REPERTORIUM OP DE LENEN VAN HODENPIJL, 1299-1753
door
J.H. Brakke en C. Hoek
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 20 (1965), jrg. 29 (1974), jrg. 42 (1987) en
jrg. 44 (1989), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie
Inleiding
Als bronnen voor de samenstelling van dit repertorium zijn gebruikt:
1. Een leenregister, aanwezig in het Rijksarchief in Zeeland (verzameling van handschriften
no. 313). Dit deel is aangelegd in het midden van de vijftiende eeuw en is bijgehouden tot
het einde van deze eeuw. Er ontbreken echter meerdere bladzijden aan.
2. Een leenregister berustend bij de Hoge Raad van Adel (collectie van Slingelandt no. 76).
Dit bestaat uit drie gedeelten, namelijk een afschrift van het sub 1 genoemd register,
vervaardigd in 1523. Ook de thans ontbrekende bladen zijn toen afgeschreven, niet
overgenomen zijn echter de lenen, welke voor 1523 ten vrij eigen zijn gegeven en een
bladzijde met aantekeningen betreffende lenen in Zeeland. Achter deze kopie bevindt zich
een voortzetting van de beleningen sedert het einde van de vijftiende eeuw tot het midden
van de zestiende eeuw. Verder bevat het twee katernen perkamenten bladen, welke
leenverheffingen uit de vijftiende eeuw bevatten, welke ten dele niet in het register sub 1
voorkomen.
3. Een fragment van een vijftiende eeuws leenregister, dat gebonden is in het deel no. 327
van de Leenkamer Holland.
4. Een lijst van leenmannen van Hodenpijl van het jaar 1474 in het register ‘Valor Feudorum
1472-1474’, Leenkamer Holland, inv.nr. 283.
5. Van de leenregisters van Hodenpijl in het Nationaal Archief, lopende over de jaren 16861803 is alleen de periode 1686 tot en met 1710 benut.
Doordat de leenregisters B en C, lopende vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw tot
1685, welke in de achttiende eeuw nog aanwezig waren, thans spoorloos zijn, is getracht het
grote hiaat, dat daardoor in het repertorium is ontstaan, zo veel mogelijk uit andere bronnen
aan te vullen. Deze bronnen zijn in de noten aangegeven.
Wat betreft de samenstelling van de leenkamer van Hodenpijl het volgende. De lenen 46 tot
en met 73 zijn afkomstig van de leenkamer van de heren Van Haamstede, welke in 1456 met
die van Hodenpijl verenigd werd.
Nog in de vijftiende eeuw zijn beide leenkamers weer gescheiden, waarbij echter het leen nr.
46 in die van Hodenpijl is gebleven. Dit leen is oorspronkelijk afkomstig uit de leenkamer van
de heren Van Persijn van Waterland en is door vererving aan de heren Van Haamstede
gekomen.
Floris van Haemstede was nl. gehuwd met Goede van Bergen, dochter van Jan van Bergen
alias van Haerlem, en Jutte Persijn, welke laatste een dochter was van heer Johan Persijn,
ridder, overleden 21-12-1283 (Mededeling van de heer L.J. van der Klooster).
De lenen 3, 29 en 45 zijn oorspronkelijk leenroerig aan Dirc van der Made, het leen 43 aan
diens vrouw Lijsbeth van Almkerk en 33 en 36 aan hun kinderloos overleden zoon Henric van
der Made. Al deze lenen zijn door het huwelijk van hun dochter Aleid met Jan van Hodenpijl
aan de leenkamer toegevoegd.
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Op gelijke wijze zijn ook de lenen 34 en 35, leenroerig aan Beatrix van Rodenrijs Dircxdochter, echtgenote van Florens van der Doertoghe, wier dochter trouwt met heer Aernout
van Hodenpijl, met die van Hodenpijl verenigd.
Tweemaal treedt de graaf als heer van Hodenpijl op, namelijk van 1351 tot 1355, als de van
Hodenpijls tijdens de Hoekse- en Kabeljauwse twisten verbannen zijn, en van 1555 tot 1556,
als door het kinderloos overlijden van Willem van Alkemade de hofstad Hodenpijl aan de
graaf is vervallen. Gedurende beide perioden zijn de leenacten in de grafelijke registers
ingeschreven.
Voor de oudste generaties van de heren van Hodenpijl wordt verwezen naar het artikel
‘Foreest en Hodenpijl’ door jonkheer H.A. van Foreest in ‘De Nederlandsche Leeuw’, 1957,
kolom 187 e.v. En voor de relatie van Hodenpijl-van Rodenrijs naar C. Hoek: ‘De woning van
heer Dirk van Rodenrijs te Overschie’ in hetzelfde maandblad, 1965, kolom 1 e.v.
Bij de omschrijving van de lenen is steeds die van de oudste acte aangehouden, komen in
latere beleningen andere gegevens voor, dan zijn deze met vermelding van het jaartal tussen
haakjes toegevoegd.
HODENPIJL
1. 2½ morgen land, genaamd het Hulleweer, strekkende van de Gaewech, oostwaarts
tot het Anthoefd, belend ten noorden: de proost van Koninxvelt, ten zuiden: Huge
Grote.
16-4-1357: Pieter Jacob Heynricxzoensz., bij dode van zijn vader en draagt het over aan Dirc
Pieter Kerstinenzoensz.
2. 2 morgen 1½ hond land gemeen met Jacob Jocobsz., gebruikt door Korstant Koppe.
1-7-1435: Vranck van den Veen, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn jongste broer
Philips van den Veen.
22-8-1459: Oede Willemsdr., weduwe van Huge Vriese (voogd: Herman Brune), bij dode van
haar broer Vrancke van der Veen, en draagt het over aan haar zoon Pieter Hugen Vriesenz.
26-3-1468: Jan Philipsz. (1474: te Hodenpijl).
..-.-1484: Jan Symonsz., na overdracht door Jan Philipsz., behoudens de lijftocht van diens
vrouw Lijsbeth Willemsdr.
1-4-1503: Aernt Dirxz. van der Hoge na overdracht door Jan Symonsz. alias Jan Doez.,
behoudens de lijftocht van diens vrouw Cornelie Mathijsdr.
21-4-1520: Jan Aerntsz. van der Hoge bij dode van zijn vader Aernt Dircxz. van der Hoge.
24-7-1524: Quirijn Aertz. van der Hoge bij dode van zijn broer Jan Aertz. van der Hoge en
draagt het over aan zijn broer Hubrecht Aertz. van der Hoge.
29-6-1554: Hubrecht Aertsz.
MAASLAND
3. 6 morgen land (1440: met het huis, dat daarop staat), belend ten zuiden: Katrijn
Gerrits, ten westen: een banweg genaamd de Gaech, ten noorden: Braem, ten oosten:
de Middelwatering.
30-1-1333: Willem Jacob Scoutenz.
19-12-1351: Willem Jacob Scoutenz. met ledige hand.1
..-.-1...: Airnt Sijs.
4-6-1440: Dirc Willemsz.
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..-.-1...: Marijken Willemsdr. bij dode van haar broer Dirc Willemsz.
23-9-1473: Claes Jansz. bij dode van zijn moeder Marijken Willemsdr. (1474: te
Vlaardingen).
14-12-1485: Claes Jan Pier Stocksz. krijgt het ten vrij eigen.
4. 2½ morgen land in Sarienhove, belend ten westen: de dijk, ten noorden: Gijsbert van
Rie (1531: Henric Dircxz., 1554: Simon Steffensz.), ten oosten: de Middelwatering,
ten zuiden: Heyn Heymenz. (1531: Jan Claes Boeckelsz., 1554: Jacob Jan Marinusz.),
gebruikt door (1531: Geertgen de weduwe van Henric Cornelisz.).
11-2-1342: Allairt Aechte Muus, weduwnaar van Ermgard Floerkensdr., na opdracht uit
eigen, te versterven op zijn zoon Dirc en bij gebrek aan wettige nakomelingen op zijn
bastaardzoon Bertelmees.
Vóór 5-6-1462: Allairt Willemsz. (wordt nog vermeld in 1474).
Gesplitst in 4A en 4B.
4A. 1½ vierendeel van 2½ morgen.
14-12-1485: Claes Allertsz, bij dode van zijn ouders en na overdracht door zijn broer Jan
Allertsz.
9-7-1499: Claes Allertsz., te versterven op zijn zoon Jorijs en bij gebreke van deze op zijn
zoon Gijsbrecht Claesz.
4-1-1513: Willem Claes Allertsz., na Claes Allertsz.
18-6-1532: Pouwels Willemsz. bij dode van zijn vader Willem Claes Allertsz.
25-8-1536: Pieter Willemsz. bij dode van zijn broer Pouwels Willemsz.
17-1-1539: Cornelis Willemsz. bij dode van zijn broer Pieter Willemsz.
17-11-1541: Goelt Willemsdr., gehuwd met Claes Smidz., na overdracht door Cornelis
Willemsz.
14-7-1554: Laurens Heindrix.
4B. 1½ vierendeel van 2½ morgen (1531: 2 morgen 1½ roede), gemeen met: (1554:
Goerte Willemsdochter, de weduwe van Claes Simonsz., en Pauwels Willemsz.,
1708: van ouds met Adriaen Boogaart).
14-12-1485: Pieter Doensen na overdracht uit armoede door zijn zwager Jan Allertsz.
2-3-1500: Pieter Doensen.
12-12-1531: Douwe Pietersz., welke na de dood van Peter Douwe had verzuimd het te
verzoeken.
..-.-153.: Claes Sijmonsz. vermeld in 1539 en 1549 (Delfland, inv. 1718: 3, fol. 41v en 5, fol.
50v).
26-5-1554: Pieter Simonsz. bij dode van zijn broer Claes Simonsz. en draagt het leen over aan
Goerte Willemsdochter, weduwe van Claes Sijmonsz., hulde door haar zoon Lauris
Heindricsz. (Delfland inv. 1718: 5, fol. 50v).2
,..-.-15...: Thonis Heijndricxz., vermeld in 1561 en 1582 (Delfland inv. 1718: 10, fol.71v en
Staten van Holland vóór 1572, inv. 1343).
..-.-1...: Jacob Jansz. Noorlander (Delfland, inv. 1718: 10, fol. 71v).
..-.-16..: Pouwels van Berensteijn (Delfland, inv. 1718: 10, fol. 17v).
..-.-16..: Margaretha van Berensteijn, gehuwd met meester Adriaen Boogaert, na haar vader
Pouwels van Berensteijn, Nederlandsche Leeuw, 1914, kolom 323).
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..-.-16..: Nicolaes Boogaert, vermeld op 22-6-1640, (bij dode van zijn moeder Margaretha van
Berensteijn, Nederlandsche Leeuw, 1914, kolom 324 en Delfland, inv. 1718 bis: 3, fol. 20v).
..-.-16..: Ghijsbrecht Boogaert, vermeld in 1659 (Delfland, inv. 1718 bis: 3 fol. 20v).
..-.-1660: Adriaen Boogaert bij dode van zijn broer Gijsbrecht Boogaert.
24-9-1708: Anna Maria Boogaert, gehuwd met Mr. Dirck Simonsz. Groenewege, heer van de
Made, raad en burgemeester van Delft, bij dode van haar vader Mr. Adriaen Boogaert, baljuw
en dijkgraaf van Delfland. (1-12-1665 Mr. Adriaen Boogaert, schepen en raad van Delft,
bewindhebber van de V.O.C., kamer Delft, gehuwd met Anna Welhouck, testeert voor notaris
Willem van Assendelft te Delft en beschikt over zijn leengoederen volgens octrooi d.d. 23-71660 van de Staten van Holland en West Friesland. Getuigen: Dirck Junius en Johannes
Thierens).
5. 2½ morgen land naast de kerk, belend ten zuiden: de woning van Huge die Coperijn.
11-8-1342: Jonijs de bastaardzoon van Jonijs Jansz., bij kinderloos overlijden te versterven op
Ghibe Jonijsz. en bij gebreke van deze op Jan Jonijsz.
6. 3 morgen land in Jan Jonijszoons woning in een perceel van 12 morgen naast de
kerk, bij het land van de heer van Arckel.
10-5-1350: Coert Ansem Boenenz., na opdracht uit eigen.
29-12-1351: Coenraet Ansen Boenensz. met ledige hand.3
8-5-1438: Claes Boen Aensemsz.
15-10-1440: Cattrijn Claes Boen Ansem, voogd: Claes Matijsz.
7. 3 morgen min ½ hond land in het Bagijneland, ten westen van de woning, welke van
Jan Losen was, (1437: 3 morgen land gemeen met Reyner Woutersz., belend ten
westen: het Cruysland, ten noorden: de zijdwinde, ten oosten: Jan van den Woude,
Gerijt Willem Stormsz. en de weduwe van Dirck Isebrandtsz., ten zuiden: de
Maeslantse weg).
27-5-1357: Jan Claes Ghijsbrechtsz., na overdracht door Arent Jan ver Katrinenzoensz.
24-11-1437: Ghijsbrecht Jansz. krijgt het leen ten vrij eigen.4
8. 4 morgen land met een huis, bewoond door Boudijn van der Velde Muysz., (1517:
Mees de weduwe van Neel Bouwensz., 1537: Jacob Cornelisz.), in het Corteland,
belend ten noorden: de Schede, ten oosten: (1521: de leenman, 1537: Vranck Jacob
Cornelisz. met zijn evenknieën en Len Vriesen, 1548: Pieter Vranckez. met zijn
evenknieën en Len Vriessen), ten zuiden: de weg, (1521: de Gaechweg, 1537: de
Gaechsweg), ten westen: (1521: de witte monniken te Haerlem, 1537: de bruikwaar
van Jacop Aertsz.).
29-12-1369: Boudijn van der Velde Muysz., gehuwd met Ymme, na overdracht door Wiger
Jacobsz., bij kinderloos overlijden te versterven op zijn 2 jongste broers uit het laatste
huwelijk van Muys van den Velde, nl. Boudijn en Muys.
..-.-1384: Muys van der Velde bij dode van zijn vader Boudijn van der Velde (S. v. Leeuwen,
Batavia Ilustrata, blz. 1130).
..-.-1399: Boudijn van der Velde (v. Leeuwen, blz. 1130).
26-7-1463: Cornelis Boudijnz.
22-9-1485: Cornelis Boudijns lijftocht zijn vrouw Agnijs Willemsdr.
9-7-1499: Cornelis Boudijnsz.
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1-3-1511: Vries Cornelisz.
17-7-1517: Jacob Cornelisz. na overdracht door zijn broer Vries Cornelisz.
17-7-1519: Jacob Cornelisz. (22-10-1521: te Wateringen) na overdracht door zijn broer Vries
Cornelisz. (L.H. 286, fol. 50v).
25-1-1537: Vranck Jacop Cornelisz. te Wateringen bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.
6-11-1548: Pieter Vranckesz. te Wateringen bij dode van zijn vader Vranck Jacopsz.
..-.-1570: Cornelis Jacobsz., oom van - en na overdracht door Pieter Vranckenz., (v. Leeuwen,
blz. 1130).
..-.-1572: Jacob Cornelisz. van der Velde bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz. (v.
Leeuwen, blz. 1130).
..-.-1594: Dirck van der Velde na overdracht door Jacob Cornelisz. van der Velde (v.
Leeuwen, blz. 1130).
..-.-1621: Cornelis van der Velde bij dode van zijn vader Dirck van der Velde (v. Leeuwen,
blz. 1130).
Gesplitst in 8A en 8B.
8A. Een huis met boomgaard, groot 3 hond in een perceel van 4 morgen land in het
Corteland in Cralinger Polder, belend ten westen: (1699: Arien Jorisz., 1708: Jacob
Arentz. Touw met bruikwaar), ten zuiden: de Gaeghweg, ten oosten: (1699: de
weduwe van Cornelis Ariensz. Duurgaens, 1708: Claes Harmenz. Overgaegh), ten
noorden: (1699: de boomgaard van Arien Dircksz., 1708: de erfgenamen van
notaris Ouwendijck te Delft).
18-10-1666: Claes Claesz. Noordermeer.
26-5-1699: Teunis Arentsz. Buys te Maesland, na overdracht door Claes Claesz.
Noordermeer, smith te Loosduinen, voor 800 karolus guldens.
22-3-1708: Adriaen Theunisz. Buys, minderiarig, voogd: Simon Verboom, mr. bakker, als
rentmeester van de weesarmen te Maasland, bij dode van zijn vader Theunis Arentsz. Buys.
(14-3-1686: het leen is bezwaard met 1000 gulden ten behoeve van Willem Pietersz.
Boeckesteyn en nogmaals 22-3-1708 met 550 gulden).
8B. 3 morgen 3 hond land in een perceel van 4 morgen in het Corteland in
Cralingerpolder (1700: waarvan het overige deel in leen wordt gehouden door
Teunis Arentsz. Buys, belend ten westen: Arien Jorisz., ten zuiden: de Gaeghweg,
ten noorden: de genoemde 3 hond).
22-7-1675: Louys Huygens van Zuylichem.
18-12-1700: Constantyn Huygens de Zuylichem heer van Zeelem, bij dode van zijn vader
Louys Huygens van Zuylichem.
9. 2 morgen land gemeen met Arent die Klerc, bewoond door Jan die Jonge, strekkende
van de Zeedijk tot de Middelwatering.
17-9-1372: Gerijt Phillipsz., gehuwd met Dieuwer Hugendr., na opdracht uit eigen.
2-6-1468: Willem Walenzoon de timmerman, na Joost Gerijt Hugezoonsdr.
10. 2 morgen land gemeen met Pieter Dirc met land, in leen gehouden met Herper van
der Weert, ridder, en met Jan van der Burch en Aernt van Coudenwerve, in Gerijt
Ravenswoning, belend ten westen: de Zeedijk, ten oosten: de Middelwatering.

5

17-8-1381: Aernt van Coudenwerve, gehuwd met Aechte Symonsdr., na opdracht uit eigen,
bij kinderloos overlijden te versterven op zijn nicht Aliden Stopelsdr., en indien zij kinderloos
sterft op de oudste en naaste van haar moeders zijde.
11. Huis en hofstede bij de Maeslandse sluisvliet, belend ten zuiden: Jan Jonijsz.
vóór 16-4-1357: Willem Koudenhoven Jansz. van Koudenlhoven.
7-6-1392: Jan van Coudenhove na overdracht door zijn broers dochter Clemeynse Willemsdr.
van Coudenhove.
Gesplitst in 11A en 11B.
11A. De helft van een huis en hofstede bij de Sluisvliet, belend ten zuiden: Jan Jonisz.,
(1439: de Oude Hollandse dijk, 1504: Jasper Willemsz., gemeen met de
erfgenamen van Huge Jansz.), ten oosten: (1439: de kinderen van Florijs
Pouwelsz.), ten noorden: (1439: de Zuidvliet van Maaslandersluis). (1504: ½ hond
land met een huis, 1510: strekkende van de Waterincxse sluis tot aan Jasper
Willemsz.’s land).
19-9-1399: Jan Sijmonsz. na overdracht door Jan van Coudenwerve.
14-8-1439: Claes Heynez. na overdracht door Jan Sijmons.
13-8-1460: Reynier Claesz. bij dode van zijn vader Claes Heynesz.
14-12-1485: Sijmon Reyniersz. bij dode van zijn vader Reijnijer Claesz.
6-8-1504: Adriaen Pietersz.
12-12-1510: Jacob Willemsz. bij dode van zijn neef Adriaen Pietersz.
13-9-1526: Willem Willemsz. (Jan Claesz. Berkel heeft op het leen een rente van 4 lb.
hollands).
16-3-1527: Engebrecht Hugez. na overdracht door Willem Willemsz.
4-12-1550: Allart Engebrechtsz. bij dode van zijn vader Engebrecht Hugez.
27-4-1555: Allart Engebrechtsz.
11B.
13-8-1460: Florijs van Koudenhove bij dode van Jan van Koudenhove. (Hij komt op 5-11462 als Florijs Boen van Koudenhove als leenman voor.)
11A en 11B verenigd tot 11.
11. Het huis en de hofstad, belend ten zuiden: de erfgenamen van Vranck Pietersz. van
der Meer, ten noorden: Mr. Joost Aemsz. van der Burch.
25-5-1555: Cock Gerritsz. na overdracht door Allert Engelbrechtsz.5
12. 3 morgen 4 hond land gemeen met Jacob Huge, Jan Dircxz., Dirc Allaertsz., Pieter
Gerijt Claesz. Aernt Gerijtsz. en Jacob Jansz. in een woning genaamd Vergoytgenshoeve. Belend ten oosten: de Middelwatering, ten zuiden: Coenraet uuten Campe en
Arent Gerijtsz., ten westen: de Maasdijk, ten noorden: Jacob Bertelmees Paensz.
25-1-1397: IJsbrant Claesz., te versterven voor een helft op zijn zoon IJsbrant, gewonnen bij
Catrijne Colijnsdr. en bij kinderloos overlijden van deze op diens oudste broer Claes, de
andere helft op zijn zoon Gerijt, gewonnen bij Dieuwe IJsbrantsdr. en bij kinderloos
overlijden van deze op diens broer Aernt van den Voude.
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Gesplitst in 12A en 12B.
12A. De helft van 3 morgen 4 hond land, belend ten noorden: (1557: Frans Adriaensz.),
ten zuiden: (1557: de erfgenamen van Laurens Pietersz. te Delft), ten westen: de
zeedijk.
23-8-1460: Burch IJsbrantsdr., gehuwd met Ghijs Odziersz., bij dode van haar vader IJsbrant
IJsbrantsz.
17-4-1494: IJsbrant Ghijsenz. bij dode van zijn moeder Burch Ghijsens wijf en draagt het
over op Huge Vranckenz.
2-4-1500: Huge Vranckenz.
15-9-1517: Boudewijn Hugez. bij dode van zijn vader Huge Vranckenz.
16-12-1517: Aernt Jorijsz. na overdracht door Boudewijn Hugez.
20-2-1527: Ansen Ansenz. na overdracht door Aernt Jorijsz.
15-6-1537: Ansem Ansemsz. bij dode van zijn vader Ansem Ansemsz.
27-9-1557: Ansen Ansensz. bij dode van zijn moeder Mariken Florijsdocher.6
12B. De helft van 3 morgen 4 hond land.
13-8-1460: Beye Gerijtsz., na overdracht door zijn broer IJsbrant Gerijtsz., welke het bezat na
dode van zijn vader Gerijt IJsbrantsz.
5-1-1462: Willem Jacobsz., na overdracht uit armoede door Beye Gherijtsz.
8-10-1494: Cornelis Hugenz. na overdracht uit armoede door Willem Jacobsz.
2-4-1500: Cornelis Hugenz.
26-4-1506: Thoentgen Cornelis Hugendr., voogd: Cornelis Jansz. van Mauwerick, bij dode
van haar vader Cornelis Hugenz.
23-10-1516: Ansem Ansemsz. na overdracht door heer Jan Heinricxz., pater van het Sint
Ursulen klooster te Schiedam, namens Anthonia Cornelis Hugendr., conventuaal aldaar,
zuster van de vrouw van Ansen Ansensz.
7-7-1554: Ansen Ansensz.
12A en 12B verenigd tot 12.
12. 3 morgen 4 hond land.
..-.-15..: Dirck Gerritsz., vermeld in 1561 en 1582 (Delfland, inv. 1718: 10, fol. 70 en Staten
van Holland vóór 1572, inv. 1343).
..-.-16..: Clementia Kieffelt, vermeld in 1654 (Delfland, inv. 1718: 10, fol. 70).
(12-8-1628: Joncker Johan Kyeffvelt, heer van Kreynsem en Sinte Stevens Woluwe enz.
wonende in de neutrale stad Zevenbergen, machtigt voor notaris Andriaen Cornelisz.
Molswijck te Schijedam Dingeman Loodewijxsz. van Boshuysen het leen te verheffen. De
acte wordt verleden in het sterfhuis van Anna van Smolevelt, getuigen: Nicolaes Dijeraut en
Jan Pyetersz. Schoenmaecker).7
28-5-1637: Joris Kiessel.
25-11-1697: Agatha Clementia Kiessel, gehuwd met Hendricus Antonius van Berchem, heer
van Tongelaer, Creinhem, St. Pieter en St. Lambregts Woluwe en Stockel, wonend te
Sevenbergen, bij dode van haar vader Joris Kiessel, heer van Creynhem, Oppeule en Stockel.
(3-12-1689: procuratie voor Volckert van Halm, koopman te Rotterdam, voor notaris Johan
van Weel aldaar, getuigen: Johannes Drost en Martinuws ‘t Hooft, wonende te Rotterdam).
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13. 4 morgen 4½ hond land met een werf van 1½ hond in Dirc Willemswerf, gemeen
met 2 morgen in leen gehouden van Hodenpijl door Gerijt Jansz. Belend ten oosten:
de heren van St. Jan, ten zuiden: de banwatering de Scheede, ten westen: Gerijt van
Zijl, ten noorden: de Lierweg.
20-4-1404: Goedelt IJsbrants.
10-7-1434: Jacob Hoeve Sijbrantz.
24-7-1468: Jacob Sijbrant Houenz. bij dode van zijn vader Sijbrant Houenz.
14. 2 morgen land in de woning van Ghibe Aerntsz. strekkende van de zeedijk tot aan
de vaart.
..-.-1...: Ghibe Aerntsz.
..-.-1...: Allairt Hemenz. na overdracht door Kateline Ghibe Aerntsdr.
21-1-1411: Willem Allaertsz., gehuwd met Lijsbette, te versterven op zijn zoon Jacop.
5-6-1435: Willem Allaertsz. (i.p.v. 4-6-1435, A, fol. 64).
18-8-1464: Potter Wille Jacobsz., vermeld in 1473, wonend te Maesland, en op 4-3-1485
(L.H. 283, fol. 167, r.r. 306, bijlage, fol. 19 en A, fol. 66 en fol. 49).
15. 3 morgen land in de parochie van Schipluiden, belend ten oosten: Goeswijn van der
Poel en Jan Claesz. van Hoerne, (1504: Baltazar Jacopsz. en Claes Aernt Touwez.,
1540: Aechtge de weduwe van Baltasar en de erfgenamen van Gerijt Aerts), ten
zuiden: Jan van IJselsteyn en Jan van den Woude, (1504: De heilige Geest te Delft,
1540: Gerrit Wiggersz. en de papelijke proven van Delft, gebruikt door Cornelis
Pietersz.), ten westen: Jan Claesz. van der Hoerne en Jan Claeszoens kinderen,
(1504: het oude gasthuis te Delft), ten noorden: Jan Dirc Oems, (1504: Jan Aerntz.,
1540: Heinric Aemsloonsdochter, bagijn).
4 morgen 4½ hond in het ambacht van Dorp, gemeen met Philips van der Spange,
Heynric Bartelmeesz., Ymme Ghijsbrechtsdr. en Katrijn, de weduwe van Claes
Dircx, nl. 1 morgen 1½ hond in Margrietenland, 1 morgen in de quade, twee
morgen, welke van Dirc Willemsz. waren (1540: gemeen met Adriaen Vranckenz. en
de St. Cornelis capel te Delft), belend ten noorden: (1504: Lijsbeth, de weduwe van
Vranck Jacobsz., 1540: Marijtge die Milde c.s.), ten oosten: (1504: Lijsbeth, de
weduwe van Vranck Jacobsz., 1540: het anthoefft), ten zuiden: (1504: Dirck
Vranckenz., 1540: Jutte Ariensz. en Gerit Jacobsz. in die Ketel), ten westen: (1504:
Lijsbeth, de weduwe van Vranck Jacobsz., 1540: Ariaen Vranckenz. die Kroe), 2½
morgen in Buyserveen gemeen met (1504: Alijt, de weduwe van Jan Ghijbenz.,
1540: St. Aechten binnen Delft, Claes Jacobsz. Luycht, Jan Michielsz., Neel
Willemsz. en Ariaen Jansz.), belend ten oosten: (1504: Alijt, de weduwe van Jan
Ghijbenz., 1540: het anthooft), ten zuiden: (1504: Dammas Geritz., 1540: Jan Claes
Screvelsz.), ten westen: (1504: Alijt, de weduwe van Jan Ghijbenz., 1540: de Keen),
ten noorden: (1504: Dammas Geritz., 1540: Jan Ariaensz. te Papswoude en Claes
Jacobsz. Luycht), gebruikt door: (1540: Claes Jacobsz. Luycht).
9-1-1416: Willem Storm Gerijtsz. na opdracht uit eigen (A, fol. 8).
2-4-1437: Willem Storm Gerijtsz. na opdracht uit eigen.
27-11-1464: Willem Gerijt Storm bij dode van zijn vader Gerrit Willem Stormz. (1474: te
Delft).
10-7-1477: Willem Storm Gherijtsz. krijgt het leen ten vrij eigen.
31-8-1504: Mr. Gerijt Willem Stormsz. bij dode van zijn vader Willem Storm Geritz.
19-10-1504: Claes Grijp Willemsz. bij dode van zijn vader Willem Storm Gerijtsz.
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8-7-1540: Mr. Gerijt Storm Willemsz. draagt zijn rechten over aan Margriet Aelbrechtsdr.
van Hogendorp.
17-6-1551: Gerit Claesz. Grijp bij dode van zijn neef Gerit Willemsz. Storm, omdat zijn
vader Clais Willemsz. Grijp ongeveer 10 jaar ouder was dan zijn oom Gerit Willemsz. Storm.
12-7-1551: Mr. Gherijt Willemsz. Storm, overleden omstreeks 1-6-1551, heeft bij testament
van ..-2-1538 aan zijn nicht Margriete van Hogendorp, gehuwd met Hans Colleman, het leen
toegewezen, welke er nu mee beleend wordt.
4-8-1551: Willem Storm Ariaensz. bij dode van zijn oom Mr. Gherijt Storm.
Gesplitst in 15A, 15B en 15C.
15A. 3 morgen in een perceel van 7 morgen 4½ hond land, belend ten westen: het Oude
Gasthuys te Delft, en oosten: Wigger Simonsz., ten zuiden: een papelijke prove en
ten noorden: Heindrick Aemsz., bagijn te Delft.
10-3-1557: Vranck Phillipsz. te Schipluyden na overdracht door Margriete Aelbrechtsdochter
van Hogendorp, voogd: Willem Dircxz. de Bye.8
15B. 2 morgen 1½ hond in een perceel van 7 morgen 4½ hond land in het ambacht
Dorp, gemeen met Adriaen Vranckez. en mr. Cornelis Copella (1696: de weduwe
van Cornelis Leendersz.). Belend ten oosten: Marike Cornelisdochter, (1696: Jan
Leendertsz. Suycker), ten zuiden: Neel Aelwijnsz. en de erfgenamen van Gerrit
Jacobsz. in de Ketel, (1696: Jan Pouwelsz. Berckel), ten westen: Adriaen
Vranckez. de Croe (1696: de armen van Schipluyden), ten noorden: (1696: Aem
van Bergen).
10-3-1557: Pieter Cornelisz. na overdracht door Margriete Aelbrechtsdochter van Hogendorp,
voogd: Willem Dircxz. de Bije.8
28-5-1696: Ary Jorisz. Dijcshoorn, zoon van Joris Arentsz. Dijcshoorn en Grietje Cornelis
Langelaen, bij dode van zijn oom Huybert Cornelisz. Langelaen en draagt het leen voor 125
karolus gulden over aan Cornelis Huybertsz. Poot (10-11-1694: Huybrecht Cornelisz.
Langelaen, wonende buiten de Waterslootpoort, revoceert zijn vroegere testamenten d.d. 148-1677 en 16-4-1682 voor notaris Willem van Assendelft verleden en benoemt tot zijn
universele erfgenamen, elk voor een vierde deel, de kinderen van Grietje, Magteltje en Aeltje
Cornelisdochteren Langelaen en Aerjaentje, enig nagelaten dochter van Jacob Cornelisz.
Langelaen, waarbij hij als voogden benoemd Arie Jorisz. te Driemanspolder, Claes Jorisz. in
de Ketel en Ary Andriesz. Hoogeveen te Pijnakker. Voor zijn dienstmaagd Machteld
Jansdochter bestemt hij een legaat van 300 karolus gulden. Verleden voor notaris Pieter Coel
te Delft, getuigen: Johannes Overschie en Gerrit Spruyt).
15C. 2½ morgen in een perceel van 7 morgen, 4½ hond land in het ambacht Dorp in
Buytenveen (1707: in Buyteveen). Belend ten oosten: het Aenthoff (1707: de
erfgenamen van Adriaen Pietersz. Bleyswijck), ten westen: de Keen (1707: de
Keenwatering), ten noorden: Dirrick Aerntsz. (1707: Pieter Jansz. de Jongh) en
ten zuiden: Dirrick Aerntsz. (1707: Arie Arienz. Klapwijck en Jan Dirckz. Bijl),
(1707: gemeen in 4½ morgen).
10-3-1557: Govert Pietersz., brouwer te Delft, na overdracht door Margriet Aelbrechtsdochter
van Hogendorp, voogd: Willem Dircxz. de Bije.8
6-1-1707: Jacob Adriaensz. Bleyswijck, wonende te Vockestaert in het ambacht Ketel, bij
dode van zijn vader Adriaen Pieterz. Bleyswijck (24-12-1706: Jacob- en Joris Adriaenszonen
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Bleyswijck en Cornelis Overgauw, als erfgenamen van Adriaen Pieterz. Bleyswijck
verzoeken kwijtschelding van wanverzoek).
16. 3 morgen land, belend ten noorden: Jan van Polanen, ten zuiden: Jan Willemsz.
28-10-1352: IJsbrant Marienz. met ledige hand.9
Gesplitst in 16A en 16B.
16A. 9⅓ hond land in IJsbrand Marienswoning over de Gaech, tussen de weg en de
Middelwatering. Belend ten noorden: Dirc van Raporst, ten zuiden: Coptgen
Lisenz.
24-3-1421: Beatrijs Dirc Brederoedesdr.
3-12-1458: Dirc Dircxz.
18-8-1464: Peter Wille Jacobsz. (Hij komt op 4-5-1485 nog als leenman voor.)
3-11-1486: Kerstant Jansz. na overdracht door Claes Jan Pier Stocsen.
2-4-1500: Kerstant Jansz.
24-9-1505: Anthonie Kerstentsdr., onmondig weeskind, neef en voogd: Willem Jansz., bij
dode van haar vader Kerstent Jansz.
15-11-1537: Cornelis Cornelisz. alias de Jongen Cnecht, na overdracht door Anthonie
Kerstentsdr., voogd: Floris Jorisz.
30-11-1538: Martin Willem Ariaensz. uit Maeslant, na overdracht door Cornelis Cornelisz.
5-5-1545: Frans Ariaensz. uit Zuytmaeslant, na overdracht door Marten Willemsz.
7-7-1554: Frans Adriaensz. met ledige hand vermeld in 1561 (A, fol. 127 en Staten van
Holland vóór 1572, inv. 1343: Aalkeetpolder, weer 34).
..-.-15..: Adriaen Fransz., vermeld in 1578 (Delfland, inv. 1718: 5, fol. 43v en Staten van
Holland na 1572: inv. 1290, K.K., fol. 80v).
..-.-15..: Frans Cornelisz. vermeld in 1582 (Delfland, inv. 1718: 5, fol. 43v en 1718: 10, fol.
63).
..-.-16..: (Dirck van Schagen), heer van Goudriaen, vermeld in 1654 (Delfland, inv. 1718: 10,
fol. 63).
16B. 9⅓ hond land in IJsbrant Marienswoning, (1532: in een kamp van 10 à 11 morgen,
waarin ook het leen nr. 16A ligt), over de Gaech tussen de weg en de Middelwatering. Belend ten noorden: Dirc van Raporst, ten zuiden: Coptgen Lisenz.
24-3-1421: Jan Coppairt Kerstantsz., neef van Jan van Hodenpijl, ridder, na overdracht door
Claes Coenraets.
12-7-1466: Florijs Boen van Coudenhove. (Hij komt op 3-11-1485 nog als leenman voor.)
31-1-1532: Pieter Boen Florijs, nadat het leen lange tijd niet verzocht was en draagt het over
aan Jan Jan Vranckenz.
16A of B. 9⅓ hond land over de Gaech tussen de werf en de Middelwatering in de
polder van Aelkeet, gemeen in 7 morgen strekkende van de polderkade
oostwaarts in de Middelwatering, belend ten noorden: (1695: burgemeester
Bleyswijck te Delft), ten zuiden: (1695: Lambert van Oisterwijck), ten westen:
(1695: de heerweg).
22-6-1667: Floris van Beyeren van Schaghen, graaf van Waronze of Warfuzé, bij dode van
zijn broer Lodewifck van Beyeren, graaf van Warfuzé.
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16-6-1695: Cornelis van der Weyden, na overdracht door Mr. Pieter Emonts als gemachtigde
van Floris van Beyeren van Schaghen, graaf van Waronze of Warfuzé, en door Mr. Adriaen
de Bije namens diens crediteuren. (19-2-1691: De crediteuren van Floris van Beyeren van
Schagen, graaf van Warfuzé, en Pieter Emonts, advocaat voor het Hof van Holland, stellen
aan het Hof voor Mr. Adriaen de Bije, advocaat, te machtigen tot verkoop van goederen ten
bate van de crediteuren.) (21-4-1694: het leen wordt voor 767 gulden per morgen verkocht
voor Jan Brugman en Gerrit van Dorp, schepenen te Maesland).
15-5-1699: Neeltge Cornelisdochter van der Weyde, gehuwd met Philips Fransz. Doelman in
de Zuytbuyrt van Maesland, bij dode van haar vader Cornelis Pietersz. van der Weyde, als
enig nagelaten dochter. (9-4-1699: Het echtpaar machtigt Cornelis van der Sleyde, notaris te
Delft, voor notaris Cornelis ‘s Gravenzande aldaar de volgende leengoederen te verheffen:
Een woning op 7 morgen land uit het noorderweer van 3 weren, strekkende van de Maesdijk
tot de Kerckweg, van ouds belend ten zuiden: de pater van St. Barbara te Delft, ten noorden:
de erfgenamen van Gerrit Beuckelsz. en Jan de Huyte; waarbij nog 12 morgen land,
strekkende van de weg tot de Middelwatering in de polders Aelkeet binnen- en buiten,
leenroerig aan de grafelijkheid. ½ morgen land in Aelkeet binnen in een weer van 8 morgen,
belend ten zuiden: Willem Willemsz. Zuydervliet, ten westen: de Maesdijk, ten noorden:
Gerrit Dircksz. en ten oosten: de Kerkweg, leenroerig aan Noeldwijck. 10 hond land in Suyt
Maesland tussen de Maesdijk en de Heereweg, leenroerig aan Dorp en Arents Dorp. Het leen
van Hodenpijl. Getuigen: Gerard Bellaert en Dirck Corssendonck).
17. 12 morgen land, welke door Jan van Hodenpijl in leen gehouden worden van de
jonkvrouwe van Nassauwe van der Lecke, en 3 morgen gemeen met de genoemde
12. Belend ten oosten: Philips van Dorp, ten noorden: de Lierse weg, strekkende ten
zuiden over de Bordixsche weg in de Schee.
12 morgen land strekkende zuidwaarts over de Gaech, belend ten noorden: de
zusters van St. Aechte, ten zuiden: Claes Boen Ansem Bonez., ten westen,: de
Maaslandse weg, ten oosten: de Lichtvoetsvaart.
5½ morgen 1½ hond land belend ten oosten: Ansem Boen, ten noorden: de Schee,
ten westen: Sibrant Jansz., ten zuiden: de Gaech.
16-2-1423: Walraven van Hodenpijl, zoon van Jan van Hodenpijl, ridder, bij kinderloos
overlijden te versterven op zijn broer Jan. (De eerste 15 morgen mogen voor 500 gouden
franse kronen afgekocht worden, Walraven komt op 11-6-1440 nog als leenman voor).
18. 12 morgen land, (1447: in het ambacht van den Dorp, waarvan Philips van der
Spange de andere helft in leen houdt van de heer van Putten).
29-6-1385: Philips van der Spaenge lijftocht zijn vrouw Lisabette heren Ghisebrechts, dochter
van IJselsteyn.10
15-8-1447: Philips van der Spange.
5-10-1496: Heer Philips van der Spangen belast het leen ten behoeve van Claes Corff Dircsz.
(L.H. 121, cap. N.H., fol. 33).
19. 2 morgen land met het huis en het geboomte, belend ten noorden: de Borgerdixenweg, ten westen: Claes Simonsz., ten zuiden: Arent Rotemuul, ten oosten: Boudijn
Hart.
3-7-1439: Arent Rotemuul uter Lier na opdracht uit eigen, te versterven op zijn zoons Jan
Willem Aerntsz. en Claes uter Lier Aerntsz. elk met een helft, bij gebreke van hen op zijn
oudste zoon Dirc uter Lier Aerntsz. (oudste leenregister fol. 20v).
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21-2-1485: Ten vrij eigen gegeven.
20. 1 morgen land gemeen met het klooster van Zijll te Haarlem. (1535: Jonge Cornelis
Woutersz. en de boedel van oude Pieter van Hoeyl, 1549: Harmen Jansz. en Katrijn,
Inge Peter Neel Wouters). Belend ten zuiden: Heyndric Doensz. ten Dorp, (1549:
Mees Petersz.), ten westen: de nieuwe weg, ten noorden: Bokel Gerijts van Santen
(1549: de woning van Peter Vrericxz.), ten oosten: de grote vliet.
1 morgen land (1535: in een kamp van 8 morgen, 1549: in de Duijfpolder, 1725:
gemeen met Harme Jansz. en Catharina Jongeneel Wouters weduwe, belend ten
noorden: de woning van Pieter Wevincz., ten zuiden: Bastiaen Ariensz., met
bruikwaar, ten oosten: de Nieuwe weg, 1539: verpacht aan Mees Pietersz.).
21-2-1484: Jan Rotemuel Arentsz. uter Lier, na opdracht uit eigen.
2-7-1535: Jonge Jan van Hoeck, onmondig, voogd: Peter Jansz. snier op de buyten
Watersloot, nadat het lange tijd niet verzocht was.
..-.-15..: De weduwe van Jonge Cornelis Woutersz., vermeld in 1539 (Delfland inv. 1718: 3,
fol. 14v).
21-9-1549: Harmen Jansz. na overdracht door Jonge Peter Petersz. van Houck.
17-1-1556: Harmen Jansz., welke lang uitlandig is geweest.
..-.-15..: Cornelis Jan Harmansz., vermeld in 1561 (Staten van Holland vóór 1572, inv. 1343,
Duijfpolder, weer 7).
..-.-15..: Dirck Jan Allertsz. na koop van de weduwe van Cornelis Jan Harmansz. (Delfland,
inv. 1718: 5, fol. 16v).
..-.-1...: Dirck Aryensz. van Lely (Delfland, inv. 1718: 9, fol. 22).
26-7-1725: Huijbrecht Dirksz. van der Lely, onmondig, voogden: Willem Huijbrechtsz.
Kerckhoff en Pieter Claesz. Olijman, bij dode van zijn vader Dirk Zijbrantsz. van der Lely en
draagt het leen over tegen 305 gulden aan Ary Willemsz. Opstal (C., fol. 114).
21. 3½ hond land gemeen met Vrancke Boudijns.
6-6-1441: Vrancke Boudijnsz. na opdracht uit eigen, te versterven op zijn jongste zoon Pieter.
22. 18 morgen land, gebruikt door Huge Voppe. Belend ten noorden: heer Gerijt
Odziersz., priester, ten westen: Gherijt Henric Gherijtsz., strekkende van de
heerweg tot aan de Middelwatering.
2-10-1441: Mr. Gherijt van der Hove, na opdracht uit eigen.
..-.-1...: Adriaen van der Hoeve bij dode van zijn vader Mr. Gerrijt van der Hoeve.
2-2-1465: Adriaen van der Hoeve krijgt recht van opvolging voor zijn dochter Gerrijt,
behoudens de lijftocht van haar moeder jonkvrouw Agneese Ottendr. van Egmond. Een en
ander met toestemming van zijn zoon Joest.11
10-3-1468: Adriaen van der Hove krijgt het ten vrij eigen.
22bis. 5 morgen land gemeen met de prior en het convent van de predikheren in der
Hage en met Gherijt Jan Ghijsenz., strekkende van de Maesdijk tot aan het
Badeloghermeer. Belend ten noorden: Jan Jonijsz. en ten zuiden: Claes Ghibenz.
..-.-1437: Jutte, hulde door haar zoon Aernt.
26-10-1437: Ghijsbrecht Hugenz. na overdracht door Jutte Pietersdochter, gehuwd met Jan
Heynricksz. (Rijksarchief Utrecht, Kleine Kapittels en Kloosters, inv.nr. 573, fol. 59).
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ZOUTEVEEN
23. 4 hond in een kamp van 8 hond land genaamd Coudenhoverwerf in het gerecht van
de heer van Waterland.
6-2-1376: Huge Gerijtsz.
6-2-1377: Alijt Stopedr.
24. 16 hond land, (1407: omtrent 3 morgen), bij de sluizen van Vlaardingen, belend ten
zuiden: Vrancke Jacobsz., ten noorden: Huge Heynricxz., strekkende van des
burggraven land tot de Lichtvoetsvaart, (1407: de Vlaardinger heul).
26-9-1377: Huge Heynricxz.
16-5-1407: Huge Heynricxz., te versterven voor de ene helft op Henric Hugenz. en de andere
helft op diens broer Gerijt Hugenz.
Gesplitst in 24A en 24B.
24A. De helft van 3 morgen land, (1519: binnen de stad Vlaardingen voor de sluis,
genaamd de Lijnbaenscamp), (1556: lijnbaenspat), gemeen met 24B.
Vóór 4-5-1443: Heynric Hugez., oom van Philips Heynricxz., welke 24B in leen houdt.
2-3-1454: Heynrick Jan bij dode van Heynric Hugez.
20-7-1455: Feije Huge Heynricxdr. draagt de rechten, welke haar aanbestorven zijn bij dode
van Huge Heynricx, over aan Heynrick Jan, Jan Jacob Holijnsz.
2-4-1500: Heynrick Jan Jacobsz.
31-5-1504: Reynier Willemsz. na overdracht door Jan Heinricxz.
9-8-1511: Willem Reyniersz. na Reynier Willemsz. en draagt het over aan Pieter Claesz.
24B. De helft van 3 morgen land (1509: binnen de stad Vlaardingen genaamd de
Lijnbaenscamp), gemeen met 24A.
4-5-1443: Phillips Heynricxz. na overdracht door Gerijt Hugez.
12-7-1480: Claes Florijsz. na Heynric Jan Phillipsz.
25-1-1507: Pieter Claes Florijsz. met toestemming van zijn oudere broer Florijs Claesz., bij
dode van zijn vader Claes Florijsz.
24A en 24B verenigd tot 24.
24. 3 morgen land binnen de stad Vlaardingen, genaamd de Lijnbaenscamp (1556:
lijnbaenspad), (1704: voor de sluizen, van ouds belend ten noorden: Willem
Adriaensz. Strick, ten zuiden: de Bruickweg, strekkende tot de Vlaerdinger heul).
16 hond land (1617: 2½ morgen, genaamd de lijnbaen, belend ten oosten: de
Vlaerdingse vaart, ten zuiden en westen: de Brouckweg, ten noorden: de weduwe en
kinderen van Cornelis Cornelisz. Vlieger).
16-3-1519: Adriaen Ansenz. na overdracht door Pieter Claes Florijsz.
2-3-1520: Cornelis Costijnz. te Vlaardingen na overdracht door Symon Ansenz. als
gemachtigde van zijn broer Adriaen Ansenz.
18-5-1525: Cornelis Cornelisz. te Vlaerdingen bij dode van zijn vader Cornelis Costijnz.
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1-3-1555: Dirck Cornelisz. na overdracht door zijn broers Cornelis Cornelisz. en Cors
Cornelisz.12
28-5-1556: Mathijs Cornelisz. na overdracht door Dirck Cornelisz.13
1-3-1563: Cornelis Mathijsz., onmondig, oom: Kers Cornelisz., bij dode van zijn vader
Mathijs Cornelisz.14
1-3-1563: Cornelis Mathijsz. bij dode van zijn vader Matthijs Cornelisz., het leen wordt door
zijn moeder gebruikt (Delfland, inv. 1718: 5, fol. 80).
..-.-15..: Claes Gerijtsz., vermeld in 1577 (Delfland, inv. 1718: 5, fol. 80 en 1718: 6, hoefslag
313).
..-.-15..: Jacob Claesz. (Delfland, inv. 1718: 5, fol. 80).
..-.-15..: Heijrick Jansz. te Schiedam, vermeld in 1582 (Delfland, inv. 1718: 5, fol. 80 en
1718: 6, hoefslag 313).
..-.-15..: Jan Heijnricksz. na zijn vader Heijnrick Jansz. (Delfland, inv. 1718: 6, hoefslag 313).
..-.-1...: Lenardt Adriaensz., vermeld in 1604 (Delfland, inv. 1718: 6, hoefslag 313,
stadsarchief Vlaardingen, inv. 89).
11-4-1615: Lenardt Adriaensz. Wittebol, wonend buiten de Vlaerdingher poort van
Schiedam, krijgt octrooi om over zijn lenen te beschikken (R.A. Schiedam, inv. 1105, fol. 64).
..-.-16..: Aryen Leendersz. Wittebol bij dode van zijn vader Leendert Aryensz. Wittebol na
scheiding op 12-4-1617 met zijn moeder Lijsbeth Cornelisdochter (Stadsbestuur Vlaardingen,
inv. 275, fol. 25v).
..-.-16..: Isaac van Duvelant na overdracht door - en neef van Adriaen Leendertsz. van der
Meer, vermeld op 13-6-1631 (Delfland, inv. 1718: 7, fol. 32 en R.A. Schiedam, inv. 1105, fol.
74v).
..-.-163.: Dirck Jansz. Pesser, vermeld in 1634 en 1639, brouwer te Rotterdam (Delfland, inv.
1718: 6, hoefslag 313, 1718: 7, fol. 32, 1718: 8, hoefslag 313, 1718 bis: 3, fol. 48v).
..-.-16..: Maria Pesser, gehuwd met Reijnier Dircsz. van der Wolff, brouwer in de Swarte
Leeuw te Rotterdam, enige erfgenaam van Dirck Jansz. Pesser, vermeld in 1654 en op 12-101658 (Delfland, inv. 1718: 7, fol. 32 en 1718 bis: 3, fol. 48v, Oud Notarieel Archief
Rotterdam, inv. 690, blz. 121).
..-.-16..: Johan van der Linde, advocaat, vermeld op 14-6-1668 (Delfland 1718 bis: 3, fol.
48v).
..-.-1668: Hillebrant van Cougelburgh, vermeld op 28-7-1668 (Delfland 1718 bis: 3, fol. 48v).
..-.-168.: Jan Pietersz. van der Arent, bouwman, na overdracht door Pieter Jorisz. Ackersdijck,
wonend te Ackersdijk, die op 19-5-1681 vervolgens het op het leen staande huis overdraagt
(Rechterlijk archief Vlaardingen inv. 72, fol. 79).
2-1-1704: Maertje Claesdochter van Berckel bij dode van haar man Jan Pietersz. van der
Arent. (9-12-1687: Jan Pietersz. van der Arent, gehuwd met Maritje Claes van Berckel, mag
bij testament beschikken over het leen, dat hij houdt van Cornelis de Jonge van Ellemeet, heer
van Ellemeet en van Hodenpijl, ontvanger-generaal van de Verenigde Nederlanden. 29-121687: Jan Pietersz. van der Arent en Maertje Claesdochter van Berckel te Vlaardingen
testeren voor notaris Hermen van den Bosch te ‘s-Gravenhage, hierbij revocerende hun
testament d.d. 18-3-1670 voor notaris Govert van Gesel te Schiedam. Bij kinderloos
overlijden erven Rokus-, Jacob-, en Pieter, zoon van wijlen Pieter-, Pieterszonen van der
Arent, broers van hele bedde van de testateur. Getuigen: Adriaen van Hare en Martinus
Gregorius.)
31-1-1709: Claes Adriaensz. van der Yuyst te Berkel, bij dode van Maertie Claes van
Berckel. (20-1-1708: Maertie Claes van Berckel, weduwe van Jan Pietersz. van der Arent
testeert voor notaris Joannes Berckel te Schiedam en benoemt tot haar erfgenamen, elk voor
een derde deel: de kinderen van Jan Claesz. van Berckel, de kinderen van Rachel Claes van
Berckel en Annetje Claes van Berckel, gehuwd met Claes Arensz. van der Yuyst. Zij schenkt
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een legaat van 500 gulden aan Claesie Claes van der Yuyst, dochter van haar zuster Annetje
en benoemt tot voogden over haar minderiarige erfgenamen haar zwager Claes van der Yuyst
en Jan Leenderse Romijn. Getuigen: Johan van den Eelaard en Johannes van der Plaets).
6-6-1709: Jan Cornelisz. Boer te Vlaerdingen, na overdracht voor 1850 gulden door Claes
Ariaensz. Yuyst.
VLAARDINGEN
25. 2 morgen land gemeen met heer Nicolaes van Remmerzwale, belend ten oosten:
Vranck Jacob Adijnszoonsz., ten zuiden: een banwatering, ten noorden: Jan Gerijt
Kalauszoonsz.
15-8-1383: Adijn Jacobsz., te versterven op zijn oudste zoon Rutger.
26. 6 morgen land, gemeen met Yemen Claes op ‘t Wout, in het ambacht van Gerijt van
Egmont. Belend, ten zuiden: de heer van Holland, ten westen: Mathijs Jacopsz. met
zijn kinderen, ten noorden: Claes Ghijsbrechtsz., ten oosten: Dirc Overwael. Deze 6
morgen zijn door heer Gerijt Hugez., pastoor te Vlaardingen, gekocht van Willem
Gerijt Rampenzoonsz.
10-4-1391: Huge, zoon van heer Gerijt Hugenz., pastoor te Vlaardingen en Aechte
Vranckendr., na opdracht door zijn vader uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op
zijn zuster Katrine. Bij kinderloos overlijden van deze te versterven op de zoons van Ermgard
en Belijen, zuster van heer Gerijt.
27. 2 morgen land met woning, (1540: 4 morgen) land in een woning, (1460: van 8½
morgen), welke aan Heynrick Jan Willemsz. met zijn kinderen toebehoort. Belend
ten oosten: de Groeneweg, ten zuiden: Jan Coppijnsz., ten westen: Bertelmeeus
Bijdage (1698: Claes de Vlieger), ten noorden: Joseph Dircxz. (1698: de erfgenamen
van Lambert d’Overschie).
..-.-1...: Willem Henricxz. (vermeld 25-1-1401).15
8-5-1434: Heynrick Jan Willemsz.
14-11-1434: Katrijn Heynrick Jansdr., voogd: Heriont Jacobsz.
18-12-1460: Meeus Willemsz. te Maasland, bij dode van zijn vader Willem Henricxz.
4-3-1485: Adriaen Baeck na overdracht door Meeus Willemsz.
30-4-1486: Ghijsbrecht Pietersz., na koop van de graaf van Holland, aan wien het verstorven
was bij dode van Adriaen Baeck, daar deze zowel van vaders- als moederszijde een bastaard
was.
9-7-1499: Mees Willemsz., zoon van Willem Heynricxz.
16-5-1516: Gillis Meesz., bij dode van zijn vader Mees Willemsz.
22-5-1522: Cornelis Meesz., bij dode van zijn broer Gillis Meesz.
13-2-1540: Mr. Jaspar Leninz. van Hogelande, raad ordinaris van de keizerlijke majesteit in
Holland, (zijn gemachtigde is Jan Scellachz., deurwaarder van de keizerlijke majesteit), na
overdracht door Cornelis Meesz. (Het leen is nu uitgebreid met 2 morgen land in dezelfde
woning.)
2-5-1547: Mr. Cornelis van Hogelande bij dode van zijn vader Mr. Jasper van Hogelande.
18-4-1555: Mr. Cornelis van Hogelande met ledige hand.
..-.-15.: Boudewijn Heerman, vermeld in 1561 (Staten van Holland vóór 1572, inv. 1461, fol.
14).
..-.-15.: Engel Engelsz., vermeld in 1577 (Delfland, inv. 1718: 5, fol. 64v en 66).
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..-.-15.: Jan Maertensz., vermeld in 1582 (Delfland, inv. 1718: 10, fol. 88).
..-.-1...: Cornelis Riddersz. (Delfland, inv. 1718: 10, fol. 88).
..-.-1636: Leendert Cornelisz. Dockum na koop op 9-5-1636 van Maertge Cristiaensdochter,
laatste weduwe van Cornelis Riddersz. Dockum, tegen 4.600 gulden, met toestemming van
Engel Cornelisz. Dockum, Brechje Cornelis Dockum, gehuwd met Arent Cornelisz. en
Trijntje Cornelis Dockum, gehuwd met Jan Willemsz. den Hoogh te Heenvliet (Not. archief
Vlaardingen inv. 3, blz. 39).
..-.-1638: Meester Lambrecht d’Overschie wonende in den Hage na overdracht door Lenardt
Cornelisz. Dockum te Vlaardingen en verkoop d.d. 6-11-1638 voor notaris Dwingelo aldaar
(L.H. 148, cap. N.H., fol. 22v).
..-.-1642: Willem van Ruytenburch, ambachtsheer van Vlaerdinghen, na overdracht door
meester Lambert d’Overschie, hulde door meester Johan Dwingelo, advocaat voor het Hof
van Holland, volgens procuratie d.d. 5-1-1642 (L.H. 149, cap. N.H., fol. 19).
..-.-1674: Adriana van Ruytenburgh (22-11-1698: Philip Louck te Vlaerdinge, procuratie
hebbende van Adriana van Ruytenburgh, weduwe van Allert van Driel te Vlaerdinge, d.d. 1011-1698 gepasseerd voor notaris Georgius van Poelgeest aldaar, neemt van Adriaen de Lange
en Jacobus Streson een hypotheek van 2000 gulden op dit leen en op nog 2 morgen land in
dezelfde woning en nog 1000 gulden op een ander leengoed aldaar, groot 11 hond. Belend ten
oosten: de erfgenamen van Mees Willemsz., ten westen: het gasthuis te Delft met 4 hond land,
strekkende van de Groeneweg tot het land van het Gasthuis te Schiedam; hiervan zijn oude
verlijbrieven d.d. 11-10-1638 en d.d. 19-5-1674. Getuigen: Nicolaes Hooghvliet en Dirck van
der Stolck).
28. 4 morgen land genaamd de Liliencamp, belend ten oosten: de Groeneweg, ten
westen: een kamp genaamd de vier morgen, ten noorden: de 12 morgen genaamd
‘dat vrije gras’, ten zuiden: de Maaslandse watering.
1 morgen gemeen met 12 morgen, belend ten westen en noorden: de Groeneweg, ten
oosten: de heilige geest te Vlaardingen, ten zuiden: de Maaslandse watering.
3-7-1439: Boekel Bueckelsz. na opdracht uit eigen.
Sedert 1442 nog slechts 2 morgen land in Liliencamp.
3-6-1442: IJsbrant Ghijsbrechtsz.
4-7-1452: Haze IJsbrant Ghijsbrechtszoonsdr. en draagt het over aan Jacob Florijsz.
25-4-1490: Floris Jacobsz., onmondig, stiefvader: Pieter van Neck, bij dode van zijn vader
Jacop Florijsz.
BABBERTSPOLDER
29. 5 morgen land met woning, waarvan 4 morgen aan de noordeinde van
Clinckaertskamp (1521: en 1 morgen waarop de woning staat).
18-6-1328: Mathijs den Doeijer.
2-12-1352: Mathijs den Doeyer met ledige hand.16
21-9-1439: Cornelis Dirck Jacobzoonsdr., gehuwd met Jacob Pietersz.
14-5-1468: Pieter Claesz. (1474: te Ketelambacht).
31-5-1495: Cornelis Heynricxz. na overdracht door Heynrick Symonsz.
9-7-1499: Cornelis Heynricxz.
18-8-1514: Symon Cornelisz., onmondig, oom: Vranck Pietersz., bij dode van zijn vader
Cornelis Henricsz.
15-11-1520: Pieter Cornelisz., oud 13 jaar, oom: Vranck Pietersz. Pouls, bij dode van zijn
broer Symon Cornelisz., vermeld op 30-10-1521 (L.H. 286 fol. 143v).
16

20-6-1528: Pieter Cornelisz., mondig.
6-5-1534: Ariaen Jorijsz. na overdracht door Pieter Cornelisz.
18-5-1555: Adriaen Jorisz. met ledige hand (A, fol. 89v).
..-.-15.: Willeboort Ariënsz., het weeskind van Ariën Jorisz. aan de Vijff Sluysen, vermeld in
1561 (Staten van Holland vóór 1572, inv. 1315, fol. 54v) en als Willebort Adriaensz. in 1582
(Delfland inv. 1718: 10, fol. 115). Het leen is verminderd met 1 morgen met de erop staande
woning, in ruil waarvoor 7½ hond land in de Ketel wordt opgedragen, zie leen 30.
Het leen 29 is gesplitst in 29A en 29B.
29A. 2 morgen land.
..-.-15.: Zuetgen Heijnrickxdochter, weduwe van Pieter Marchant (Delfland, inv. 1718: 7, fol.
37v).
..-.-1...: Jannetgen Pietersdochter, gehuwd met Claes Claesz. op de Haven na haar moeder
Soetgen Heijnricxdochter (Delfland, inv. 1718: 10, fol. 114v).
..-.-1...: Lijsbeth Pietersdochter, gehuwd met Aert Pietersz. Scol (Delfland, inv. 1718: 17, fol.
37).
..-.-1...: Lijsbeth Pietersdochter, gehuwd met Joris Lenaertsz. (Delfland, inv. 1718: 10, fol.
144v).
..-.-1...: Neeltje Cornelisdochter van der Dussen (Delfland, inv. 1718: 10, fol. 114v).
..-.-162.: Bruyn - en Cornelis van der Dussen, vermeld in 1625 (Delfland, inv. 1718: 7, fol.
37v).
29B. 2 morgen land.
..-.-15..: Jacob Heijnricxz. te Delfshaven (Delfland, inv. 1718: 10, fol. 114v).
..-.-159.: Cornelis Jansz., caescoper te Schiedam, na koop op 18-11-1597 van Ingetje
Ariënsdochter, weduwe van Jacob Heijnricxz. Cronensteijn en haar zoon Ariën te Delfshaven
(Delfland, inv. 1718: 10, fol. 114v en R.A. Vlaardingerambacht 23, fol. 276v).
..-.-1...: De weeskinderen van Adriaen Duyst na koop (Delfland, inv. 1718: 10, fol. 114v). De
lenen 29A en 29B zijn verenigd tot het leen 29.
29. 4 morgen land ten noorden van de Clinckerscamp, belend ten zuiden en oosten: de
erfgenamen van Mr. Servaes Fabry, priester, ten westen: de Oude Harch. (1708: ten
zuiden, oosten en westen: Jacob Sloof met bruikwaar, ten noorden: Maritie Taense,
pachter: Franck Arienz. van der Burgh).
..-.-16..: De jonkvrouwe Van Melissant, vermeld in 1632 (Delfland, inv. 1718: 7, fol. 37v).
18-12-1638: Jonkvrouwe Margaretha van Melissant, gehuwd met Johan Nobelaer, heer van
Kerckwerve, neutraal wonend te Sevenbergen, hulde door Johan Hanneman, bij dode van haar
moeder jonkvrouwe Liedewina Muys van Holy, weduwe van meester Dirck van Melissant,
heer van Uytwijck (Oostflakkee, inv. 2312).
13-11-1663: Justus van Nobelaer, heer van Clinckerlandt en Blotinge.
30-8-1689: Willemina Snoekert, weduwe van heer Willem van Nobelaer, heer van
Klinckerlandt, van Kerckwerve en Uytwijck. als moeder van Johan-, Jacob-, Justus-,
Theodorus-, Martinus-, Margaretha- en Willemina Nobelaer, bij dode van haar man heer
Willem van Nobelaer, die na het overlijden van zijn broer Justus van Nobelaer had verzuimd
het te verzoeken; hulde door haar rentmeester Johan Hanneman (17-7-1663: Octroy van de
Staten van Hollandt en West Vrieslandt voor Willem van Nobelaer, heer van Uytwijck om
over zijn leengoederen bij testament te mogen beschikken. 12-8-1677: Willem van Nobelaer,

17

heer van Klinckerlandt, St. Anthonis, Kerckwerve, Uytwijck, Blotinge, Diepenlburgh en
Grijsoort en Willemina Snoekerts van der Binckhorst bepalen bij testament voor notaris Johan
Vos te Rijswijk dat de langstlevende het vruchtgebruik van alle goederen zal behouden.
Getuigen: Ary Arentse Cort en Gijsbert Janssen van Leeuwen. 28-12-1683: Testament van
Wilhelm van Nobelaer enz., verleden op het huis Blotinge, waarbij hij zijn vrouw als voogd
over hun kinderen benoemt. Getuigen: Frans Cornelisse Bruins, Eduwart Sprey, Pieter van
der Haes en Jan Cornelisse van Tetterode).
10-8-1708: Jacob de Nobelaer, heer van Kerkwerve, Uytwijck etc., bij dode van zijn moeder,
Wilmina Snoeckaert. Hulde door Johan Clevoo de Goossens, zijn rentmeester in den Hage,
gemachtigd hiertoe voor notaris Huge François van Aken aldaar en Theodorus van Aken en
Dirck de Woert, getuigen, d.d. 1-5-1708.
22-4-1709: Carel Bosschaerdt, raad en burgemeester te Schiedam na overdracht door Jacob de
Nobelaer en Jacob van Bruninckhause, majoor van een regiment te paard, gehuwd met
Margrieta de Nobelaer, die op 12-4-1709 het leen verkocht hebben voor 360 gulden per
morgen, benevens nog 4 morgen land aldaar, belend ten oosten: de Harchwatering, ten westen
en noorden: Cornelis Maan, ten zuiden: Arij van Leeuwen, aan Hendrick-, zoon Carel
Boschaerdt.
KETEL
30. 7½ hond land in het Nieuwelandt bij Spieringhouck, (1697: belend ten noorden:
Cornelis Spieringh, ten oosten: Bouwen Cornelisz. Molenaer, ten zuiden: de zeedijk,
ten westen: Jan Ariensz. Zuickerbos).
..-.-15..: Willeboort Adriaensz., het weeskind van Adriaen Jorisz., vermeld in 1561 (Staten
van Holland vóór 1572, inv. 1315, fol. 54v).
..-.-15.: Jan van Beveren, zoon van Claes van Beveren, vermeld in 1582 (Delfland 1718: 10,
fol. 133 en Oud Notarieel Archief Schiedam 748B, blz. 1159).
..-.-16..: Hadewijh Claesdochter van Beveren, gehuwd met Jacob Pietersz. van Cleeff (O.N.A.
Schiedam 748A, blz. 732).
..-.-1622: Nicolaes Jacobsz. van Cleeff bij dode van zijn moeder Hadewijh Claesdochter van
Beveren (O.N.A. Schiedam 748A, blz. 732).
..-.-162.: Jacob Pietersz. van Cleeff, raad en vroedschap te Schiedam, na overdracht tegen
1.000 gulden door zijn zoon Nicolaes van Cleeff, volgens scheiding op 14-8-1622 met hem en
zijn overige kinderen Abraham van Cleeff en Anneke van Cleeff, gehuwd met Tomas Jansz.
Ridder (O.N.A. Schiedam 748A, blz. 732).
..-.-16..: Pieter van Cleeff, vermeld in 1654, zoon van Nicolaes van Cleeff (Delfland 1718: 10,
fol. 133 en O.N.A. Schiedam 766, blz. 403).
9-11-1684: Anna Maria Graswinckel, gehuwd met Johan de Veer, bij dode van haar vader
Pieter Graswinckel, die kort na zijn broer Abraham Graswinckel was overleden (C.).
9-11-1684: Anna Maria Graswinckel, hulde door Johan de Veer.
19-11-1697: Cornelis Spieringh, heer van Spieringhshouck, raad en schepen van Delft, na
overdracht door Johan de Veer, secretaris van de generaliteits rekenkamer, als vader van de
minderjarige Johan de Veer, gewonnen bij Anna Maria Graswinckel, oudste dochter van
wijlen Pieter Graswinckel. enige broer van Abraham Graswinckel, voor 700 karolus gulden
van 40 groten.
31. 3 morgen land, belend ten noorden: Vrancke Dircxz.
21-10-1377: Jan Yseboudsz., te versterven op Machteld, de vrouw van Jonijs Jansz.
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KRALINGEN
32. 1½ gaarde 4½ voet land, waarop Jan Doez. Stoute woont, gemeen met heer Dirc van
der Lecke, strekkende van de Noirtwoude tot aan de landscheiding.
17-9-1409: Jacob Ghijsbrechtsz. van Velthuyse.
OVERSCHIE
33. 3 morgen land in Beukelsdijk gemeen met Goeswijn van der Lede.
17-7-1347: Machteld, dochter van Jan van der Made en Jutte, na overdracht door Margriete,
de weduwe van Jacob Foeyen, bij kinderloos overlijden te versterven op de naaste van volle
geboorte van het geslacht van der Made.
30-12-1351: Machteld Jansdr. van der Made, gehuwd met Dirc Heymensz., met ledige
hand.17
34. 34 morgen land ten oosten van de kerk, strekkende van half de Schie tot aan de
landscheiding.
9-8-1299: Clase van Ruven.
..-.-1...: Clais van Ruven, vermeld op 31-8-1343 (L.H. 30, fol. 34v).
..-.-135.: Claes van Ruven, vermeld in 1358 (Abdij Egmond 1, fol. 72v).
5-6-1435: Huych van Ruven bij dode van zijn vader Claes van Ruven (A, fol. 24v en 46 en
L.H. 114, fol. 32).
30-4-1466: Jonkvrouwe Lijsbet Hugendochter van Ruyve, voogd Dirc van Duvenvoirde, bij
dode van Huge, de zoon van haar broer Claes van Ruyve, en draagt het leen over aan meester
Huge van Ruyve, zoon van haar zuster, hij wordt vermeld in 1473 als wonende in den Hage,
wanneer jonkvrouwe Lijsbet van Haestrecht, weduwe van Huge van Ruven, haar lijftocht aan
de helft ervan heeft (L.H. 114, fol. 32 en 116, cap. N.H., fol. 17v; L.H. 283, fol. 156; r.r. 306,
bijlage, fol. 22v; A, fol. 24v en 46).
29-6-1496: Mr. Huge van Ruven, baccalarius in de godgeleerdheid, priester in den Hage,
fundeert 2 missen per week in het zusterhuis van St. Elisabeth aldaar ter ere van de heilige
maagd Maria en de weduwe St. Elisabeth en schenkt daar toe het leen; een en ander ten
overstaan van notaris Hugo Dircxz. de Bloot.18
35. De hofstad Rodenrijs met 90 morgen land. Het land gelegen tussen Bilresland en het
Smaelweerland, strekkende van de halve Schie tot 8 voet over de landscheiding,
(1384: de hofstad Rodenrijs met 90 morgen land (1466: 100 morgen land)), belend
ten oosten: Claes van Veen, Phillips Steffensz. en Arent Gheerlofsz., ten zuiden:
Dirck Katrinenz., Michiel Jansz. en Jan Vranckensz. (1466: de kade genaamd de
Stugghe zijde), ten westen: de Scije, ten noorden: Arent Claes Arentszoonsz. en
Phillips Steffensz. (1466: het Muyssenweer).
25-9-1302: Daniel van Roedrijse, neef van Beatrijs van Roedrijse, gehuwd met Floris van der
Doertoge.
31-5-1384: Willem van Cralinge, ridder, en Kerstijn van Zuydwijck, vrouwe van Rodenrijse
oorkonden dat zij, met toestemming van hun mondige zoon Gillijs van Cralingen, aan hun
zoon Daenel van Roedenrijse de volgende goederen schenken: De hofstad tot Rodenrijse met
alle achterlenen en 90 morgen land, luttel min of meer, uit welke goederen Danyel jaarlijks
aan zijn broer Dirc 25 lb zal uitkeren. Danyel zal deze goederen in achterleen houden van zijn
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broer Gillijs, op gelijke wijze als zijn moeder deze houdt van haar neef Dirck van Hoedenpijl.
Indien Danyel kinderloos komt te overlijden, zal zijn broer Dirck dit leen erven, doch deze
moet dan het huis te Croeswijck, het ambacht van Sluypwijc en 26 morgen land afstaan aan
zijn broer Jan, maar mag het ambacht van den Tempel en 3 morgen land, in leen gehouden
van de graaf, behouden. Bezegeld op verzoek van Gillis van Cralingen, welke mondig is, door
zijn neef Bertelmees van Raeporst, ridder, zijn oom Odzier van Cralinghen, knape, en zijn
neef Dirck van Hodenpijl, knape.
..-.-13..: Gillijs van Cralingen, vermeld op 15-11-1392 (familiearchief van Oldenbarnevelt
421).
10-11-1466: Florijs van Cralinghen, neef van Jan van Hodenpijl, heer van Heemstede, nadat
het lange tijd niet verzocht was, op voorspraak van Gerijt, heer van Assendelft, Jan van
Zwijten, schout te Leyden en Dirck van Zwieten.
Gesplitst in 35A en B.
35A. De heerlijkheid en hofstad van Roodenrijs, met de leenmannen, en ongeveer 55
morgen land belend ten noorden: het Muysweer, dat vroeger aan Gijsbrecht
Brouwer behoorde, ten zuiden: de Buttercamp, die vroeger van Aernt Vranckez.
was, en ten oosten van de watering de woning, waar Hubrecht Jansz. op woont,
(1592: waar Jacob Adriaensz. op woont), ten oosten: Jan de Heuyter, schout en
baljuw van Delfland, ten westen: over de Delfweg tot in de Schie; bewoond door
Pieter Jacobsz.
(25-4-1514: Daniel van Cralingen verkoopt aan Mr. Jan Jacobsz. van Utrecht een rente van 10
sc. groot vlaams op het leen, dat reeds belast is met 4 lb groot vlaams, ten behoeve van Mr.
Jan, door deze gekocht d.d. 24-5-1513. Hij zal het leen niet vervenen. Bezegeld door Gillys
Hughez., burgemeester, en Cornelis Willem Doenz.)
6-2-1515: Mr. Jan Jacobsz. van Uytrecht na overdracht door Beatrys van Rodenburg, weduwe
van Jan van Cralingen en haar zoon Danyel van Cralingen tegen een lijfrente van 50 lb
hollands per jaar ten lijve van Beatrijs, die na haar dood aan haar zoon zal komen, en 150 lb
hollands ten lijve van Danyel, na wiens dood 50 lb aan zijn moeder zullen komen. Het
complex is belast met 4 lb 10 sc. groot Vlaams ten behoeve van Mr. Jan (1-7-1579: Daniel
Jansz. van Cralingen doet afstand van zijn recht op de 50 lb van zijn moeder. 25-8-1592:
Dirck Symonsz. Latenburg, schout, Jan Aertsz. Bosch, Svmon Jobsz., schepenen van
Overschie in de heerlijklheid van Delft, oorkonden dat doctor Helias van Oldenbarnevelt, raad
en pensionaris van Rotterdam, namens Jan Roo van Utrecht, heer van den Tempel (procuratie
d.d. 24-8-1592 voor burgemeesters en schepenen van ‘s Gravenhage) aan Reynier van
Oldebarnevelt de lenen 35A en B, dit laatste door hem genaast, overdraagt, behoudende voor
hem en zijn echtgenote Anthonia Roelants het vruchtgebruik en na hun dood moet Reynier
aan zijn moeder Maria van Utrecht jaarlijks 150 lb van 40 groten uitkeren).19
..-.-15.: Meester Jacob van Utrecht Jansz., bij dode van zijn vader meester Jan Jacobsz. van
Utrecht (Leenregister Wassenaar F, fol. 81), vermeld op 26-6-1562 (Oldebarnevelt 366).
..-.-158.: Jan Roe van Utrecht, vermeld in 1589 als gehuwd met Anthonia Roelants
(Oldenbarnevelt 327).
..-.-159.: Reynier van Oldebarnevelt, onmondig, vader Johan van Oldebarnevelt, na
overdracht behoudens het vruchtgebruik door Jan Roo van Uytrecht en zijn vrouw Anthonia
Roelants (Wassenaar H, fol. 67v).
..-.-162.: Jonkheer Johan van Oldebarnevelt, onmondig, moeder jonkvrouwe Anna van
Brandtwijck, weduwe van Reynier van Oldebarnevelt, heer van Groenevelt (L.H. 144, cap.
N.H., fol. 21v en cap. Kennemerland, fol. 13).
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..-.-163.: Jonkheer Jacob van Oldebarnevelt, onmondig, stiefvader, jonkheer Jacob van
Westerbaen, bij dode van zijn broer jonkheer Jan van Oldebarnevelt (Wassenaar K, fol. 90).
4-8-1646: Jonkheer Johan van Naeltwijck, onmondig, stiefgrootvader heer Jacob Westerbaen,
bij dode van zijn oom jonkheer Jacob van Oldebarnevelt, heer van Berckel (Wassenaar L, fol.
104).20
..-.-166.: Jonkheer Adriaen van Naeltwijck, hulde door meester Pieter de Sallengre volgens
procuratie d.d. 23-10-1659, bij dode van zijn zoon jonkheer Johan van Naeltwijck (Wassenaar
M, fol. 38).
..-.-1662: Jonkheer Reynier van Naeltwijck, heer van Rodenrijs, bij dode van zijn vader
jonkheer Adriaen van Naeldwijck (Wassenaar M, fol. 52).
1-5-1665: Jonkheer Adriaen van Naeltwijck bij dode van zijn vader jonkheer Reinier van
Naeltwijck.21
35A gesplitst in 35C, D, E en F.
35C. De hofstad Rodenrijs met boomgaard, huis, schuur en bargen (1679: en 22 morgen
1 hond 66 roede land).
19-2-1666: Pieter van Lodensteyn, secretaris van de admiraliteit te Rotterdam, na overdracht
door Jonkheer Adriaen van Naeltwijck, zoon van wijlen jonkheer Reinier van Naeltwijck,
heer van de Tempel, en Maria Doubleth, voogd: Johan van Breugel, commies ten comptoire
van de ontvanger-generaal.21
19-7-1679: Heer Brime Mansou, bij dode van zijn vrouw Adriana van Lodensteyn.22
24-7-1679: Johan van den Heuvel na overdracht door Cornelis Hartichsvelt, schepen te
Rotterdam, en George Carlier, ontvanger van de convoyen en licenten te ‘s Hertogenbosch,
als testementaire voogden van Petronella Adriana Mansou, dochter van wijlen Adriana van
Lodensteyn en Brime Mansou, gecommitteerde voor Gorinchem bij de raad ter admiraliteit te
Rotterdam en door diens voordochter Maria Mansou voor 26000 gulden.
22-11-1704: Maria van der Lanen, bij dode van haar man Johan van den Heuvell, die op 24-81704 op het huis Rodenrijs is overleden. Hulde Adriaen van Sterrevelt, procureur, hiertoe
door haar op 3-9-1704 gemachtigd voor notaris Gerard Sanne te Overschie. Het complex
wordt op 8999 gulden 10 stuivers getaxeerd.
35D. 8 morgen 19 roede land, gebruikt door Dirck Pouwelsz. en Jacob Cornelisse van
Veen, strekkende van Maerten Symonsz. oostwaarts tot de Gaech. Belend ten
noorden: Rodenrijs, ten westen: de watering, ten zuiden Maerten Symonsz.
5 morgen 4 hond 47 roede land, gebruikt door Jan Vechtersz., strekkende van het
land van de heer van Baerdwijck, gebruikt door Cornelis Jansz. Stout, westwaarts
tot de Gaegh, belend ten noorden en zuiden: de heer van Baertwijck.
4 morgen 63 roede land, gebruiker Jan Vechtersz., strekkende van de Kooy tot
Dirck Wiggertsz., belend ten zuiden: het leen 35E, ten noorden: de heer van
Baertwijck en de bruikwaar van Cornelis Jansz. Stout.
17-11-1661: Nadat het leen ten vrij eigen is gegeven, wordt het verkocht aan Jan Vechtersz.
(voor 290 gulden per morgen, wat betreft het eerste perceel). De verkopers zijn Mr. Pieter
Salengre, advocaat voor het Hof van Holland, als executeur van de goederen van wijlen Johan
van Naeltwijck, heer van Berkel, Rodenrijs en in Grijsoirdt, voor ¼ deel, Reynier van
Naeldwijck, heer van de Tempel, bezitter van de ridderhofstad Rodenrijs, erfmaarschalk van
Holland, voor ¼ deel, jonkheer Boudewijn van Renoy, heer van Berckel en Rodenrijs,
gehuwd met Anna Maria van Naeldwijck voor ¼ part en Mr. Johan Brandijn, advocaat voor
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het Hof van Holland, namens jonkheer Johan Theodoor van Dam, heer van Moriaensaert en in
Grijsoirt, gehuwd met Adriana Catharina van Naeldwijck, voor ¼ part.20
35E. Een vogelkooi in Schieveen met 2 percelen land nl. 5 morgen 1 hond 66 roede land,
strekkende van de Gaech westwaarts tot het andere, groot 3 morgen 1 hond 27
roede. Belend ten westen: Leendert Adriaensz. Qualm, ten oosten: de Gaech, ten
zuiden: de heer van Baerdtwijck, ten noorden: de heer Halling en Jan Veghtersz.
1-11-1667: Evert Ariensz. Coyman, bouwman, wonende te Schieveen, nadat het op 17-111661 ten onrechte door de verkopers van het leen 35D als vrij eigen was verkocht en draagt
het leen over aan Johan de Raet, koopman te Rotterdam, voor 4095 gulden.23
20-3-1680: Hermanis Hoogenhoeck, capiteyn deser landen, bij dode van zijn broer Abraham
Hoogenhoeck, burgercapiteyn te Delft en penningmeester van de grote visserij aldaar en
draagt het leen over aan juffrouw Catharina van Ruyven, weduwe Hoogenhoeck, voor wie
Mr. Jan Hoogenhoeck, advocaat, hulde doet.24
8-8-1696: Herman van Hogenhoeck te Delft bij dode van zijn moeder Catarina van Ruyven,
weduwe van Pieter van Hogenhoeck, burgemeester van Delft.
29-11-1703: Justus Hoogenhouck, raad en oud-burgemeester van Leyden, bij dode van zijn
broer Herman van Hoogenhouck.
8-6-1707: Claes Ariaensz. van der Sman te Noodorp, minderjarige zoon van Ary Blasen van
der Sman, na overdracht door Justus Hoogenhouck, raad en oud-burgemeester van Leiden, die
er een hypotheek van 16500 gulden op behoudt, en krijgt het ten vrij eigen, waarvoor hij in
ruil de volgende percelen in Schieveen in leen opdraagt: 878 roede, 802 roede en 1775 roede
land, belend ten noorden: Hendrick Jansz. van Dijck, ten zuiden: de eigenaar zelf bij de
watering, strekkende tot bostelputten in de koebocht; 879 roede en 980 roede land, belend ten
zuiden: juffrouw van den Heuvel anders genaamd van der Laan, ten westen: de boomgaard,
ten oosten: de watering.
23-7-1712: Claes Ariaensz. van der Sman is mondig.
35F. Omstreeks 16 morgen land bij de hofstad Rodenrijs in Schieveen.
28-11-1676: Catharina van Lodensteyn, gehuwd met Arnoldt van Wachtendonck, bij dode
van haar vader Pieter van Lodensteyn. (31-12-1682: Johan Wachtendonck, commissaris van
de koning van Groot Brittannie met procuratie van Arnold van Wachtendonck, gehuwd met
Catharina van Lodensteyn te Aacken d.d. 14-12-1682 voor notaris Johannes Biggen te ‘sGravenhage verleden, bekent schuldig te zijn aan Anna Zusanna de Neufville, weduwe van
Egidius van den Benden te Amsterdam, 4000 karolus gulden, verzekerd op het leen).25
20-5-1697: Cornelis de Jonge van Ellemeet, heer van Hodenpijl, St. Maertensregt, Schipluide,
de Meye en Cranenbrouck, ontvanger- generaal van de Nederlanden, geeft toestemming het
leen te vervenen, waarvoor hij een vierde van de opbrengst zal krijgen.
Het leen 35F gesplitst in 35G, H, I en J.
35G. 4½ morgen land, belend ten zuidoosten en ten zuidwesten: Johan van den Heuvel,
ten noordwesten: de weduwe van burgemeester Pieter Hoogenhouck, ten
noordoosten: de secretaris Johannes van Lodensteyn.
3 morgen 160 roede land, belend ten noorden: de weduwe van burgemeester
Hoogenhouck, ten zuiden: Jacob Jansz. van der Arent, strekkende van Heindrick
van Rijn tot aan de Gaech.

22

20-5-1697: Cornelis Meesz. de Hoogh te Soetermeer en Jan Meesz. de Hoogh te Stompwijck,
na koop voor 2473 karolusgulden en 13 stuiver op 21-1-1697 voor Job Teunisz. Pijnakker en
Pieter du Crocq, schepenen van Overschie, van Gerrit Post, notaris te Overschie, hiertoe op
20-1-1694 voor Daniel Boons te ‘s Hertogenbosch en Johannes Opsomer en Hendrick Criger
als getuigen gemachtigd door Catharina van Lodensteyn, weduwe van Arnoldt van
Wagtendonck.
35H. 2 morgen 140 roede land, belend ten noorden: de weduwe van burgemeester
Hoogenhouck, ten zuiden: de secretaris Johan van Loodensteyn, gelegen tussen
het land van Cornelis- en Jan Meesz.
20-5-1697: Heyndrick van Rijn, na overdracht als bij het leen 35G voor 257 karolus gulden.
31-12-1700: Anna Renoy bij dode van haar man Hendrick van Rhijn en draagt het leen over
aan Anna Adriaens van Zijll, gehuwd met Adriaen Koornwinder te Overschie, schout en
secretaris van Ruyven, voor 750 karolus gulden.
35I. De helft van 5 morgen 3 hond land, belend ten zuiden: de heer van Berckel en
Adriaen Andriesz. van Zijl. ten noorden: Jan Dircxse van der Werff, strekkende
van de Gaech tot over de landscheiding.
20-5-1697: Cornelis Arensz. Huysman te Delfft, na overdracht als bij het leen 35G voor 1100
karolusgulden.
35J. De helft van 5 morgen 3 hond land, belend ten zuiden: Cornelis Arensz. Huysman.
ten noorden: Herman Hoogenhouck, strekkende van de Gaech tot over de
landskade.
20-5-1697: Jan Dircksz. van der Werff te Stompwijck, na overdracht als bij het leen 35G voor
1100 karolus gulden en neemt hierop een hvpotheek van 1700 karolus gulden van Jacob
Pijnakker.
35B. 13 morgen land (1670: 13 morgen 5 hond 57 roede), in de Schijeveense polder,
belend ten zuiden: Joris Jansz. en Huybrecht Jansz. (1585: de erfgenamen van
Aryen Huybrechtsz.), ten noorden: Nellitgen, de weduwe van Ghijs Brouwer met
haar kinderen, (1585: de erfgenamen van jonkheer Johan de Heuyter), ten westen:
Daniel van Cralingen met uitgeveend land (1585: Jan de Roo met uitgeveend
land), ten oosten: de landscheiding (1695: de erfgenamen van Maerten Symonsz.),
ten noordwesten (1695: Catharina van Lodensteyn), (1695: strekkende van de
Gaech tot de landskade).
(5-11-1511: Daniel van Cralingen draagt het voor Jan Heyndricksz., schout, en Pieter Dircxz.
en Heynrick Melisz., schepenen van Ouderschije in de heerlijkheid van Delft aan Jan de
Hoyter, schout van Delft, en stelt als zekerheid 52 morgen land, waarop Pieter Jacobsz.
woont, ten westen ervan, strekkende tot aan de Delffweg.
21-5-1585: Johanna van der Laen, weduwe van jonkheer Johan van Temsinck, met jonkheer
Gerrit van der Aa als gecoren voogd, draagt het voor Pieter Gerritsz., schout, en Jan Jansz.
Broock en Gerrit Arysz., schepenen van Ouderschije in de heerlijkheid van Delff over aan Jan
Cornelisz. van Bergen, wonende op den Tempel. 26-3-1586: Jan Cornelisz. van Bergen,
wonende op de heerlijkheid en hofstad van den Tempel, draagt het voor Pieter Gerritsz.,
schout, en Cornelis Alewijnsz. en Marten Jacobsz., schepenen van Ouderschie in de
heerlijkheid van Delff over aan Jan Roe van Uytrecht, heer van den Tempel. 25-8-1592: Jan
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Roo van Utrecht draagt het op gelijke wijze als het leen 35G over aan Reynier van
Oldenbarnevelt).19
4-8-1646: Jonkheer Johan van Naeltwijck.
16-7-1666: Adriana Catharina van Naeltwijck.
5-11-1670: Carel Dispontijn, notaris en procureur te ‘s-Gravenhage na koop d.d. 29-10-1669
en overdracht door mr. Symon van Middelgeest, advocaat voor het Hof van Holland, als
gemachtigde van heer Jaques du Ferrand, heer du Til, van den Tempel, Moriansard en in
Grijsoord, gehuwd met Adriana Catharina van Naeltwijck, weduwe van Theodoor van Dam,
heer van Moriansard.
13-11-1670: Pieter van Lodensteyn, secretaris van het college van de admiraliteit te
Rotterdam, na overdracht door Carel Dispontyn.26
15-6-1684: Cornelis Hartichsvelt, na overdracht door George Carlier.
13-6-1695: Cornelis Hartichsvelt, secretaris van de admiraliteit te Rotterdam, mag het leen
vervenen tegen betaling van een vierde van de opbrengst aan de leenheer.
12-6-1696: Adriaen Andriesz. van Zeyl te Maessluis en Symon Jodocus Krijger, predikant te
Berckel na overdracht door Gerrit Post, notaris te Delfshaven, hiertoe op 3-2-1694 voor
notaris Johan van Lodensteyn te Rotterdam en Cornelis Verbrugge en Pieter van Lodensteyn,
notarisklerken, gemachtigd door Cornelis Hartichsvelt, secretaris van de admiraliteit (26-101695: verkoop voor 303 karolusgulden per morgen aan Simon Jodocus Krijger en Adriaen
Corenwinder namens zijn schoonvader Adriaen Andriesz. van Zijl; 3 morgen zijn tot
Kerstmis 1697 verpacht aan Claes Pietersz. Oliman voor 34 gulden per jaar en 2½ morgen tot
Kerstmis 1699 aan Frans Post voor 27 gulden per jaar; getuigen: Gerrit Post en Joris Jorisz.
Smit. 11-9-1696: Cornelis Hartichsvelt draagt aan Evert de Lieffde, capiteyn ter zee, een
rentebrief van 2750 gulden over, spruitende uit de verkoop).
31-10-1698: Ary Andriesz. Zeyl te Masluys na overdracht door Simon Jodocus Kruger
predikant te Berckell met diens helft voor 2500 karolus gulden.
31-12-1700: Anna Adriaens van Zyll, gehuwd met Adriaen Koornwinder te Overschie, bij
dode van haar vader Ary Andriesz. van Zyll te Masluys. Zij neemt van Johan Keydell een
hypotheek van 3400 korolus gulden op dit en het leen 35H, van het eerste is 2 morgen
verveend.
24-8-1709: Willem Pietersz. van den Werff te Schieveen na overdracht door Anna Adriaens
van Zijl, laatst weduwe van Pieter Stevens Westermeer aan de Swet op de rijweg van de
Delfsche Schie, met 2 morgen land, belend ten oosten: de landskade, ten zuiden en westen:
Anna van Zijl, ten noorden: Cornelis Huysman.
RIJSWIJK
36. 7 morgen land te Ockenberghe, gelegen naast Gillys van den Damme en de kinderen
van Hughe van Ockenberghe aan de oostzijde.
11-2-1346: Jan Bogghe, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn zuster Alijt Clais
Rusken.27
24-6-1360: Jan Bogghe Jansz. krijgt ten overstaan van Gherijt den Bloten, schout te Rijswijk,
het leen ten vrij eigen ten behoeve van heer Aernd van Duvenvoerde.27
37. 7½ morgen land in de woning waarop Odzier Huge Blote woont, (1474: waarop
Philips die Bloeten op gewoond heeft). Belend ten oosten: de kloosters van
Rensburch, Loesduyne en Cuenincxvelde, ten zuiden: de hofstad van Huge
Eynghelbrechtsz., ten westen: heer Odzier Huge Blote, (1474: vroeger Philips die
Bloeten), ten noorden: het ambacht van den Hage.
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6-2-1380: Odzier Huge Blote na opdracht uit eigen. (Hij komt op 19-9-1399 nog als leenman
voor.)
vóór 10-7-1434: Philips de Bloot Odziers.
20-3-1467: Jonkvrouw Katrijn Philips die Blootendr., gehuwd met Jan van der Hoge.
8-10-1474: Mr. Jacop Cruesinc, raad van de hertog van Bourgondie en meester van de
rekening te Mechelen, na overdracht door jonkvrouw Katrijn die Bloete, gehuwd met Jan van
der Hoge, te versterven op zijn zoon Philips Cruesinc, gewonnen bij zijn vrouw Margriete van
der Does.
24-7-1494: Cornelis Cruesing, ridder, bij dode van zijn vader, mr. Jacob Cruesing.
5-1-1522: Franchois Cruesinck bij dode van zijn vader heer Cornelis Cruesinck, heer van
Benthuysen, ridder (L.H. 124, cap. N.H., fol. 45v).
12-9-1534: Jonkvrouwe Elisabeth Cruesinck, gehuwd met Roelof van Donghen, bij dode van
haar broer Franchois Cruesinck (L.H. 125, cap. N.H., fol. 75v).
22-5-1549: Hendrick Cruesinck, heer van Benthuysen, bij dode van zijn tante Elisabeth
Cruesincx (L.H. 127, cap. N.H., fol. 40v).
26-5-1582: Jonkvrouwe Sanderina Croesing, gehuwd met meester Gerard van Wijngaerden,
raad in de Hoge Raad van Appel in Holland, bij dode van haar broer Jacob Croesingh, die
binnen een jaar na zijn vader Jonkheer Henrick Crousing, heer van Benthuysen, is overleden
(L.H. 135, fol. 275v).
7-2-1595: Jonkvrouwe Jacobmina van Wijngaerden, als oudste dochter, hulde door haar vader
Geraerd van Wijngaerden, heer van Benthuysen, bij dode van haar moeder jonkvrouwe
Sanderina Crousingh, vrouwe van Benthuysen en Soetermeer, overleden op 28-12-1594,
volgens haar testament d.d. 15-7-1588, dat geapprobeerd is d.d. 9-10-1588 voor notaris Dirck
Jansz. van Woerden, en na scheiding met haar beide zusters Henrica en Emerentiana (L.H.
138, fol. 304).
22-2-1620: Cornelis van der Laen, wonende op het leen, na overdracht door Leonardt
Kettingh, notaris in den Hage, volgens procuratie d.d. 26-12-1619, namens vrouwe Jacobmina
van Wijngaerden, gehuwd met jonkheer Henrick van Tuyll van Seroeskercke, heer van
Stavenisse en Kempenshofstede, volgens verkoop d.d. 19-12-1619 (L.H. 143, cap. N.H., fol.
4v).
7-5-1653: Jonkvrouwe Magdalena van der Laen, hulde door haar oom jonkheer Adriaen van
der Laen, rentmeester van Rijnland, volgens procuratie d.d. 12-3-1653 verleden voor notaris
Niclaes van Bosvelt, secretaris van de weeskamer te Haerlem, bij dode van haar vader
jonkheer Cornelis van der Laen (L.H. 152, cap. N.H., fol. 9).
23-9-1692: IJsbrandt de Bije, raad en oud schepen van Leyden, oud 42 jaar, bij dode van zijn
nicht jonkvrouwe Magdalena van der Laen, volgens haar testament d.d. 6-10-1691 verleden
op het huis ter Specke te Lisse (L.H. 162, cap. N.H. fol. 55).
13-2-1726: Agatha de Bije, gehuwd met meester Lodewijck van Dam te Leyden, bij dode van
haar vader meester Idsbrant de Bije, gehuwd met Anna Christina de Pauw, burgemeester en
raad te Leyden, overleden op 7-6-1725, hulde door haar broer meester Adriaen de Bije,
kapitein van de schutterij van Delft, volgens procuratie d.d. 30-12-1725 verleden voor notaris
Cornelis Haasverberg te Leyden, en na scheiding met haar broers meester Adriaen, meester
Gerard en meester Nicolaes en met de onmondige kinderen van wijlen haar zuster Maria
Anna, gehuwd met meester Adriaen van Assendelft, n.l. Beatrix- en Jan van Assendelft (L.H.
170, cap. N.H., fol. 103).
3-5-1736: Andreas Jacobus de Prato, emeritus predikant van Stolwijk, wonende te Rijswijk,
na overdracht door meester Adriaan de Bije, raad en schepen van Delft, namens Agatha de
Bije, gehuwd met meester Lodewijk Lodewijksz. van Dam, volgens procuratie d.d. 2-4-1736
verleden voor notaris Hendrik Isacqkreet te Leyden (L.H. 172, cap. N.H., fol. 62).
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28-9-1753: Andreas Jacobus de Prato, emeritus predikant, krijgt het leen samen met 1½
morgen land, leenroerig aan de abdij van Egmond, ten vrij eigen tegen betaling van 250
gulden (L.H. 300, fol. 133v).
38. 11 morgen land, belend ten oosten: Philips van Polanen, ten westen: Dirc Florijsz.,
strekkende van de Breede weg tot de waterloose.
2 morgen land belend ten noorden en oosten,: de kanunniken van St. Marie in den
Hage, ten westen: Willem de Koninck, ten zuiden: de Vliet.
12-10-1390: Huge Meyer Bertelmeesz. na opdracht uit eigen.
Tussen 19-9-1399 en 24-3-1421: Aernt Hugez., schout te Rijswijck. (Deze komt nog op 21-61457 als leenman voor.)
vóór 20-3-1467: Huge Meyer Arentsz.
39. Een huis en hofstede in het dorp bij de kerk, vroeger bewoond door Willem Jansz.
(1457: bewoond door Engebrecht Pietersz.), en nog een huis en hofstede.
vóór 24-3-1421: Willem Jansz.
11-6-1439: Heynrick Willem Jansz. bij dode van zijn vader Willem Jansz.
12-5-1457: Jan Jacob na overdracht door Jan Scout Willlemsz. en draagt het over aan zijn
zoon Jacop Ruychrock van de Werve (de laatste komt op 30-4-1466 nog als leenman voor.)
27-7-1486: Claes Enghebrechts bij dode van zijn broer Jan Enghebrechts, op voorspraak van
Wyllem Ruychrock, heer van Westerbeeck, en Mr. Jacob Claes van de Werve, nadat het niet
op tijd verzocht was.
40. 5 morgen land genaamd Ludolfswoning.
..-.-1...: Pieter Dircxz. na opdracht uit eigen.
19-6-1460: Lijsbeth Jansdochter, voogd Jan Jansz. alias Jan van den Karcke, bij dode van
haar grootvader Pieter Dircksz. (oudste register, fol. 50v), Jan van der Kercke in den Hage
vermeld als leenman in 1473 (r.r. 306, bijlage, fol. 29v).
VRIJENBAN
41. 14 hond land genaamd de Gheer, strekkende van de Madesloot tot aan Godewairtsland (1528: Heynric Aemszoons land). Belend ten zuiden: de Papswouderlaan
(1528: de Papswouderlaan en Joest Aemsz. 1555: - en de erfgenamen van Joest
Aemsz. 1692: - en de boedel van juffrouw Clara van Sparwoude), ten noorden:
Jacob Jan Heermansz., (1528: Neeltje, de weduwe van Joest die Caescoper en
Marijtge, de weduwe van Huych Dircxz. Caescoper, 1626: burgemeester Arent
Jacobsz. van der Graeff, hoogheemraad van Delffland, 1667: Alida van der Graeff,
weduwe van Reyer van der Burch, 1692: Willem van der Burch en zijn zuster Alita
van der Burch), ten westen: (1626: de Madesloot), ten oosten: (1626: de erfgenamen
van Clara van der Burch, 1667: Alida van der Graeff, weduwe van Reyer van der
Burch, 1692: Willem- en zuster Alita van der Burch), gebruikt door (1528: de
weduwe van Dirck Roos in de Boemgaert).
15-8-1407: Florijs Pauwelsz.
15-4-1436: Damas Florijsz. goudsmit.
vóór 1474: Gijsbert Florisz.
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13-6-1527: Belye Jansdr., gehuwd met Adriaen van Spierinchouck, bij dode van haar moeder
Margriete Ghijsbrecht Florijsdr. (29-1-1528: Pieter Wissez., Heynric Jacobsz. en Arent
Haddez., schepenen te Oostvoorne, oorkonden dat Belye Jansdochter haar man Adryaen van
Spijrijncxhoeck machtigt het leen over te dragen aan Joost van Bronchorst).
14-5-1528: Vranck van der Mere Pietersz. na overdracht door Belije Jansdr., gehuwd met
Adriaen van Spierincxhouck. (20-11-1545: testament van Vranck van der Meer Pietersz. en
Clara Jansdochter van Berendrecht, echtelieden.28 13-2-1555: Boedelscheiding van de
goederen nagelaten door Vranck van der Meer Pietersz. en zijn echtgenote Clara van
Berendrecht, ondertekend door Clara van Berendrecht, Joost Berendrecht, Willem
Berendrecht en Cornelis Sandelijn).
20-2-1555: Willem van Berendrecht, secretaris van het Hof van Holland, bij dode van zijn
vader Vranck van der Meer Pietersz.
6-11-1564: Sasbout Beuckelsz. van der Burch te Delft, na overdracht door Willem van
Berendrecht.
5-5-1579: Pyeter Adriaensz. van Waellenborch te Rotterdam, na overdracht door Sasbout
Boeckelsz. van der Burch.
22-6-1620: Adriaen Jacobsz. Pauw, brouwer, bij dode van zijn vader Jacob Adriaensz. Pauw.
4-1-1623: Dirck Corstiaens van Groenewegen, na overdracht door Adriaen Jacobsz. Pauw,
brouwer te Delft.
30-9-1626: Johanna Dircxdochter van Groeneweghen, gehuwd met Adriaen Jacobsz. Pauw,
brouwer te Delft, bij dode van haar vader Dirck Corstiaensz. van Groenewegen.
7-11-1652: Elisabeth Pauw, weduwe van Willem van der Chijs te Delft, bij dode van haar
moeder Johanna Dircxdochter van Groenewegen, weduwe van Adriaen Pauw, hulde door Mr.
Adriaen van Gool, advocaat voor het Hof van Holland.
1-11-1667: Mr. Adriaen Gool, advocaat voor het Hof van Holland, bij dode van Elysabeth
Pauw, weduwe van Willem van der Chijs. (20-6-1664: octrooy van de staten van Holland en
Westvrieslant voor Elysabeth Pauw om bij testament over haar leengoederen te mogen
beschikken en haar testament van dezelfde datum).
21-11-1667: Alita van der Graeff, weduwe van Reyer van der Burch, hulde door haar zoon
Mr. Pieter van der Burch, na overdracht door mr. Adriaen Gool, advocaat voor het Hof van
Holland.
6-3-1674: Arent van der Burch.
19-11-1692: Willem van der Burch te Delft, bij dode van zijn broer Arent van der Burch,
burgemeester te Delft.
12-1-1713: Alitha van der Burgh te Delft, hulde door Willem van Ruyven, raad en,
vroedschap aldaar, bij dode van haar broer Willem van der Burgh, raad en vroedschap van
Delft.
8-3-1719: Maria van Bleyswijck, weduwe van mr. Pieter Teding van Berkhout, burgemeester
te Delft, bij dode van haar tante Alida van der Burgh.
8-2-1734: Mr. Jan van der Burch, secretaris van de weeskamer te Delft, na overdracht door
zijn moeder Catharina Philippina Doubleth, gehuwd met Louys Adryaen van Kretsmar,
majoor, die het aankwam bij dode van Maria van Bleiswijk, weduwe van Mr. Pieter Teding
van Berkhout, zijn grootmoeder maternel.29
VUILENDAM
42. De helft van de tienden op Vuilendam.
14-6-1384: Herberen van Dalem, neef van Dirck van Hodenpijl, deze laatste zal de moeder
van Herberen haar lijftocht geven aan deze tienden.
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ALMKERK
43. 8 morgen land en een hofstede genaamd ‘Den Hoeck’.
19-6-1326: Jan de Burchgrave, gehuwd met Lijsbet, neef van Lijsbet van Almkerck, bij dode
van zijn vader Dirc Burchgrave, te versterven op zijn zoon Gerijt.
9-3-1435: Jan die Burgrave Jansz.
21-6-1457: Johanna Jans de Burchgravendr. bij dode van haar vader Jan de Buchgrave.
14-12-1490: Jacob van Wena, heer tot Ghijsenburch, na overdracht door Johanna Jans de
Burchgravendr., weduwe van Lambrecht van Hoeren, tegen een lijfrente van 80 schilden van
14 stuivers.
6-4-1502: Jan van Clootwijck Reynairtsz. na overdracht door Johanna Jans de Burchgravendr.
..-.-1518: Diericq van Clootwijck Jansz.30
..-.-1530: Adryaen van Clootwijck Dyericxz.30
20-5-1556: Adriaen van Clootwijck Adriaensz. bij dode van zijn vader Adriaen van
Clootwijck.31
7-3-1605: Adriaen van Clootwijck Dircksz. krijgt het leen ten huwelijk van Adriaen van
Clootwijck Adriaensz., wiens neef hij is.
..-.-1643: Antony Adriaens van Clootwijck.
..-.-1665: Sytje Anthonis van Clootwijck.
4-9-1671: Adriaen Nanninck van Clootwijck.
Het leen 43 gesplitst in 43A en 43B.
43A. 6 morgen land in de ban van Doorn in de Hoeck onder de jurisdictie van Almkerk,
belend ten noorden en oosten: Capiteyn Dirck van Sydervelt, ten zuiden: de heer
van Berendrecht, de weduwe van Johan van Wevelinckhoven en Alexander
Kersenius, ten westen: Mathijs van Clootwijck.
26-5-1685: Wilhelmus Gortsenius bij dode van zijn broer Aarnoudt Gortsenius.
26-5-1694: Dirk ten Hage, burgemeester te Woudrichem, na overdracht door Gerrardt
Waremans te ‘s-Gravenhage, hiertoe d.d. 9-4-1694 voor notaris Albertus van Nievelt te
Dordrecht en Jan van Capel en Denys van der Moer, burgers aldaar als getuigen, gemachtigd
door Wilhellmus Gortsenius, apotheker te Dordrecht, voor 2125 gulden van 20 stuivers.
43B. De helft van een hofstad, genaamd de Hoeck, groot 9 hond en de helft van 2
morgen land erachter gelegen in een partij van 8 morgen land, waarin ook het leen
43A ligt.
12-7-1692: Engeltje Joosten van Veen te Almkerck, bij dode van haar man Adriaen van
Clootwijck en draagt het over aan Dirck ten Hagen. (16-1-1692: Engeltje Joosten van Veen en
Cornelis Nanningen van Ouwerkerck te Almkerk als bloedvoogd van haar kinderen
machtigen voor notaris Adriaen Hanedoes te Woudrichem en Pieter Biesheuvel en Jan van
der Graeff, burgers aldaar, Gerardt Wareman, solliciteur te ‘s Gravenhage, het leen voor 650
karolus gulden te verkopen aan Dirck ten Hage, burgemeester te Woudrichem).
NIEUW MATENESSE
44. 2 morgen 1½ hond land (1688: 2 morgen 85 roede), belend ten westen: Heer Wouter
van Matenesse, ridder (1688: het weeshuis van Schiedam), ten oosten: Dirc
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Aelwijnsz. (1688: het weeshuis van Schiedam), ten zuiden: de nieuwe dijk van
Matenesse (1688: de Groenedijk), ten noorden: (1688: de boezem).
..-.-1...: Jan Heer Dircxz. na overdracht door zijn zwager Reymbrand Gherijtsz.
9-3-1398: Daniel Jan Heren Dircxsoensz. bij dode van zijn vader Jan Heren Dircxz., bij
kinderloos overlijden te versterven op zijn broer Dirck Jansz.
26-4-1452: Jacob Danel Janszoensdr.
5-6-1468: Gerijt Dirckz. bij dode van zijn moeder Jacob Daniels.
18-9-1495: Caterijne Gerijtsdr., voogd: Pier Jansz., bij dode van haar vader, Gerijt Dircx.
31-1-1504: Katrijn Geritsdr., voogd: Pieter Jansz., bij dode van haar vader Gerit Dircx Ramp.
2-6-1511: Jan Pieter Verwersz., bij dode van zijn moeder Alijt Dircxdr.
28-9-1513: Willem Jansz., onmondig, voogd: Nicolaes Reynier, bij dode van zijn vader Jan
Pietersz.
9-4-1541: Jan Jansz. Verwer, bij dode van zijn broer Willem Jansz. (A, fol. 115v), vermeld in
1557 en 1561 als Jan Jansz. Verwer te Haerlem (Staten van Holland vóór 1572, inv. 1046 en
1361).
13-8-1604: Claes Jansz. Verwer, neef van Claes Willemsz. Verwer na overdracht door deze.32
27-6-1654: Adriaen, heer van Matenesse, Riviere, Opmeer enz. bij dode van zijn vader Johan,
heer van Matenesse, Riviere, Opmeer, Zouteveen, enz.33
15-1-1674: Florentina van Matenesse.
15-1-1675: Jonkvrouwe Florentina van Matenesse, hulde door Theophilus Swaerdecroon,
rentmeester, volgens procuratie verleden op 31-12-1675 voor notaris Willem van Thiel te ‘sGravenhage door haar moeder vrouwe Margriet van Valckenaer, bij dode van haar broer
jonkheer Willem van Matenesse, heer van Rasquart, die het leen had geërfd Gijsbert van
Matenesse, heer van Matenesse, Riviere Opmeer, Zouteveen, Sterkenburch en Braeckel,
volgens diens octrooi d.d. 6-10-1663 en besloten testament (Wassenaar M, fol. 149).
1-4-1688: Adam van der Heym, oud-burgemeester van Schiedam en gecomitteerde voor deze
stad in het college van de admiraliteit te Rotterdam, en mr. Gregorius Blauw, pensionaris van
Schiedam, na overdracht door de curatoren van de boedels van wijlen Gijsbert van Matenesse
en van wijlen Willem van Mathenesse, heer van Rasquart.
(11-4-1687: Adriaen Wittert van der Aa, Petrus van der Velde, doctor in de medicijnen, Mr.
Pieter van Campen, advocaat, voor hem zelve en als voogd van Jan-, enige zoon van wijlen
Willem van Campen, Johanna de Haen, Jacob Schoutten, Jacob van de Velde als gemachtigde
van Geertruyt Gael, weduwe van Dirck van Campen, Mr. Dirck van Groenewegen van der
Made, als gemachtigde van Margreta van Bleyswijck, weduwe van de secretaris Groenewegen van der Made, Philippus van Limborch, Ghijsbert van den Ende, Mr. Symon van
Limborch, advocaat, voor hem zeflve en als gemachtigde van Susanna Rhombius en als
executeur-testementair van wijlen Metje Frans van Limborch, Mr. Adriaen de Bije, advocaat,
namens Mr. Martin van der Goes, Gillis van Braem, Mr. Nicolaes Anthony Flinck namens
Paulus Timmers, Christiaen Deynoot, Joost van Geel, Pieter de Koker, Adriaen Poets met zijn
broers en zuster, Maria Timmers, Adriana Blanckerts als grootmoeder van de kinderen van
haar zoon en dochter Arckenbout, Jacob Ceters voor hem zelve en namens Adriana van der
Wolff, Daniel van Heerbergen, Peterus Zwaerdecroon, Mr. Wybrand van Horst namens
Willem van Merwede van Muylwijck en Neeltje en Engeltje Jans, Cornelis van Sevenhoven
namens Dirck Swartendyck, Hendrick van Sevenhoven, baljuw van Nieuwcoop, Cornelis
Doncker voor hem zelve en alls voogd van de kinderen van Coenraet van der Muyl en Mr.
Johan Snoeck als voogd van Jan van der Muyl, allen wonende in Hollandt, crediteuren van
wijlen Ghijsbert van Mathenesse, heer van Mathenesse, Riviere, Opmeer, Souteveen en
Sterckenburgh, geven aan het Hof van Holland te kennen, dat zij hun vorderingen niet kunnen
verkrijgen.
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Johan van Hardenbroeck, van Mathenesse en van Sterckenburgh, gehuwd met Florentina van
Mathenesse, van Rieviere, van Opmeer, van Souteveen en van Sterckenburch en Carel van
Gelder als testementair voogd van Maria van Mathenesse, minderiarige zuster van Florentina,
beiden erfgenamen van Gijsbert van Mathenesse, hebben met de crediteuren op 8 en 14
november 1686 voor notaris Govert van Gesel te Rotterdam een accoord aangegaan, dat door
de heer van Hardenbroeck, wat betreft de inkomsten van zijn vrouw niet is nagekomen.
Hierna is opnieuw een contract gemaakt op 1 januari 1687 voor notaris de Haen te ‘sGravenhage, doch zonder resultaat. Het Hof stelt nu op verzoek van de crediteuren Adriaen de
Lange, doctor in de medicijnen te Rotterdam, en mr. Philips Schaelbaelje, advocaat voor het
Hof, aan als curatoren voor de genoemde boedel.
6-6-1687: Het Hof stelt op verzoek van dezelfde crediteuren dezelfde personen aan als
curatoren van de boedel van wijlen Willem van Mathenesse, heer van Rasquart en wijlen
diens echtgenote Margarete Valckenaar.
14-1-1688: Maria van Mathenesse verklaart, dat de curatoren verschillende goederen uit de
boedel hebben verkocht en van plan zijn op 15 januari 1688 in de herberg de Toelast te Delft
te verkopen o.a. de oude en nieuwe heerlijkheden van Mathenesse en verzoekt als
medecurator aan te stellen Gijsbert Cretser. Het leen van Hodenpijl, dat tot Kerstmis 1688
verpacht is aan Joris Claesz. Bijl wordt voor 563 gulden per morgen gekocht door Mr.
Theodorus van Bleyswijck namens de nieuwe leenmannen).
RIJSWIJK (KRAYENBURGERLAND)
45. 9 morgen land naast de Hoflaen (1351: gemeen met de Biscop van Zuden en de
stiefkinderen van Ghisebrecht).
..-.-1...: Ghijsbrecht Melijsz. na opdracht uit eigen.
8-5-1351: Russent Ghisebrecht Meliszoonsdochter met haar zuster Gheertruud, bij kinderloos
overlijden van een van beiden te versterven op de langst levende. Bij kinderloos overlijden
van beiden te versterven in drie delen, nl. op Pieter Ghisbrecht Melijszoonsz., Claes Imenz. en
Katrine Gherijt Papekijnsdochter.34
45A. de helft van 9 morgen land.
5-7-1386: Russent Ghijsebrechtsdr., bij kinderloos overlijden te versterven op Pieter en Claes
Ghijsbrechts kinderen en op Katryne Gerijt Raepkensdr., elk voor ⅓ part.
45. Ruim 9 morgen land in Crayenburchland, gemeen met de regulieren van
Leyderdorp, de heilige geest van Delft en een kapelrie, belend ten oosten: de
Overgaeu, ten zuiden: de kinderen van Aelbrecht Vranckenz., ten westen: de weg,
ten noorden: het Sint Jorisgasthuis te Delft en Bartelmees Rodenz., belast met een
rente van 50 groot per jaar.
..-.-14..: Ghijsbrecht Jansz. krijgt het leen ten vrij eigen en verkoopt het op 11-9-1467 aan het
klooster van Sint Agniet, genaamd in het dal van Josaphat, onder bezegeling door Dammas
Zijsman, poorter van Delft (Delftse Statenklooster, Sint Agnes, inv. nr. 2, blz. 16)
ZOUTEVEEN EN DE LIER
46. 10 lb hollands per jaar, nl. 7 lb, 10 sc uit het herfstschot op den Zoutenveen en 50 sc
uit de hofhuur in die Liere.
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2-3-1347: Ghijsbrecht, zoon van Johan Persijn, ridder. (Deze belening wordt op 3-3-1347
door Willem, hertoch van Beyeren, etc. geconfirmeerd.)
25-3-1383: Clays Ghijsbrechtsz., kleinzoon van Jan Persijn, draagt voor 80 sc. zijn deel in het
herftschot van Soutenveen over aan Jacob Woutersz.35
46A. De helft van 10 lb hollands.
13-9-1412: Dirc Jans van Duven.
16-2-1415: Aernt Rallants na overdracht door Dirc Jans van Duven.
21-12-1486: Jorijs van Hompijl na overdracht door Aernt van Rollant.
2-4-1500: Jorijs van Hompijl.
13-7-1504: Jan van Remmerswael bij dode van zijn oom Jorijs van Hodempijl, (de hulde
wordt gedaan door Pieter van der Does).
25-11-1539: Jasper van Everdingen, bij dode van Jan van Remmerswael Jacobsz.
25-1-1545: Daniel van der Hey, bij dode van zijn oom Jasper van Everdingen.
27-4-1555: Danijel van der Hey heeft verzuimd het leen met ledige hand te verzoeken
(Leenhof van Holland en West-Friesland, inv. A 7, fol. 206v)
N.B.: De eerste belening geschiedt door Johan van Persijn, ridder. Dit maakt het aannemelijk
dat op dit leen ook de volgende acte betrekking heeft: 18-1-1276: Johannes Persijn, ridder,
oorkondt dat de goederen, welke door zijn broer Symon en diens vrouw Machteld van hem in
leen gehouden worden, na hun dood op hun kinderen zullen komen.
46B. 5 lb uit renten uit De lier.
..-.-1...: Cornelis van Dorp (vermeld 1474).
VELSEN
47. ⅙ deel van de tienden te Adrichem, (1449: dat gemeen ligt met de delen van het
convent van St. Jan te Haerlem en met Ghijsbrecht van Nyenrode).
19-12-1391: Jan van Schoten.36
15-11-1438: Machteld Dirc Hoechstraetsdochter, voogd: Dirc Hoechstraet, bij dode van haar
moeder Belije Hoechstraets.
7-4-1440: Willem van Scoten, gehuwd met Angijnese, bij dode van zijn nicht Machteld Dirc
Hoechstraetsdochter.36
9-8-1449: Willem van Scoten krijgt het leen ten vrij eigen. (7-9-1449: Ten overstaan van
Willem Pelgrimsz., schout van Velsen, draagt Willem van Scoten Gerijtsz. deze tiende over
aan de heer Gerijt van Scoten, commandeur van de St. Jansorde te Haerlem; zijn neven
IJsbrant van Scoten en Willem van Assendelf zegelen. 12-9-1449: Willem van Scoten
Gerijtsz. vrijwaart deze overdracht ten overstaan van Aelbaren van Noorde en Dirc Coen
Gerijtsz., schepenen in Leiden, en stelt hiertoe zekerheid op zijn goederen aldaar; zijn vrouw
Agniese Jansdochter doet afstand van haar lijftocht aan deze tienden).36
KOUDEKERK IN HOLLAND
48. 18 morgen land, belast met een jaarrente van 8 pond hollands, die Jan uuten Park
in leen houdt.
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15-4-1352: Jan Bogge na koop van de leenvrouwe vrouwe Goede van Bergen, gehuwd met
heer Gherijt van Merxem, ridder, te versterven op Floris van Swieten respectievelijk op zijn
jongste dochter (R.A. Utrecht, collectie Booth-Buchell, register A, fol. 150v).
..-.-13..: Floris Kathrijn, vrouwe van der Woude, vermeld op 25-4-1387, wanneer zij van de
leenheer Jan, heer van Haemstede en Bergen de jaarrente, die aan deze gekomen was van Jan
uten Parric ontvangt (Booth-Buchell, register A, fol. 30v).
11-11-1444: Jacob van Wouwe Jacobsz., neef van Floris, heer van Haemstede, bij dode van
zijn vader (Jacob van Woude wordt in 1472 als leenman vermeld, L.H. 283, fol. 25v).
..-.-14..: Jacob van den Woude, vermeld in 1473 (L.H. 283, fol. 73v).
24-9-1504: Jonkvrouwe Reinolt van den Woude verklaart dat zij niet weet aan welke leenheer
zij het leen moet verzoeken, nu haar vader heer Jacob van den Woude, heer van Warmonde,
die het hield van de heer van Heemstede is overleden, omdat er veel kwesties over diens
goederen zijn (Booth-Buchell, oud m.a. 358, 4: fol. 15v).
AKENDAM
49. Een leengoed gelegen buiten de Cruyspoort van Haarlem. (1487: een huis, met land
en pachten, welke gelden voor 110 rijnse gulden, waarvan ⅓ deel in leen gehouden
wordt van Haemstede), belend ten noorden: Hugenzate van Ruyven (1487: Luytgen
die Vleyshouderskinderen en de jonkvrouw van Freest), ten westen: (1487: de
Deelff), ten zuiden: (1487: jonkvrouw Marie, weduwe van Pieter van Ruyven, met
haar dochter jonkvrouw Joest van Ruyven), ten oosten: (1487: het Spaerne). Het
overige deel wordt in leen gehouden van de heer van Nuwenrode.
20-12-1428: Machtelt Willems weduwe van Scoeten, bij dode van haar vader Claes Symon en
geeft, met toestemming van haar oudste dochter Agniesen Claes, aen Willem van Scoeten
Claesz. een rente van 5 Engelse nobelen per jaar uit deze goederen in achterleen uit. IJsbrant
van Scoeten zegelt voor zijn tante Machtelt en Claes van Ruyven voor zijn moeder Agniesen.
5-4-1444: Claes van Ruyven geeft 10 Wilhelmus schilden in achterleen uit aan zijn broer
Willem van Ruyven.
5-6-1459: Pieter van Ruyve Claesz. weigert zijn neef Claes van Ruyve Willemsz. na
overlijden van diens vader Willem van Ruyve, welke de 10 schilden in leen hield van Claes
van Ruyve Claesz., te belenen met deze rente, waarna deze ermee door Florijs, heer van
Haemstede en Montegijs rechtstreeks beleend wordt.
14-9-1487: Juffrouw Joest Pietersdr. van Ruyven bij dode van haar vader Pieter van Ruyven,
wordt beleend met het halve leen.
PAPENDRECHT
50. De Vinkenhoeve, groot 24 morgen, genaamd Haemstederlant, gelegen westwaarts
van de vliet van Papendrecht.
8-9-1373: Lambrecht Millincs, zwager van Jan van Erkel, heer van Noordeloos, welke laatste
een neef is van de heer van Haemstede, na overdracht door genoemde Jan van Erkel. Het
wordt in achterleen gehouden door Matheus Heyndricxz. en Willem Florijsz. van der Tempel.
4-10-1419: Lambrecht Millinck.
..-.-14..: Jan Millinc, vermeld in 1473 (L.H. 283, fol. 25v).
SCHOUWEN-DUIVELAND
51. De helft van Zuid- en van Noord-Voxdale in de duinen te Haemstede.
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13-11-1443: Thomas Beyersz. van Voxdale bij dode van vader Beyer van Voxdale.
..-.-1602: Maritgen Cornelis Lievens Voxdale.
52. 8 lijn land in Noordwellant, belend ten noorden en ten westen: een juckweg, ten
zuiden: de heerweg, de halve werf gemeen met Dirc van Wamels kapelrie te
Westenschouwen, belend ten westen: Cornelis Damas Cantsdr., ten noorden: Jacob
Kempez., ten oosten: de heerweg, ten zuiden: Michiel Janz. Michielskinderen of
Gillis Jansz.
Drievierendeel in het Oostambacht van Haemstede gemeen met Jan Pietersz.,
belend ten westen: een juckweg, ten noorden en ten zuiden: Jan Pier Jan Oemz., ten
oosten: Moermonts kinderen.
18-10-1446: Jan Pietersz., Pieter Jan die Bastaertsz., neef van Floris van Haemstede, bij
gebreke van wettige nakomelingen te versterven op zijn bastaardzoon Cornelis en bij
overlijden van deze op Jan Jacobs genaamd Jan Coppillo.
53. 2 gemet land in Westland, belend ten westen: schipper Huge, ten noorden: Huge
Lofsz., de erfgenamen van Bloc Jansz. en Claes Boenz., ten oosten: de heerweg, ten
zuiden: de erfgenamen van Bloc Jansz. en Claes Boenz.
vóór 13-11-1443: Bloc Jansz. of zijn oom.
12-12-1449: Claes Jansz. of zijn oom.
54. De helft van 14 gemet moer in Zuutkerke aan het einde van de kerkweg.
4-3-1451: Arent Witte bij dode van zijn vader Witte Jansz.
55. De helft van 14 gemet moer, gemeen met Arent Witte, in Zuytkercke aan het einde
van de kerkweg.
..-.-1...: Jan van Spangen.
..-.-1...: Floris Jansz.
28-10-1453: Hugo Woutersz. van Berge, neef van Floris, heer van Haemstede, Anthonys
Willemsz. en Arent Wittez.
56. 1 gemet 75 roede land in Westland, gemeen met leen nr. 53.
200 roede land voor de hofstede van Domas Wissen Corte, belend ten westen:
schipper Huge Jacobsz., ten noorden: Bastiaen Michielsz., ten oosten en ten zuiden:
leen no. 53.
52 roede land in de Hoge Meet, belend ten westen: het leen van Floris van
Haemstede, ten noorden: schipper Huge Jacobsz., ten oosten: Cornelis Kempez., ten
zuiden: Pieter Visscher.
omstreeks 12-12-1449: Huge Loofsz. na zijn zwager Corstgen Phillipsz.
14-9-1459: N.N.
57. Een derde gedeelte van 4½ gemet land in Westlant in de Noirdenpolder.
..-.-1...: Claes Aerntsz.
..-.-1...: Jan Piersz.
21-1-1429: Jan Gillis Bairtsz. na overdracht door Jan Piersz.
14-9-1459: Alyaen Cornelis Bairtsz. bij dode van Jan Gillis Bairtsz.
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Het leen is nu vergroot tot tweederde deel van 4½ gemet land in de oude polder, gemeen
met het leengoed van Jan Bollaerts kinderen, bestaande uit: 4 lijn land, belend ten
noorden en ten oosten: Aernt van Haemstede en Moermont, ten westen: Anthonijs
Heynez., ten zuiden: het leengoed van de kinderen van Beyer.
Drievierendeel, belend ten noorden en ten oosten: Wouter Symonsz., ten westen: Costen
Jan Claesz., ten zuiden: de kapelrie van heer Jacob Coppilez.
1 gemet land, belend ten noorden en oosten: Aernt van Haemstede en van Moermont,
ten westen: de kapelrie van Jan van Hello, ten zuiden: het leengoed van de kinderen van
Beyer.
1 gemet land, belend ten noorden: Maertijn Aerntsz., ten westen: het leengoed van
Aernt van Haemstede, ten zuiden en ten oosten: de heerweg.
4-12-1477: Gillis Cornelis Aeliaen Cornelis Baertsz. (hij wordt in dezelfde acte ook genoemd
Gillis Adriaen Cornelis Baertsz.).
58. De helft van 4½ gemet land in het Westland in der Heerenland, gemeen met Floris
en Arent van Haemstede en Moermont, bestaande uit 5 percelen: de beide
noordelijkste belend ten westen: Jan Bairt en het leengoed van Cop Lemsz., ten
noorden: Willem Piersz. en Cop Lemsz., ten oosten: de kapelrie, ten zuiden: Cop
Lems; het derde perceel belend ten westen: Hughe Joesz. en Costen Mathijs, ten
noorden: de dijk, ten oosten: Jan Bollaerts en Willem Piers, ten zuiden: Florijs en
Aernt van Haemstede, het vierde perceel gemeen met de kapelrie, belend ten
westen: de kapelrie van Claes Manaert, ten noorden: Claes Jansz. met zijn
stiefkinderen, ten oosten: Claes Jansz., ten zuiden: de kapelrie, het vijfde perceel is
belend ten noorden: Cop Lemsz., ten oosten: Coste Mathijsz., ten zuiden: de
kapelrie.
De helft van het molenwater in Westland aan de dijk, gemeen met Floris en Arent
van Haemstede en Moermont, gebroeders.
3 gemet land te Haemstede, belend ten westen: Heyn Wisse Moensz., ten noorden en
ten oosten: de heerweg, ten oosten: Claes Jan Volckesz., ten zuiden: de sluisvliet.
3 gemet land te Renisse, belend ten westen: Heyn Wisse Moensz. ten noorden en
oosten: de heerweg, ten zuiden: Langhe Doen.
1½ gemet land in Noortwellant, belend ten westen: Willem Heyne, ten noorden en
oosten: Florijs en Aernt van Haemstede, ten zuiden: Jan van Butlant.
omstreeks 1433: Johan van Butlant, zwager van Floris van Haemstede, Montigny en Hantes,
na overdracht door jonkvrouw Margriete, gehuwd met Oellaert Willemsz.
59. De helft van 4½ gemet land in het Westlant in der heren land, gemeen met Jan van
Butlant, zwager van Florijs en Aernt van Haemstede, bestaande uit 5 percelen,
belend als leen nr. 58.
De helft van het molenwater in het Westlant aan de dijk, gemeen met Jan van
Butlant.
3 gemet land in het Oostambacht van Haemstede, welke vroeger aan Jan van der
Lec toebehoorden.
De Lettershoele.
3 gemet land op Vordee, welke vroeger aan Costijn Barwoutsz. toebehoorden en 1
gemet land op Vordee, dat van Heyn Beatrijs was.
3½ gemet land in Noordwelland, die van Oird Jansz. waren.
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12-4-1433: Florijs en Aernt van Haemstede, neven van Floris van Haemstede, Montigny en
Hantes, bij dode van hun vader Aernt van Haemstede en Mourmont. (Floris komt nog als
getuige voor op 28-10-1453, Arent op 14-9-1459.)
60. 7½ gemet 25 roede land in het Oostambacht van Haemstede, belend ten westen: het
leengoed van de kinderen van Beyer, ten noorden: de heerweg, ten oosten: het
leengoed van de kinderen van Moermont, ten zuiden: die vrouwen.
4½ gemet land in de parochie Westlant in de Noerderen polder, belend ten westen:
het leengoed van de kinderen van Beyer, ten noorden: het leengoed van de kinderen
van Dirck Jansz., ten oosten: de kinderen van Claes Willemsz. de schoenmaker, ten
zuiden: de erfgenamen van Pieter Doggher.
31-7-1425: Adriaen de bastaard van Haemstede, broer van Florijs van Haemstede en
Montigny.
61. 1 gemet land in de parochie Coukercke genaamd Bollers Bollersz. leen. Belend ten
westen en ten zuiden: Oeldoeniuswecke, ten noorden: de erfgenamen van Bollers
Bollersz., ten oosten: de erfgenamen van Jacob Claesz.
7-5-1469: Jan Symon Symonsz.
7-3-1488: Jonghe Pier Jan Symonsz.
62. 4 gemet land in het Oostambacht van Haemstede, belend ten westen: Jan die
Camerlinc, ten noorden: de heerweg, ten oosten: het Cleenleen, ten zuiden: die
Vroene of die Waert: Woert.
3 gemet land genaamd het Cleenleen, belend ten westen: de hiervoor genoemde 4
gemet, ten noorden: de heerweg, ten oosten: Witte van Haemstede, ten zuiden: die
Vroene.
4 gemet 100 roe land in Westlant, belend ten westen: de kinderen van Beyer, ten
noorden: Dirck Wissez., ten oosten: Ellinc Hughenz., ten zuiden: het leengoed van
Dirc Jansz.
..-.-1...: Pier Roben, gehuwd met Cornelie.
9-10-1472: Jacob Symons, na zijn dood vervalt het leen weer aan de leenheer.
63. Een hofstad met 6 gemet land.
omstreeks 1456: Thonys Claesz.
64. Niet omschreven.
omstreeks 1456: Alyaen Hallixz.
..-.-1...: Dierck Jansdr.
65. 500 roede land gelegen aan het leengoed van Hughe Jan Bollaertsz.
omstreeks 1456: Jan Domisz.
66. 4½ gemet land in de moere bij Seroertskerke.
omstreeks 1456: Symon Boenssen na overdracht door vrouwe Marye Jan de Bastaertsdr. van
Hamestede, non te Bellem.
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67. 2 gemet 100 roede land, belend ten noorden en oosten: het leengoed van Joest van
Hamestede, ten zuiden: het Jaechweccken.
omstreeks 1456: Hughe Heyn Jacobsz. na overdracht door jonkvrouw Marye Jan de
Bastertsdr. van Hamestede.
..-.-1...: Wa(lich?) Hughez.
68. 2½ gemet land bij Loerre.
vóór 26-3-1468: Jan Kamerlinc.
na 24-7-1468: het klooster van Syon.
69. Een wei groot 400 roede op de zuidzijde van de hoelle van Verdee, ten westen van
Verdee.
..-.-1...: Oude Jan Beyers.
omstreeks 1456: Cornelis Jan Alyaensz.
70. 1½ gemet land achter de hofstad van Willem Yesoon aan het wecken in Zuidwellant.
vóór 4-10-1419: Willem Yesoon; (deze bleef met de heer van Haemstede in de strijd).
omstreeks 1456: Cornelis Kempez. of zijn stiefvader Jan Claes Grimz.
71. Half de werf ten zuiden van de kerk in de parochie Westenscouwen.
omstreeks 1456: Jan Claez. bij dode van zijn vader Claes Jansz.
72. Arent Jansdal in de duinen van Haemstede.
omstreeks 1456: Arent Jansz., Jan de Bastersz. van Haemstede.
73. Niet omschreven.
vóór 14-12-1490: Joost van Haemstede.
Bij de hierna volgende acht leenverheffingen door leenmannen van Hodenpijl zijn de
leengoederen niet omschreven.
8-6-1435: Allaert Rutgersz.
26-12-1436: Clais Illisz.
..-.-1437: Claes Phillipsz.
..-.-1437: Jutte met haar zoon Aernt.
8-5-1438: Dirc Claesz.
9-6-1439: Dirc Jacobsz.
11-11-1439: Huge Beyn.
24-6-1440: Jacob Jansz.
Leenmannen van Hodenpijl, die niet in het repertorium voorkomen, maar wel als getuigen
genoemd worden:
Koert van Alffen: 27-5-1357.
Harper Uutebrouck, schout van Rijswijck: 15-4-1436, 2-4-1437, 11-6-1440.
Heynric Willemsz.: 15-4-1436, 10-6-1437, 14-7-1437.
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Dirc van Hodenpijl: 8-5-1438.
Dirc van Hodenpijl Aerntsz. van Hodenpijl: 13-7-1439.
Phillips Heynricxz.: 2-10-1441.
Pieter Gerijtsz.: 4-5-1443.
Aernt van Hodenpijl, neef van Johan van Hodenpijl: 15-8-1447, 12-5-1457, 5-6-1459.
Johan van Hodenpijl: 15-8-1447.
Jan Jacobsz.: 16-7-1466.
Dirc Jansz.: 26-3-1463, 2-6-1468, 24-7-1468.
Jacob Jansz.: 56-1468.
Adriaen Baeck: 12-7-1480.
Jan van Berendrecht: 28-9-1513.
Henrich Florisz.: 28-9-1513.
Leenmannen van Haemstede, die niet in het repertorium voorkomen, maar wel als getuigen
genoemd worden:
Heer Aernt van Moermont, broer van Florens van Haemstede, van Bergen en heer van
Montegnies: 19-12-1391.
Willem Cuser Coen Cusersz.: 19-12-1391.
Jan Aeliaensz.: 4-9-1419.
Jan Adriaensz.: 21-1-1429, 12-4-1433.
Poppe Beyers: -14...
Cornelis Jan Alyaens: 31-7-1425.
Oude Jan Beyers: 31-7-1425.
Lodewijck die Joede: 21-1-1429, 12-4-1433.
Florens van Haemstede, neef van Florens van Heemstede, van Montegnies en van Hantes: 1511-1438.
Jan Pietersz.: 13-11-1443, 7-4-1444, 12-12-1449, 28-10-1459.
Mees Jacopz.: 4-3-1451, 28-10-1453, 17-5-1469.
Huge Wouterz. van Berghe: 14-9-1459.
Jan Beyers: 17-5-1469.
Jan van Haemstede: 14-12-1450.
NOTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Leenkamer Holland, inv.nr. 42, fol. 1v.
Idem, inv.nr. 128. cap. Noord Holland, fol. 1v.
Idem, inv.nr. 32, fol. 2.
Archief van het gasthuis te Delft, inv.nr. 71, fol. 35.
Leenkamer Holland, inv.nr. 128, cap. Noord Holland, fol. 19v.
Idem, inv.nr. 128 cap. Noord Holland, fol. 43.
Rechterlijk archief Schiedam, inv.nr. 748, blz. 1074.
Leenkamer Holland, inv.nr. 128, cap. Noord Hollond, fol. 40.
Idem, inv.nr. 42, fol. 3v.
Hoge Raad van Adel, familiearchief van Matenesse, inv.nr. 636.
Delftse Statenkloosters, Karthuizers, inv.nr. 48.
Leenkamer Holland, inv.nr. 128, cap. Noord-Holland, fol. 13.
Idem, inv.nr. 128, cap. Noord-Holland, fol. 33.
Idem, inv.nr. 130, cap. Noord-Holland, fol. 6v.
Nassau Domeinarchief, inv.nr. 6535, fol. 371v.
Leenkamer Holland, inv.nr. 42, fol. 4.
Idem, inv.nr. 42, fol. 2.
Archief van het klooster St. Elisabeth te ‘s-Gravenhage, inv.nr. 620.
Archief van de Staten van Holland na 1572, inv.nr. 26360.

37

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Archief Overschie, inv.nr. 364.
Idem, inv.nr. 297, fol. 89v.
Idem, inv.nr. 297, fol. 176.
Idem, inv.nr. 297, fol. 101v en 102v.
Idem, inv.nr. 297, fol. 180.
Idem, inv.nr. 297, fol. 202v.
Idem, inv.nr. 297, fol. 123.
Huisarchief Duivenvoorde, inv.nr. 475.
Leenkamer Holland, inv.nr. 128, cap. Noord-Holland, fol. 11v en 12v.
De meeste leenbrieven betreffende dit leen bevinden zich in het familiearchief van der Burch,
inv.nr. 5, in het Gemeente-archief te Haarlem.
Archief van de hofstad van de Binckorst, leenregister, fol. 30v.
Leenkamer Holland, inv.nr. 128, cap. Asperen, Heuckelom, Altena, Vianen en IJsselsteyn.
Familie-archief van Matenesse, inv.nr. 144, Gemeentearchief te Schiedam.
Familie-archief van Matenesse, inv.nr. 636, Hoge Raad van Adel.
Leenkamer Holland, inv.nr. 25, fol. 3.
Familiearchief van Persijn, inv.nr. 571, Algemeen Rijksarchief.
Gemeente-archief Haarlem: Het cartularium van St. Jan, acten nr. 405, 406, 408, 410 en 411.
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