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Inleiding
Aan de hofstad van Liesveld, te Groot Ammers, was een leenkamer verbonden, waarvan de
registratie bewaard wordt in het Algemeen Rijksarchief. Deze bevindt zich in het archief van de
Nassause Domeinraad (nrs. inventaris door J. Hingman) en bestaat uit een serie leenregisters
over de periode 1626-1795 (inv.nr. 7976-7978).
De leenkamer bestaat uit vier delen, n.l. de oorspronkelijke leenkamer van Liesveld, hiervan
blijkt het bestaan uit 2 akten uit 1353 en 1362 en uit een lijst van leenmannen, overgeleverd in
een tekst van circa 1388 (Familiearchief Couseband, voorlopig inv.nr. 961). In dit jaar volgt
Gherijt van der Woerd zijn kinderloos overleden oom heer Herbaren van Liesveld, broer van zijn
moeder, op als heer van Liesveld. Gherijt behoort tot een jongere tak van het geslacht van
Heemskerck, die in het bezit is van de hofstad de Hoge Woerd te Naaldwijk, aan welke hofstad
een leenkamer is verbonden. De tekst van 1388 bestaat uit twee delen, boven het tweede deel
staat als opschrift: “Dit sijn Gherijts man van der Woerd”. Hierna volgen de namen van 25 leenmannen, zonder dat vermeld wordt, welke de lenen zijn, die zij houden. Een aantal van hen komt
ook elders voor, b.v. no. 3: Aernt Gherijtsz. joncfrou Aeltrudenz., deze wordt in 1390 door de
heer van Naeldwijck beleend; no. 4.: Aernt Gherijtsz. uten Poeldijck, wiens leen op 5-3-1381
voorkomt als belending van een leen, dat van de heer van Naeldwijck te Monster wordt gehouden; no. 8: Jan Baec Gherijtsz., wiens leen op gelijke wijze op 5-8-1380 in de Lier wordt vermeld (zie “Ons Voorgeslacht”, 1972, blz. 159, 190 en 208). Daar de lijst samen met de leenmannen van Liesvelt voorkomt, kunnen wij stellen dat de leenmannen van de Woerd in 1388
nog functioneerden.
De in het hierachter volgende repertorium zonder nadere aanduiding vermelde inventarisnummers zijn die van de Nassause Domeinraad volgens J. Hingman.
’S-GRAVENZANDE
1. 5 hond land in Zantambacht, belend ten noorden: het land van het klooster Mariënweerd, dat is gekocht door Jan de Heuter, ten oosten: de Groeneweg, ten westen: de
Maesdijk en ten zuiden: (1587: Goede, de weduwe van Michiel).
..-.-14..: Gerrit Jan Brantsz., vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 131v).
15-10-1474: Jan Gerijtsz., onmondig, hulde door zijn stiefvader Mathijs Jacobsz. (7975, fol.
151v).
7-12-1587: Aernt Pietersz. Pols bij dode van zijn moeder (7975, fol. 156).
20-1-1588: Cornelis Jacobsz. Thouw na overdracht door Aernt Pietersz. Pols (7975, fol. 156v).
2. Een tiende te ’s-Gravensande (1614: eigenlijk in de Lier gelegen).
..-.-13..: Jan van Cronenburch, vermeld circa 1388 (Cousebant 961).
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..-.-14..: Heer Reynoult, heer van Brederode en Vyanen, na overdracht door heer Henrick van
Cronenborch en geeft het leen in achterleen aan zijn natuurlijke zoon Walraven, te houden van
de hofstad te Vyanen (7975, fol. 151).
14-11-1478: Walraven, bastaard van Brederode (7975, fol. 151).
6-3-1488: Vrouwe Jolente van Lalaing, hulde door Bartulmeeus van Bueren, na overdracht door
haar zoon heer Walraven, heer van Brederode, Ameide en Vyanen, burggraaf van Utrecht, bij
hande van diens natuurlijke broeder Heinrick de bastaert volgens procuratie verleden op 7-111487 te Vianen voor Dierick van Alphen, Jan Lambrechtsz. en Pieter Crom, leenmannen van
Vianen (7975, fol. 152).
5-8-1504: Vrouwe Walraven van Breederode, vrouwe van Roo, hulde door Reyer Reyersz. van
Brederode, te versterven op haar dochter jonkvrouwe Maximiliane van Gaveren en bij gebreke
van haar op haar andere dochters Marie - en Johanna van Gaveren, elk voor een helft (7975, fol.
155).
27-1-1532: Vrouwe Maria van Gaveren, vrouwe van Sint Aechten Roo en Zittart, hulde door
Gheerijt van Sparwou volgens procuratie te Brussel verleden, bij dode van vrouwe Walraven van
Brederode en van Roe (7975, fol. 156v).
16-9-1614: De graaf van Berlaimont (8009, fol. 13).
HILLEGERSBERG
3. Een kamp land te Hillegersberg.
..-.-14..: Jan Willemsz., vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132v).
DE LIER
4. 1 morgen land in het ambacht van den Liere.
..-.-14..: Philips Nachtegael, vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132).
24-9-1484: Philips Bartelmeusz. (7975, fol. 117v).
5. 2 morgen land in het ambacht van de Lier, belend ten oosten: de erfgenamen van Jan
van den Dorpe, ten zuiden: een banweg, ten westen: Gerit Geritsz. en ten noorden: de
Crommesloot.
14-7-1473: Louweris Henricxz. (7975, fol. 117).
6. 2 morgen land in de Lyer.
..-.-14..: Jan Willemsz., vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132v).
7. Niet omschreven, belend ten westen: Jan Baeck Gerritsz.
..-.-13..: Jan Baec Gheritsz., vermeld op 5-8-1380 (6524, fol. 91 en Cousebant 961).
MAASLAND
8. 2 morgen land te Maeslant.
..-.-14..: Stijne, de weduwe van Michiel, vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 131v).
9. 2 morgen land te Maeslant.
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..-.-14..: Kerstant Claesz., vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132v).
10. 2 morgen land te Maeslant in een kamp van 8 morgen, gemeen met het klooster van
Reynsburch (1519: strekkende van de Grote vaart tot aan de Nieuwe weg en de middelwatering, belend ten zuiden: de commandeur van Maeslant).
2-2-1482: Jan Aertsz. uyten Liere, gehuwd met Lijsbet Pietersdochter, te versterven op een na de
jongste zoon uit zijn huwelijk met wijlen Mariken Jansdochter (7975, fol. 106).
14-1-1483: Cornelis Jansz. Roedemont uter Liere bij dode van zijn vader (7975, fol. 106v).
21-2-1519: Maritge Claesdochter, weduwe van Aernt Huybrechtsz. te Naeltwijck, na overdracht
door Cornelis Jansz. Rottermuyl (7975, fol. 107).
22-9-1554: Jan Vos Claesz. na overdracht door zijn moeder Maritge Claesdochter, weduwe van
Arent Hubrechtsz. (7975, fol. 108v).
11. De helft van 5 morgen land te Maesland.
..-.-14..: Jutte Pietersdochter, vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132).
12. De helft van 5 morgen land te Maesland.
..-.-14..: Claes Dircksz., vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132)
..-.-14..: Dirck Claesz., vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132)
13. 3 morgen land te Maeslant (1633: in Burgersdijck), belend ten noorden: (1533: van
ouds Jan Claes Jansz., 1545: meester Vranck van Beest), ten zuiden: de Scheede, ten
oosten: (1533: van ouds de pastoor van de Lyere, het Sint Aechten zusterhuis te Delft
en Jan de Heuytere) en ten westen: (1533: van ouds Jan Roedenuyl en de erfgenamen
van Arent Jansz.).
1-11-1513: Willem van Dijck Cornelisz. na zijn vader Cornelis Henricxz. (7975, fol. 107).
25-6-1532: Marijcken Willemsdochter van Dijck, hulde door Andries Gheerijtsz. Stulinck, bij
dode van haar vader Willem Cornelisz. van Dijck (7975, fol. 107v).
10-5-1533: Anna Cornelisdochter van Dijck, gehuwd met Jacob Jansz. van Walsen, bij dode van
haar nicht Mariken Willemsdoch- ter en draagt het leen over aan Jacob Jan Splintersz. (7975, fol.
107).
26-2-1545: Henrick Cornelisz. na overdracht door Jacob Jan Splintersz. (7975. fol. 107v).
13-3-1551: Cornelis Hendricxz., oud 8 jaar, zwager: Pauwels Jansz., bij dode van zijn vader
Heyndrick Cornelisz. (7975, fol. 108).
16-1-1566: Cornelis Dircksz. te Maeslandt, hulde door Segelijn van Dam volgens procuratie d.d.
7-1-1566, bij dode van zijn neef Cornelis Henricxz. en draagt het leen over aan jonkheer Pieter
van Bronckhorst (7975, fol. 109v).
27-1-1578: Jonkheer Andries van Bronckhorst bij dode van zijn vader jonkheer Pieter van
Bronckhorst (7975, fol. 111).
8-10-1621: Willem van Bronckhorst, hulde door Johan Stoop (8015, fol. 14).
4-2-1636: Vrouwe Marie van Warluzel, hulde door Johan Stoop, rentmeester te ’s-Gravenhage,
volgens een procuratie d.d. 15-10-1635, bij dode van haar man heer Willem van Bronckhorst,
ridder, heer van Vliet, de Vrije Bouckhorst en Vuerhout, volgens diens testament d.d. 8-7-1627
(7976, fol. 17v).
28-1-1637: Jonkvrouwe Adriana Franchoise van Bronckhorst, hulde door Johan Stoop, haar
rentmeester te ’s-Gravenhage, volgens een procuratie d.d. 28-8-1636, na scheiding op 29-8-1636
tussen haar en vrouwe Maria Anna van Bronchorst, douarierre van Wacques, vrouwe van Asse-
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nede, en vrouwe Maria van Warluzel, vrouwe van Vliet, bij dode van haar vader heer Willem
van Bronchorst, ridder enz. (7976, fol. 21).
14. 5 morgen land te Maesland.
..-.-14..: Margriet Pietersdochter, voogd: Gerijt Jan Gijssenz., vermeld circa 1472 (L.H. 283, fol.
132v).
MONSTER
15. 2 morgen land plus 3 morgen 2 hond land te Monster.
..-.-14..: Pieter Jansz., vermeld circa 1474 (L.H., fol. 132).
16. Niet omschreven, belend ten noorden: de Boemade, ten westen: Willem Oudtziersz.
met 1 morgen land op Aelbrechtsgeest in leen van de hofstad te Hontshol.
..-.-13..: Aernt Gherijtsz. uten Poeldijck, vermeld op 5-3-1381 (6524, fol. 61 en Cousebant 961).
..-.-....: Het leen is bij testament aan de kerk van Monster gekomen, blijkens een vermelding op
4-1-1483 (6524, fol. 61).
NAALDWIJK
17. 4 hond land te Naeldwijck (1511: belend ten oosten: de erfgenamen van heer Gerrit
van Heemskerck en Aernt van Houck, 1544: een kapelrie te Schiedam, ten zuiden: de
heer van Naeldwijck, ten westen: de Oude dijk, ten noorden: de heilige geest van
Naeldwijck).
..-.-14..: Jan Willemsz., vermeld circa 1472 (L.H. 283, fol. 132).
..-.-14..: Floris Hugen, vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 131v).
13-10-1511: Cornelis Jan Florisz. en draagt het leen over aan Joost Willemsz. van der Horst
(7975, fol. 134 en los ingestoken blad).
10-7-1544: Willem Claesz. bij dode van zijn grootvader (7975, fol. 139v).
18. 4 hond land te Naeldwijck.
..-.-14..: Huge Baeck, vermeld circa 1472 (L.H. 283, fol. 132).
..-.-14..: Heynric Hugez., vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132).
..-.-14..: Jan Heynricksz., vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132v).
19. 5 hond land te Naeldwijck.
..-.-14..: Jacob Storm, vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132).
20. 3½ morgen land te Naeldwijck.
14-10-1473: Vrouwe Johanna van IJsselsteyn, weduwe van heer Gijsbrecht van Vyanen, heer
van Rijsenborch, nicht van de leenvrouwe Haze van Heemstede en van Liesvelt, en draagt het
leen over aan jonkvrouwe Lijsbet van Vyanen en van Rijsenborch (7975, fol. 130).
21. 4 morgen 4 hond 36 roede land (1474: te Hontsholredijck) te Naeldwijck, belend ten
westen: Foyken Willemsz. (1524: Gherijt Colijnsz., 1542: Risgen van Soyst, 1579:
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Frans Isbrantsz.), ten oosten: Henrick Meeusz. (1524: Gherijt Jansz. capiteyn en Claes
Gerijtsz., 1542: Joris Cornelisz., 1579: Cornelis Jorisz.), ten zuiden: (1542: de Brouckweg) en ten noorden: (1542: de Dijckweg).
..-.-14..: Jan de Buyser, vermeld circa 1474 (L.H. 283, fol. 132).
7-4-1478: Gerrit Hoevenz. te Delf, gehuwd met Zijburch Jacopsdochter, te versterven op hun
twee jongste zonen, na overdracht door Jan de Buyser (7975, fol. 131).
4-8-1500: Zijbrant Gerrit Hoevenz. mede namens zijn broer (7975, fol. 131v).
Het leen 21 is gesplitst in 21A en 21B.
21A. De helft van 4 morgen 4 hond 36 roede land (1631: belend ten oosten: Cornelis Willemsz. smit).
12-8-1509: Zijbrant Gerit Hoevenz. (7975, fol. 132v).
22-11-1536: Cornelis Zijbrantsz. Hoefven bij dode van zijn vader Zijbrant Geritsz. Hoefven
(7975, fol. 137v).
3-7-1542: Dirck Jacobsz. na overdracht door Aefgen Jansdochter namens haar man Cornelis
Zibrantsz. volgens diens procuratie d.d. 10-1-1542 (7975, fol. 137v).
16-3-1554: Marike Dircksdochter, gehuwd met Cornelis Aelbertsz. Ruys, bij dode van haar
vader Dirck Jacobsz. en draagt het leen de volgende dag over aan Arie Joorisz. (7975, fol. 140v).
20-9-1579: Thonis Ariensz., onmondig, bloedvoogd: Joris Jorisz. en draagt het leen over aan
Cornelis Jorisz. te Naeldwijck (7975, fol. 146).
6-12-1603: Joris Cornelisz. te Monster bij dode van zijn vader Cornelis Jorisz. en draagt het leen
over aan zijn stiefvader Cornelis Willemsz. te Honselaerdijck (7975, fol. 148 bis).
16-6-1631: Joris Willemsz. bij dode van zijn broer Cornelis Willemsz. (7976, fol. 7).
8-3-1632: Maritge Maertens, laatst weduwe van Cornelis Willemsz., hulde door Pieter Doensz.,
na overdracht door Joris Willemsz. (7976, fol. 7v).
16-4-1646: Pietertje Cornelisdochter, mede ten behoeve van de weeskinderen van haar broer
Cornelis Cornelisz. Molenwerf en van die van haar zuster Gerritje Cornelisdochter bij Pieter
Doensen van Ockenburch, bij dode van haar moeder Maritge Maertens, weduwe van Cornelis
Willemsz. Oudendijck, volgens haar testament verleden op 27-2-1641 voor notaris Jan de Roo te
Naeltwijck en haar vorig testament d.d. 12-10-1636 ten behoeve van wijlen haar zoon Cornelis
Cornelisz. en octrooi d.d. 29-4-1631. Haar dochter Trijntje Cornelisdochter. gehuwd met Joost
Jansz. Vos erft niet mee; voogden: Joris Cornelisz. Molenwerf en Pieter Aemsz. te Monster
(7976, fol. 37).
21B. De helft van 4 morgen 4 hond 36 roede land.
12-8-1509: Jacob Gerit Hoevenz. (7975, fol. 132).
6-10-1511: Gerit Jacop Hoevenz., onmondig, oom: Zijbrant Gerit Hoevenz., bij dode van zijn
vader Jacop Hoevenz. (7975, fol. 133).
1-3-1524: Claes Aerntsz. na overdracht door Gherijt Jacob Hoevez. (7975, fol. 135).
6-10-1534: Arent Hubrechtsz., onmondig, hulde door Joost Vos Gherijtsz., na overdracht door
zijn moeder Maritge Claesdochter (7975, fol. 137).
30-8-1550: Arent Hubrechtsz. doet zelf hulde (7975, fol. 137).
12-10-1560: Jan Claesz. Vos, procureur voor het Hof van Hollandt, bij dode van zijn broer
meester Arent Huybrechtsz. (7975, fol. 141v).
12-7-1563: Cornelis Cornelisz. te Naeltwijck, zwager van- en na overdracht door Jan Vos op 217-1562 voor notaris Dierick van der Vurich, Gerrit van Corsberghen en Jan van der Camp (7975,
fol. 142v).
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26-2-1579: Cornelis Cornelisz., onmondig, bloedvoogd: Claes Huygensz., en draagt het leen
over aan Cornelis Jorisz. te Naeltwijck (7975, fol. 145).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 21A.
22. 15 morgen land te Naeldwijck, belend ten noorden: de Groene weg, ten zuiden: de
banwatering, ten oosten: Huge Symonsz. met 18 morgen land (1523: Henrick Qircxz.
Baeck) en ten westen strekkende over de banwatering. 4 morgen land te Naeldwijck
bij de kerk, belend ten noorden: het kapittel van Naeldwijck (1523: de lijdtweg van de
heer van Naeldwijck), ten oosten en westen: (1523 het kapittel van Naeldwijck) en ten
zuiden: (1523: de kerkwatering). Een tiende op de Geest, gemeen met de deken van
Naeldwijck en met heer Dierick van Egmond.
..-.-13..: Heynric van der Wuerde, broer van de leenheer Gherijt van der Woerd, vermeld circa
1388 (Cousebant 961).
24-4-1473: Adriaen van Heemskerck, onmondig, oom: Peter van Roeden, bij dode van zijn
vader Tielman van Heemskerck (7975, fol. 129).
19-6-1523: Thielman van Heemskerck Adriaensz. bij dode van zijn vader Adriaen van Heemskerck (7975, fol. 134v).
19-5-1530: Adriaen van Heemskerck Adriaensz., onmondig, hulde door heer Willem Oem van
Wijngaerden, ridder, bij dode van zijn broer Thielman van Heemskerck.
Het leen 22 is gesplitst in 22A en 22B.
22A. Een tiende op de Geest.
19-5-1530: Zegher van Alveringhe na overdracht door Adriaen van Heemskerck, onmondig,
waarbij jonkvrouwe Aechte van den Tempel afstand doet van haar lijftocht (7975, fol. 136).
..-.-1545: Josue van Alveringhe, onmondig, hulde door Claes van Damme bij dode van zijn
vader (7975, fol. 140).
..-.-1565: Jonkheer Josue van Alveringhen doet zelf hulde bij monde van Nicolaes van Dam, die
hiertoe op 9-6-1565 voor notaris Pieter Hadrianus Storm te Leyden is gemachtigd (7975, fol.
142v).
26-12-1577: Samuel van Alveringhen te Rumst, heer van Hofweghen, hulde door Jacques Mich
volgens procuratie verleden op 19-12-1577 voor Arnout Dass, stadhouder - en jonkheer Thomas
Liere en Libert de Fraisne, leenmannen van Rumst, bij dode van zijn broer jonkheer Josue van
Alveringhen, heer van Hofweghen en gouverneur van Hoorn (7975, fol. 143v).
22-1-1580: Johan de Maretz Oude Jacobsz., na overdracht door Pouwels de Grave volgens procuratie verleden op 21-11-1579 voor burgemeesters, schepenen en raden van Antwerpen, door
jonkheer Samuel van Alveringhen, heer van Hoffweghen (7975, fol. 146v).
..-.-1607: Christiaen van Tessel (7979, fol. 24v).
26-6-1622: Adriana van der Goes, hulde door haar vader Adriaen van der Goes (8016, fol. 14).
4-10-1626: Adriaen van der Goes (7976, fol. 10v).
17-5-1632: Leentge Jansdochter, weduwe van Joris Jorisz. te Naeltwijck, hulde door Jan van
Dijck, na overdracht door Adriaen van der Goes te Rotterdam (7976, fol. 10v).
30-3-1648: Cornelis Jansz. te Monster bij dode van zijn moeder Leentge Jans (7976, fol. 40v).
22-10-1649: Catharina Brant, gehuwd met Simon van Beaumont, pensionaris van Rotterdam,
hulde door haar zoon Gerardt Tuyning, na overdracht door Cornelis Jansz. Penning (7976, fol.
41v).
22B. 15 morgen en 4 morgen land.
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24-5-1543: Meester Servaes Pietersz., priester te Schiedam, na overdracht door Adriaen van
Heemskerck, waarbij zijn moeder jonkvrouwe Aechte van den Tempel afstand doet van haar
lijftocht (7975, fol. 138v).
28-5-1545: Meester Servaes Pietersz., priester, krijgt het eerste perceel ten vrij eigen, behoudens
het recht van naasting door de leenheer bij eventuele verkoop (7975, fol. 140).
..-.-156.: Arent Danckaertsz. (7975, fol. 143).
..-.-16..: Pieter Pietersz. van der Burch (7975, fol. 140).
18-1-1624: Meester Jacob van der Burch (8018, fol. 14).
19-6-1625: Franchois van der Burch, onmondig, oom: Dirck Panser, bij dode van zijn vader heer
Jacob van der Burch (8019, fol. 14).
18-10-1628: Aernout van der Burch, onmondig, hulde door Dingeman Lodewycxz. van Boshuysen volgens procuratie verleden op 22-9-1628 voor notaris Adriaen Cornelisz. Molswijck te
Schiedam door Dierck Claesz. Panser en Nicolaes Vierhoute als voogden van de vier weeskinderen van meester Jacob van der Burch te Utrecht, bij dode van zijn broer Francois van der
Burch (7976, fol. 1).
23. Een tiende te Naeltwijck.
26-4-1474: De jonkheer van Brederode, hulde door Jan van Vyanen, heer van Jaersvelt, bij dode
van zijn vader de heer van Brederode (7975, fol. 129v).
NOORDWIJK
24. Een stuk land in Noortich, belend ten zuiden: de Duinensloot, ten noorden: mijnre
vrouwen wildernis, ten oosten: het klooster van der Lee, ten westen: Dirc Wiggersz.
met zijn zusters.
..-.-14..: Heinric Dylleboy (op 20-1-1428 geeft zijn zoon Jan Heinrijcsz., onder bezegeling door
diens oom Floris Kercmansz., toestemming aan zijn vader het leen te verkopen, Gemeentearchief
Leiden, kloosterarchieven, inv.nr. 1006).
SASSENHEIM
25. Niet omschreven te Zassenem.
..-.-14..: Kerstant van Alckmade bij dode van zijn neef Dirck van Oegstgeest, vermeld circa 1474
(L.H. 283, fol. 132).
VOORHOUT
26. De woning waarop Jan Nagel woont met het erbij behorende land te Voerhout, belend
ten oosten: Gerit die Ever, ten westen: Gerit Rabier, ten zuiden: Willem die Goedeven
en ten noorden: de Gastsloot.
..-.-13..: Willem Naghel Hughenz., vermeld circa 1388 (Cousebant 961).
..-.-13..: Jan Naghel, vermeld circa 1388 (Cousebant 961).
27-1-1440: Jan Nagel, gehuwd met Clemeyns, na zijn oom Willem Jan Nagelsz., te versterven in
gelijke delen op al zijn kinderen (7975, fol. 97).
16-12-1479: Jan Nagel tocht zijn tegenwoordige vrouw Baerte Henricxdochter (7975, fol. 97).
19-3-1482: Ewout Willem Baertoutsz. en zijn leenvolgers krijgen het recht het leen ten vrij eigen
te verzoeken, mits hiervoor in ruil op te dragen meer dan een hond land (7975, fol. 99).
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24-6-1497: Diewer Eewoutsdochter, gehuwd met Jan van Alphen, bij dode van Eewout Bartoutsz. (7975, fol. 97v).
29-7-1514: Dierick Jansz. bij dode van zijn nicht Dieuwer Eewoutsdochter (7975, fol. 98).
19-2-1531: Meester Gherijt van der Laen, weduwnaar van jonkvrouwe Dieuwer Eewoutsdochter, krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 26 (7975, fol. 99).
27. 3 hond land (1594: de helft van 5 hond hooiland) te Voirhoute (1580: genaamd Claversberch), gemeen met de kapelrie, belend ten zuidoosten: de schouwsloot, ten noordwesten: de erfgenamen van heer Wijnant van Aernhem (1648: de vrouwe van Geysteren), ten zuidwesten: het convent van der Lee, ten noordoosten: Pieter Jansz. (1648: de
erfgenamen van Cornelis Jansz. Warmenden).
19-2-1531: Meester Gherijt van der Laen na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 25 (7975, fol.
99).
21-1-1580: Gelein van der Laen, onmondig, oom: jonkheer Hendric van der Laen, bij dode van
zijn vader meester Nicolaes van der Laen, die het leen van zijn vader meester Gerrit van der
Laen had geërfd en draagt het de volgende dag over aan Daniel van Barlaer (7975, fol. 100).
16-2-1595: Jan Dircxz. te Voorhout na overdracht door Daniel van Barlaer in den Haghe, hulde
door Cornelis de With, volgens procuratie verleden op 29-10-1594 voor notaris Salomon
Lenaerts van der Wuert (7975, fol. 102v).
21-1-1648: Leendert Jansz. te Overveen, hulde door Nicolaes de Lange volgens procuratie
verleden op 21-11-1647 voor notaris Cornelis Kittensteyn te Haerlem, bij dode van zijn vader
Jan Dircxz. (7976, fol. 40).
DELFLAND
28. De vogelarij tussen Huytienshoeck en de Craneburger weg in den Hage, die door Heer
Gerijt van Eemskerck, de leenheer, zelf in leen wordt gehouden van de graaf.
23-6-1427: Floris Heynricksz., neef van de leenheer en met toestemming van diens zoon
Henrick van Liesvelt, voor de duur van zijn leven (L.H. 62, fol. 160v).
Leenmannen vermeld circa 1388 (Cousebant 961):
Aernt Gherijtsz. joncfrou Aeltrudenz. - Florens Zeelantsz. - Jan Coppert Janszoonsz. - Jan
Coppert Kerstantszoonsz. - Tyeman Aeltrudenz. - Gherijt van der Mije - Aernt van Voerburghe Jan Dircsz. - Andries Jansz. - Pieter Gheelyensz. - Florens Claes Beynsz. - Gherijt van den Hout
- Gherijt Baec - Claes Aerntsz. - Jan Dyenz. - Ghijstgen Heylenz. - Heynric Jan Bilresz. Mathees Robbrechtsz. - Gherijt Steffensz.

8

