwd met Cornelis Jansz. van
Noorden, bij dode van haar oom meester Jan Claesz., priester (D, fol. 27v).
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10-10-1558: Henrica Cornelis Jans van Noordensdochter, hulde door Cornelis Claesz. Goudtsmit
te Leyden, bij dode van haar moeder jonkvrouwe Margriete Willem de Laetersdochter (F, fol.
58).
399. 4 morgen land te Boemgaarde, belend ten westen: (13..: Dirc van der Loe en Dirc van
den Veen).
..-.-1...: Dieric van den Vene (AA, fol. 3v).
..-.-13..: Dirc van den Veen (AA, fol. 63).
400. 2 morgen veen, waarvan de andere helft aan Aernt Dircsz. toebehoort, belend ten
westen: Willem Aerntsz. met land, dat vroeger het Groenvelder Veen heette (1557:
Anthonis Jansz.), en oosten: Vorenbroeckerveen (1557: Dirck Jansz. Bol), ten noorden: (1557: de banwatering), ten zuiden: (1557: de scheiding), gelegen bij (1726: de
woning Langen? horst); 2 morgen veen, die vroeger van Philips van Zandwijc waren
en die Jan Trudenz. vrijkocht van Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, belend ten westen: Matheus Aerntsz., ten oosten: Jacob van den Deyl, ten zuiden: de scheiding, ten noorden: een banwatering.
2-5-1378: Wouter Symon Galenz. na opdracht uit eigen en met het recht van elk jaar een dag turf
te delven (AA, fol. 52v en B, fol. 26v).
22-1-1434: Claes Jansz., neef van de leenheer Heynric, heer van Wassenair en burggraaf van
Leyden (B, fol. 42v).
Het leen 400 is verminderd tot het leen 400A.
400A. Het eerste perceel van het leen 400.
18-11-1473: Thielman Oom na overdracht door Claes Jansz., schout te Wassenaer, beiden neven
van de leenheer (C, fol. 11).
24-7-1498: Jan Oom van Wijngaerden die Oude bij dode van zijn broer Tielman Oom (D, fol.
7).
14-5-1500: Goedschalc Oem van Wijngaerden bij dode van zijn vader Jan Oem van Wijngaerden de Oude (C, fol. 75).
2-10-1510: Jan Oom van Wijngaerden bij dode van zijn vader Godschalck Oem van Wijngaerden (D, fol. 38v).
8-2-1557: Anthonis Jansz. te Wassenaer na overdracht door Jan Oom van Wijngaerden (F, fol.
36).
28-1-1577: Adriaen Thoenisz. te Wassenaer bij dode van zijn vader Anthoenis Jansz. (G, fol.
59).
15-6-1635: Theunis Adriaensz. Ruychrock bij dode van zijn vader Anthoenis Jansz. (G, fol. 59).
21-11-1644: Doctor Arnoldus de Reeck na overdracht door Theunis Adriaensz. Ruychrock te
Wassenaer (L, fol. 44).
12-4-1652: Andries de Reeck bij dode van zijn vader doctor Arnoldus de Reeck (L, fol. 157).
23-7-1662: Catharina de Reeck, laatst weduwe van Willem de Cock, zwager: meester Johan de
Cocq, advocaat voor het Hof van Justitie in Hollandt, volgens procuratie verleden op 14-7-1662
voor notaris Pieter van Groenewegen te ‘s-Gravenhage en draagt het leen over aan meester Willem Goes, raad ordinaris in het Hof van Hollandt (M, fol. 49v).
7-11-1687: Meester Johan Goes van Absmade, oud-burgemeester van Leyden, bij dode van zijn
vader Willem Goes, heer van Boeckhorstenburgh, eerste raad in het Hof van Hollandt, Zeelandt
en Vrieslandt (M, fol. 201v).
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2-7-1691: Meester Daniel Goes, advocaat voor het Hof van Hollandt, jongste broer - en bij dode
van meester Johan Goes van Absmade, oud-burgemeester te Leyden, volgens zijn te ‘s-Gravenhage op 15-9-1688 gepasseerd testament, waarin hij aan zijn broers Daniel en Robbert Goes elk
5000 gulden vermaakt en volgens octrooi d.d. 11-3-1688 (M, fol. 215v).
21-1-1698: Robbert Goes, resident van deze Staat bij het Hof van de koning van Denemarken te
Coppenhagen, na overdracht op 15-1-1698 voor schepenen te Wassenaer samen met de woning
en de landen genaamd Langenhorst door zijn broer meester Daniel Goes, advocaat voor het Hof
van Hollandt (N, fol. 39).
30-3-1726: Jonkvrouwe Anthonetta Goes te ‘s-Gravenhage, vrouwe van Boeckhorstenburgh,
hulde door Hendrick van Heteren, raad en vroedschap aldaar, volgens procuratie op 29-3-1726
voor notaris Gijsbert de Cretzer verleden, bij dode van haar vader Robbert Goes, gezant aan het
Hof van Denemarken (N, fol. 204).
401. 2 morgen land in Riebroeck aan de westzijde van de laan: 2½ morgen land in de
Grote kamp en 2 hond land bij ver Clarenkamp (13..: 5 morgen land in het ambacht
van heer Dirc van Zuijdwijc te Wassenaer).
12-8-1305: Badeloghe, tante van de leenheer Didderic van Wassenare (AA, fol. 31v).
..-.-13..: Badeloghe, gehuwd met Gherijt van Oestgheest (AA, fol. 3v en 31v).
402. 3 morgen land, die Jacob Dircsz. in leen hield en ten vrij eigen kocht, belend ten
zuiden en westen: de erfgenamen van Claes Woutersz., ten noorden: een banwatering, ten oosten: het land van Rosenburch; 2 morgen veen, belend ten westen:
Willem Aerntsz. met het Groenvelder Veen, ten oosten: het Vorenbroeker Veen.
2-5-1378: Aernd Dircsz. van Delf na opdracht met eigen (AA, fol. 52v, A, fol. 25v en B, fol.
40v).
15-5-1421: Haestgen, weduwe van Bairn van Leyden, hulde door Boudijn Aerntsz. (A, fol. 26v).
25-2-1439: Jan Baerntsz. van Leyden bij dode van zijn moeder Haze, weduwe van Baernt Jansz.
(A, fol. 41).
403. 6½ (13..: 7) morgen land genaamd de Rughenbroec (13..: belend ten oosten: Bartout
Gael, ten westen: Willem Hugez., ten noorden: Jacob Steynelden man en Willem
Hughenz.).
..-.-13..: Jan Gael (AA, fol. 2).
..-.--13..: Bartout Gael (AA, fol. 64).
404. 7 morgen land te Wassenaer in Zuytwijcker ambacht genaamd de Ruygenbroeck
(1682: aangegeven, met W, X en Y op de kaart van de landmeter Abraham Persijn
d.d. 23-9-1678), belend ten oosten: de hofstad van Haisbroick (1682: de laan van
Haesbroek aangegeven met P), ten westen: de erfgenamen van Gherijt Willem
Hugez., ten zuiden: (1580: Willem Henricxz.), ten noorden: (1580: Gerrit Willem
Hugenz.).
17-3-1446: Vranck van der Boeckhorst, neef van de leenheer Heinric, heer van Wassenair en
burggraaf van Leyden, na overdracht door Dirck van Bakenesse (B, fol. 63v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 378 tot 19-5-1627 en daarna aan die van
het leen 35 tot:
1-7-1682: Jonkheer Borchard Amelis van Coeverden, onmondig, hulde door notaris Daniel van
den Bossche te ‘s-Gravenhage volgens procuratie te Deventer verleden door zijn vader Jacob van
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Coeverden toe den Stoevelaer bij dode van heer Unico Ripperda, heer van Hengelo en Boxbergen, en draagt het leen over aan Hermanus van der Nieupoort, geschutgieter in den Haghe,
voor 850 gulden als onderdeel van de koop van de hofstad Haesbroeck voor 16.200 gulden op
een veiling in den Haghe op 23-10-1679 (M, fol. 175).
17-6-1704: Agnes Angela Wegewart, weduwe van Cornelis Suyskens, hulde door haar zoon
Pilippus Suyskens volgens procuratie verleden op 11-6-1704 voor notaris Nicolaes van Aken te
‘s-Gravenhage, mede om de hofstad Haesbroek van de Staten van Holland te verzoeken, bij dode
van haar oom maternel Hermanus van der Nijpoort (N, fol. 78).
6-5-1715: Philip Suyskens namens zijn moeder met ledige hand (N, fol. 78).
18-5-1724: Meester Philips Anthony Suyskens te Uytrecht bij dode van zijn moeder Agnes
Angela Wegewaert (N, fol. 192).
10-9-1742: Joan van Gijbeland, baljuw van Wassenaer en Zuijdwijk, als curator op 2-2-1742
aangesteld door het gerecht aldaar over de boedel van Philippus Anthonius Suyskens, aldaar
overleden op de hofstad Groot Hasebroeck in april 1741, op verzoek van Henrico Coeck en
Charles de Reques, kooplieden te Amsterdam, namens de erfgenamen van Catharina Wegewaert,
weduwe van Francisco van Susteren en Claes Aelbertsz. Claverweyde, en Leendert Aelbertsz.
Claverweyde, mede namens de meerderen minderjarige erfgenamen van Maertie van Leuwen,
weduwe van Albert Arisse Claverweyde, en Pieter de Mortier namens de erfgenamen van Barbera Wegewaert, weduwe van kolonel Ventris Colombine (O, fol. 105).
405. Een woning met 10 morgen (1624: 10 morgen 2 hond 97 roede) land te Zuijdwijck,
genaamd Ricxdorp (1670: belend ten noorden en westen: de Grafelijkheid van Hollandt, ten zuiden en oosten: de erfgenamen van de heer van Wimmenum).
14-8-1376: Heynric Pieter Galenz., gehuwd met Fijen, nicht van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, na opdracht uit eigen (AA, fol. 36 en A, fol. 23v).
15-5-1421: Symon Heinricsz. (AA, fol. 24).
14-2-1463: Dirck Symon Heinricxz. bij dode van zijn vader Symon Heinricxz. (B, fol. 116v).
..-.-1470: Symon Dircxz., oud 6 jaar, krijgt uitstel van verheffing na dode van zijn vader Dirck
Symonsz. (C, fol. 4v).
31-3-1479: Symon Dircxz. doet hulde (C, fol. 18).
15-3-1493: Jacob Willemsz., burgemeester van Amsterdam, na overdracht door heer Symon,
priester, die hiertoe toestemming heeft van de bisschop van Utrecht (C, fol. 55).
28-8-1501: Marie, gehuwd met Claes Cop Jonghe Jacopsz., bij dode van haar vader Jacob Willemsz. (D, fol. 18).
3-2-1537: Heer Willem Jansz. van Leeuwen, priester, hulde door zijn broer Arent Jansz. van
Leeuwen, bij dode van zijn nicht Marie Jacobsdochter (E, fol. 30).
8-11-1542: Cornelis Claesz. wantsnijder te Leyden na overdracht door heer Willem Jansz. van
Leeuwen (E, fol. 47).
20-8-1557: Marijtgen Cornelis Claesz. wantsnijdersdochter te Leyden, gehuwd met Huych
Claesz. laeckencooper, bij dode van haar vader Cornelis Claesz. wantsnijder (F, fol. 41v).
19-3-1591: Laurens Huygensz. Ghael te Leyden bij dode van zijn moeder Maritgen Cornelisdochter (H, fol. 58v).
26-7-1591: Thijman Jansz. van der Graft te Leyden na overdracht door Laurens Huygensz.
Ghael (H, fol. 63).
28-7-1591: Willem Jacopsz. te Leyden na overdracht door Thijman Jansz. van der Graft (H, fol.
63v).
22-9-1591: Cornelis Jan Fransz. te Leyden na overdracht door Willem Jacobsz. aldaar (H, fol.
64v).
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6-11-1615: Jan van Schuylenburch, baljuw van Abbenkerck, volgens procuratie verleden op 2610-1615 voor notaris Adriaen Claesz. Paets te Leyden, mede namens zijn broers Willem - en
Arent van Schulenburch, bij dode van zijn oom Cornelis Jan Fransz. volgens octrooi d.d. 10-41614 en testament d.d. 16-4-1614, waarin hij de kinderen van wijlen zijn broer Jan tot erfgenamen benoemt ten overstaan van Vrederick Cornelisz. Cousebant te Hairlem en Jan van Voorde te
Leyden, en draagt het leen over aan doctor Reynier de Bout of Boutius, professor in de medicijnen te Leyden (K, fol. 3).
25-3-1624: Clementia Willemsdochter, hulde door haar broer Adriaen Willemsz. laeckencoper
volgens procuratie verleden op 19-3-1624 voor notaris Claes van der Meer te Leyden, bij dode
van haar man doctor Reynerus Boutius en na overdracht voor weesmeesters van Leyden op 183-1624 door Cornelis van Swaenburch, professor in de rechten aldaar, mede namens Jan Boutius,
doctor in de medicijnen te Rotterdam, volgens procuratie verleden op 13-10-1623 voor schepenen aldaar, en meester Willem de Bout, officier van de stad Leyden, als voogden van Gerard
Boutius, oud 17 jaar, zoon van wijlen doctor Reynerus Boutius en diens eerste vrouw Leonora
Fabius (K, fol. 33).
25-7-1650: Wilhelmus Boutius na overdracht door Jan van Berckel, ontvanger generaal van
Hollandt, volgens procuratie verleden op 17-12-1649 voor notaris Arent Joachim Raven te
Leyden, namens zijn moeder Clementia van der A, weduwe van Reynerus Boutius (L, fol. 123).
12-11-1660: Heer Amelis van Bouchorst, heer van Wimmenum, baljuw en dijkgraaf van Rhijnlandt na overdracht door Wilhelmus Boutius, kapitein van een compagnie gardes in dienst van de
Staten van Hollandt en Westvrieslandt (M, fol. 41v; 28-3-1670: het leen wordt belast ten behoeve van de weesmeesters van Delft met 15.000 gulden, afgelost op 27-11-1670, M, fol. 113v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 35.
406. De woning van Zandwijc met 9 morgen land en 2 morgen land over de Rijn (1...: in
het ambacht van Willem van Oestgheest).
25-3-1259: Florens, bloedverwant (cognatus) van de leenheer Dirc, jonkheer (domicellus) in
Wassenair, krijgt het recht van opvolging voor een dochter, indien hij geen zoon heeft (AA, fol.
28v en 34).
..-.-1...: Symon van Zandwijc, het tweede perceel namens zijn vrouw (AA, fol. 13 en 28v, vóór
27-8-1322 blijkens L.H. 2, fol. 26v).
407. 11 morgen clingen, belend ten oosten: het leen 408, ten zuiden en westen: Jan Doenen
(1670: de kinderen van Jochum Jan Damen), ten noorden: Anthonis van Flory en
meester Jan Schouten (1670: Appolonia van Flory, 1704: de markies de Thuars)
zijnde een deel van (1655: de woning en landen van Duynstede, 1704: de hofstad
Vreeburgh) met het recht van warande.
8-1-1621: Cornelis van Flory na opdracht uit eigen door Anthonis van Flory, raad van het huis
van Egmont, en meester Jan Schouten, doctor in de rechten te Wassenaer (K, fol. 24v).
2-1-1650: Anthonis Goeteris als op 2-1-1637 door het Hof van Hollandt aangestelde curator van
de boedel van de inmiddels overleden Anthonis Flory, raad in het huis van Egmont, en van zijn
onmondige kinderen met een vierde deel en meester Johan Boot, advocaat voor het Hof van
Hollandt, in plaats van zijn overleden vader Jacob Boot op 8-4-1639 door het Hof aangesteld als
curator van de boedel van meester Johan Schouten volgens een sententie van het genoemde Hof
uit 1634, met drie vierde deel na verzuim bij dode van Cornelis van Flory (L, fol. 115v en 116v).
18-10-1655: Dirck van Flory, mede namens zijn broer Ludolff van Flory en zijn zusters Maria -,
Anthonetta - en Appolonia van Flory, allen kinderen van wijlen Anthonis van Flory, na overdracht door meester Johan van Boot, advocaat voor het Hof van Hollandt, met drie vierde deel
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voor 1650 gulden volgens akkoord gesloten op 30-6-1654 voor het gerecht van Wassenaer (L,
fol. 195v en fol. 197).
11-4-1661: Dirck van Flory, mede namens zijn zusters Anthonettaen Appolonia van Flory met
twee vijfde deel bij dode van zijn zuster en broer Maria van Flory en Ludolff van Flory (M, fol.
46).
24-11-1670: Appolonia van Flory, hulde door Johan van der Cley, schout van Wassenaer, bij
dode van haar broer Diderick van Flory en haar zuster Anthonetta van Flory met twee derde deel
en mag op 4-12-1670 bij testament over het leen beschikken (M, fol. 120v en 121).
17-6-1704: Reynier Berckelbach ten behoeve van de erfgenamen van George Levaceur, markies
de Thuars, die het leen uit de boedel van wijlen Appolonia van Flory had gekocht (N, fol. 79).
9-1-1712: George Everhards, kapitein van de burgerij in den Haghe, na koop uit de boedel van
George le Vaseur, markies de Thuars en overdracht door Nicolaes van Amerongen (N, fol.
119v).
17-3-1722: Theodorus van Velthuysen te Gouda na koop voor 5250 gulden samen met de woning Duynstede met 25 morgen 3 hond 35 roede land, 29 morgen duinen of clingen, 3 hond 25
roede teelland en 11 morgen 4 hond 81 roede crocht en geestland met els beplant, door bemiddeling van Jacob van Schevichoven bij executie op 14-2-1720 op verzoek van Hendrick Brasser
en David Spruyt, ten laste van Anna van Rhijnsburch van Wouw, gehuwd met George Everhard,
juwelier in den Haghe (N, fol. 175).
13-3-1742: Jan Crijnen Remmerswael te Wassenaer na overdracht door Jacob van Schevichoven, secretaris aldaar, zwager van - en volgens procuratie verleden op 23-1-1741 voor notaris
Herbert van der Mey te Rotterdam door Theodorus van Vefthuysen aldaar als deel van een
woning, erf, tuin, boomgaard, berg, schuur, bepoting en beplanting, vanouds genaamd Duynstede, groot 25 morgen 3 hond 35 roede en 29 morgen duinen of clingen, belend ten oosten:
Claes Claverwyde en het leen 408, ten zuiden: de heerweg, ten westen: Mylady Cadogan en
burgemeester Tenhove, ten noorden: de Caswatering (O, fol. 102).
408. 14 morgen clingen of bergen te Wassenaer met de wildernis van konijnen, belend ten
oosten: het godshuis, ten zuiden: de heerweg, ten westen: het kapelrieland van Sint
Pieter, ten noorden: de woning van Arent van Bogert (1670: Appolonia van Flory en
de erfgenamen van Elisabeth van Cuyck van Mierop, 1704: de markies de Thuars en
-, 1712: George Everhards). Het leen is in 1614 vermeerderd met 4 morgen geestland
aan de westzijde ervan, belend ten zuiden: een weide van het kapelrieland van Sint
Pieter, ten westen: de kinderen van Jan Damen (1670: de kinderen van Jochum Jan
Damen, 1704: de markies de Thuars, 1712: George Everhards), ten noorden: de weduwe van Claes Reynen (1670: Appolonia van Flory, 1704: de markies de Thuars,
1712: George Everhards).
8-7-1453: Willem Dirck Geerlofszoonsz., te versterven bij kinderloos overlijden op zijn broer
Servaes Dircksz., na opdracht uit eigen door Dirck Geerlofsz., waarbij de bewoner van diens
woning het recht zal hebben om het leen te gebruiken met beesten en schapen en er gaar af mag
etten (6, fol. 96).
5-5-1460: Cornelis Servaesz. bij dode van zijn oom Willem Dircxz., behoudens de lijftocht van
Dirck Geerlofsz. (B, fol. 106).
2-10-1476: Jan Oom van Wijngaerden de Oude na overdracht door heer Cornelis Servaesz.,
priester (C, fol. 15v).
14-5-1500: Goedschalc Oem van Wijngaerden bij dode van zijn vader Jan Oem van Wijngaerden de Oude (C, fol. 75).
2-10-1510: Jan Oom van Wijngaerden bij dode van zijn vader Godschalck Oem van Wijngaerden (D, fol. 38v).
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3-1-1558: Johan van Wassenhove na overdracht door Jan Oom van Wijngairden Goidschalcxz.
(F, fol. 47v).
8-5-1570: Jan Pijnsz., baljuw van Wassenaer, ten behoeve van de Koninklijke Majesteit, omdat
Johan van Wassenhove vanwege de troebelen voortvluchtig is, blijkens een brief van de kamer
van de rekening van Hollandt d.d. 28-4-1570 (G, fol. 21v).
3-2-1578: Gelain van Wassenhoven bij dode van zijn vader Johan van Wassenhoven na verzuim
(G, fol. 75).
26-11-1580: Jan van Wassenhoven, onmondig, oom: jonkheer Daniel van Wijngaerden, na overdracht door zijn broer Geleyn van Wassenhoven en draagt het leen over aan Jan Michiel Louffsz.
(H, fol. 1).
19-10-1590: Meester Dirck Schouten, advocaat voor het Hof van Hollandt, na overdracht door
Jan Michiel Louffz. (H, fol. 56v).
19-4-1594: Meester Willem Schouten in den Haghe bij dode van zijn zoon Dirck Schouten (H,
fol. 87v).
18-12-1606: Cornelis Schouten te Alckmaer bij dode van zijn vader Willem Schouten (I, fol. 9).
15-6-1616: Cornelis van Flory, procureur voor het Hof van Hollandt, bij dode van zijn neef
Cornelis Schouten (K, fol. 5b).
11-1-1619: Cornelis van Flory breidt het leen uit met 4 morgen vicarie land, dat hij voor 2 pond
hollands per jaar in erfpacht houdt van jonkheer George van Wassenaer, baljuw van Wassenaer,
als possesseur van een vicarie op het Sint Pietersaltaar in de kerk van Wassenaer, waarvan de
leenheer Lamorael, prins de Ligne, etc. patroon is (K, fol. 18v).
24-7-1649: Cornelis van Florry met ledige hand (K, fol. 19).
21-1-1650: Antonis Gouteris als curator met drie vierde deel van 14 morgen en een vierde deel
van 4 morgen en meester Johan Boot als curator met de rest van het leen op gelijke wijze als het
leen 407 (L, fol. 115v en 116v).
18-10-1655: Dirck van Flory op gelijke wijze als het leen 407 tegen betaling van 300 gulden
samen met drie vierde deel van de woning en de landen van Duynstee voor 4257 gulden (L, fol.
195v en fol. 197).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 407 tot:
17-6-1704: Reynier Berkelbach ten behoeve van Elisabeth le Vasseur d’Ardenay namens haar
man François Fuquet de Simonville, ridder, commandeur en administrateur van de commanderij
van Broigny bij Arleans volgens procuratie verleden op 6-11-1702 voor de notarissen Saquet en
Blaudin in de kastelanij van Orleans, en Adriaen van Sterrevelt als gemachtigde van Joachim
Cornelis le Vasseur de Thouars en Frederick Charles le Vasseur de Thouars, beiden kinderen van
wijlen George la Vasseur, markies de Thouars, die het leen had gekocht uit de boedel van Appolonia van Flory (N, fol. 79).
9-1-1712: George Everhards na overdracht door Nicolaes van Amerongen na koop uit de boedel
van George le Vasseur, markies de Thuars (17-2-1711: Egbert van Delden, baljuw en schout -,
Jacob Doe Verbaen en Jan Bartsse van Langevelt, schepenen van Wassenaer en Zuijtwijck,
oorkonden dat Nicolaes van Amerongen, eerste klerk ter secretarie te ‘s-Gravenhage, en notaris
Johan van Castel aldaar goedkeuren de overdracht aan George Everhards namens Frederick
Charles Gaspar Le Vasseur Coignes de Thouars, heer van Sonnevelt, kapitein in dienste dezer
landen, en zijn broer George Cornelis de Thouars, heer van Mesieres, luitenant kolonel en
kapitein van de Blauwe Garde in dienst dezer landen, die de verkoop ratificeren voor notaris
Hugo François van Aken te ‘s-Gravenhage op 15-2-1711, met toestemming van wijlen de vroedschap de Bey als grootste hypotheekgever, en wel van 2 morgen 392 roede nieuw teelland in
Zuydtwijck ten westen van de hofstad de Flory met de weg of voorlaan ten oosten van de buitenste gracht van de genoemde hofstad, belend ten zuiden over de weg: Reyer Jansz. Mefout, ten
westen: de sloot langs de volgende partij, ten noorden: de Caswatering; 11 morgen 481 roede
croften en geestland met els beplant, belend ten westen: de voorgaande partij en de geestlanden
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van Reyer Jansz. Mefau, ten zuiden en westen: de volgende partijen, ten noorden: de Caswatering; een woning met erf, tuin en boomgaard, berg schuur en beplanting, vanouds genaamd
Duynstede, groot 25 morgen 335 roede land, belend ten oosten: de koper en Reyer Jansz.
Mefout, ten zuiden: de volgende duinen, ten westen: mevrouw Goris, ten noorden: de Caswatering en een deel der voorgaande partijen; 29 morgen duinen of clingen, belend ten oosten:
Reyer Jansz. Mefout, ten zuiden: de hereweg, ten westen: de kinderen van Jeroen Jacobsz. Hogervorst, ten noorden: de woning van de koper. De 14 morgen oude duinen mogen worden
beweid door het vee van de hofstad Kernebeeck, dit leen is belast met 11 gulden 11 stuiver
erfpacht ten behoeve van jonkheer Gael te Leyden, te betalen op 30 september, met 18 stuiver
ten behoeve van de kerk van Wassenaer en met tweemaal 15 stuiver ten behoeve van het Vrouwengilde aldaar). (N, fol. 119v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 407.
409. De woning te Weer met 15½ morgen land, 2 morgen veen naast het veen van de kinderen van Symon Gale (1383: de kinderen van Wouter Symon Galenz.), 3 paar zwanen in de broek bij de Were (1383: en 2 morgen, land tussen Scadikenbosch en de
Hoflaen).
29-4-1324: Philips Hughenz., neef van de leenheer Phillips van Wassenaer (AA, fol. 28).
..-.-13..: Jonkvrouwe Baertraet uit den Weer, vermeld op 29-6-1367 (AA, fol. 28 en 29).
21-2-1383: Baertraet Philips Hugenzoonsdochter, nicht van de leenheer Dirc, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, met recht van opvolging voor haar neef Dirc van Stompwijc,
waarvoor deze belooft na de dood van zijn tante aan de leenheer de rentebrief van 10 pond per
jaar, die hij van haar op het leen heeft gekregen, af te staan (AA, fol. 57).
..-.-13..: Dirc van Stompwijc (AA, fol. 57).
29-3-1421: Willem Dircsz. van Stompick krijgt 2 morgen land tussen Scakenbosch en de
Hoflaan ten eigen (A, fol. 7).
Het leen 409 is verminderd tot 409A.
409A. De woning (1737: de oud adellijke hofsteede, genaamd het huis) te Weer (1737: met
woonplaats, koetshuis, stal voor 8 paarden, plein, tuin, boomgaard, laan en moestuinen) met 8½ morgen land te Wassenaer, belend ten oosten: heer Gielis van Cralinghe, ten westen: Mechtelt, weduwe van Willem Foykensz., ten zuiden: de kerkweg, ten noorden: de Corten Zijl. (1430: en 2 morgen veen, 1507: belend ten noorden: de heerweg, ten oosten: Jan van Berendrecht, ten westen: de kapelrie van Sint
Mertijns te Leyden, ten zuiden: het voorgaande deel van dit leen, 1439: en een paar
zwanen).
15-7-1431: Willem van Stompic (B, fol. 20).
10-4-1439: Willem Dircsz. van Stompic (B, fol. 43).
20-6-1440: Dirc van Stompic (B, fol. 43).
17-4-1461: Claes die Vriese, rentmeester generaal van de heer van Bourgondië, na overdracht
door Dirck van Stompic (C, fol. 14).
11-10-1475: Jonkvrouwe Heilwich Claes de Vriesendochter, gehuwd met Gerijt Heerman (C,
fol. 14).
18-10-1507: Jacob Heerman bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Heylwich Claes de Vriesendochter (D, fol. 27).
22-5-1531: Willem Goudt, rentmeester van de bede, na overdracht op 21-4-1530 voor leenmannen van Hollandt door Jacob Heerman, schildknaap (E, fol. 12).
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12-12-1544: Jonkvrouwe Marie Gerritsdochter, hulde door meester Adriaen Vastaertsz., met de
helft van het leen, zoals het leen 21A van de Burcht van Leiden (E, fol. 59v).
17-5-1545: Heynrick Goudt Engelsz. bij dode van zijn oom Willem Goudt volgens diens testament d.d. 24-12-1539 en behoudens de lijftocht van zijn weduwe jonkvrouwe Marie Gerritsdochter (E, fol. 68).
23-4-1550: Meester Jacob van Eynden met de helft van het leen na overdracht door jonkvrouwe
Marie Gerritsdochter van Greveroede, gehuwd met jonkheer Guillaume Grant, op 2-4-1550 voor
leenmannen van Hollandt, waarbij zij tevens overdraagt de helft van 9 morgen land met huis te
Rijswijck in de Voert, de helft van 2 morgen 3 hond 50 roede land aldaar, de helft van de kerckorentienden en van de Loochwerftienden te Maeslant, alles leenroerig aan de graaf; de helft van
14 morgen tienden aan de noord- en zuidzijde te Wijck, leen van de prins van Oranje; de helft
van 16 morgen land, genaamd het Hemelrijck, te Waerthuysen, leen van Althena; de helft van 14
hond land te Schipluyden, leen van Assendelft; de helft van 3 kleinen morgen op de Hille in het
land van Althena, leen van Dussen (E, fol. 96v; na een proces te Mechelen gevoerd is dit leen
aan Heynrick Goudt toegewezen, Rep. fol. 61).
13-3-1561: Jacob Goudt Heynricxz., onmondig, oom: meester Matheus Veerling, bij dode van
zijn vader Heynrick Goudt (F, fol. 74v).
11-6-1566: Jonkheer Pieter van Bronchorst, hoogheemraad van Delflant, na overdracht door
meester Matheus Vierling als oom -, en Nicolaes Jansz. Persijn als bloedverwant van Jacob
Goudt Heynricxz., met procuratie op 9-4-1566 verleden door Nicolaes de Hamedde, schildknaap, heer van Haudion en Haudionville, als executeur testamentair en jonkvrouwe Catherine
de la Hamedde, weduwe van Heynrick Goudt (G, fol. 11).
19-10-1574: Jonkheer Andries van Bronchorst bij dode van zijn vader jonkheer Pieter van
Bronchorst (G, fol. 48v).
9-7-1582: Jonkvrouwe Geertruydt van Bronchorst, gehuwd met jonkheer Arnoult Sherclaes, na
overdracht door haar broer jonkheer Andries van Bronchorst (H, fol. 12v; zij mag op 15-12-1582
bij testament over het leen beschikken, H, fol. 20v).
29-10-1607: Jonkvrouwe Françoise van der Werve, oom: jonkheer Andries van Bronchorst, heer
van Vliet, bij dode van jonkvrouwe Geertruydt van Bronchorst (I, fol. 14v).
30-12-1649: Johan Stoop, rentmeester, doet hulde voor vrouwe Franchoise van der Werve, na
overlijden van haar man kolonel Sandelans (I, fol. 14v).
21-1-1681: Jonkvrouwe Françoise Sandelans, hulde door haar rentmeester Johan Hanneman
volgens procuratie verleden op 17-1-1681, bij dode van haar moeder vrouwe Françoise van de
Werve, weduwe van heer Jacques Sandelants, ridder, kolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden (M, fol. 163).
22-10-1684: Vrouwe Françoise Sandelans, gehuwd met jonkheer Willem François van der
Werve, heer van Giessen Oudekerck (M, fol. 163).
3-3-1685: Vrouwe Françoise Sandelans, gehuwd met jonkheer Willem François van der Werve,
heer van Giessen Oudekerck, belast het leen met 10.000 gulden ten behoeve van Petrus Hoppestijn, doctor in de medicijnen, volgens acte d.d. 9-1-1685, afgelost op 4-6-1691 (M, fol. 192).
4-6-1691: Meester Benjamin Fagel, raad ordinaris in het Hof van Hollandt, na overdracht door
vrouwe Françoise Sandelants, weduwe van heer François van der Werve, heer van GiessenOudekerck (M, fol. 212v).
16-4-1706: Meester François Fagel, raad en oud schepen van Haerlem, bij dode van zijn vader
meester Benjamin Fagel (N, fol. 41).
16-3-1719: Jonkheer François Benjamin Fagel, onmondig, hulde door meester Adriaen Texel
volgens procuratie op 8-3-1719 verleden voor notaris Adriaen Cleynenbergh te Haerlem door
zijn moeder Hester de Kooker, bij dode van zijn vader meester Benjamin Fagel, schepen te
Haerlem, volgens diens testament op 24-8-1712 voor dezelfde notaris gepasseerd (N, fol. 161).
..-3-1737: Meester François Benjamin Fagel doet zelf hulde (N, fol. 161-).
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6-2-1738: De leenheer Johan Hendrick, graaf van Wassenaer, heer van Wassenaer, Zuijdwijck
en Obdam, na koop voor 7730 gulden op 24-10-1737 op een veiling in de Nieuwe Doelen te ‘sGravenhage en overdracht door Adam van der Smaling, notaris aldaar, volgens procuratie verleden op 18-10-1737 voor notaris Willem Baert te Haerlem door meester François Benjamin Fagel
en op 10-10-1737 voor notaris Willem van Ochren aldaar door meester François Fagel, griffier
van de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden, en door de executeur testamentair van
Jacoba Graswinckel, weduwe van Benjamin Fagel, mede namens Jacoba Fagel, gehuwd met Jan
de Kempenaer, raad ordinaris in het Hof van Vriesland (O, fol. 54).
410. De woning te Walixdorp te Wassenaer met 12 morgen land, belend ten oosten: Gherijt Engebrechtsz. (1431: de kinderen van Jacob Danelsz.), ten westen: Symon Stienwerpersz. (1431: de kinderen van Jacob Danelsz.); 10 morgen aldaar ten noorden van
het voorgaande perceel, belend ten oosten: (1431: de kinderen van IJsbrant Spiegel),
ten westen: de kinderen van Florijs Stamer (1431: Gerijt die Backer), ten noorden:
de banwatering; 7 morgen land over de watering in het ambacht van Zuytwijc, belend ten oosten Philips van den Dam (1431: Claes Hofdijc, 1463: Huge van Gael), ten
westen: (1431: IJsebrant Backersz.). De eerste twee percelen zijn in 1431 samen belend ten oosten en westen: door de kinderen van Pieter Walixz. en ten zuiden door
Witte Willem Broedersz.
..-.-1...: Dieric van Walicxdorp (AA, fol. 1).
..-.-13..: Gherijd Broeder met het eerste en derde perceel (AA, fol. 63).
20-1-1431: Witte Willems Broederszoonsz. zoals zijn voorouders het leen hielden en staat aan
de leenheer alle clinghen en warandinghe binnen dit land af (B, fol. 19v en 20v).
25-2-1443: Witte Willemsz. draagt aan de leenheer Heinric, heer van Wassenaer en burggraaf
van Leyden in diens ambacht van Zuijdwijck ten noorden van de heerstraat de klingen en bergen,
die hij in leen houdt, over, in ruil waarvoor hij de bergen in Wassenaer, die hij in leen houdt, mag
effenen en zaaien (B, fol. 84).
11-11-1463: Witte Willemsz. en zijn tweede vrouw Peternelle Aerntsdochter krijgen het leen ten
vrij eigen omdat hij arm is en veel kinderen heeft (B, fol. 119).
411. De koren en smaltienden te Hilnare; 8 morgen land, genaamd de Haverkamp; 12
morgen land, genaamd de Hofkamp; 8 morgen land, genaamd de Nuenkamp (1475:
de Nouwenkamp); 10 morgen land, genaamd de Mouwerijskamp; de tiende van
Walicxdorp en de tiende op de Paepweg, die ver Rikaert, vrouwe van Zanthorst in
achterleen houdt van heer Kerstant; de korentiende van Vorenbroec met de helft van
de smaltiende, die Dieric van Zuijtwijc in achterleen houdt van heer Kerstant: de
korentiende en de smaltiende van Boemgaerde, die Kerstant Gheretsz. van Raporst
in achterleen houdt van heer Kerstant; 5 paar zwanen uit de Rijn.
..-.-12..: Heer Kerstant van Raporst (AA, fol. 3v; vermeld op 18-4-1261, L.H. 418, fol. 154).
..-.-13..: Heer Dieric van Raeporst (AA, fol. 3v).
Het leen 411 is gesplitst in 411A en 411B.
411A. De eerste 5 percelen van het leen 411 en een paar zwanen rond de hofstad van
Raephorst.
13-7-1475: Ghijsbrecht van Raephorst, neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden (C, fol. 13).
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411B. De koren en smaltienden van Hillenare en 5 paar zwanen uit de Rijn.
11-4-1385: Heer Baertolomees van Raeporst, ridder, neef van de leenheer Dirc van Wassenair,
burggraaf van Leyden (F, fol. 91).
Het leen 411B is gesplitst in 411C en 411D.
411C. De koren en smaltienden van Hillenaer, belend ten noorden: (1565: de kerckdamse
watering), ten zuiden: (1565: de scheiding tot de oude vaertsloot naast het huis Raep
horst), ten oosten: (1565: Boumas greppel), ten westen: (1565: de korte kerckdam).
13-7-1485: Ghijsbrecht van Raephorst, neef van de leenheer Johan, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden, bij dode van zijn vader Aelbrecht van Raephorst (C, fol. 13).
30-8-1505: Aelbrecht van Raephorst Heynricksz. van Raephorst, bij dode van zijn oom Ghijsbrecht van Raephorst (F, fol. 91).
6-9-1546: Heynrick van Raephorst bij dode van zijn vader Aelbrecht van Raephorst (E, fol. 77v).
2-3-1565: Harper van Raephorst bij dode van zijn vader Heynrick van Raephorst (G, fol. 4).
15-7-1577: Jonkheer Aelbrecht van Raephorst, nadat hij in 1570 als balling, zijn goederen had
verbeurd, bij dode van zijn broer Harper van Raephorst (G, fol. 56).
17-6-1595: Jonkheer Henrick van Raephorst, onmondig, hulde door meester Gherrit Hamel, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 12-6-1595 voor notaris J. de
Capelle door zijn moeder vrouwe Agatha van Culenburch, bij dode van zijn vader jonkheer Aelbrecht van Raephorst, heer van Raephorst (H, fol. 106v).
19-7-1616: Jonkheer Hendrick van Raephorst met ledige hand (H, fol. 106v).
12-12-1650: Jonkvrouwe Cornelia van der Mijle, hulde door heer Adriaen van der Mijle, heer
van der Mijle, Dubbeldam, Backum, Alblas, Bleskensgrave, Sint Anthonispolder geseyt Huygenlant, goeverneur van Willemstadt, Niervaert en de eronder ressorterende forten, bij dode van
haar grootvader heer Hendrick van Raephorst en Westenschouwen (L, fol. 126).
23-8-1651: Jonkheer Alexander Emanuel van Renesse, heer van Eerden, commandeur van
Dieren, mede namens heer Johan van Mathenesse, heer van Mathenesse, Rieviere, Opmeer en
Souteveen, bij dode van zijn neef heer Henrick van Raephorst, heer van Raphorst en Westenschouwen, gehuwd met Cornelia van den Eynde, die volgens de huwelijkse voorwaarden een
duwarie van 500 gulden per jaar zou krijgen, volgens octrooi d.d. 19-3-1614, volgens testament
gepasseerd op 1-7-1650 voor notaris Johan Boutersteyn te ‘s-Gravenhage, hulde door meester
Franchois Brandijn, advocaat voor het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 13-121650 voor dezelfde notaris (L, fol. 142v).
20-7-1654: Jonkheer Adriaen, heer van Mathenesse, Riviere en Opmeer, met de helft van het
leen, hulde door Gerrit van Nijdeck, bij dode van zijn vader Johan, heer van Mathenesse, Riviere
en Opmeer (L, fol. 182).
29-1-1656: Jonkheer Gijsbert, heer van Mathenesse, Riviere, Opmeer, Souteveen en van het huis
van der Does, onmondig, met de helft van het leen, hulde door notaris Gerrit van Nijdeck in den
Hage volgens procuratie verleden op 29-1-1656 door meester Martijn van der Goes als testamentair voogd (L, fol. 200).
20-9-1680: Anna Magdalena van Boetselaer van Asperen met drie vijfde deel van het leen en
Maria Cornelia van Boetselaer met twee vijfde deel, hulde door hun vader heer Philips Jacques
van Boetselaer van Asperen, heer van Asperen, na overdracht door hun moeder vrouwe Cornelis
van der Mijle, vrouwe van Asperen, behoudens het vruchtgebruik voor hun ouders (M, fol.
161v).
18-4-1712: Vrouwe Margareta Cecilia Munster, gehuwd met Willem Cadogan, luitenant generaal van de engelse troepen, hulde door Magnus Neurenburgh volgens procuratie verleden op 253-1712 voor notaris Johannes van Oorschot te ‘s-Gravenhage, na overdracht door Jacob van Tiel,
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baljuw van Wateringen en commies van de grafelijkheidsdomeinen, volgens procuratie verleden
op 24-3-1712 voor notaris Magnus Neurenburgh te ‘s-Gravenhage door jonkvrouwe Anna Magdalena, barones van den Boetzelaer, vrouwe van Asperen voor drie vijfde deel en Maria Cornelia, barones van den Boetzelaer, douarière van der Noot, voor twee vijfde deel en na koop op 173-1712 van de hofstad Raephorst c.a. (N, fol. 122v).
Uit het leen 411C zijn de lenen 411E en 411F afgesplitst.
411E. De korentiende van Hillenare te Wassenaer, belend ten noorden: de gemene zijl, ten
zuiden: de heerweg, ten oosten: Jan, heer van Wassenaer, ten westen: de weg van de
nieuwe kerkdam (1678: de Lange kerkdam).
5-11-1523: Jonkvrouwe Alijt Claes de Wertsdochter, gehuwd met meester Gerijt van der Mije,
na overdracht door Aelbrecht van Raephorst Heynricxz. van Raephorst (D, fol. 70v).
26-10-1541: Jan Essche bij dode van zijn tante jonkvrouwe Alijt Claes de Waertsdochter, gehuwd met Bartout van Assendelft (E, fol. 43).
13-12-1553: Jonkvrouwe Margaretha van Esche, hulde door Sijmon Pijl, bij dode van haar broer
Jan van Esche (F, fol. 18v).
5-3-1571: Meester Jacob van Lewensteyn te Loeven bij dode van zijn tante jonkvrouwe Margareta van Essche, hulde door Gillis van Milborch aldaar volgens procuratie verleden op 12-3-1571
voor notaris Eerssel in de parochie Sint Jacob te Loeven (G, fol. 30).
28-9-1580: Meester Willem Schouten, raad in de Rekenkamer van Hollandt te Utrecht, na overdracht op 26-5-1580 ten overstaan van Willem van Diemen, lid van de raad van de koning te
Utrecht, en Sijmon Pijl, meester van de rekening van Hollandt aldaar, leenmannen van Hollandt,
door meester Jacob van Lewensteyn (G, fol. 101).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 408 tot:
16-9-1678: Appolonia van Flory draagt voor 1875 karolus gulden het leen over aan de leenheer
Jacob, baanderheer van Wassenaer, heer van Opdam, Hensbroeck, Spierdijck, Wogmeer, Zuijtwijck, Kienhem, ritmeester en kolonel van een regiment ruiters in dienst van de Verenigde Nederlanden, goeverneur van Willemstadt, Niervaart en de eronder behorende forten (M, fol. 153v).
411F. Een rente van 28 (1560: 40) karolus gulden per jaar te lossen met 450 karolus gulden, uit de Hillenaer tienden te Wassenaer.
1-7-1552: Jacob van Egmondt na overdracht door Henrick van Raephorst (F, fol. 13).
8-11-1556: Jonkvrouwe Johanna van Duvenvoerde, stiftsvrouwe te Maulbeuze, krijgt de korenen smaltienden van Hillenaer van Heynrick van Raephorst, zoals hij deze had geërfd van zijn
vader Aelbrecht van Raephorst, in plaats van de rente, die aan haar was gelegateerd door wijlen
Jacob van Egmondt met nog een rente van 12 pond van 40 groten het stuk, die op de tienden
waren gevestigd ten behoeve van haar vader Jacob van Duvenvoerde en Woude. Wat de tiende
meer opbrengt dan 40 gulden per jaar zal worden uitgekeerd aan Heynrick van Raephorst en zijn
erven, die, indien de tiende minder opbrengt dan 40 gulden, het tekort zal aanvullen. Alles met
recht van lossing. Hulde door Jacob Bruneel Jansz., schout van Alckemade volgens procuratie op
51-1556 verleden door haar vader (F, fol. 34v).
23-11-1577: Jonkheer Johan van Duvenvoorde, heer van Warmondt, bij dode van zijn zuster
jonkvrouwe Johanna van Duvenvoorde, stiftsvrouwe te Maubueze (G, fol. 72v).
26-5-1582: Jonkheer Aelbrecht van Raephorst heeft in handen van Dirck Paens ten behoeve van
jonkheer Johan van Duvenvoorde en Woude, heer van Warmondt, de rente afgelost (Rep. fol.
67v).
411 D. Twee paar zwanen rond de hofstad en het huis te Raephorst.
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24-4-1520: Aelbert van Raephorst (E, fol. 78).
411 bis. Een tiende te Walichdorp, waaruit Adriaen van der Boechorst een rente van 30
schelling per jaar bezit.
..-.-14..: Jacob bastaard van Borsselen, in 1473 als leenman vermeld (L.H. 283, fol. 30v).
412. De helft van de smaltiende van Vorenbroec (13..: waarvan de vrouwe van Zuijdwijc
de andere helft heeft) en een akker land, groot 2 hond, bij het huis van Engelbrecht
van Winkel.
..-.-1...: Symon de Woester (AA, fol. 4).
..-.-13..: Jacob Woester (AA, fol. 63).
413. Een paar broedende zwanen rond de hofstad van meester Pieter van Oswaert naast
de hofstad van Zuyck.
20-9-1617: Meester Pieter Oswaert, zwager van - en op verzoek van meester Cornelis van
Cuyck, advocaat voor het Hof van Hollandt (K, fol. 12v).
414. Een paar broedende zwanen rond de woning van meester Troylus van Dam (1681:
van meester Johan Hanneman, genaamd de Hoge - of Blauwe Camer) buiten het
Haegse bos in Wassenaer (1681: tussen de Zuyenhoutse wen en de rijweg tussen de
Haech en Leyden).
10-7-1629: Meester Troylus van Dam, advocaat voor het Hof van Hollandt (K, fol. 66v).
21-1-1681: Meester Johan Hanneman, rentmeester (M, fol. 164).
22-2-1695: Meester Maerten van Winden, advocaat voor het Hof van Hollandt, bij dode van zijn
schoonvader meester Johan Hanneman (N, fol. 11v).
13-4-1711: Willem van Neck, commies van de finantiën van Hollandt, na overdracht door
Aelbert van Velde als curator van de boedel van Johanna Hanneman, weduwe van meester
Maerten van Winden (N, fol. 116).
415. Een paar broedende zwanen rond de woning, gelegen ten oosten van het huis te
Persijn te Wassenaer.
13-1-1612: Floris Bam (I, fol. 39v).
416. Een paar broedende zwanen rond een huis, woning en hofstad ten noorden van het
bos van de Haeghe (1648: in de heerlijkheid Arentsdorp).
29-12-1588: Jonkheer Aernoult van Dorp (H, fol. 35).
21-1-1601: Jonkvrouwe Josijne van Dorp, vrouwe in Middelharnis, schoonbroer jonkheer Jasper
van Poelgheest, bij dode van haar vader jonkheer Arent van Dorp (H, fol. 133).
2-5-1648: Heer Arent van Dorp, heer van Arentsdorp, raad en hofmeester van Wilhelm, prins
van Orangien etc., bij dode van zijn nicht jonkvrouwe Josina van Dorp, weduwe van Charles de
Becq, heer van Philebon (L, fol. 89).
417. Een paar broedende zwanen rond de woning van Willem Hanneman (1616: die
Daniël Adriaen Meesz. kocht van de erfgenamen van Willem Hanneman), ten
noorden van het bos van den Haeghe te Wassenaer, die vroeger van Jacob Jorijsz.
was.
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24-10-1589: Willem Hanneman, rentmeester generaal van Noorthollandt, in den Haeghe (H, fol.
47).
10-8-1615: Jonkvrouwe Maria Hannemans, testamentair voogd: jonkheer van der Wijele, bij
dode van haar vader Wilhelm Hanneman, rentmeester generaal van Noorthollandt (I, fol. 58v).
17-6-1616: Daniel Adriaen Meest. (K, fol. 53).
418. Een paar broedende zwanen rond de woning van Jan van der Riviere te Wassenaer
bij het huis Raephorst, belend ten oosten: de papeweg.
28-3-1594: Jan van der Riviere (H, fol. 87).
419. Twee paar zwanen rond de hofstad van Zuitwijck.
..-.-1...: Heer Gillis van Cralingen (AA, fol. 4).
26-1-1463: Floris van Cralingen, gehuwd met jonkvrouwe Elizabeth Jacobsdochter van Cats,
neef van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na aanvankelijk
verzuim tijdens zijn minderjarigheid, bij dode van zijn vader heer Gillis van Cralinghen, ridder
(B, fol. 116v).
4-8-1518: Floris van Cralingen bij dode van zijn vader Gillis van Cralingen (D, fol. 56).
419 bis. De bergen van waranden met de konijnen, die erin zijn of zullen zijn (1461: ten
noorden van het Hage hout) in de vrije heerlijkheid van Wassenaer.
..-.-14..: Heer Jan van Wassenaer, ridder, broer van de leenheer Heinric, heer van Wassenaer
en burggraaf van Leyden, na overdracht door Aernt van Egmonde (B, fol. 99).
19-1-1455: Philips van Wassenaer, proost van Westvrieslandt, broer van de leenheer Johan
van Wassenaer, burggraaf van Leyden, voor de duur van zijn leven, zoals hun oom heer Jan
van Wassenaer, ridder, het leen gebruikt (B, fol. 99).
20-4-1461: Philips van Wassenair, broer van de leenheer Johan, heer van Wassenair, Vorscoten en Catwijck, burggraaf van Leyden (B, fol. 109).
WOUBRUGGE
420. 2 morgen land in de Woudbroec in Heer Jacopswoude, genaamd des goodshuyscamp
(1700: aan de Ruygekade in een perceel van 20 morgen 340 roede, 1707: in de Doespolder, 1720 in 7 kampen, 1726: belend ten oosten: de Bruyne watering, ten zuiden en
westen: de Ruyge kade, ten noorden: Leendert Dircksz. Swetslooth c.s.).
15-12-1406: Jan Willem IJsbrantszoonsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 4v).
14-8-1430: Willem Jansz. bij dode van zijn vader Jan Willem IJsbrantsz. (B, fol. 16v).
14-7-1447: Willem van Barendrecht met ledige hand (B, fol. 69).
..-.-1473: Haesken Willemsdochter van Berendrecht, oom: Pieter van Berendrecht te Leyden
(L.H. 283, fol. 29v).
26-7-1526: Meester Willem van Oy, doctor in de rechten, bij dode van zijn oom meester Willem
van Berendrecht (D, fol. 88).
31-10-1545: Florijs van Oye bij dode van zijn vader meester Willem van Oye, doctor in de
rechten (E, fol. 73v).
29-1-1571: Heynrick van Paffenrode met zijn op 7-9-1570 door de stad Leyden in de plaats van
de overleden Jacob Florisz. van Oyen en Florijs van Oyen aangestelde curator Cornelis van
Noorden, omdat hij niet in staat is zijn goederen te beheren, bij dode van zijn broer Florijs van
Oyen (G, fol. 28).
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25-7-1583: Symon van Oeyen, uitlandig, hulde door zijn oudste zoon Reynout van Oeyen, bij
dode van zijn broer Heynrick van Paffenroode (H, fol. 17v).
20-12-1589: Reynout van Oyen te Leyden bij dode van zijn vader Symon Oyen (H, fol. 47).
25-7-1616: Reynout van Oyen met ledige hand (H, fol. 47).
8-2-1647: Floris van Oyen bij dode van zijn vader Reynout van Oyen (L, fol. 81v).
11-4-1650: Simon Oloffsz. van Swieten te Coudekerck na overdracht door Floris van Oyen te
Leyden (L, fol. 120).
10-4-1663: Meester Jeronimus de Backere te Leyden, advocaat voor het Hof van Hollandt, ten
behoeve van het Sint Catharinen gasthuis aldaar, na overdracht door Simon Oloffsz. van Swieten
te Coudekerck (M, fol. 50v).
18-6-1691: Cornelis Sprongh, regent van - en ten behoeve van het Sint Catharina gasthuis te
Leyden, na dode van meester Jeronimus de Backere, oud regent van dit gasthuis (M, fol. 214v).
22-3-1700: Meester Jeremias Bassee, advocaat te Leyden, na overdracht door Pieter Vromans,
regent van het Sint Catharina gasthuis aldaar, volgens procuratie verleden op 18-3-1700 door
Cornelis Sprongh, vrijheer van Hooghmade (N, fol. 49v).
30-8-1721: Jacob Marcus, koopman te Amsterdam, gehuwd met Susanna de Hulter, bij dode van
haar oom meester Jeremias Bassee volgens diens testament d.d. 12-7-1707, geopend op 31-101720 door notaris Jacob van der Stoffe, als dochter van de zuster van de testamenteur, evenals
haar zuster Johanna erfgename, nadat haar broer Jan de Hulter op 20-4-1714 als zodanig is gesecludeerd en na boedelscheiding op 27-12-1720 (N, fol. 171).
17-12-1726: Susanna de Hulter te Amsterdam, hulde door meester Pieter Marcus, raad en pensionaris te Leyden, bij dode van haar man Jacob Marcus, volgens testament gepasseerd op 2-121721 voor notaris Michiel Servaas te Amsterdam (N, fol. 209).
4-12-1736: Meester Hendrik van Buuren, kapitein van de burgerij te Leyden, na overdracht door
meester Pieter Marcus, raad en pensionaris van Leyden, volgens procuratie verleden op 7-111736 voor notaris Philippus Roos te Amsterdam door Susanna de Hulter, vrouwe van Jacob
Marcus aldaar (O, fol. 41).
421. Een kamp van 3½ morgen land op de Doeswatering in het ambacht van der Woude,
belend ten oosten: de Kanunniken van de Sint Pancraeskerk te Leyden met de nieuwe wetering, die daar tussen loopt, belend ten westen: Pouwels Reynersz. en Trude,
de weduwe van Willem Vos, ten noorden: de Doeswatering.
28-8-1424: Jan Zoet Jan heer Symonszoonsz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 254 bis
(A, fol. 42v; 4-12-1430: Jan Zoet Jansz. en zijn neef Andries Hugenz. verklaren, dat, indien dit
land minder dan 6 pond hollands comansgeld waard is, zij dit binnen een jaar zullen aanvullen,
behalve bij dijkdoorbraak of oorlog. (B, fol. 20v)).
422. 11 morgen land bij Hoemade, genaamd vrouw Aechtenweer, belend ten oosten:
Bairtraet, weduwe van Dirc van Nuweveen met haar kinderen met land, genaamd de
Piest, ten westen: de Hoeftdijck, ten zuiden: Gerijt van Oyen Wermboutsz. met een
leen, dat hij houdt van heer Gillis van Cralingen, ten noorden: het kapittel van de
Sint Pancraeskerk te Leyden.
17-5-1416: Gerijt van Oyen Wermboutsz. na opdracht uit eigen (A, fol. 42).
18-3-1424: Mercelie Jan Wermboutszoonsdochter, gehuwd met Gerijt Florijsz., bij dode van
Gerijt van Oyen (A, fol. 42).
423. Een paar broedende zwanen rond de woning (1681: de bouwhof) van meester Dirck
de Jonge, genaamd de hofstede de Boe, te Esselijkerwoude aan de zuidzijde van de
Wijde Aa.
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25-10-1656: Meester Dirck de Jonge, advocaat voor het Hof van Justitie in Hollandt (L, fol.
211).
11-2-1661: Meester Johan de Jonge, advocaat voor de Hoven van Justitie, bij dode van meester
Dirck de Jonge, advocaat voor de Hoven van Justitie (M, fol. 45).
31-12-1661: Meester Cornelis de Jonge, advocaat voor de Hoven van Justitie, bij dode van zijn
broer meester Johan de Jonge, advocaat voor de Hoven van Justitie (M, fol. 49).
12-3-1666: Meester Cornelis de Jonge met ledige hand (M, fol. 49).
30-4-1681: Meester Cornelis de Jonge, advocaat voor het Hof van Hollandt, namens zijn mede
erfgenamen van oom meester Johan de Jonge volgens diens testament d.d. 6-3-1661, bij dode
van zijn vader meester Cornelis de Jonge, advocaat voor de Hoven van Hollandt (M, fol. 166).
29-11-1681: Geertruydt Dorothea Dulcken, gehuwd met Hendrick Anthony de Haen, hulde door
Rochus Willebrinck, postmeester te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 5-9-1681
voor Twinckel, griffier van de raad van zijne majesteit van Spaignen in het vorstendom Gelre,
als dochter van Gooswijn Dulcken, sundicq van de Staten van het Overkwartier van Gelre, postmeester en schepen van Rurmonde, gehuwd met Dorothea de Jonge, na scheiding op 21-9-1681
van de goederen van wijlen haar tante Anna de Jonge, weduwe van Kessel, en van haar oom
Cornelis de Jonge tussen Cornelis de Jonge, Adriaen de Jonge, Gerrit de Jonge, Aelbrecht de
Jonge en meester Cornelis Ouwendijck als administrateur en curator van Nicolaes de Jonge,
waarbij aan haar en de vrouw van de heer Bors de hofstad de Boe met 25 plus 14 morgen land te
Haserswoude, leenroerig aan Hollandt, is toegewezen (M, fol. 171).
17-9-1697: Jonkheer Johan François de Haen, onmondig, hulde door Cornelis Ouwendijck,
rentmeester te Delft, volgens procuratie verleden op 16-8-1697 voor notaris Pieter Stelandt te
Delft door zijn vader Hendrick Anthoin de Haen te Ruremonde, raad van zijne koninklijke
majesteit van Hispagnien als hertog van Gelre, bij dode van zijn moeder Geertruydt Dorothea
Dulcken, mede om van het leenhof van Brabant te verzoeken een renteleen van 8000 gulden,
waarmee Dorothea de Jonge op 3-9-1647 en Geertruydt Dulcken op 17-11-1689 is beleend (N,
fol. 38v).
21-7-1724: Pieter Dircksz. Ridder te Woubrugge na overdracht door Hendrick Wilmers, notaris
te Leyden en baljuw van Homa, volgens procuratie verleden op 9-5-1724 door jonkheer Johan
François de Haen, licentiaat in de beide rechten, schepen te Rurmonde en griffier van zijn koninklijke majesteit in het vorstendom Gelre te Rurmonde (N, fol. 192).
424. Een paar broedende zwanen rond de woning, genaamd het huis te Banchem op de
Wijde Aa in Esselickerwoude (1618: op de hoek van de Wijde Aa en de Rijpwatering).
..-.-1...: De president van Banchem in plaats van het leen 317 (Rep., fol. 115).
27-10-1618: Johannes Bocardus, predikant te Dordrecht, hulde door zijn zwager Jan Ripperts
van Groendijc, rentmeester van de huiszittende armen te Leyden, volgens procuratie verleden op
20-9-1618 voor notaris Claes van der Meer aldaar, mede om het leen de visserij bij het huis
Banchem van de vrouwe van Warmont, Alckemade en Wijnda te verzoeken (K, fol. 18).
30-12-1661: Meester Johannes Bocardus, advocaat voor het Hof van Hollandt, hulde door
Heyndrick Houckwater, penningmeester van het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden
op 17-12-1661 voor notaris Frans Doude te Leyden, bij dode van zijn vader Johannes Bocardus,
predikant te Dordrecht (M, fol. 48v).
ZOETERMEER
425. Een rente van 2 pond per jaar uit de tienden van Zoetermeer.
22-11-1306: Dirc van Delf, oom van de leenheer Dirc van Wassenair (AA, fol. 22v).
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15-6-1367: Dieric van Delf, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden,
ridder (AA, fol. 1v en 23).
12-5-1421: Dirc van Delf, gehuwd met Katrine Dirc Poesdochter (A, fol. 20v).
16-9-1448: Machteld Dirc van Delffsdochter, nicht van de leenheer Jacob van Wassenair, burggraaf van Leyden, hulde door Wilde Boschairt van Noorde bij dode van Dirc van Delf (B, fol.
73v).
17-4-1473: Willems Jansz. bij dode van zijn moeder Machtelt Dirck van Delfsdochter en draagt
het leen over aan jonkheer Philips, broeder te Wassenaer (V, fol. 8).
426. Een rente van 2½ pond hollands per jaar uit de tienden te Zoetermeer van heer Dirc
van Wassenare, ridder, half te betalen op Delfer markt en half op Voirscoter markt,
te houden van hem of zijn zoon Philips.
30-8-1276: Bartholomeus, oom (avunculus) van de leenheer heer, Dirc van Wassenare, ridder, te
versterven bij gebrek aan zoons op zijn dochter (AA, fol. 30v).
..-.-1...: Feymeyns, gehuwd met Hughe Bloete (AA, fol. 3).
..-.-13..: Gherijt van der Grafte (AA, fol. 30v).
427. Een rente van 3 pond per jaar uit de tienden van Zoetermeer.
..-.-1...: Margriet, gehuwd met Pieter Gheyen (AA, fol. 4).
428. Een rente van 4 pond per jaar uit de tienden van Zoetermeer.
..-.-1...: Philips Machteldenz. (AA, fol. 4v).
ZOETERWOUDE EN VOORSCHOTEN
429. 4 hond land in de Kerfmade in Zoeterwoude; 4 hond broekland in Voirscoten en 2
hond geestland aldaar, waarop vroeger Paedze woonde.
..-.-1...: Bartraet Philipsdochter (AA, fol. 4).
ZOETERWOUDE EN HAZERSWOUDE
430. 1 morgen land, genaamd de Cruysmorgen (1478: de Aelmismorgen) in het ambacht
van Hasairtswoude en Soeterwoude, belend ten westen: Florijs Gherijtsz., ten oosten:
Herman Boudijnsz. met een leen van Dirc van Zwieten, strekkende van de Burchmade tot aan de Rijndijk.
8-5-1381: Florijs Gherijtsz. na opdracht uit eigen (AA, fol. 21v en A, fol. 25v).
15-5-1421: Willem Florijsz. (A, fol. 25v).
19-2-1453: Daneel Willemsz. bij dode van zijn vader Willem Florijsz. (B, fol. 94).
31-12-1478: Clemens, weduwe van Jan Florijsz., hulde door Dirck Willemsz., bij dode van haar
broer Daneel Willemsz. (C, fol. 17v).
431. 4 morgen land in Hasairtswoude en Zoeterwoude, belend ten westen: heer Willem
Nanne, Jan Dirc Aelwijnszoonsz. en Pieter van Leyden met kapelrieland, ten oosten:
Jacob Claesz., strekkende van de Burchmade tot aan de Rijndijk.
13-12-1363: Herman van Zwieten na opdracht uit eigen (AA, fol. 21).
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ZOETERWOUDE
432. 2 morgen 2 hond land in Soeterwoude (1590: in Tedingerbrouck), belend ten oosten:
Gerrit Jan Doedenz. (1590: de erfgenamen van Dirck Corsten van Alckemade), ten
westen: Mouweryn Heynenz. (1590: het klooster te Rijswijck, 1643: Jan Maertenaz.),
ten noorden: (1590: Jan Coenen te Voorburgh en Henrick Heerman in de Haeghe,
1643: Abraham van Leeuwen, predikant te Rijswijck), ten zuiden: (1590: de Goo).
15-4-1385: Ghijsbrecht Jan Boenenz. na opdracht uit eigen (AA, fol. 61).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 158 tot:
31-1-1701: Jan Willemsz. van Pomeren te Voorburgh na overdracht door meester Adriaen van
der Chijs volgens procuratie verleden door Paulus Paulusz. Timmerman, raad in het Hof van
Justitie te Suriname (N, fol. 62).
27-11-1724: Jan Willemsz. van Pomeren met ledige hand (N, fol. 62).
13-4-1739: Aeltje Jans van Pomeren, gehuwd met Hendrick Cornelisse van Leeuwen, bij dode
van haar vader Jan Willemsz. van Pomeren (O, fol. 71).
433. 3½ morgen land in Zoeterwouder ambacht, strekkende van de Zoeterwouderweg tot
aan de commandeur van Leyden en Gherijt Dircsz., belend ten zuiden: Dirck
Vranckez. en ten noorden: Gerbrant Comanz. en zijn broer Mertijn.
14-12-1446. Jan Bertout Hugez. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 22 van de Burcht te
Leyden (B, fol. 65).
434. 4 morgen land, genaamd de Hofveen, in Zoeterwoude, belend ten oosten: Jan
Aerntsz., ten westen: Willem van Naeldwijc, ten noorden: de Vliet, ten zuiden: de
Gheweg.
7-5-1366: Dirc van Delf, neef van de leenheer Dirc van Wassenaer, burggraaf van Leyden (AA,
fol. 1v en 21v en A, fol. 20v).
De volgende beleningen zijn gelijk aan die van het leen 206 tot en met 17-4-1473.
435. 4 morgen land te Zoeterwoude, belend ten zuiden: Mees Heynenz., ten westen: de
heren van Sint Jan, ten noorden: het kapittel van de Hage, ten oosten: Willem van
Zwieten.
18-4-1471: Meester Phiilips Codde, doctor in de medicijnen, na opdracht uit eigen in ruil voor
het leen 146A (C, fol. 5).
8-11-1474: Jacob Codde bij dode van zijn vader meester Phillips (C, fol. 10).
436. 4 morgen 4 hond land in Zoeterwouder ambacht, genaamd de Kerfmade.
..-.-1...: Dieric van Haerlem (AA, fol. 3).
7-11-1360: Dirc heer Woutersz. van Haerlem, te versterven op Jan Beatrisenz. (AA, fol. 29v).
15-1-1375: Dirc heer Woutersz. van Haerlem krijgt 1 morgen ten vrij eigen om te verkopen,
waartoe zijn zoon Jan Dircsz. van Harlem op 1-1-1375 onder bezegeling door zijn neef heer Jan
van Vliet, priester, toestemming heeft gegeven (Gemeente archief Leiden, Gasthuizen inv.nr.
456, fol. 179).
437. 3 morgen land in Zoeterwoude, belend ten oosten: Symon Vrederic Willemsz., ten
westen: zuiden en noorden: de kinderen van Claes Gerijtsz.; 2 morgen land, belend
ten noorden: Symon Vrederic Willemsz., ten zuiden: het kapittel van den Hage, ten
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oosten: Pieter Dircsz., ten westen: de erfgenamen van Pieter Butewech Gherijt
Lamz.; 1½ morgen land, belend ten westen: Oude Rodenburch en Symon Vrederic
Willemsz., ten noorden: de nonnen van Conincxvelt, ten zuiden: Pieter Butewech
Dircxz.
2-8-1448: Meester Vastraet Bareyt van den Bosch, doctor in de rechten, na overdracht door
Symon Vrederic Willemsz. met recht van terugkoop door deze binnen 10 jaar en indien deze te
Zoeterwoude een gelijkwaardig leen opdraagt, zal meester Vastraet het leen ten vrij eigen krijgen
(Gemeente archief Leiden, Kloosters inv.nr. 1590).
438. 7 morgen 1½ hond land te Zoeterwoude, aan beide zijden belend door Jan die Bruin,
strekkende van de Vliet tot aan het godshuisland van Zoeterwoude.
15-2-1406: Gerijt die Griemer na opdracht uit eigen (A, fol. 13).
7-1-1420: Dirck Hagen bij dode van Gerijt die Griemer (A, fol. 13).
439. 10 morgen land over de Vliet in Zoeterwouder ambacht.
..-.-1...: Lisabeth, weduwe van Dieric Lyclaesz. (AA, fol. 3v).
440. 10 morgen land te Zoeterwoude in het weer van Claes Godevaert, belend ten westen:
de papelijke proven, ten oosten: Gherijt Bruynsz., ten zuiden: heer Hughe van der
Hout, ten noorden: Gherijt Philipsz.
2-2-1369: Danel Jansz., gehuwd met Katrine Hubrechtsdochter, na opdracht uit eigen in ruil
voor het leen 254 (AA, fol. 50v).
..-.-1...: Jan Grietenz. (AA, fol. 50v).
441. 12 morgen (15 morgen) land, belend ten oosten: heer Philips Barmersz. en de papelijke proven, ten westen: Liclaes Jansz. van der Poel met zijn stiefkinderen, ten noorden: de Voirscoter vliet en ten zuiden: de Stompwikerweg.
20-9-1367: Liclaes Jansz. van den Poel met zijn broers Hughe en Philips, elk voor een derde deel
(AA, fol. 22 en AA, fol. 3, hier echter Claes Jansz. enz. met 15 morgen).
26-1-1376: Claes Horst en zijn broer Philips Jansz. van den Poel, die elk 4 morgen in leen houden, krijgen het recht dat indien Claes Horst voor zijn broer sterft, zijn deel zal vererven op
Sophie, de dochter van Claes Horst en bij gebreke van haar en haar nakomelingen op de nakomelingen van de moeder van Claes Horst (AA, fol. 37v).
442. 16 morgen land in Zoeterwoude, belend ten noorden: Jan Aerntsz., ten westen: Claes
Horst Aerntsz. van Damme, ten oosten: Jan Aerntsz. (13..: en 2 morgen veen, bij het
veen van de abdis van Rijnsburch).
..-.-1...: Claes Ghijsbrechtsz. (AA, fol. 2v).
..-.-13..: Claes Horst (AA, fol. 64).
443. 18 morgen land te Zoeterwoude (1543: bij de hofstad Middelgeest of Roucoop gelegen te Voorschoten), bestaande uit: 8 morgen land, belend ten oosten: de heilige geest
te Leyden en de erfgenamen van Pieter Backer (1532: de kinderen van Margriete
Ploegers, weduwe van Pieter Jansz. en Hadewijh, de weduwe van Huych Willemsz. te
Voorschoten), ten westen: Willem Dircxsz. (1532: de heilige geest te Leyden, de kinderen van Henrick Joosten te Delft, Jan Willemsz. en Cornelis Willemsz. te Stomp191

wijck), ten zuiden: de Meerburger watering, ten noorden: de Vliet; 5 morgen land
belend ten westen en oosten: Dijrick van den Bosch, ten zuiden: de Meerburger
watering, ten noorden: de Vliet: 5 morgen land, belend ten oosten: het klooster
Reynsburch (1532: de erfgenamen van Pieter Jansz.), ten westen: Dijrick van den
Bosch (1532: Claes Adriaensz.), ten zuiden: de Meerburger watering, ten noorden: de
Vliet: de laatste twee percelen worden in 1542 omschreven als 10 morgen land,
belend ten oosten: Claes Alewijnsz. en de erfgenamen en weduwe van Gerrit Jan
Boudewijnsz. en ten westen: de erfgenamen van Margriete Ploutgers.
26-2-1501: Adriaen Dircxz. na overdracht door Diric van den Bosch, gehuwd met Baerte Florijsdochter (C, fol. 76v).
29-5-1518: Willem Gerijtsz. met de helft van het leen na overdracht door de vader van zijn
vrouw Ariaen Dircxz. (D, fol. 59).
4-4-1532: Claes Adriaensz. met de andere helft van het leen bij dode van zijn vader Adriaen
Dircxz. (S, fol. 15).
5-7-1543: Willem Gerrit Hugez. en Claes Adriaensz., poorters te Leyden, stellen het leen als
zekerheid voor de verkoop van 18 morgen en 10½ morgen land te Alphen aan Cornelis Stalpaert
van der Wielle, de eerste doet dit ook met het leen 245 (E, fol. 53).
25-4-1553: Hughe Willemsz., oudste zoon van - en na overdracht door zijn vader Willem Gerrit
Hugez. met diens helft van het leen (F, fol. 14).
11-11-1554: Het leen wordt verdeeld in de lenen 443A en 443B (F, fol. 18).
443A. 10 morgen land, belend ten oosten: Claes Alewijnsz. te Leyden (1590: het weeskind
van Cornelis van der Hooch te Leyden, 1730: Jan Immerseel), ten westen: de nazaat
van Pieter Jansz. Ploeger en Dignam Jacobsz. te Voorschoten (1590: Willem Meesz.
te Voorschoten, 1730: Reynier Corswager), ten noorden: de Vliet (1667: - in Stompwijck), ten zuiden: de Meyburger (1590: Meerburger) watering.
21-12-1554: Jan Hugez. te Voirschoten na overdracht door Clays Ariaensz. te Leyden (F, fol.
19v), 14-1-1561: Heer Splinter van Hargen, ridder, heer van Oesterwijck, na overdracht door Jan
Hugez. te Voorschoeten (F, fol. 74).
20-2-1576: Jonkheer Andries van Hargen, heer van Oosterwijck, hulde door Jan Hobijn Huwaert
volgens procuratie verleden op 7-10-1575 te Utrecht, mede om een leen te verzoeken van Wourijck van Drenckwaert, heer van Gijssenburch, bij dode van zijn vader heer Splinter van Hargen,
ridder, heer van Oosterwijk (G, fol. 55v).
24-2-1590: Jonkvouwe Otto van Hargen, gehuwd met jonkheer Huybrecht van Malssen, heer
van Tilburch, en draagt het leen over aan Dirck van der Nath en diens zusters Agneta - en Cornelia van der Nath (H, fol. 50).
18-2-1625: Cornelis van der Nath, onmondig, hulde door zijn rentmeester Jan Claesz. van der
Lijn volgens procuratie verleden op 24-12-1624 door zijn moeder jonkvrouwe Johanna van
Duvelant in haar huis in de Bagijnestraat te Haerlem voor notaris Willem van Trier, bij dode van
zijn vader Dirck van der Nath (K, fol. 387).
22-4-1649: Jonkheer Adriaen van der Nath, heer van ‘s-Gravenambacht, onmondig, hulde door
Jan Claesz. van der Lijn te Leyden volgens procuratie verleden op 21-1-1649 voor notaris Jacob
van Bueren te ‘s-Gravenhage door zijn ooms jonkheer Leendert van der Nath, heer van Pethen
en Nollemerban, jonkheer Gerrit van der Nath, luitenant van de lijfwacht te paard van zijne
hoogheid en jonkheer Dirck van der Nadh, heer van Gestel, bij dode van zijn vader jonkheer
Cornelis van der Nadh, heer van ‘s-Gavenambacht (L, fol. 93).
18-5-1667: Johan Cuneus na overdracht door Nicolaes van Campen als rentmeester van - en
volgens procuratie verleden op 15-9-1666 voor notaris Cornelis van Scherpenseel te Leyden
door Johan van der Nath, heer van Sevesse en Augijn, waarbij hij mag verkopen het huis te
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Roucoop te Voorschoten met het erbij behorende eigen - en leenroerig land, groot 36 morgen
(M, fol. 87v).
3-4-1674: Pieter Cuneus, oud 17 jaar, hulde door meester Nicolaes van Persijn volgens procuratie verleden op 17-1-1674 voor een notaris te Leyden door zijn moeder Susanna Calandrijn, bij
dode van zijn vader Johan Cuneus, schepen te Leyden (M, fol. 131v).
26-1-1690: Pieter Cuneus doet zelf hulde (M, fol. 131v).
30-12-1723: Jacob Ariaen Cuneus namens zijn broer Pieter Cuneus met ledige hand (M, fol.
132).
22-5-1730: Petrus Cuneus te Leyden bij dode van zijn oom Pieter Cuneus, burgemeester en raad
aldaar, volgens diens testament gepasseerd op 18-1-1729 voor notaris Gerard Wolf te Leyden,
waarin hij tot erfgenamen benoemt de kinderen van zijn overleden broer Jacob Adriaen Cuneus
en van zijn overleden zuster Susanna Elisabeth Cuneus, gehuwd met meester Flippert van de
Velde, n.l. Susanna Elisabeth Cuneus, gehuwd met François Louis van Wevert van Ossenbergh,
rekenmeester van Zeelandt te Middelburg, voor een zesde deel, meester Pieter Cuneus voor een
zesde deel, Coenraet - en Andreas Cuneus, onmondige zoons van wijlen Jacob Adriaen Cuneus,
gehuwd me Elisabeth Mettina Saegman voor twee zesde deel, meester Nicolaes van de Velde
voor een zesde deel en Susanna Maria van de Velde voor een zesde deel, en na scheiding op 206-1730 voor notaris Gerard Wolf, waarbij hem de hofstad Roucoop c.a. te Voorschoten en
Stompwijck is toegewezen (N, fol. 224).
17-4-1737: Meester Andreas Cuneus na overdracht door zijn broer Petrus Cuneus (O, fol. 44v).
443B. 8 morgen land, belend ten oosten: Louris Willemsz., schout van Stompwijck, en
Lourijs Pieter Dircxz., ten westen: de heilige geest te Leyden, meester Cornelis
Aertsz. te Delft en Claes van Noirden, ten noorden: de Vliet, ten zuiden: de Meyburger (1623: Meerburger) watering.
9-1-1554: Claes Cornelisz. te Voorschoten, zoon van Cornelis Willemsz. van Rijn, schout aldaar,
na overdracht door Hughe Willemsz. (F, fol. 18v).
16-4-1612: Cornelis Claesz. van Rhijn, schout te Voorschoten bij dode van zijn vader Claes
Cornelisz. (I, fol. 42v).
3-9-1623: Franck Cornelisz. van Rijn bij dode van zijn vader Cornelis Claesz. van Rhijn (K, fol.
29v).
Het leen 443B is gesplitst in 443C en 443D.
443C. 4 morgen land.
3-5-1639: Arij Jansz., onmondig, vader Jan Aertsz. te Voorschoten, na overdracht door Francq
Cornelisz. van Rhijn (L, fol. 6v).
6-9-1647: Jan Aertsz. met ledige hand voor zijn zoon Arij Jansz. (L, fol. 6v).
24-8-1649: Jan Aertsz. met ledige hand voor zijn zoon Arij Jansz. (L, fol. 6v).
11-2-1664: Arij Jansz. doet zelf hulde (L, fol. 7).
24-11-1692: Claes Jansz. van der Werff bij dode van zijn broer Arij Jansz. (M, fol. 231).
2-5-1695: Feytge Jans van Tetrode te Voorschoten, hulde door Salomon Pointz., baljuw van
Veur, bij dode van haar oom Claes Jansz. van der Werff (N, fol. 12v).
6-11-1724: Jan Cornelisz. Meerburgh te Warmont bij dode van zijn tante Feytge Jans van
Tetrode (N, fol. 196).
26-2-1738: Trijntje Jans Meerburgh, oud 7 jaar, hulde door Jan Arentsz. van Velsen te Hillegom
op verzoek van haar moeder Jannetje Leenderts Erffort, bij dode van haar vader Jan Cornelisz.
Meerburgh (O, fol. 59v).
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443D. De helft van 8 morgen land (1698: te Stompwijck, 1737: in de Rietpolder), belend
ten oosten: (1744: Jan Sijmonsz. van Roon), ten westen: (1744: de Weesensloot).
3-5-1639: Dirck Willemsz. te Voorschoten, onmondig, vader: Willem Dircsz., na overdracht
door Franck Cornelisz. van Rhijn (L, fol. 5v).
24-8-1649: Joris Heyndricxsz. met ledige hand ten behoeve van zijn stiefzoon Dirck Willemsz.
(L, fol. 5v).
5-1-1664: Dirck Willemsz. doet zelf hulde (L, fol. 6).
3-5-1666: Theunis Jorisz. van Leeuwen te Veur na overdracht door Dirck Willemsz. van Rhoon
(M, fol. 79).
22-1-1698: Hendrick van Leeuwen als voogd van de minderjarige erfgenamen van Teunis van
Leeuwen en draagt het leen over aan Huybert Michiels van Noort te Stompwijck (N, fol. 39v).
10-10-1718: Cornelis Willemsz. van Noort, hulde door zijn broer Michiel Willemsz. van Noort
volgens procuratie verleden op 4-10-1718 ten overstaan van meester Adriaen van Assendelft,
secretaris, Jacob van Alphen, schepen - en Maerten van Alphen, oud-schepen van Stompwijck,
bij dode van zijn oom Huybert Michielsz. van Noort (N, fol. 159).
7-5-1737: Kaatje Willemss van Noort, hulde door Corstiaen van der Pelt te Veur, bij dode van
haar broer Cornelis Willemsz. van Noort volgens diens testament gepasseerd op 29-3-1724 voor
het gerecht van Veur en die tevens nalaat een huis en erf aan de noordzijde van de Leidsendam te
Veur, een vierde deel in een ander huis aldaar, een vierde deel in 1 morgen weiland te Veur in de
Plaspoelpolder, een vierde deel van een huis ten zuiden van de Leidsendam bij het tolhuis en een
vierde deel van 350 roede weiland in de Starrevaartse polder (O, fol. 45).
10-9-1737: Catharina Willems van Noort mag bij testament over het leen beschikken (O, fol.
51).
21-7-1744: Willem Michiels van Noort en Apolonia Michiels van Noort, gehuwd met Jan van
Tongeren, beiden wonende aan de noordzijde van de Leidsendam te Veur, bij dode van hun tante
Catharina Willems van Noort volgens haar testament gepasseerd op 2-4-1738 voor notaris Willem Suurmondt te Voorschoten en Veur en na scheiding met hun ongehuwde zuster Jannetje
Michiels van Noort, wonende aan de zuidzijde van de Leidsendam onder Stompwijk, als kinderen van Michiel Willemsz. van Noort, gehuwd met Marijtje Ariens van Dulkum, gedaan voor
dezelfde notaris (O, fol. 120).
444. Een paar broedende zwanen rond de woning van Frans Adriaensz. te Soeterwoude,
genaamd de Grote woning.
17-4-1606: Frans Adriaensz., brouwer te Leyden (I, fol. 7v).
445. Een paar broedende zwanen rond de hofstad Cronesteyn te Soeterwoude.
3-3-1729: Martinus van Heikelom, heer van Cronestijn, kapitein in het regiment van de heer
brigadier van Eck van Pantaleon (N, fol. 219v).
446. Een paar broedende zwanen te Zoeterwoude rond de beide naast elkaar gelegen hofsteden van Willem Craecken van der Laen.
3-8-1593: Willem van Craecken van der Laen te Leyden (H, fol. 80v).
447. Een paar broedende zwanen rond de woning van Dirck van Egmondt (1692: van
François le Boe Silvius, genaamd Leer noch) aan de Rhijn bij de Swietensluis buiten
de hoge Rhijndijk te Soeterwoude.
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23-6-1597: Dirck van Egmondt, secretaris van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rhijnlandt te
Leyden (H, fol. 115).
6-10-1692: François de Boe Silvius, doctor in de medicijnen te Leyden (M, fol. 230v).
448. Twee paar broedende zwanen te Soeterwoude en in de Rijn van Leyden tot Alphen.
3-2-1592: Jacques Walraven van Hoorn te Leyden (H, fol. 65v).
17-4-1598: Aefgen Walravens te Leyden, halfbroer Jan van Ossch, bij dode van haar vader Walraven, meester van de rekening in Hollandt (H, fol. 118).
ZWAMMERDAM
449. 4½ morgen land te Zwammerdam voor het huis van Mathijs Pietersz. voor de Nesse,
belend ten oosten: heer Gelis van Cralinge, Jan van Hodempijl en de abt van Egmonde, ten westen: Dirc Butterman.
12-8-1434: Mathijs Pietersz. na opdracht uit eigen (B, fol. 28).
20-11-1463: Mathijs Pietersz. krijgt het leen ten vrij eigen (B, fol. 118v).
ONBEKEND
450. Een rente van 7 pond per jaar.
..-.-1...: Wouter van Rolland (AA, fol. 4).
451. Een rente van 8 pond hollands per jaar uit de woning te Sevenhuysen.
28-10-1368: Dirc van Langevelt, neef van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, voor de duur van zijn leven (AA, fol. N; 29-6-1369: Dirc van Wassenair, burggraaf
van Leyden, ridder, geeft aan zijn neef Dirc van Langevelt de woning te Sevenhuysen in pacht
voor 10 jaar tegen 40 pond per jaar, zoals deze reeds eerder heeft gebruikt en onder de volgende
voorwaarden. Hij zal de woning zelf bewonen of doen bewonen, jaarlijks 5 schelling hollands
aan het onderhoud ervan besteden. Wat er aan windval komt zal zijn eigendom zijn. Hij moet op
de werf zoveel poten planten, dat deze geen schade zal hebben en wat hij aan geboomte omhakt,
moet hij opnieuw inplanten. Indien de heer of zijn erfgenamen de woning zullen verkopen, zullen zij hem driekwart jaar van tevoren waarschuwen, waarna hij de woning zal moeten ontruimen, AA, fol. 49v; circa 1390: Specificatie van het land, dat bij de woning te Sevenhuysen
behoort: de geest voor de woning is groot 11 hond, de hoge weide aan westzijde van de laan is
groot 3 morgen 5 hond, ten westen daarvan 7½ morgen ½ hond land, ten westen daarvan 3 morgen onland, zuidwaarts in de broec 14 hond 10 gaarde land, een kamp made van 1½ morgen, ten
oosten hiervan 3 morgen ¼ hond land, de kamp onder de wonig is groot 17 hond en de heemwerf 1 morgen 30 gaarde, AA, fol. 72).
452. Een lijfrente van 150 kronen per jaar (1462: van 200 kronen van 44 gulden nieuw
geld het stuk) uit de domeinen van de leenheer.
..-.-14..: Heer birck, broeder tot Wassenair (B, fol. 112v).
15-10-1461: Heer Dirck, broeder tot Wassenair, aartsdiaken van de kerk van Sint Jan te Utrecht
en cureit te Haerlem, oom van de leenheer Johan, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden,
krijgt met ingang van 24-6-1462 een verhoging van zijn lijfrente, daar de leenheer hem deze een
aantal jaren niet heeft kunnen uitbetalen, doordat hij na de dood van zijn broer diens rechte lenen
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heeft moeten terugkopen en hij in dienst van de graaf tegen de rebellen van Gendt in het land van
Waes in Vlaenderen grote onkosten heeft gehad (B, fol. 112v).
453. Een jaarrente van 1200 gouden vrancxe kronen uit de domeinen van de leenheer.
..-.-141.: Heer Heinric, oudste zoon van de leenheer Philips, heer van Wassenair en burggraaf
van Leyden, ter gelegenheid van zijn huwelijk met vrouwe Kateline van der Gruythuise, vrouwe
van Lens en Leydekerke, die de helft van het leen als lijftocht krijgt, met bevestiging door Johan,
hertog van Lotharingen en diens vrouw Jacob (A, fol. 59 en 60).
454. Een rente van 50 pond hollands per jaar, de oude schild gerekend voor 18 groot (later
uitgebreid tot 100 pond per jaar, 1365: 125 pond, zoals de graaf neemt van zijn renten in Noirt Hollant).
11-11-1357: Heylwive, gehuwd met heer Willem van Oosterhoute, zuster van de leenheer Dieric
van Wassenair, burggraaf van Leyden, ridder, als erfenis van haar vader en moeder, verzekerd op
diens woning op ‘t Zant en de zuidmolen te Catwijck. Na de dood van ver Justine, gehuwd met
heer Aelman, zal de rente verdubbeld worden. De leenheer zal alle schulden van zijn ouders
overnemen, bezegeld door diens neven Gherijd van Oestgheest en Ghijsbrecht Jacobsz. en door
IJsebrant van Alcmade, schout van Oestgheest (AA, fol. 24v).
23-6-1365: Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden, verandert de rente ten behoeve van zijn
zwager heer Willem van Oesterhout. Getuigen: Heer Jan van der Poel en heer Philips van Polanen, ridders, en Philips van Tetrode, knape (AA, fol. 25v).
455. Een rente van 350 gouden engelse nobelen per jaar uit de domeinen van de leenheer
en de ambachtsheerlijkheden van de dorpen Voirburch en de Ketel.
..-.-14..: Jan, zoon van de leenheer Philips, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na
overdracht door deze met toestemming van zijn broers heer Heynric van Wassenair, ridder, en
heer Dirc van Wassenair, proost van Leyden en te versterven op zijn kinderen (A, fol. 58, 58v en
60).
26-8-1428: Willem, broeder tot Egmonde, Jan van Vyanen, heer tot Noirdelois, ridders als overmannen, Gerijt, bastaard van Egmonde, heer Gerijtsz., Clays die Buyser, namens heer Heinric,
heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, enerzijds, en Willem Claesz. en Jan Smit namens
diens broeder heer Jan van Wassenair, anderzijds, doen uitspraak over de nalatenschap van hun
vader Philips. Heer Jan wordt bevestigd in diens schenking van 350 gouden engelse nobelen en
de ambachtsheerlijkheden Voirburch en de Ketel, hiervan zal heer Heinric echter behouden binnen deze ambachten al de landrenten en de tienden. Heer Jan krijgt de tijnsen, zwaandriften,
wind en visserijen, maar zal afzien van alle achterstallen, die hij op zijn broer vordert, behalve de
renten van het lopende jaar. Heer Heinric zal de lijfrente betalen, die door zijn vader is verkocht
aan Claes van Delf. De door hem gedane gift van de kerk te Voirburg zal niet worden veranderd,
maar daarna zal de ambachtsheer dit recht uitoefenen. Heer Jan zal aan zijn broer alle registers en
brieven, betreffende manlenen en schulden, overdragen, die deze nodig zal hebben (A, fol. 60v;
de lijfrente van Claes van Delf, gehuwd Femense, bedraagt 50 engelse nobelen per jaar, en staat
op de langst levende van beiden, A, fol. 1v).
19-11-1429: Heer Jan van Wassenaer, broer van de leenheer Heynrick, heer van Wassenaer, en
burggraaf van Leyden, tocht zijn vrouw vrouwe Haze van Catz, bij kinderloos overlijden aan 310
- en zo zij kinderen zullen hebben aan 200 gouden kronen per jaar (losse acte achter in het register B).
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14-12-1434: Heinrick, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, bevestigt zijn broer heer
Jan van Wassenair en diens erfgenamen in de door hun vader vastgestelde rente, nadat hierover
geprocedeerd is voor de Hoge Raad van de Heer van Bourgondien (A, fol. 62).
13-5-1461: Philips van Wassenaer bij dode van zijn vader heer Jan van Wassenaer, ridder, die
oom was van de leenheer Johan, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden (B, fol. 10).
15-2-1462: Philips van Wassenaer bewijst zijn moeder Haze van Cats, vrouwe van Voirburch,
tante van de leenheer Johan, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden, in de plaats van de
200 gouden kronen per jaar volgens de brief van wijlen haar man, 100 gouden leeuwen (B, fol.
113v).
Van het leen 455 is het leen 455A gesplitst.
455A. Een rente van 75 engelse nobelen per jaar. 16-3-1458: Phillips van Wassenaer heer
Jansz. van Wassenaer, neef van de leenheer Johan, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden, tocht zijn vrouw Katherijn van Reymerswale, aan het hele leen,
dat hij van zijn vader bij zijn huwelijk had gekregen, indien zij kinderen zullen
nalaten, zal de lijftocht 100 gouden kronen van 9 schelling groot Vlaams het stuk
bedragen (B, fol. 102).
456. Niet omschreven.
30-11-1395: Aernt Witten (AA, fol. 61).
457. Niet omschreven.
12-6-1262: Dirc van Wassenair, oom van de leenheer Dirc van Wassenair (L.H. 418, fol. 154).
1-5-1295: Philips van Zanthorst na overdracht door zijn vader heer Dirc van Zanthorst, gehuwd
met Rikaert, met toestemming van diens zoon Dirc van Zanthorst (L.H. 418, fol. 154).
9-9-1319: Kerstine Willem ver Baertenszoonsdochter krijgt als lijftocht het goed, dat heer
Phillips van Zanthorst in leen hield (L.H. 418, fol. 154v).
N.B. Het is mogelijk, dat de beide laatste acten tevens het leen 278 betreffen.
458. Niet omschreven.
..-.-1...: Jan Trudenz. (AA, fol. 3).
459. Een halve akker land in Sevenhoeven.
..-.-1...: Willem Claesz. (AA, fol. 2v).
460. 5 hond land.
..-.-1...: Nanne Welbout (AA, fol. 13).
461. De hofstad aan de laan in de Waelstraat.
..-.-1375: Jacob Ghise, gehuwd met Machteld Dirc Poesdochter (AA, fol. 55).
N.B. Waarschijnlijk te Oegstgeest.
462. 2 morgen land tussen het huis van Ghibe van Halken en de duinen.
..-.-1...: Ghibe van Halken (AA, fol. 3).
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463. 2 morgen land in de broec achter Dirc Aelmairsz., belend ten oosten: Aernt Dircsz.,
ten westen: Dirc Aelmairsz.
..-.-13..: Jacob Hogheveen (AA, fol. 64).
464. 2½ morgen land.
..-.-1...: Bertelmees heer Florijsz. (AA, fol. 39).
20-7-1379: Dirc van Delf, gehuwd met Baertraet, neef van de leenheer Dirc van Wassenaer,
burggraaf van Leyden, nadat het leen was afgestorven (AA, fol. 39).
465. 5 morgen land op de A.
..-.-1...: Philips van Langhevelt (AA, fol. 4v).
466. 6 morgen 2 hond land.
9-8-1482: Machtelt Phillips Janszoonsdochter, gehuwd met Aernt Heynricxz. tymmerman,
poorter van Delft (C, fol. 26, waarschijnlijk leen 158).
467. Een woning met 7 morgen land.
..-.-1...: Aelbrecht Hille (AA, fol. 13).
468. 8 morgen land.
..-.-1...: Claes Robbrechtsz. (AA, fol. 13).
469. Een hoeve land.
..-.-1...: Jan die Moelnair (AA, fol. 13).
470. Een hoeve land.
..-.-1...: Jan van Almesvoet (AA, fol. 13).
471. Een paar zwanen in Willem Smedersbroek tussen, heer Wouters werf en Jan Duversteens erf, indien de zwanen in de Rijnstroom verdwalen, dan zal de pluimgraaf van
de leenheer hun jongen behouden.
16-2-1373: Willem Smeder, zwager van de leenheer Dirc van Wassenair, burggraaf van Leyden
(AA, fol. 34v).
472. Twee paar zwanen.
11-9-1370: Heynric van Alkemade IJsbrantsz. (AA, fol. 60).
LENEN GELEGEN IN VERSCHILLENDE PLAATSEN
473. De ambachtsheerlijkheid van Oest Barendrecht met toebehoren, de woning en de
hofstad van der Horst met toebehoren, die verpacht is aan Symon Willemsz. te Voirscoten, de clingen met wildernis van konijnen, gelegen voor Huge van Gael.
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20-4-1461: Philips van Wassenaer, broer van de leenheer Johan, heer van Wassenaer, Vorscoten
en Catwijck, burggraaf van Leyden, met toestemming van de graaf voor wat betreft de twee
eerste percelen, als erfenis van zijn ouders, ten overstaan van Jacob Cruesen, auditeur van de
grafelijke rekeningen in Hollant, Zeelant en Vrieslant, en Claes Jansz., baljuw van Wassenair,
neven van de leenheer, Mathijs die Buzer, tollenaar van Geervliet en rentmeester van de leenheer. Philips heeft tevens ontvangen het leen 419 bis en een rente van 800 pond per jaar, verzekerd op de gruit van Brucge, als leen van de burcht te Brucge te houden van de heer van Bourgondiën, door zijn moeder nagelaten (B, fol. 109).
474. De tienden van Voirburch, de tienden van Veur, de tienden van Reynsterwoude, de
tienden van Zoetermeer en de tienden van Tedingherbroec, voor zover deze twee
laatsten meer waard zijn dan de 100 pond per jaar, die jonkvrouwe Marie van Egmont hieruit ontvangt, de woning ter Horst zonder het erbij behorende veen, maar
wel met het recht er voor dagelijkse behoefte uit te delven.
13-5-1371: Philips, oudste zoon van de leenheer Dirc, heer van Wassenair en burggraaf van
Leyden, voor de 400 pond hollands per jaar, de placke gerekend voor 16 penningen en een
oude vrancricse schild voor 27 placken, die hem bij zijn huwelijkse voorwaarden met jonkvrouwe Marie van Egmonde zijn beloofd (AA, fol. 18; 18-5-1371: Aelbrecht, paltsgraaf op de
Rijn, ruwaard van Henegou, Holland, Zeland en Vriesland bevestigt deze gift, AA, fol. 18v;
8-5-1371: Heer Dirc, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, draagt over aan zijn
leenheer Aelbrecht etc. ten behoeve van jonkvrouwe Marie, jongste dochter van Egmonde, bij
kinderloos overlijden te versterven op haar moeder, de vrouwe van IJselsteyn, 120 pond
hollands per jaar uit de tienden van Zoetermeer en Tedingerbroec, te lossen met 1200 pond, in
ruil voor een gelijk bedrag, dat de vrouwe van IJselsteyn en haar zoon Aernt gegeven hebben
aan jonkvrouwe Marie bij haar huwelijkse voorwaarden, AA, fol. 19; 27-6-1371: Dirc, heer
van Wassenair en burggraaf van Leyden, verklaart ten behoeve van zijn oudste zoon deze
1200 pond te hebben ontvangen van de vrouwe van IJselsteyn en haar zoon Aernt van Egmonde, Borgen voor hem zijn bij deze overeenkomst heer Aelbrecht van der Wateringhe, heer
Ghijsbrecht van Nijenrode, ridder, Willem van Alcmade en Philips Aerntsz., knapen. Deze
zullen, indien hij in gebreke is, gedurende een maand in een herberg te IJselsteyn in gijzeling
komen, de ridders elk met 3 paarden en de knapen elk met 2 paarden, AA, fol. 19v).
474 bis. 7 hond land met opstal, gekocht door Jan van den Bosch van Hughe Jansz. van
den Poel, belend ten zuiden en westen: het klooster Conincxvelt, ten noorden:
de heerstraat en ten oosten: de woning die vroeger van Coenraad ver Feyenz.
was.
8-5-1377: Jan van den Bosch na opdracht uit eigen, te versterven op zijn zoon Dirc van den
Bosch (AA, fol. 37).
..-.-1...: Dirc van den Bosch AA, fol. 37).
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Doorhalen wat niet van toepassing is, ook al in 1671?
door
Mevr. A.M. Boudewijn-van ’t Hoff
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 49 (1994), een uitgave van de
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

Mijns inziens staat er een onjuiste, of liever een onvolledige vermelding in het Repertorium
op de lenen van de Hofstad Wassenaar, gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’ jrg. 1978, blz.
546 e.v., en wel bij leen 272B. Bij de datum 20-5-1671 staat in ‘Ons Voorgeslacht’: Aagje
Jans van Leeuwen bij dode van haar broeder Cornelis Jansz. van Leeuwen, na scheiding voor
notaris Johan Nannius ... etc. Dat speet me, want op grond van een aantal andere gegevens
had ik deze Cornelis Jansz. gedoodverfd als de vader van mijn voorvader Jan Cornelisz. van
Leeuwen, die in 1721 trouwde en in 1759 overleed.
Volgens het Rooms Katholieke doopboek van Stompwijk (RA Zuid-Holland, blauwe serie nr.
46) heeft tussen 1679 en 1689 een Cornelis Jansz. van Leeuwen, gehuwd met Claasje Arisse
Wassenaar, een aantal kinderen laten dopen waaronder een Johannes. Doopgetuige bij Johannes was Mees Schakenbos.
Dat laatste gegeven bracht mij aan het twijfelen over de juistheid van de vermelding in het
repertorium: Mees Schakenbos is het nagelaten kind van Stijntje Cornelisdr. van Leeuwen en
Jacob Meesen dat vermeld wordt in het testament van zijn grootmoeder Joosje Cornelisdr. (in
het repertorium bij de datum 23-5-1651 genoemd) en was een volle neef van de Cornelis
Jansz. van Leeuwen die in 1671 overleden zou zijn. Het leek me niet waarschijnlijk dat Mees
Schakenbos als doopgetuige zou optreden bij een Cornelis van Leeuwen die geen familie was.
Natuurlijk bestond de mogelijkheid dat er twee broers Van Leeuwen waren, beiden Cornelis
geheten, van wie de oudste dan in 1671 zou zijn overleden; Cornelis Jansz. en zijn Claasje
bleken zelf twee dochters Jannetje te hebben, die beiden volwassen zijn geworden, gehuwd
waren en kinderen hadden. Een transportakte in het oud rechterlijk archief van Stompwijk
(inv.nr. 21, akte d.d. 8-9- 1665) sloot dat uit. Onder de erfgenamen van Jeroen Willem Ghijssensz. en Maartje Ghijssendr., grootouders van moederszijde, worden onder andere genoemd
Cornelis Jansz. en Aechje Jans, twee kinderen van wijlen Jannetje Jeroenen en Jan Cornelisz.
van Leeuwen.
In een laatste poging om het raadsel op te lossen heb ik in het rijksarchief de kopieën van het
leenregister van de Hofstad Wassenaar opgevraagd. De aantekening bij 20-5-1671 blijkt heel
anders te luiden dan eenvoudigweg ‘bij dode van’, namelijk ‘bij dode, overlijden, schiftinge,
scheydinge ofte cavelinge (doorhalen wat niet van toepassing is?) tussen haer ende haer
broeder Cornelis Jansz. van Leeuwen voor notaris ende getuygen gedaen van de naergelaten
goederen van wijlen Jan Cornelisz. van Leeuwen henluyder vader, mitsgaders vrijwillige
afstand van de voors. haer broeder Cornelis Jansz. van Leeuwen op wiens naem de voors.
twee percelen van leenen waren verlijt, van welke voors. cavelinge wij extract in onsen leenregister hebben doen registreren ...’.
Deze uitvoerige aantekening bewijst naar mijn mening dat Cornelis Jansz. van Leeuwen in
1671 nog springlevend was. Er zou immers geen enkele noodzaak zijn om een boedelscheidingsakte te registreren in het leenregister als hij overleden was. Hij en zijn zuster Aechje
waren de enige.twee nakomelingen van vader Jan Cornelisz. van Leeuwen en bij zijn (Cornelis’) overlijden erfde Aechje automatisch alles.
Ik houd het er daarom op dat de klerk die het leenregister bijhield, heeft vergeten in zijn standaardtekst door te halen wat niet van toepassing was.
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