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Inleiding
De hier volgende gegevens zijn ontleend aan de beide delen inv.nr. 274 en 275 van het archief
van de Leen- en registerkamer van de graven van Holland op het Nationaal Archief. Deze delen
hebben één doorlopende foliëring, waarnaar verwezen wordt.
BERKEL
1. 4½ morgen land in Berckel ambacht, belend ten zuiden: Dierck Conincxz., ten oosten:
de oude dijk, ten noorden: de proost van Conincxvelt en ten westen: Claes die Vrijen.
20-12-1454: Jacob Harmensz. na overdracht door Anthonis Huygensz. (fol. 42).
GEERVLIET
2. 8 gemet land te Geervliet in Hoenderhoeck, belend ten noorden: de erfgenamen van
heer Gerrit van Abbenbroeck (1545: Meester Willem van Zevender, Abel van Colster
en Pieter Willemsz., ontvanger van de bede in Holland, 1568: idem en de weduwe en
erfgenamen van Pieter Willemsz., 1598: Jacob Cornelisz.), ten zuiden: de erfgenamen
van Harper van Foreest (1519: Tielman van Dullekem, 1545: Jan Ghans), ten westen:
de Hoenderhoeckse dijk (1545: de natte dijk van Hoenderhoeck, 1598: de nieuwe dijk
van Hoenderhoeck), ten oosten: de oude dijk van Geervliet (1545: de droge dijk van
Hoenderhoeck) (1519: met het recht op de aanwassen).
10-7-1505: Jonkvrouwe Anna, jongste dochter van Harper van Foreest, hulde door Jan van Zevender, bij dode van haar vader Harper van Foreest (fol. 192).
24-9-1519: Thielman van Dulleken, meester van de rekeninge in den Hage, na overdracht door
jonkvrouwe Anna Harpersdochter van Foreest, gehuwd met Aelbert van Egmondt (fol. 192).
12-5-1527: Jan Bolle, zusters zoon van - en bij dode van zijn oom Thielman van Dullekem (fol.
192v).
14-7-1531: Pieter Bolle na overdracht door zijn broer Jan Bolle (fol. 193).
15-9-1545: Jacob Cornelisz. Cuyper na overdracht door Pieter Bolle (fol. 193v).
21-6-1548: Adriaen Harmansz. te Dordrecht na overdracht door Jacob Cornelisz. Rijp (fol.
193v).
16-9-1551: Adriaen Ysbrantsz., schout te Geervliet, na overdracht door Hartman Adriaensz. te
Dordrecht (fol. 194v).
5-4-1554: Cornelis Jacopsz. cuyper, onmondig, hulde op verzoek van zijn moeder, die weduwe
is, door Jan van Zevender, na overdracht door Adriaen Ysbrantsz. Starck, schout te Geervliet op
29-3-1554 (fol. 195v).
3-11-1564: Cornelis Jacobsz. te Geervliet doet hulde, geassisteerd door zijn moeder (fol. 196).
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12-8-1583: Cornelis Jacobsz. doet zelf hulde (fol. 196).
29-9-1598: Jacob Cornelisz., oud 3 jaar, te Geervliet bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz.
cuyper (fol. 196v).
8-12-1606: Aernoult van Beresteyn, oud 12 jaar, zoon van Pouwels van Beresteyn, burgemeester
van Delft, na overdracht door Symon Harcksz., verwer te Alckmaer, namens Jacob Cornelisz. te
Geervliet, volgens procuratie d.d. 24-11-1606 verleden voor notaris Pieter Sebastiaensz. Ketting
te Delft (fol. 197v).
23-4-1622: Aernout van Beresteyn doet zelf hulde (fol. 197v).
28-9-1640: Adriaens Brasser, onmondig, zoon van Hugo Brasser en wijlen jonkvrouwe Geertruyt Berckhouts, na overdracht door Willem van Assendelft, notaris te Delft namens Arnoult
van Beresteyn aldaar volgens procuratie verleden op 26-9-1640 voor notaris Willem de Langue
te Delft. Testamentair voogd is meester Paulus Berckhout, pensionaris van Monnickendam (fol.
198).
12-12-1658: Adriaen Brasser doet zelf hulde (fol. 198v).
’S-GRAVENHAGE
3. 3 morgen land in het ambacht van den Hage in Aetscamp (1527: Eschcamp, 1591: de
Oost Escamp, 1624: te Eyckenduynen). Belend ten zuiden: (1531: Jan Snijer Huybrechtsz., 1591: Cornelis Pancrasz. en Gerijt Pietersz., 16.23: Machtelt van der Burch),
ten noorden: (1531: de broeders te Wateringen, 1591: de woning genaamd Hoegewerff,
gebruikt door Maritge Danielsdochter, 1623: de jonkvrouwe van Schouwen), ten
westen: (1546: Willem Pietersz. en Cornelis Matheusz., 1591: Maritge Danielsdochter,
1623: de jonkvrouwe van Schouwen), ten oosten: (1591: Neeltje Pouwelsdochter, 1623:
de heer President Cromhout).
9-2-1477: Adriaen Jacobsz. (fol. 238).
27-6-1527: Adriaen Adriaensz., gehuwd met Elisabeth Arensdochter, bij dode van zijn vader
Adriaen Jacobsz. Coninck, behoudens de lijftocht van zijn moeder Trijntje Jacobsdochter (fol.
238).
..-.-152.: Jacob Coensz., wonende in den Hage bij dode van zijn neef Adriaen Adriaensz. (fol.
238v).
8-2-1531: Cornelis Jacobsz. Koenen bij dode van zijn vader Jacob Coensz. (fol. 238v).
12-4-1546: Barber Cornelisdochter, hulde door Ariaen Maertsz., bij dode van haar vader
Cornelis Jacobsz. (fol. 239).
7-7-1564: Margreta Jacobsdochter, hulde door Dirck van Teylingen, rentmeester van Egmondt,
volgens procuratie verleden op 4-7-1564 voor schepenen in den Hage, bij dode van haar nicht
Barbera Jacobsdochter (fol. 239v).
9-10-1578: Coenraedt Cornelisz. bij dode van zijn nicht Margriete Jacobsdochter (fol. 240).
12-2-1585: Maritge Cornelisdochter in den Hage, hulde door haar neef Huybrechts Crijnsz. te
Catwyck op Zee volgens procuratie verleden op 11-1-1585, bij dode van haar broer Coenraet
Cornelisz. (fol. 241).
16-4-1591: Huybert Crijnsz. te Catwijck op Zee bij dode van zijn tante Maritge Cornelisdochter
(fol. 241v).
24-6-1591: Cornelis Phillipsz. te Eck en Duynen na overdracht door Huijbert Crynssen te
Catwyck op Zee (fol. 242).
29-5-1624: Machtelt van der Burch, gehuwd met meester Cornelis de Vianen, raad ordinaris in
het hof van justitie te Vianen, na overdracht door meester Roelof van Kessel, advocaat te
Alckmaar en Johan Maertenzs. van Persijn aldaar namens Cornelis Philipsz. te Naeltwijck
volgens procuratie verleden op 13-5-1624 voor notaris Pieter Groenewegen te ’s-Gravenhage.
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Hulde door Nicolaes Backer, baljuw en houtvester van Brederode, volgens procuratie verleden
op 8-5-1624 voor notaris Willem van Galen te Utrecht (fol. 792v).
7-2-1635: Elisabeth van Schouwen, gehuwd met jonkheer Jacob van Berchem, raad in de Staten
der Verenigde Nederlanden, na overdracht door meester François Brandijn, advocaat voor het
Hof van Holland, namens Machtelt van der Burch, gehuwd met meester Cornelis de Vianen,
advocaat voor het Hof van Utrecht, volgens procuratie verleden op 24-10-1634 voor notaris
Pieter van Groenewegen te Utrecht (fol. 793v).
3-9-1653: Vrouwe Anna Machtelt van Berchem, gehuwd met jonkheer Nicolaes van der Duyn,
heer van Rijswijck, volgens testament d.d. 28-10-1652 - en bij dode van haar moeder Elisabeth
van Schouwen tot Endegeest en volgens octrooi d.d. 5-12-1644 (fol. 794v).
19-8-1659: Jonkheer Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijck, onmondig, hulde door Cornelis
van der Hooch, rentmeester, namens zijn voogden Arent Adam van Wassenaer, heer van den
Bosch, en Wilhem van der Rijt, heer van Broechem (fol. 1550).
6-2-1680: Jonkheer Nicolaes van der Duyn doet zelf hulde (fol. 1550).
’S-GRAVENZANDE
4. De helft van een half zevende deel van het nieuwland in het ambacht ’s-Gravensande,
gemeen met de erfgenamen van Dirck van Rietwyck, met zijn aandeel in het buitengras
en van de bank.
15-8-1451: Jonkvrouwe Otte van Egmondt heer Willemsdochter (fol. 675v).
16-9-1468: Willem van Egmondt, neef van de leenheer Johan, jonkheer te Egmondt, het leen te
beschouwen als een onderdeel van het leen van het ambacht van Zegwaerde (fol. 528).
HILLEGERSBERG
5. 4 morgen land achter Croeswijck in Berchambacht, genaamd Pieter Florenszoonskamp, belend ten oosten: het gasthuis van Rotterdamme en de kerk van Cralingen, ten
westen: Jan Vranckenz., strekkende uit de Rotte tot het land van jonkvrouwe Gertruyde, alles met inbegrip van de kade.
..-.-1387: Voppe Daemsz. (fol. 39).
13-2-1410: Voppe Daemsz., gehuwd met Alide Willemsdochter, met ledige hand, nadat zijn
brieven door brand te Rotterdam verloren gegaan zijn (fol. 39).
..-.-14..: Daem Ghijsbrechtsz. (fol. 39).
23-11-1444: Aechte Dame Ghijsbrechtsdochter, gehuwd met Jan Walichsz., die overzee is,
hulde door Jan Pieter Vranckenz., bij dode van haar vader Daem Ghijsbrechtsz. (fol. 39).
6. 4 morgen in Hildegersberge in Croeswijckshoefslag, belend ten oosten: de buren van
Cralingen met hun watering, ten westen: Oedzier Jan Coxz.
..-.-1389: Jan Dirck Rijnwaertsz. (fol. 202v).
14-2-1410: Jan Dirck Rijnwaertsz. met ledige hand nadat zijn brieven door brand te Rotterdam
verloren gegaan zijn, eerst te versterven op zijn zoon Geerloff en bij gebreke van hem op diens
broer Jan (fol. 202v).
19-3-1415: Geerloff Jansz. bij dode van zijn vader Jan Dirck Rijnwaertsz. (fol. 202v, op 8-21421 vermeld als Geerlof Jansz. van Voorenbroeck, fol. 726v).
7. 4½ morgen land te Hildegersberge aan het einde van de Rottenesse over de Zijdelrotte, genaamd de Ruygekamp (1412:belend ten oosten: Steffen Ockersz. met 2
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morgen land opten Brouck die hij in leen houdt van heer Dirck van der Leck, gemeen
met Hughe Nachtegael).
12-9-1379: Willem van der Duyn, neef van de leenheer Arent, heer van Egmondt en IJselsteyn
(fol. 202v).
2-4-1410: Jacob van der Duyn, broer van Willem van der Duyn, vermeld op 13-7-1412 als
Jacob van der Duun Florisz. (fol. 203, Leenregister Honingen, fol. 76)
8. De westelijke helft van een huis en van 9 morgen land, genaamd Dircks sate van Hoyliede, waarvan de oostelijke helft door Wouter van Mattenesse in leen wordt gehouden
van de graaf; strekkende van de Broecse vliet tot de Berchweg.
..-.-13..: Wouter van Mattenesse, vermeld als leenman op 4-5-1387 (L.H. 50, fol. 251).
21-2-1410: Adriaen heer Woutersz. van Matenes (fol. 203).
..-.-1430: Heer Wouter van Matenesse (fol. 203v).
20-12-1455: Heer Wouter van Matenesse met ledige hand (fol. 203v, vermeld 1472, L.H. 286,
fol. 130).
CAPELLE AAN DE IJSSEL
9. 1 viertel (1589: 8 morgen) land in Hoechdorp te Capelle op d’IJsel, belend ten westen:
Jan Claes Voppenz. (1589: Gosen Gijsen met het Bredeweer), ten oosten: Peter Huge
(1589: Huych Pietersz., 1606: Adriaen Huygen) strekkende uit de IJsel tot het meer
(1589: het IJsselmeer).
15-8-1388: Pieter Huge Sijmonsz. na opdracht uit eigen (fol. 124), te versterven op zijn kinderen
bij Goudrade Pieter Reynierszoonsdochter (Gemeentearchief Amsterdam, familie archief Bicker,
inv.nr. 718, fol. 201v).
8-4-1410: Jan Peter Huygenz. (fol. 124).
25-5-1442: Adriaen Pieter Huygenzoonsdochter, gehuwd met Olefier Aerntsz., nicht van de
leenheer Johan, heer van Egmond, bij dode van haar broer (folio 124 en archief Bicker, inv.nr.
718, fol. 201v).
..-.-14..: Jan Oliviersz. (Weeskamer Rotterdam, inv.nr. 578, fol. 111).
..-.-14..: Jacob Jansz., onmondig in 1498 (Weeskamer Rotterdam, inv.nr. 578, fol. 112).
18-11-1520: Cornelis Jansz. bij dode van zijn broer Jacob Jansz. (fol. 124v).
12-6-1567: Cornelis Croeswyck, hulde door zijn broer Jan Croeswyck Cornelisz. volgens procuratie verleden op 14-12-1566 voor notaris Willem Joestenz., bij dode van zijn vader Cornelis
Croeswyck Jansz. (fol. 125).
20-9-1584: Jan Croeswijck te Dordrecht bij dode van zijn broer Cornelis Croeswyck (fol. 126).
10-11-1589: Huych Pietersz. te Capelle aan den IJssel na overdracht op 10-11-1589 voor
Nicolaes van der Bosch Woutersz. en Cornelis van Scharlaken Ghijsbrechtsz., leenmannen van
Holland, door Jan Croeswijck Cornelisz., oud raad te Dordrecht (fol. 127).
4-11-1606: Adriaen Huyghen te Hoochdorp, bij dode van zijn vader Huych Pietersz. (fol. 128).
8-10-1653: Huych Adriaensz. Nachtegael, te Capelle, onmondig, ooms: Willem Pietersz. Zeeuw
en Jan Adriaensz. Steenbacker, hulde door Pieter Willemsz. van Leeuwen te Leyden volgens
procuratie verleden op 2-10-1653 voor notaris Davidt Vinck te ’s-Gravenhage bij dode van zijn
vader Adriaen Huyche Nachtegael aan de ’s-Gravenweg. Deze testeert als weduwnaar van
Grietje Adriaensdochter op 29-7-1652 voor notaris Adriaen Willemsz. Hopcoper te Capelle en
beschikt over het leen volgens octrooi d.d. 5-4-1646 (fol. 1132v).
KETHEL
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10. 4 morgen 4 hond 25 gaarden land in het ambacht Ketel, gemeen met Jan Dirc Saeysz.,
gepacht door Philips Geyenz.
8-6-1389: Willem van Veen na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op de
op een na oudste zoon van Mathijs Bedrongen (fol. 351v).
27-3-1411: Willem van Veen met ledige hand (fol. 351v).
11. 4½ morgen land in het ambacht van de Ketel belend ten noorden: (1539: het convent
van Reynsburch, 1580: Huy brecht Willemsz. met bruikwaar, 1645: de abdij van
Reynsburch), ten zuiden: (1539: de weduwe van Joris Claesz., 1580: Adriaen Vader
met bruikwaar, 1645: de abdij van Reynsburch), (1539: strekkende van de Groene
weg tot de heerweg, 1602: - tot de Herchweg).
26-1-1473: Philips Willemsz. van den Veen bij dode van zijn broer Gijsbert Buekel (fol. 351v)
en draagt het leen over aan Adriaen Harmensz. en Joris Harmensz. elk voor de helft (fol. 352).
9-11-1507: Joris Adriaensz. bij dode van zijn vader Adriaen Harmensz. en van zijn oom Joris
Harmensz. (fol. 352).
22-6-1510: Adriaen Claesz. na overdracht door Joris Adriaensz. uit de Ketel (fol. 352v).
29-7-1539: Adriaen Adriaensz. brouwer te Delft bij dode van zijn vader Adriaen Claesz. (fol.
352v).
8-11-1540: Jan Claesz. van Rijswijck na overdracht door Adriaen Adriaensz. brouwer te Delft
(fol. 353).
15-11-1546: Claes Jansz. van Rijswijck bij dode van zijn vader Jan Claesz. van Rijswijck (fol.
353v).
30-12-1555: Jan Douw Claesz. poorter van Delft na overdracht door Jan Claesz. van Rijswijck
(fol. 353v).
9-10-1582: Maritge Gerritsdochter, weduwe van Jan Douw Claesz., wonende in de Rooster te
Delft, hulde door Isbrant Willemsz. corencoper te Delft volgens procuratie verleden op 8-101582 voor notaris Hugo van Heusden aldaar, bij dode van haar man en volgens testament d.d.
22-4-1564 (fol. 354v).
13-9-1586: Vincent Harmansz. te Delft bij dode van zijn tante Maritge Gerritsdochter, weduwe
van Jan Douw Claesz. te Delft en draagt het leen over aan Elant Adriaensz., oud-burgemeester
van Schiedam, hulde door Cornelis Cornelisz. te Delft volgens procuratie verleden op 12-9-1586
voor het gerecht aldaar (fol. 355v).
13-5-1602: Huych Lucasz. van der Dussen, onmondige zoon van Lucas Huygensz. van der
Dussen, burgemeester van Schiedam, en wijlen Soetgen Aeriaensdochter, bij dode van zijn
grootvader Elant Adriaensz., hulde door Nicolaes Backer, klerk van het kantoor van de rentmeester Colderman te Haerlem, volgens procuratie verleden op 25-4-1602 voor notaris Michel
Jansz. van Woerden, secretaris van Haerlem (fol. 356v).
22-8-1633: Magdalena van der Dussen, gehuwd met Willem van der Hoeff, baljuw en dijkgraaf
van Delfland, bij dode van haar broer Huych Lucasz. van der Dussen (fol. 357).
10-3-1645: Pieter van der Houff bij dode van zijn moeder Magdalena van der Dussen (fol.
1210v).
26-4-1649: Goris Jansz. de Vette na overdracht door Pieter van der Houff (fol. 1211).
COOL
12. 5½ morgen land in Cole, belend ten oosten: Wolfert Hugemansz. en de kinderen van
Pieter Stoop (1454: Cornelis Garbrantsz.), ten westen: (1454: Pieter Godevaertsz.,
Pieter Karre en Rubbrecht die wagenaer), strekkende van de Coelse weg tot aan de
waterkering (1454: - tot aan de kade).
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12-9-1379: Daem van der Duyn, neef van de leenheer Aerent, heer van Egmondt en van IJselsteyn, na opdracht uit eigen, te versterven op Jan, de jongste van de twee zoons, die hij heeft bij
Alijt Jacob Bredendochter, zijn wettige vrouw (fol. 115v).
28-10-1409: Daem van der Duyn met ledige hand (fol. 116).
2-9-1429: Jan van der Duyn bij dode van Daem van der Duyn (fol. 116).
30-12-1454: Bartout Willemsz. na overdracht door Wouter van der Duyn, behoudens het recht
van gebruik ervan door Dirck Hijmansz. van Teylingen, gehuwd met Cornelis Daxdochter en
diens nakomelingen (fol. 116).
KRALINGEN
13. 4 morgen land in het ambacht Cralinghen in een zate, genaamd Prenwijck, belend ten
oosten: Floor Biscop (1532: Cornelis Willemsz. Biscop), ten westen: Gerrit Maertensz.
en zijn moeder (1532: Trijn, de weduwe van Pieter Carre en Adriaen Gerritsz. c.s.),
ten zuiden: Gerrit Jacobsz. met 2 morgen land leenroerig aan de graaf van Nassauwe,
ten noorden: de Cralingerweg.
1-3-1504: Hillegont Jacopsdochter na opdracht uit eigen door haar man Jan Pietersz. in ruil voor
het leen 26, dat zijn dochter Cornelis in leen hield (fol. 117v; Jan Pietersz. nog vermeld op 2610-1521, L.H. 286, fol. 132v).
9-4-1532: Pieter Jansz. te Rotterdam bij dode van zijn moeder Hillegont Jacopsdochter (fol.
118v).
9-10-1578: Heyndrick Pietersz. Haseldonck te Dorderecht, hulde door Geldolff van Herler,
schout van Egmondt binnen, volgens procuratie verleden op 8-12-1577 voor notaris Franciscus
Guilhelmy de Buijelere te Dordrecht in het huis Sinte Ewout van Jan Dircksz. de Haen, waard,
bij dode van zijn vader Pieter Jansz. van Haseldonck (fol. 119v).
12-9-1601: Cornelis Fransz. bouman, poorter van Rotterdam, hulde door zijn zoon Jan Cornelisz. bouman aldaar volgens procuratie verleden op 8-9-1601 voor Jacob Symonsz., notaris in de
Bagijnestraat te Rotterdam, bij dode van Heyndrick Pietersz. Hasseldonck, volgens diens testament d.d. 17-9-1599 verleden voor notaris Maerten van Wijck te Dordrecht, waarbij hij aan zijn
vrouw het vruchtgebruik van zijn leengoederen maakt o.a. 3 morgen land, genaamd de Willegens, buiten Rotterdam, gehouden van de heer van Cralingen, dat zal versterven op Pieter IJsbrantsz., de zoon van Isbrant Fransz., volgens octrooi d.d. 17-10-1598, behoudens de lijftocht
van Hillegont Jacobsdochter Bosselaer, weduwe van Heyndrick Hasseldonck (fol. 122).
28-1-1602: Cornelis Pietersz. van Dijck te Cralingen na overdracht door Jan Cornelisz. bouman
te Rotterdam (fol. 123).
24-2-1633: Pieter Cornelisz. van Dijck te Cralingen bij dode van zijn vader Cornelis Pietersz.
van Dijck (fol. 123v).
13-3-1634: Franck Cornelisz. van Dijck te Cralingen na overdracht door Adriaen van der Mijll,
secretaris, namens zijn broer Pieter Cornelisz. van Dijck te Cralingen volgens procuratie
verleden op 10-3-1634 voor de leenkamer te ’s-Gravenhage (fol. 123v).
14. 5½ morgen land in het ambacht Cralingen in een weer gemeen met Odsier van Cralingen en Dammas Claesz., strekkende van de Meerwede tot de Cralinger weg, belend ten
oosten: Oedsier van Cralingen, ten westen: Daem van der Duyn.
12-9-1579: Gijsbert Jansz. van Vorenbroeck na opdracht uit eigen (fol. 117).
13-2-1410: Catrijn Voppen, hulde door haar zoon Voppe die Sier (fol. 117).
..-4-1435: Daem Voppensz. en draagt het leen over aan Dirck Humansz. van Teylinge (fol.
503v).
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26-5-1442: Dirck Humansz. van Teylinge tocht zijn vrouw Clemens Willem Bortsdochter (fol.
503v).
MAASLAND
15. Een korentiende in het ambacht van Maesland, belend ten oosten: de Lichtvoetsvaart,
ten westen: de Maze, ten noorden: de tiende die van heer Jan van Polanen was en het
erf van Floris Liewijnsz. waarop Pieter Claesz. woont, ten zuiden: het land van
IJsbrant Scutelaer, waarop Wouter Wiggersz. woont. Dit laatste land valt voor ⅔
onder deze tiende en voor ⅓ onder de tiende die vroeger van heer Dirck van Sassenem
was.
21-9-1353: Jan Bogge Jansz. (fol. 374v).
2-6-1411: Heer Jan van Woude (fol. 375).
16. Een smaltiende in Maesland.
7-2-1410: Egbert van Cranenburch na zijn schoonvader Jan Mouwerijnsz. (fol. 375).
5-11-1421: Jan van Cranenburch bij dode van Egbert van Cranenburch (fol. 375).
MONSTER
17. 3 morgen land (1633: 2 morgen 5 hond 55 roede), land langs de Loesduynerlaan en
langs de Meynte (1633: in het ambacht Monster).
20-11-1392: Dirck van Alphen Huygensz. nadat het leen door verzuim aan de leenheer was
vervallen (fol. 370).
25-9-1410: Rissens, dochter van Dirck van Alphen Huygensz. (fol. 370).
12-7-1448: Cateyn Willems na dode van Rijssens Dircksdochter (fol. 370).
18-3-1504: Vranck Pietersz. bij dode van zijn grootvader Arent Franckensz., schout van Delft
(fol. 370).
30-11-1537: Anna Sasbouts, gehuwd met meester Cornelis de Jonge, nicht van - en na overdracht door Vranck van der Meer Pietersz., poorter van Delft (fol. 370v).
4-11-1583: Anna Sasbout, weduwe van meester Cornelis de Jonge, heer van Baertwijck, met
ledige hand, hulde door Willem van der Duyn Joostensz., volgens procuratie verleden op 11-91583 in aanwezigheid van haar zoon Jacob de Jonge (fol. 371).
24-5-1597: Meester Cornelis de Jonge, heer van Baertwijck, te Utrecht, hulde door meester
Pieter van der Hooghe te Haerlem volgens procuratie d.d. 29-4-1597, bij dode van zijn moeder
Anna Sasbout, volgens het testament van zijn ouders verleden 25-1-1574 in aanwezigheid van
Jacob de Jonge, secretaris van het Hof van Holland, en Hendrick Heermaelen, heemraad van
Schielant en leenman van Hollant. Op grond van een octrooi d.d. 12-12-1573 wordt bepaald dat
meester Cornelis de leengoederen krijgt maar aan ieder van zijn broers en zusters 50 karolus
gulden moet geven (fol. 372v).
4-11-1615: Jonkvrouwe Anne de Jonge van Baertwijck krijgt uitstel van verheffing na de dood
van haar vader Cornelis de Jonge, heer van Baertwijck, volgens diens testament, waarbij hij zijn
ongehoorzame zoon Jacob de Jonge van opvolging in zijn lenen uitsluit volgens octrooien d.d. 69-1588, 2-5-1597 en 31-4-1611, bevestigd voor notaris Nicolaes Helmondt op 13-1-1615 (fol.
825, 2-4-1624: Anna de Jonge, vrouwe van Baertwijck machtigt voor notaris W. van Galen te
Utrecht, haar neef meester Claes van der Hooch het leen te verheffen, fol. 826).
24-9-1624: Jonkheer Jacob de Brouxelles, onmondig, zoon van jonkheer Charles de Brouxelles
en wijlen Catrina de Jonge van Baertwijck, voor ⅙ deel afkomstig van zijn moeder, voor ⅙ deel
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afkomstig van zijn tante Anna de Jonge, vrouwe van Baertwijck en voor ⅔ deel namens de mede
erfgenamen van zijn grootouders Anna Sasbout en Cornelis de Jonge. Hulde door Jan Maertensz.
van Parsijn, waard in het Moeriaenshooft te Alcmaer, hiertoe gemachtigd met jonkheer N. van
Endegeest, gehuwd met jonkvrouwe Cornelia van der Hooch te Haerlem, op 10-5-1624 te
Utrecht voor notaris Groenenberch in bijzijn van jonkheer Jacob de Jonge te ’s-Gravenhage (fol.
831v; 12-6-1624: mede erfgenamen zijn Petronella van Dorp en meester Nicolaes van der Hooch
en hun oom respectievelijk oudoom meester Jacob de Jonge, fol. 827).
15-12-1633: Jonkheer Jacob de Brouxelles, onmondig, hulde door zijn rentmeester Cornelis
Vosmer, notaris in de Hage, met het hele leen na boedelscheiding op 30-10-1633 door de erfgenamen van jonkheer Cornelis de Jonge, heer van Baertwijck, van jonkheer Jacob de Jonge van
Baertwyck en van jonkvrouwe Machteld de Jonge van Baertwijck (832v).
28-2-1647: Jonkheer Jacob de Brouxelles, heer van Ghijssendam doet zelf hulde bij monde van
Heribert Vosmer, notaris (fol. 834).
19-5-1649: Hillebrandt van Wouw, in den Hage, na overdracht door Johan van de Steen, dijkgraaf, namens jonkheer Jacob de Brouxelles, heer van Dormael, Rijmenant en Ghijssendam, te
Mechelen volgens procuratie verleden aldaar op 24-3-1649 voor notaris J. Buydens (fol. 836).
18. De hofstad ter Doirtoghe met 5½ morgen land erbij gelegen, die Haesken, gehuwd met
Arent Hughenz. in pacht heeft (1531: samen groot 64 morgen, 1624: de hoge en de lage
hofstad van de Dortocht te Monster in het baljuwschap van Naeltwijck, belend ten
oosten: de abdij van Leeuwenhorst, de heilige geest van Naeltwijck en het kapelrieland
van Honselaerdijck, ten zuiden: de weduwe van Leenert Cornelisz. Copper met
erfhuur van het huis van Honselaerdijck en de woning en landen van Adriaen Arlewijnsz. van der Maede, ten westen: de Swarte dijk gaande naar Monster en de Cleyne
Gantel, ten noorden: de Cleyne Gantel).
13-8-1338: Gerrit van Egmond, die reeds een vierde deel van de hofstad ter Doirtoghe en de
helft van de 5½ morgen bezat, broer van de leenheer heer Jan van Egmont, ridder (fol. 399v).
25-9-1408: Heer Dirck van Egmont, zoals zijn vader heer Gerrit van Egmont het leen hield (fol.
399v).
9-4-1410: Heer Dirck van Egmont tocht zijn vrouw Heyndrick van Liesvelt (fol. 400).
18-6-1432: Johanna heer Diercksdochter van Egmont, gehuwd met Johan van der Leck (fol.
400).
15-4-1450: Adriaen van der Leck bij dode van zijn moeder Johanna van Egmont (fol. 400).
1-4-1478: Adriaan van der Lecke tocht zijn vrouw jonkvrouwe Catarijn, dochter van Gerrit,
heer van Assendelf (RA Utrecht, 145, 338 fol. 120v).
20-8-1482: Jonkvrouwe Jelis van der Lecke Jansdochter, gehuwd met Johan van Naeltwijck
Adriaensz., bij dode van haar broer Adriaen van der Lecke (fol. 400; Familie Cousebant, nr.
967).
22-1-1503: Alijt van Kijffhoeck, vrouwe van Assendelft, hulde door haar zoon Dirck van Assendelft, bij dode van haar moeder vrouwe Jelis van der Leck (fol. 400v).
7-7-1531: Heer Gerrit van Assendelft, ridder, bij dode van zijn moeder vrouwe Alijt van Kijffhoeck (fol. 400v).
8-12-1559: Claes, heer van Assendelft, van Eemskerck en Cralingen, hulde door zijn rentmeester
Symon Pijl volgens procuratie d.d. 1-10-1559, bij dode van zijn vader heer Gerrit, heer van Assendelft, ridder (fol. 401v).
13-9-1570: Jonkheer Floris van Assendelft, onmondig, hulde door jonkheer Henrick Heermael
volgens procuratie verleden door vrouwe Willem van Haeften, douairière van Assendelft, bij
dode van zijn neef jonkheer Nicolaes, heer van Assendelft (fol. 402).
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5-1-1579: Jonkheer Cornelis van Assendelft, hulde door Jan Sijmonsz., schout van Heemskercke, volgens procuratie verleden op 22-12-1578 op het huis van Assendelft, bij dode van zijn
zoon Floris van Assendelft (fol. 403).
30-6-1601: Jonkheer Geraerd van Assendelft, hulde door Jan Cornelisz., schout van Castricum,
volgens procuratie op 19-6-1601 op de Assenburch verleden, bij dode van zijn vader heer Cornelis van Assendelft (fol. 404).
28-4-1625: Anna, vrouwe van Assendelft, Heemskerck, Castercom, de landen van de Leck en
Swijndrecht, douarière van der Aa, hulde door jonkheer Arent van Zuijlen van Nievelt volgens
procuratie op 8-4-1625 verleden voor notaris D. Nieulant op het huis Assendelft, bij dode in
1617 van haar broer heer Gerrit van Assendelft, nadat zij op 21-12-1623 uitstel van hulde heeft
gehad (fol. 985v).
21-2-1626: Vrouwe Agnes de Renesse van der Aa, vrouwe van der Aa en Vosmaer, gehuwd met
Nicolaes de Renesse, baron van Elderen, heer van Vosmaer en de Aa, hulde door jonkheer Johan
van Abcoude van Maerken te Alcmaer volgens procuratie verleden voor notaris Joachim Coop
van Groen te ’s-Gravenhage op 17-2-1626 door meester Adriaen van der Goes als hiertoe gemachtigd op 17-2-1626 voor dezelfde notaris, na overdracht door meester Adriaen van Hellemijs
van Welle, als hiertoe gemachtigd op 28-1-1626 op het huis ter Aa door haar moeder Anna,
vrouwe van Assendelft, Castichem, de landen van de Leck en Swijndrecht, behoudens het
vruchtgebruik ervan (fol. 964).
11-10-1635: Jonkheer Gerrit Frederik van Renesse, onmondig, hulde door meester Adriaen van
Hellemijs van Welle, raad in het Hof van Utrecht, volgens procuratie verleden op 12-9-1635
voor het gerecht van der Aa, bij dode van zijn moeder Agnes, de vrijvrouwe van Assendelft,
behoudens het op 4-3-1630 voor het gerecht van Heemskerk vastgestelde vruchtgebruik voor
zijn vader heer Nicolaes van Renesse, baron van Elderen en Mansvij (fol. 965).
4-7-1654: Jonkheer Henrick van Renesse, heer van Assendelft, de Aa, Heemskerck en Castricom, hulde door meester Augustijn Stalpaert van der Wiele, advocaat voor het Hof van Hollandt,
volgens procuratie verleden op 10-1-1654 op het huis van der Aa, bij dode van zijn broer jonkheer Gerrit Frederick van Renesse, heer van Assendelft (fol. 966).
19. 4 morgen land in Monsterambacht op Aelbrechtsgeest (1527: op de Putten), belend ten
oosten: Kerstant van Alcmade. 3 morgen land (1527: 9½ hond land) in Haerscamp
(1527: op Aelbrechtsgeest), belend ten oosten: (1527: Kerstant van Alcmade).
5-2-1383: Mathijs Willemsz. na opdracht uit eigen, het eerste perceel is gekocht door hem van
Willem Oedsiersz. en het tweede van Boekel Jansz. Bij kinderloos overlijden te versterven op
zijn broer Willem Berwoutsz. en bij gebreke van deze en diens nakomelingen op het oudste kind
van zijn broer Jacob Berwoutsz. (fol. 405).
7-2-1410: Alijt Jacob Berwoutsdochter, gehuwd met Ysaac (fol. 405).
..-.-1...: Coen Jacobsz. (fol. 405).
13-1-1526: Jacob Coenen bij dode van zijn vader Coen Jacobsz. en draagt het leen over aan
Vincent Dammasz., auditeur van de rekenkamer (fol. 405; N.B. In deze brief wordt gesteld dat
het eerste perceel is gekocht door Mathijs Willemsz. van Pieter Aernsz. en het tweede van
Willem Ogiersz.).
9-7-1555: Meester Dammans van Droogendijck, raad in het Hof van Hollant, bij dode van
meester Vincent Dammansz., meester van de rekeningen in den Haege (fol. 405v), hij draagt het
eerste perceel over aan zijn nicht Barbara Suys, gehuwd met Johan de Huyter (fol. 406) en het
tweede aan Cornelia Vincentsdochter, gehuwd met Heyman van Bleyenburch (fol. 406v).
18-7-1562: Willem van Droogendijck, onmondig, hulde door Dirck van Teylingen, rentmeester
van de graaf van Egmond, volgens procuratie verleden op 4-12-1561 door zijn oom meester
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Jacob van Cabau, bij dode van zijn vader meester Dammans van Droogendijck met het gehele
leen (fol. 407).
31-7-1563: Jan die Heuter te Delft, hulde door Dirck van Teylingen, rentmeester, volgens procuratie verleden op 29-6-1563 voor notaris Jan van Santvoort, Jacop de Huyter en Dirk Willemsz.,
schout te Pijnacker, na overdracht op 12-9-1562 door Jacob Vincentsz., heer van Cabau, als oom
en voogd van Willem Drogendijck, mede namens zijn broer en medevoogd heer Cornelis van
Mierop, domproost en aartsdiaken van Utrecht (fol. 408v).
10-12-1584: Jan de Huyter Jacobsz., onmondig, hulde door Christoffel Boot, neef van Cornelis
van Bleyenburch en Joost de Jonge, voogden, volgens procuratie verleden op 13-11-1584 in den
Haege, bij dode van zijn oom jonkheer Johan de Heuyter (fol. 410).
17-5-1603: Johan de Huyter doet zelf hulde (fol. 410v).
6-10-1622: Jonkheer Johan de Huyter met ledige hand (fol. 410v).
Het leen 19 is gesplitst in 19A en 19B.
19A. 19½ hond land in de Westmade, belend ten noorden: de abdij van Rijnsburch, ten
oosten: de Oudenburger laan, ten zuiden: Pieter Aertsz. van Dijck met bruikwaar
van de weduwe van meester Lenaert Casenbroet, raadsheer, ten westen: de abdij van
Rijnsburch; pachter: Adriaen Pietersz. van der Beeck.
1-12-1627: Jonkheer Jacob de Huyter, onmondig, hulde door meester Johan van Nordingen te
Alcmaer volgens procuratie verleden op 11-1-1626 voor notaris Willem van Galen te Utrecht
door jonkheer Frederick de Voocht van Rijnevelt, bij dode van zijn vader heer Johan de Huter,
ridder (fol. 1247v).
6-8-1644: Jonkheer Peter de Huter, heer van Outheusden, Elshout en Hulten, bij dode van zijn
broer jonkheer Jacob de Huter (fol. 1248).
10-7-1660: Willem van Assendelff, notaris te Delff, na overdracht door Gerardt van Assendelft,
secretaris van het Hof van Delff, volgens procuratie verleden op 2-5-1660 door jonkheer Peter de
Huter, heer van Outheusden, Elshout en Hulten te Outheusden voor notaris Willem van Assendelff te Delff. Hierbij wordt tevens door hem verkocht 2 morgen vlietland, gebruikt door Joris
Jans, leen te Maesland, 2 morgen 5 hond eigen land, belast met een tijns van 1 oortje, gebruikt
door Simon Pietersz. Romeijn, de lammertiende te Monster en Wateringen, beide gehouden van
de grafelijkheid, gebruikt door Pieter Amez. van Dyck, 9½ morgen land te Monster in de
Kickerskamp, leenroerig aan de hofstad te Egmond (fol. 1249v).
19B. 4 morgen land in de Naewoning, belend ten zuiden: Jan Harmansz., ten noorden: de
raadsheer Casenbroet, ten oosten de erfgenamen van Pieter Couck, nl. Jasper Pietersz. Couck Maritge Pietersdochter, weduwe van Jacob Elissen, ten westen: Jan
Harmensz.; pachter: Pieter Boonen.
1-4-1604: Jonkvrouwe Maria Suys, gehuwd met jonkheer Henrick van der Laen, te Voorhout,
hulde door meester Jan van Wittendael, dijkgraaf van Geestmerambacht volgens. procuratie
verleden op 9-3-1604, bij dode van haar zuster jonkvrouwe Barbara suys (fol. 41 lv).
7-7-1625: Nicolaes van der Duyn, ambachtsheer van Rijswijck, hulde door jonkheer Jacob van
Theynen. schout van Grotebroeck volgens procuratie verleden op 4-7-1625 in aanwezigheid van
zijn vader A. van der Duyn, heer van ’s-Gravenmoer, bij dode van zijn tante Maria Suys (fol.
982v).
12-3-1655: Jonkheer Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijck bij dode van zijn vader jonkheer
Nicolaes van der Duyn, heer van Rijswijck, nadat door wijlen Goossen de Bije, secretaris van
Rijswijck ondanks de hem hiertoe op 7-7-1650 verleende machtiging verzuimd had verlij te
nemen (fol. 983v).
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20. 3 morgen land met huis en opstal (1629: waarop vroeger huis, berg en geboomte, 1648:
2 morgen 4 hond 94 roede) in het ambacht Monster, belend ten oosten: heer Hendrick
van Pollanen (1540: de heerschap van Swyetten, 1598: Niesgen Claesdochter, weduwe
van Cornelis Jacopsz., 1648: Heer Cornelis Musch, heer van Waelsdorp), ten zuiden:
de banwatering (1540: de Boomwatering), ten westen: met een laan aan de weg (1540:
Cornelis Jacopsz., 1598: Niesgen Claesdochter, weduwe van Cornelis Jacopsz., 1648: 2
morgen 3 hond land), gemeen met Amelger Philipsz., Henrick Hachusz., Gerrit
Dircksz. en Jelle Dircksz.
2-5-1364: Dirck die Puer van Monster na overdracht door Daniël Voppenz. (fol. 394).
77-2-1410: Lysebeth Dirck die Puersdochter, gehuwd met Boeckel Dircksz. (fol. 394).
6-5-1437: Wendelmoet Boekelsdochter, gehuwd met Aernt Jansz. (fol. 394).
8-3-1498: Jacob Rutger Screvelsz. bij dode van zijn ooms zoon Claes Jacobsz. (fol. 394).
22-6-1501: Jasper Jacopsz. bij dode van zijn vader Jacob Rutger Screvelsz. (fol. 394v).
20-7-1502: Meester Jacob Pijnsz., advocaat fiscaal, na overdracht door Pieter Hanneman namens
Jasper Jacopsz. (fol. 395).
20-9-1509: Jan Pietersz. te Monster na overdracht door meester Jan Pijnsz., advocaat fiscaal (fol.
395v).
20-7-1518: Jonkvrouwe Gerrit Claes Corffdochter, hulde door haar zwager Jacob de Jonge, heer
van Baertwijck, bij dode van haar man meester Jacob Pijns (fol. 395v).
8-3-1539: Marijtge Jansdochter, gehuwd met Pieter Cornelisz. te Monster, bij dode van haar
vader Jan Pietersz. (fol. 396).
25-4-1566: Pieter Ariensdochter te Monster bij dode van Marijtge Jansdochter (fol. 396).
12-8-1583: Pietertgen Adriaensdochter, gehuwd met Philips Jaspersz., met ledige hand, hulde
door haar zoon A.driaen Pietersz. en draagt het leen over bij handen van Pieter Verharen Henricxsz., secretaris van Monster, volgens procuratie verleden op 10-8-1583 voor Gerrit Vranckensz. van Dijck en Adriaen Wormbechtsz. de Backer, schepenen van Monster, aan Ariaene
Pietersdochter, hulde door haar broer Adriaen Pietersz. (fol. 397).
14-4-1598: Maerten Willemsz., onmondig, oom maternel: Aeriaen Pietersz. Hogewerff, bij dode
van zijn moeder Ariaentgen Pietersdochter, en draagt het leen over aan Cornelis Jacobsz. Hogenwerff te Monster, oud 27 jaar, weduwnaar van zijn moeder (fol. 397v).
15-10-1603: Trijntge Pietersdochter te Monster, hulde door haar broer Huybrecht Pietersz.,
wonende in de Lier, bij dode van haar man Cornelis Jacopsz. Hoogenwerff (fol. 398).
13-6-1606: Gijsbrecht Arentsz. Houwerff te Monster bij dode van zijn vrouw Arijntge Pietersdochter (fol. 398v).
30-9-1624: Claes Pietersz. van Leeuwen in den Hage na overdracht door Gijsbrecht Arensz. op
den Hogenwerff te Monster (fol. 399).
22-11-1629: De prins van Oranje, hulde door Willem Jansz. Molenvliet, schepen te Alckmaer,
als gemachtigde van diens raad volgens procuratie d.d. 29-10-1629, na overdracht door Pieter
van Everdinge te Alckmaer volgens procuratie verleden op 1-11-1629 door Claes Pietersz. van
Leeuwen in den Hage voor notaris Pieter Diert aldaar (fol. 1243).
16-7-1647: Wilhelm, prins van Oraignen, graaf van Nassau, Catzenellenbogen etc., hulde door
heer Laurens Buysero, ridder, zijn raad, secretaris en griffier, bij dode van zijn vader Frederick
Henrick, prins van Oraignen, graaf van Nassau etc. (fol. 1244).
2-7-1648: Heer Cornelis Musch, ridder, heer van Waelsdorp, Nieuweveen, groot baljuw van de
landen van Vrips in Vlaenderen, maander van de Leenmannen van de Burch van Brugge, hoogheemraad van Delfland, griffier van de Staten Generaal, na overdracht door Simon van Catshuysen, baljuw en rentmeester van Naeltwijck, volgens procuratie verleden op 30-3-1648 door
Wilhelm, prins van Orange etc. (fol. 1244v).
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30-11-1652: Jonkvrouw Maria Elisabeth Musch, hulde door Willem Havius, rentmeester,
volgens procuratie d.d. 7-6-1651, bij dode van haar vader heer Cornelis Musch, ridder, heer van
Waelsdorp, Carnisse, Nieuwenveen etc. (fol. 1247).
21. Het land dat heer Dirck Voppenz., deken van Sint Marie in den Haeghe, kocht van
Otto, heer van Arckel, behalve de hofstad Arckelsteyn, die Jan Lambers Voppenz. in
leen houdt van de heer van Arckel, gelegen in de parochie Poeldijck.
21-5-1398: Luydeken de Wilde Willem Wildenz., neef van de leenheer Arent heer van Egmont
en van Yselsteyn, na opdracht uit eigen door heer Dirck Voppenz., deken van Sint Marie in den
Haeghe, bij kinderloos overlijden te versterven voor de helft op Jan van Riedtwijck, zoon van
zijn zuster Mabelij en de andere helft op Dirck Symon Vredericksz., zijn zusterszoon, en verder
op de nakomelingen van zijn vader Willem Wilde (fol. 381v).
..-.-1...: Dirck Symon Vredericksz., gehuwd met Alijt Pieter Roestdochter, bij dode van Luydeken de Wilde met de helft van het leen (fol. 381v).
27-3-1411: Luydeken Jansz. van Riedtwijck, nadat hij meerderjarig is geworden, met de andere
helft van het leen (fol. 482).
28-12-1428: Jan van Riedtwijck bij dode van zijn vader Luydeken Jansz. van Riedtwijck, behoudens de lijftocht van zijn moeder Alijd Dircxdochter van der Weeteringe aan een derde van de
helft van het leen (fol. 482v).
..-.-1...: Symon Vrederick Dircksz. krijgt de helft van het leen ten vrij eigen (fol. 675).
15-4-1439: Aelbert van Raephorst Dircxz., gehuwd met Mechtel Doenendochter van Rietwijck,
nicht van de leenheer Johan heer van Egmondt, na overdracht door Jan van Riedtwijck Luydekensz. en na afstand van haar lijftocht door Alijt Dircxdochter van der Waeteringe met haar broer
Gerrit Dircxz. (fol. 675, vermeld in 1472, L.H. inv.nr. 283, fol. 122v).
..-.-14..: Johan van Assendelft Gerrits broeder krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor de
Bussche te Schoerle (fol. 6).
22. Een korentiende in Poeldijck (1380: in Munsterambacht, genaamd de Poeltiende) en
een smaltiende te Loosduynen (1380: en 2 smaltienden in Munsterambacht).
25-8-1274: Geraert heer Woutersz. van Egmondt na scheiding met zijn broer(s) (fol. 18).
..-.-13..: Heer Jan van Egmondt (fol. 18).
..-.-1380: Symon van Zaenden na overdracht door heer Jan van Egmondt en zijn zoon heer Aelbrecht van Egmondt (fol. 376).
..-.-1411: Jonkvrouwe Elisabeth van Zaenden, gehuwd met Floris van Adrichem, bij dode van
haar vader Symon van Zaenden (fol. 376).
..-.-14..: Symon van Adrichem, als leenman vermeld op 9-10-1467 (fol. 387).
Het leen 22 in gesplitst in 22A en 22B.
22A. Een tiende in het ambacht Monster.
27-1-1505: Symon van Adrichem, onmondig, voogd: Daniel Suys, bij dode van zijn vader Aernt
van Adrichem (fol. 376).
17-2-1509: Pieter van Adrichem, onmondig, voogd: Claes van Dam, bij dode van zijn vader
Aernt van Adrichem (fol. 376v).
29-4-1525: Pieter van Adrichem tocht zijn vrouw Adriana Harmen Engebrechts Rampendochter
(fol. 377).
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31-8-1530: Claertgen van Adrichem, onmondig, voogd: Allaert Zuys, hulde door diens broer Jan
Zuys Pietersz., bij dode van haar vader Pieter van Adrichem (fol. 377; 3-12-1534: haar moeder
Adriana Harmensdochter krijgt een jaarrente van 21 karolus gulden uit het leen, fol. 375).
10-4-1571: Jonkheer Jacob van der Does, knape en raad in het leenhof van Holland, bij dode van
zijn vrouw jonkvrouwe Clara van Adrichem, volgens octrooi d.d. 28-3-1551 en hun testament
verleden op 23-2-1571 voor notaris Ysbrand Jacobsz. van Bouchorst, priester, in hun huis aan de
Volresgracht te Leyden ten overstaan van heer Arent Dircxz., commandeur en pastoor van de
Sint Pieterskerk, Johan van Berendrecht Claesz., Philips Nachtegael en jonkheer Jacob van Almonde, allen aldaar, waarin bepaald wordt dat de opbrengst van het leen aan hun acht kinderen
gezamenlijk zal komen (fol. 380v).
30-9-1578: Phillips van der Does Jacobsz., onmondig, hulde door Gerard Oom Nicolaesz.
volgens procuratie verleden op 25-9-1578 door zijn voogd jonkheer Johan van der Does, bij dode
van zijn vader Jacob van der Does (fol. 381) en draagt het leen over aan zijn zuster jonkvrouwe
Adriana van der Does te Leyden, hulde door Adriaen Doedensz. te Alckmaer volgens procuratie
d.d. 10-3-1578 (fol. 382).
15-1-1596: Jonkheer Pieter van der Does, baljuw en dijkgraaf van Rijnlant, na overdracht door
zijn zuster jonkvrouwe Adriana van der Does, gehuwd met jonkheer Cornelis van der Mijlen
(fol. 383).
27-9-1600: Jonkvrouwe Phillippa van Duvenvoorde, hulde door haar broer jonkheer Johan van
Duvenvoorde, heer van Warmont, volgens procuratie verleden op 23-9-1600 voor notaris
Salomon Lenersz. van der Wuert te Leyden, die tevens van de huize van Brederode het huis en
de hofstad ter Does c.a. te Leyderdorp moet verzoeken, bij dode van haar man jonkheer Pieter
van der Does, heer van Rijnsaterwoude, Leymuyen en Vriesecoop, baljuw en dijkgraaf van Rijnland, volgens octrooi d.d. 18-12-1595 en testament verleden op 25-4-1599 in zijn huis aan de
Bredestraat te Leyden voor notaris Salomon Lenertsz. van der Wuert. Hierbij is bepaald dat zij
zal hebben de helft van 20 morgen achter het Huis ter Does te Leyderdorp, waarvan 3 morgen 46
roede leen en de rest allodiaal is. Zolang zij niet hertrouwt en haar kinderen minderjarig zijn, zal
zij ook de tienden van Monster en de woning in Achthoven, leen van de Domproost van
Uytrecht en gepacht door Bouwen Meesz. ontvangen. Op het ogenblik van verlij heeft zij slechts
een minderjarige dochter Hendrina en heeft de zuster van haar man jonkvrouwe Adriana van der
Does een derde van het leen in vruchtgebruik (fol. 386).
14-12-1623: Vrouwe Hendrina van der Does, weduwe van jonkheer Adriaen, heer van Matenesse en Riviere, hulde door haar stiefzoon jonkheer Johan, heer van Matenesse en Riviere
volgens procuratie d.d. 11-12-1623, bij dode van haar moeder vrouwe Philippina van Duvenvoorde (fol. 386).
4-4-1654: Anna Walburch Kemnits, hulde door Gerrit van Nydeck te ’s-Gravenhage, nicht van en bij dode van haar nicht vrouwe Hendrina van der Does, weduwe van heer Adriaen, heer van
Matenesse en Riviere, volgens octrooi d.d. 13-12-1619 en testament d.d. 29-5-1648, waarin
bepaald is dat zij het leen zal erven, indien zij bij haar nicht woont tijdens haar overlijden en dat
haar neef de heer van Kijffhouck het vruchtgebruik van de helft zal hebben (fol. 386).
23-8-1654: Anna Walburch Kemnits, gehuwd met Martin Frederick Seydel, kamerheer aan het
hof van de keurvorst van Brandenburg, hulde door Nicolaes de Lange volgens procuratie verleden voor een notaris te ’s-Gravenhage (fol. 1227v).
22B. Een smaltiende in Monsterambacht, die zich uitstrekt tot in Wateringe ambacht
(1607: 25 lb en een lam per jaar waard).
9-10-1467: Arent Touw Heydricksz. na overdracht door Sijmon van Adrichem en zijn oudste
zoon Floris van Adrichem, te versterven op zijn zoon Gerrit Arentsz. (fol. 387).
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29-3-1497: Jan Harmensz., onmondig, na overdracht door zijn grootvader Arent Tou Hendricksz. (fol. 388v).
26-4-1506: Hendrick Arent Touwenz. bij dode van zijn vader Arent Touw Henricksz. (fol. 387,
hij wordt op 1-3-1516 in het ongelijk gesteld door het Hof van Holland tegenover heer Jan Harmensz., priester, fol. 388v).
15-2-1531: Clara Heynricksdochter, gehuwd met Gerrit Dircksz. den Harst, na overdracht door
heer Jan Harmensz. priester (fol. 389v).
17-2-1535: Meester Jacob de Jong, meester van de rekeningen in de Hage, na overdracht door
Clara Heynricksdochter, gehuwd met Gerrit Dircksz. den Harst (fol. 390).
5-2-1556: Jacop de Jong, secretaris van het Hof van Hollant, bij dode van zijn vader meester
Jacop de Jonge, heer van Baertwijck, volgens diens testament samen met zijn vrouw Clementia
Jacopsdochter d.d. 6-3-1537 en octrooi d.d. 6-5-1521 en na scheiding met zijn broer Cornelis de
Jonge op 3-2-1551 (fol. 392).
7-6-1581: Meester Jacob de Jonge met ledige hand, hulde door Augustijn van Teylingen (fol.
392v).
18-4-1607: Jacobmijne de Jonge, gehuwd met meester Cornelis van der Hooch te ’s-Gravenhage, hulde door Cornelis Schouten, heemraad van de Zijpe, volgens procuratie verleden op 6-31607 te ’s-Gravenhage, bij dode van haar vader Jacop de Jonge van Valckenvoort (fol. 393).
14-1-1633: Jacobmijna de Jonge, weduwe van meester Cornelis van der Hooch, met ledige hand,
hulde door haar zoon Arent van de Hooch (fol. 393).
14-1-1634: Arent van der Hooch, in den Hage, bij dode van zijn moeder Jacobmine de Jonge
(fol. 393v).
NAALDWIJK
23. 10 morgen land bij Honthoelredijck en te Naeldwyck.
25-8-1274: Geraert heer Woutersz. van Egmondt na scheiding met zijn broeder(s) (fol. 18).
..-.-1...: Heer Jan van Egmondt (fol. 18).
1-2-1451: Heer Aelbrecht van Egmondt bij dode van zijn vader heer Aelbrecht van Egmondt
(fol. 1).
24. De hofstad ter Woude (= Woirde ?) met opstal en bijbehorend land in het ambacht
Naeltwijck.
..-.-1...: Heer Gerrit van Heemskerck, neef van de leenheer Johan, heer van Egmondt, als leen
van de hofstad Yselsteyn, na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn
broer Wouter van Heemskerck (fol. 434v).
7-8-1430: Jonkvrouwe Meyne Heemskerck, gehuwd met Gijsbert van Vianen, bij dode van haar
vader heer Gerrit van Heemskerck, behoudens de uitkering aan diens broer Splinter van Heemskerck, nu als leen van de hofstad te Egmondt (fol. 434v, 1602: de hofstad zou genaamd zijn ter
Woirdt en in het bezit van Wolphairt in den Hage, gehuwd met de weduwe van Jan de Bije, die
het leen het laatst zou hebben verzocht, L.H. inv.nr. 225, fol. 69).
OVERSCHIE
25. 5 morgen land in het ambacht Bokelsdijck, in het noorden strekkende over de Bokeldijcse weg ter halver sloot, ten zuiden aan de zeedijk, belend ten westen: de Houtdoekse waterkering die aan Oedzier van Cralingen behoort, ten oosten: de heilige geest te
Ouderschie en Pieter Venijn Jansz. van den Oudendijck. 3½ morgen land in ’s-Gravenambacht van Ouderschie, belend ten noorden: Pieter Venijn Jansz. van den Ou-

14

dendijck en Symon Philipsz., ten zuiden: de weg van Oedesiersambacht, ten. oosten:
de heilige geest van Ouderschie en Pieter Venijn Jansz. van den Oudendijck.
22-2-1383: Pieter Venijn Jansz. van den Oudendijck na opdracht uit eigen, te versterven op zijn
zoon Andries en bij gebreke van deze op diens broer Bertelmeus Pieter Venijnsz. (fol. 41v).
12-3-1410: Andries Pietersz. Venijn (fol. 41v).
28-1-1480: Meester Adriaen Pietersz. van Venijn krijgt het leen, omschreven als 8 morgen land
te Boeckelsdijck, ten vrij eigen (fol. 36).
ROTTERDAM
26. De helft van 3½. morgen land binnen de vrijheid van Rotterdam en 5 lb. hollands per
jaar, belend ten oosten: der stede weg, ten westen: Doede Gerritsz. en Lucie van
Dobbey.
15-12-1454: Jacob Gerritsz. (fol. 117v).
..-.-14..: Pieter Jacobsz. te Rotterdam bij dode van zijn vader (fol. 6).
1-3-1504: Cornelis, dochter van Jan Pieter Jansz. en Hillegont Jacobsdochter, krijgt het leen ten
vrij eigen in ruil voor het leen 13 (fol. 117v).
27. De oostelijke helft van het huis en erf genaamd Hoppesteyn in het Oestvierendeel te
Rotterdam, waarin Wolfert van Vorenbroeck woont, strekkende van af de halve straat
tot in de watering. Belend ten oosten: Gijsbert Claesz. en ten westen: ver Toudenz.,
ieder met huis en erf.
12-9-1379: Wolfert van Vorenbroeck na opdracht uit eigen (fol. 503).
30-3-1410: Voppe Wolfertsz. (fol. 503v).
..-4-1435: Daem Voppensz. en draagt het leen over aan Dirck Humansz. van Teylinge (fol.
503v).
26-5-1442: Dirck Humansz. van Teylinge krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 28,
omdat het huis vervallen is (fol. 503v).
28. Een half huis in de Nyepoort te Rotterdam, gemeen met Jacob Raet.
26-5-1442: Dirck Humansz. van Teylinge, gehuwd met Clemens Willem Bortsdochter, na
opdracht uit eigen in ruil voor het leen 27 (fol. 503v).
29. Een lakenraam in de Lombaertstraat te Rotterdam, belast met een jaarrente van 15
groot, belend ten oosten: Wigger Ariaensz., ten zuiden: Jan Claesz., ten noorden:
Cornelis Zweymen, ten oosten: de gracht in de Raem.
7-8-1503: Jan Lodewijcksz. na overdracht door Jacob Eewoutsz. te Rotterdam (fol. 502v).
30. Het huis en erf aan de oostzijde van de Lombertstraat te Rotterdam waarin Willem
van der Duyn Louwenz. woont, tussen dat van Peter Huge Symonsz. en dat van het
kind van Jan Petersz.
3 morgen land in Rubroec, belend ten noorden: Gerrit van Woerden en ten zuiden:
heer Dirck Steenhuys.
Een jaarlijkse rente van 10 lb. hollands nl. 4 lb. verzekerd op het land van Jan Doedenz., belend ten oosten: tussen de sloot en de dijk Jacob Willemsz. Lange en de Heilige Geest, Floris van Velthuysen en Rembrant, ten westen: Floris van Velthuysen; 6
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lb. verzekerd op het land van Symon Clarenz., belend ten oosten: Heynrick Clarenz.
en zijn broer Screvel, ten westen: Daniël Gijsbrechtsz.
14-6-1390: Willem van der Duyn Louwenz. na opdracht uit eigen (fol. 504).
12-3-1410: Willem van der Duyn Louwenz. tocht zijn vrouw Adelise (fol. 504).
31. Het huis en erf op de Middeldam te Rotterdam, buitendijks (1465: op de Dortse steiger), waarin Allert Jansz. (1469: Allert Heyndricksz.) woont, belend ten oosten: (1410:
de steeg van de Dortse steiger, 1506: Zusanna, de weduwe van Claes Gerritsz., 1533:
Jan van Steenbeecke), ten westen: (1410: Willem Lisse en Adriaen Gijsbrechtsz., 1506:
Marijtge, de weduwe van Henrick Reyersz. 1533: Willem Wolffertsz.), strekkende van
de halve straat (1506: van de Halle) tot in de Haven.
19-5-1383: Allert Jansz. na opdracht uit eigen (fol. 512).
13-2-1410: Allert Jansz., gehuwd met Lisebeth, met ledige hand, nadat zijn brief te Rotterdam
door brand verloren was gegaan (fol. 512).
2-3-1414: Heynrick Allert Janszoonsz. na dode van zijn moeder (fol. 512).
30-3-1465: Allart Heyndricksz. bij dode van zijn vader (fol. 512).
17-3-1469: Allart Heyndricksz. tocht zijn vrouw Margriet Jansdochter (fol. 521v).
6-3-1485: Catrijn Heynrick Allaertszoonsdochter, gehuwd met Symon Huygenz. en draagt het
leen over aan meester Ocker Pietersz., priester (fol. 512v).
3-5-1506: Ewout Pietersz. bij dode van zijn broer meester Ocker Pietersz. (fol. 512v, vermeld als
Eewout Pieter Hopersz., L.H. 286, fol. 130).
4-7-1533: Heyndrick Pietersz. na overdracht door zijn schoonvader Eewout Pietersz., poorter te
Rotterdam (fol. 513).
1-9-1535: Adriaen Heyndricksz. te Rotterdam, onmondig, oom: Jacob Pietersz. te Rotterdam, bij
dode van zijn vader Heyndrick Pietersz. (fol. 513v).
1-10-1535: Maritje Eewoutsdochter, hulde door Doe Arentsz., na overdracht door Jacob Pietersz., als oom van - en namens haar zoon Adriaen Heyndricksz. (fol. 514).
9-6-1546: Adriaen Hendricksz. bij dode van zijn moeder Maritge Eewoutsdochter (fol. 514v).
20-4-1575: Cornelis Puyck, poorter te Rotterdam, namens de gemene erfgenamen van Adriaen
Hendricksz. volgens procuratie verleden op 16-4-1575 voor het gerecht van Rotterdam (fol.
515).
Het leen 31 is gesplitst in 31A en 31B.
31A. Een half huis (1579: belend ten oosten: Dirck Govertsz. Thoen, zeilmaker, ten westen: Anneke Dircks, weduwe van Jan Symonsz., strekkende van de halle tot in de
Haven). 20-4-1575: Pieter Nicolaesz. na overdracht door Cornelis Puyck (fol. 515).
21-2-1579: Jan Jansz. te Rotterdam na overdracht door Pieter Nicolaesz. aldaar (fol. 516v).
Het leen 31A is gesplitst in 31C en 31D.
31C. Een half huis, waar de veerschuijt van Dordrecht uithangt, belend ten oosten:
Reynier Maertensz. van Bemont (1622: Rijck Adriaensz.), ten westen: Dominicus
Jansz. Verveer (1622: Mathijs Bastiaensz. boekverkoper, 1639: de weduwe van
Mathijs Bastiaensz. boekverkoper), ten zuiden: de haven, ten noorden: de oude halle,
zijnde het leen 31B.
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11-9-1604: Maritge Jansdochter, gehuwd met Claes Franckensz. te Rotterdam, na overdracht
door Govert Dircksz. Thoen volgens procuratie verleden op 7-8-1604 voor schepenen te Rotterdam door haar vader Jan Jansz. Verveer aldaar, volgens acte van donatie verleden op 12-12-1597
voor notaris Jan van Colster te Rotterdam aan zijn beide dochters bij zijn eerste vrouw Neeltje
Ariaensdochter (fol. 517v).
14-7-1621: Vranck Claesz. Crooswijck, onmondig, voogden: Joris Franckensz. Crooswijck en
Gijsbrecht Cornelisz. Elsenwael te Rotterdam, hulde door Adriaen van Veen te Alckmaer, bij
dode van zijn moeder Maritge Jansdochter (fol. 518).
7-11-1626: Jan Gerritsz. Treurniet te Rotterdam, veerman op Dordrecht, na overdracht door
Vranck Claesz. Crooswijck te Rotterdam (fol. 1329).
13-9-1638: Matheus Jansz. Treurniet, mede namens zijn broer Gerrit Jansz. Treurniet, onmondig, door de weesmeesters aangestelde voogd Philips du Bien, bij dode van zijn vader Jan Gerritsz. Treurniet (fol. 1330v).
10-10-1639: Jan van Neer, boekverkoper te Rotterdam, na overdracht door Philips du Bien en
kapitein Sebastiaen Matroos, als voogden op 19-5-1638 beëdigd van Matheus en Gerrit, de
kinderen van wijlen Jan Gerritsz. Treurniet en Engeltje Matheusdochter (fol. 1331).
31D. Een half huis, waar de veerschuyt van Dordrecht uithangt, op de Steyger.
11-9-1604: Aeltgen Jansdochter, gehuwd met Ariaen Ewoutsz. de Lange na overdracht door
haar vader Jan Jansz. Verveer (fol. 519).
16-1-1630: Engeltje Mathijsdochter van der Hoeve, gehuwd met Jan Gerritsz. Treurniet te Rotterdam, na overdracht door Jan Jansz. Stampioen als voogd van de kinderen van wijlen Aeltgen
Jansdochter (fol. 519).
13-9-1638: Engeltje Mathijsdochter van der Hoeve, gehuwd met Doen Ariensz. ’s-Gravesande
(fol. 135v).
10-10-1639: Jan van Neer na overdracht door Engeltje Mathijsdochter van der Hoeve, gehuwd
met Dou Ariensz. ’s-Gravesande (fol. 1336).
31B. Een half huis (1614: op de Hoochstraat, waar de Vijgenboom uithangt), belend ten
oosten: Dirck Govertsz. Thoen (1646: Reyer Maertensz. suikerbakker, 1628: Reynier
Maertensz. van Beaumont, 1655: Samuel Hermansz.), ten westen: Anneke Dircksdochter, weduwe van Jan Symonsz. (1614: Pieter Fransz. Tollenaer, 1628: Jan
Damen van Niedeck, 1655: Joost Laurisz.), achter: (1655: Jan van Neer).
20-4-1575: Ghijsbrecht Maertensz. vleeshouwer te Rotterdam na overdracht door Cornelis
Puyck (fol. 515).
8-9-1614: Jan Maertensz. Stoudt te Rotterdam bij dode van zijn broer Gijsbert Maertensz. (fol.
515v).
12-11-1625: Jan Damen van Ydeck na overdracht door Jan Maertensz. Stoudt te Rotterdam,
wiens tante Maritge Jansdochter het leen 31C houdt (fol. 516).
28-5-1628: Jacob Mathijsz. van Bree, grootschipper te Rotterdam, na overdracht door Jan
Damen van Niedeck aldaar (fol. 1320v).
28-10-1655: Susannetje Maertensdochter Paneel te Rotterdam, hulde door Nicolaes de Lange in
den Hage, bij dode van haar man Jacob Mathijsz. van Bree volgens diens testament verleden op
6-9-1647 voor notaris Nicolaes van der Hagen te Rotterdam en octrooi d.d. 9-10-1637 (fol.
1321).
32. Een half huis (1521: een leeg erf) en erf te Rotterdam (1410: waarin Jan van Zanthem
woont) in het West Nyeulant (1578: op het Marktveld aan de zuidzijde, genaamd het
Gouden Laecken, 1629: met de steeg die in de Molenstraat uitkomt). Belend ten
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oosten: (1410: Engebrecht de schoenmaker, 1504: Dirck Fyck, 1546: Jan Willemsz.,
1549: Wouter de Cuyper, 1566: Lenert Harmansz., 1575: de weduwe van Lenert Harmansz., 1578: Alewijn Henricksz. als getrouwd hebbende de weduwe van Lenert Harmansz. Kels, 1581: Jan Ruwe, wijnverlater, 1629: Pieter van Waesbergen en meester
Davit, schoolmeester, met het huis het Swijnshooft), ten westen: (1410: Dirck Fijs,
1504: Claes Wolbrantsz., 1546: Seburch Jacobsdochter, weduwe van Willem Claesz.,
1549: Claes Willemsz., 1559: Goessen Fransz. de cuyper, 1566: meester Jan Adriaensz., 1578: Cornelis Cornelisz. in de Meelsack, 1629: de weduwe van Cornelis Cornelisz. in de Meelsack), ten noorden: (1546: de straat van het Westnyewelant, 1578: het
Marktveld), achter: (1546: Jan Willemsz., 1547: Willem Jansz., 1549: de Sijl, 1629:
Wouter Cornelisz. Vogel), met het servituut (1626: dat voor het raam van de keuken
van het Swijnshooft altijd een open plaatsje van 8 bij 8 voet onbebouwd moet blijven).
..-.-1387: Jan van Zanthem na opdracht uit eigen (fol. 504).
13-2-1410: Jan van Zanthem, nadat zijn brief door brand te Rotterdam was verloren gegaan, met
ledige hand (fol. 504v).
..-.-14..: Claes Egbertsz. na overdracht door Jan van Zanthem (fol. 504v).
29-3-1435: Heynderick Jansz. na overdracht door Claes Egbertsz. (fol. 504v).
12-4-1441: Sophie Jansdochter, gehuwd met Karstant Gysbertsz., bij dode van haar broer Heyndrick Jansz. (fol. 504v).
18-1-1504: Joost Fijck, onmondig, oom: Bouwen Fijck, na overdracht door Gillis Heynricksz.
(fol. 505).
10-9-1546: Jan Willemsz. te Rotterdam na overdracht door Joost Fyck aldaar (fol. 505v).
21-7-1547: Willem Jansz., oud 2½ jaar, hulde door zijn voogd Jan van Zoelen, bij dode van zijn
vader Jan Willemsz. (fol. 505v).
4-9-1549: Claes Jansz. te Rotterdam na overdracht door Adriaen Jacobsz. Tromper volgens procuratie verleden op 1-9-1549 voor het gerecht van Rotterdam door Jan van Zoelen Gijsbrechtsz.
en Jan Brouck Doesz. als voogden van Willem, het weeskind van Jan van Melissant Willemsz.
(fol. 506v).
5-2-1559: Jacob Claesz. te Rotterdam, onmondig, oom: Lambrecht Jansz., bij dode van zijn
vader Claes Jansz. (fol. 507).
11-1-1566: Pieter Wolffertsz. te Rotterdam na overdracht door Lammert Jansz. als oom van
Jacob Claes Janszoonsz. aldaar (fol. 507).
23-6-1575: Helman Pietersz., onmondig, oom: Claes Willemsz. Winter, bij dode van zijn vader
Pieter Wolffertsz. (fol. 507v).
22-9-1578: Barent Huygensz. te Rotterdam na overdracht door Frans Meynersz. Boon te
Alckmaar volgens procuratie verleden op 16-9-1578 voor het gerecht te Rotterdam door
Nicolaes Willemsz. Winter aldaar als voogd van Helman Pietersz., weeskind van wijlen Pieter
Wolffertsz. van Rijsoert en Aeltge Helman Cobbendochter (fol. 508v).
18-7-1581: Pieter Joosten te Rotterdam na overdracht door Heynrick Dircksz. boekverkoper te
Haerlem volgens procuratie verleden op 17-7-1581 door Jan Vischer Adamsz., poorter aldaar,
voor Michiel van Woorden, secretaris van Haerlem, als oom van Thonis, oudste zoon van wijlen
Barent Joosten (fol. 510).
29-8-1609: Aeltgen Pietersdochter, gehuwd met Pieter Jansz. koperslager te Rotterdam, bij dode
van haar vader Pieter Joostenz. (fol. 510v).
17-6-1610: Claes Maertensz. Quast te Rotterdam na overdracht door Aeltgen Pietersdochter,
gehuwd met Pieter Jansz. koperslager (fol. 511).
19-10-1622: Claes Maertensz. Quast met ledige hand (fol. 511).
27-4-1630: Cornelis Joosten van Geel te Rotterdam, hulde door Ysbrant van Rietwijck Ysbrantsz. de oude volgens procuratie verleden op 30-6-1629 voor notaris Albertus Troost te Rot-
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terdam, na overdracht door meester Willem van Veen, advocaat te Alcmaer, volgens procuratie
verleden op 20-8-1629 voor dezelfde notaris door Nicolaes Maertensz. Quast, weduwnaar van
Elisabeth Cornelisdochter, volgens de gift d.d. 21-5-1629 door hem en Anneke Jans, ongehuwd,
dochter van Elisabeth Cornelisdochter, elk voor de helft gedaan en de oudere giftbrieven d.d. 261-1566, 12-5-1578, 5-10-1591 en 16-11-1609 (fol. 1316).
12-11-1648: Jan Joosten van Geelen te Rotterdam na verzuim bij dode van zijn broer Cornelis
Joosten van Geelen, hulde door Mathijs Strijtvos, gehuwd met Claertgen Cornelisdochter, diens
weduwe, volgens procuratie verleden op 21-10-1648 door hem en zijn vader Joost Jansz. van
Geelen voor notaris Arnoult Wagenvelt te Rotterdam en Nicolaes Vogel en Ewout Jacobsz. van
Couwenhoven als getuigen en draagt het leen over aan zijn vroegere schoonzuster Claertgen
Cornelisdochter (fol. 1317).
6-8-1652: Claesge Mathijsdochter Strijtvos, gehuwd met Adriaen Jansz. Slecht, wijnkoper te
Rotterdam, bij dode van haar broer Mathijs Strijtvos, die het leen had geërfd van zijn vrouw
Claertge Cornelisdochter, beiden binnen een jaar overleden, volgens hun testament verleden op
26-8-1651 voor notaris Arnoult Wagenvelt te Rotterdam en octroi d.d. 15-8-1651 (fol. 1519).
RIJSWIJK
33. 2 morgen land te Rijswijck in Jan Arenszoons woning, gemeen met de vrouwe van der
Woude en Pieter Albrechtsz., belend ten noorden: de Ockenberchtsweg, ten zuiden:
Aechte Spierinx watering.
10-12-1391: Arent Willem Gerrit Willemszoonsz. na opdracht uit eigen in ruil voor 2 zwaden
land te Egmond op Armermade die hij ten vrij eigen heeft gekregen (fol. 502).
..-4-1410: Willem Dirck Screvel bij dode van zijn broer Arent Willem Gerritsz. (fol. 502).
SCHOONDERLOO (DELFSHAVEN)
34. Een huis met hofstad en twee boomgaarden aan weerszijden ervan gelegen (1568:
genaamd Cronesteyn) en 11 hond land te Scherloo (1516: Scharloo) bij Delfshaven
(1557: Belend ten zuiden: de Binnenweg van Schoonderlo, ten westen: de kerk en
pastorie van Delfschehaven, ten noorden: de kapelrie van het Sint Jacopsaltaar te
Rotterdam, ten oosten: het Sint Barbarazusterhuis te Delft).
9-9-1510: Hadewij Willem Venijnsdochter, gehuwd met Pieter Jansz. de Brasser, na overdracht
door haar vader Willem Venijn (L.H. 274, fol. 552).
9-1-1516: Gerbrant Gerbrantsz. na overdracht door Hadewij Venijn Willemsdochter, gehuwd
met Pieter Brasser ( L.H. 274, fol. 552).
23-2-1547: Meester Adriaen Garbrantsz. te Brouwershaven, bij dode van zijn vader Gerbrant
Gerbrantsz. ( L.H. 274, fol. 552).
24-10-1557: Barent Pietersz. te Delfshaven na overdracht door Leenert IJmansz. van Zericxsee,
zwager van - en namens meester Adriaen Gerbrantsz., burgemeester te Brouwershaven, volgens
procuratie verleden op 21-10-1556 voor burgemeesters, schepenen en raad aldaar ( L.H. 274, fol.
553).
18-10-1568: Jacob Heyndericxsz. backer te Delfshaven na overdracht op 9-9-1568 door Claes
Zijvertsz. namens Barent Pietersz. volgens procuratie verleden op 4-9-1568 voor schout, burgemeesters en schepenen te Schiedam ( L.H. 274, fol. 554).
Het leen is gesplitst in 34A en 34B.
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34A. Het huis Croendersteyn met 2 boomgaarden, groot 7 hond, dat Jacob Heyndricxz.
Croondersteyn kocht van Barent Pietersz. en betaalde met franse cronen in specie,
waaraan het zijn naam ontleent. Belend ten oosten: Cornelis Dircxsz. Slim, ten noorden: Hendrik Jansz. Cops (1626: de erfgenamen van Hendrick Jansz. Cops) en
Adriaen Jacobsz. Croondersteyn, (1610: met de verplichting tot het onderhoud van
de heining aan de westzijde van de hofstad op de scheiding van het voorerf van
Hendrick Gerritsz. in den Boomgaert).
2-9-1603: Franchoys Cryp, substituut griffier van het Hof van Hollant, na verkoop bij decreet
volgens acte van genoemd Hof d.d. 6-3-1603 wegens een schuldvordering van 2008 carolus
gulden van Andries Pietersz. Prins, waard in de Bosbom op de Watersloot te Delft, en Jan
Dircxz. Schrobbeling aldaar, op Adriaen Jacobsz. Croondersteyn en Engetje Adriaensdochter,
weduwe van Jacob Henricxz. Cronesteyn, beiden te Delfshaven (L.H. 274, fol. 557).
2-5-1610: Jaques Marchijs, koopman te Rotterdam, na overdracht door Françoys Cryp, voor
Michgiel Maertensz. Bogert schout te Schoonderloo, Laurens Jansz. en Jan Hendricksz. Cops,
schepenen aldaar, voor 1500 gulden (L.H. 274, fol. 558).
16-7-1626: Jacques Marchijs met ledige hand, hulde door IJsbrant van Rietwijck IJsbrantsz. te
Alcmaer volgens procuratie op 16-7-1626 verleden voor notaris Pieter Pelt (L.H. 274, fol. 558v).
2-12-1633: Agnesa Marchijs, gehuwd met Jan Willemsz. Domijs, brouwer te Rotterdam, bij
dode van haar vader Jacques Marchijs ( L.H. 275, fol. 1356v).
23-9-1665: Willem Domijs te Rotterdam, oud 48 jaar, bij dode van zijn moeder Agnesa Marchijs
( L.H. 155, cap. heerlijkheid Egmond, fol. 5v).
15-3-1668: Johannes Mairre, koopman te Rotterdam, bij dode van zijn oom Willem Domijs
(L.H. 156, cap. heerlijkheid Egmond, fol. 1v).
12-8-1671: Sophie Maire, oud 1 jaar, moeder: Jannitge Verhagen, hulde door Hendrick Hoeckwater, penningmeester van de griffie van de Staten van Holland, bij dode van haar vader
Johannes Maire (L.H. 157, cap. heerlijkheid Egmond, fol. 11).
27-2-1675: Cornelis Maire bij dode van haar nicht Sophia Maire (L.H. 158, cap. heerlijkheid
Egmond, fol. 5v).
5-4-1677: Cornelis Drost te Rotterdam na overdracht voor 1340 gulden door Cornelis Maire
(L.H. 159, cap. heerlijkheid Egmond, fol. 22v).
7-9-1719: Jacob Drost te Rotterdam, oud 51 jaar, bij dode van zijn oom Johan Drost (L.H. 169,
cap. heerlijkheid Egmond, fol. 3v).
7-7-1724: Jacob Drost te Rotterdam krijgt het leen ten vrij eigen tegen betaling van een tiende
deel van de waarde ervan (L.H. 299, fol. 193).
34B. 11 hond land, belend ten zuiden en westen: Franchoys Cryp met het leen A, ten
oosten: Cornelis Dircxz. Slim, (1630: de kinderen van Cornelis Dircxz. Slim), ten
noorden: het weeshuis te Rotterdam.
10-4-1604: Heyndrick Jansz. Cops te Delfshaven, oud omstreeks 60 jaar, nadat hij het leen had
gekocht samen met 20 hond land afkomstig van de erfgenamen van Lenaert de backer te Ouderschie voor 3200 carolus gulden bij handen van Jaep Aertsz., secretaris van de Ketel, van Adriaen
Jacobsz. Croondersteyn, die zelf geen verlij had genomen. Heyndrick Cops had het leen doen
verzoeken door zijn oudste zoon op 12-2-1600 ( L.H. 274, fol. 568).
1-7-1620: De erfgenamen van Heyndrick Jansz. Cops (L.H. 274, fol. 568).
18-7-1621: Lysbet Heyndricxdochter, gehuwd met Jan Willemsz. de Jonge, hulde door Adriaen
van Veen, licentiaat in de rechten, na scheiding van de boedel van haar vader Heyndrick Jansz.
Cops (L.H. 274, fol. 561).
29-10-1630: Symon Adriaensz. Heerman te Delfshaven, hulde door Jan Hendricxz. Pelt, lakenkoper te Alcmaer, na overdracht door Huybert Michielsz. Brugman, koopman te Alcmaer, vol20

gens procuratie verleden op 9-10-1630 voor Adriaen Claesz. Verburch, stadsrentmeester te
Delfshaven door Ment Pietersz. koopman aldaar, gehuwd met Elisabeth Heyndrick Copsdochter,
weduwe van Jan Willemsz. de Jonge (L.H. 275, fol. 1362v).
IJSSELMONDE
35. Het westambacht van Yselmonde (1410: strekkende vanaf de helft van de kerckenweg
tot aan het viertel van Dirck Jansz., gelegen in Cathendrecht en waarop hij woont).
..-.-12..: Heer Gijsbert Boekel, ridder (vóór 12-3-1283, Heerlijkheidsarchief van Barendrecht,
inv.nr. 112, fol. 9).
..-.-12..: Herman Bokel (vermeld op 9-7-1297, Heerlijkheidsarchief van Cralingen, inv.nr. 134).
..-.-13..: Ghisebrecht Bokel (Rentmeestersrekeningen der domeinen, inv.nr. 517).
..-.-13..: Jacob Bokel (vermeld als onmondig op 13-6-1347, charter Gemeente Archief
Rotterdam).
13-4-1410: Jacob Boekel Gysbrechtsz., onmondig, voogd: Dirck Say Heyndericksz. (fol. 651v).
..-.-1413: Jacob Boekel doet zelf hulde (fol. 651v).
2-10-1447: Jonkvrouwe Meyna van Wena Gysberts Boekelsdochter, gehuwd met Jan van der
Boechorst (fol. 651v).
19-3-1465: Ghijsbrecht van der Boechorst, gehuwd met Janna Jan die Grebbersdochter (fol.
651v).
..-.-1...: Meester Andries van Hargen (vermeld op 5-8-1522, L.H. 286, fol. 211v).
24-2-1525: Splinter van Hargen bij dode van zijn vader meester Andries van Hargen (fol. 652).
21-9-1575: Jonkheer Andries van Hargen bij dode van zijn vader Splinter van Hargen, ridder,
raad in het Leenhof van Hollant (fol. 652v).
18-6-1600: Carel Bentinck in den Hage, hulde door Anthonis van Florij, procureur voor het Hof
van Hollant volgens procuratie d.d. 15-6-1600, bij dode van zijn vrouws broer jonkheer Andries
van Hargen (fol. 653).
11-7-1633: Geertruyt Bentinck in den Hage, hulde door Johan Stoop, rentmeester in den Hage,
bij dode van haar oom jonkheer Carel Bentinck, na verzuim (fol. 653v).
13-10-1633: Heer Cornelis van Beveren heer Willemsz., heer van Strevelshouck en Develsteyn,
rentmeester generaal van Zuyt Hollant, hulde door Jan van Lisse, klerk van griffie van Hollant
volgens procuratie verleden op 10-10-1633 voor notaris Dirck Symonsz. Coplaer te Dordrecht,
na overdracht door Jan Claesz. van der Aa, brouwer te Delft, volgens procuratie verleden op 1310-1633 voor notaris Egbert de Wittge te ’s-Gravenhage door jonkvrouwe Geertruyt Bentinck
volgens koop d.d. 7-10-1633 (fol. 1431).
36. Het Oostambacht van Ysselmonde (1410: strekkend westwaarts tot Jacob Buekeltsambacht, 1388: met verticht, boeten nakoop, een vierde deel van het veer, de visserij in
de schutting buitendijks, visserij, vogelrij en ruigten binnendijks en het weiden op de
uitgorzen).
..-.-12..: Heer Gillis van Voorschoten (vóór 12-3-1283, Heerlijkheidsarchief van Barendrecht,
inv.nr. 112, fol. 9).
..-.-12..: Heer Ogier van Voorscoten (vermeld op 9-7-1297, Heerlijkheidsarchief van Cralingen,
inv.nr. 134 en op 23-8-1308, archief van de abdij Koningsveld, inv.nr. 148).
..-.-13..: Ogier van Cralingen (vermeld op 24-2-1364, L.H. 111 fol. 101v).
..-.-13..: Gillis, vrouwe van Honingen, Oedziersdochter van Cralingen (fol. 643, Rijksarchief
Utrecht, handschrift 357, fol. 37).
2-2-1410: De vrouwe van Honinge, gehuwd met heer Dirck van der Leck (fol. 643).
..-.-14..: Jan van der Lecke bij dode van zijn moeder de vrouwe van Honinge (fol. 643).
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28-4-1437: Goedschalck Oom na overdracht door Jan van der Lecke, zwager van de leenheer
Johan heer van Egmondt (fol. 64B, archief Huis ten Donck, inv.nr. 383, fol. 20).
Het leen 36 is gesplitst in 36A en 36B.
36A. De helft van het Oostambacht.
27-3-1439: Heer Huge van Lannoy, heer van Santes, na overdracht door Goodschalck Oom, heer
van Wingaerden (fol. 643v, 31-4-1449 hij mag over het leen beschikken ten behoeve van zijn
broer of hun zonen, omdat hij het heeft bedijkt).
29-3-1464: Phillip van Lannoy, heer Guilbert van Lanicarijsz., heer van Villernael, bij dode van
zijn oom heer Huge van Lannoy (fol. 644v).
12-11-1496: Floris van Wijngaerden, griffier van Hollant, Zeelandt en Vrislant, na overdracht
d.d. 25-9-1495 door heer Phillips van Lannoy, ridder, voor 1700 lib. (fol. 644v en het Heerlijkheidsarchief van IJsselmonde).
36B. De helft van het Oostambacht.
27-9-1451: Gotschalck Oom, heer van Wingerden, mag over het leen beschikken (fol. 644).
..-.-14..: Floris van Wijngaerden, vermeld 1474 (L.H. 283, fol. 86v).
..-.-1478: Floris Oom van Wijngaarden bij dode van zijn vader (fol. 6).
De lenen 36A en 36B zijn verenigd tot het leen 36.
36. Het Oostambacht van Yselmonde.
23-8-1388: Gillis van Kralingen gehuwd met heer Dirk van de Lek, zal haar goed niet verzuimen na de dood van Ogier van Kralingen, neef van de leenheer Arnout van Egmond, haar
vader (RA Utrecht, HS. Buchel Phi fol. 133v).
..-.-1432: Jan van der Leck, zwager van de leenheer Jan van Egmond, Archives Nationales te
Parijs (Serie T* 159, 20 fol. 7).
12-11-1496: Floris van Wijngaerden tocht zijn vrouw Margriete van Sweeten (fol. 644v).
29-10-1533: Joost van Wingerden bij dode van zijn vader heer Floris van Wingerden (fol. 645v).
24-12-1540: Jonkheer Heynderick van Merode, heer van Peetersem, hulde door meester Cornelis
Barthouts, griffier van de lenen van de grafelijkheid, zijn rentmeester, na overdracht door Joost
van Wingerden en zijn zoon Floris van Wingerden, te lossen met een jaarrente van 23 lb. groot
Vlaams per jaar, de penning 16, door hem verkocht uit de helft van de tienden, leen van Althena,
ten behoeve van zijn zwager Willem van Yselsrevn en zijn dochter jonkvrouwe Margriete van
Wingaerden (fol. 645v).
13-19-1541: Heynderick van Peetersem doet zelf hulde (fol. 646).
6-10-1542: Joost van Wingaerden doet mede namens zijn vrouw Martyna van der Heyde en zijn
zoon Floris afstand van het recht van lossing (fol. 646v).
27-4-1545: Heer Heynderick, heer van Merode en Petersem, nadat wijlen Joost van Wijngerden
van alle rechten afstand had gedaan (fol. 647v).
7-10-1565: Heer Johan, baanderheer van Merode, Petershem, Perwijs, hulde door Frederick
Ottensz., zijn rentmeester van Rederkerck en Ysselmonde, volgens procuratie d.d. 19-9-1565, bij
dode van zijn vader heer Heynderick van Merode (fol. 649).
20-5-1602: Jonkheer Phillips van Merode, baanderheer van Merode, Petersem, Westerloo, Hersselt, Diepenbeeck, Rochenis, heer van Ryerkercke en Iselmonde, hulde door Arnoult Wijnderbeke, secretaris van de vrouwe van Merode, volgens procuratie d.d. 16-9-1601, bij dode van zijn
vader Johan, baanderheer van Merode (fol. 650).
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6-5-1626: Pieter Pietersz. dijkgraaf en rentmeester van Yselmonde doet opnieuw hulde volgens
procuratie d.d. 15-11-1625 door Phillips, bannerheer van Merode, Pietershem, graaf van Olem,
burggraaf van Montfoort etc. die mede Dirck Claesz. van Arckel, zijn rentmeester van Montfoort, machtigt (fol. 650).
30-11-1627: Florents van Merode, baanderheer van Petershem, heer van Diepenbeecke etc.,
hulde door Pieter Pietersz. van Golen, dijkgraaf van Yselmonde en schout te Ridderkerck,
volgens procuratie d.d. 4-10-1627, bij dode van zijn vader heer Phillips, baanderheer van Merode
(fol. 1424).
8-7-1639: Heer Ferdinant, baanderheer van Merode, markies van Westerloo, graaf van Oelem,
burggraaf van Montfoort, baron van -Petershem, Diepenbeeck en Quabeeck, onmondig, behoudens de lijftocht van zijn moeder vrouwe Anna Maria Sidonia, gravin van Brouchorst, Batenborch, hulde door Jacob Manschot, hofmeester van de vrouwe van Merode, volgens procuratie
verleden op 15-3-1639 op het kasteel Westerloe, bij dode van zijn vader heer Florens, bannerheer
van Merode, volgens octrooi d.d. 28-9-1638 en testament verleden op 18-9-1638 voor notaris
Willem van Duysel te Montfoort (fol. 1425).
18-5-1649: Dirck van Arckel, stadhouder van de lenen en rentmeester van Montfoort, vernieuwt
de eed volgens procuratie d.d. 9-3-1649 (fol. 1425).
3-11-1653: Franciscus Hyacinthus de Merode, onmondig, hulde door Willem van der Duyn,
rentmeester en dijkgraaf van Ysselmonde, volgens procuratie verleden op 7-10-1653 door zijn
moeder vrouwe Magdalena de Gand, gravin van Issengien, douairière van de markies van Westerloo (fol. 1430).
8-12-1656: Vrouwe Isabella Margrieta Françoise de Merode, gravin van Olen, markiezin van
Westerloo, barones van Diepenbeeck, vrouwe van Herssel, hulde door Willem van der Duyn,
rentmeester van Ysselmonde en Ridderkerck, volgens procuratie d.d. 18-11-1656, bij dode van
haar broer Franciscus Hyacinthus de Merode, vrijheer van Merode, markies van Westerloo, graaf
van Olen (fol. 1540).
ZEGWAARD
37. Een stuk land, zijnde de oostzijde van de Grote Horn op het oosteinde van Segwaert,
op de watering.
1-4-1410: Berteraet Jan Meynerszoonsdochter, gehuwd met Teysterman in den Hage (fol. 525).
24-6-1432: Griete Jan Meynerszoonsdochter bij dode van haar zuster Baerterade (fol. 525).
..-.-14..: Heymen Bouwensz. na overdracht door Griete Jan Meynaertszoonsdochter (fol. 525).
38. Het huis en de hofstad van Palensteyn in het ambacht van Zeggewaerden met de
boomgaarden en de singels binnen de beste kant.
..-.-1...: Heer Willem van Egmont, ridder, gehuwd met Mechteld van Hemert, broer van de
leenheer Arent, heer van Egmont en Yselsteyn, na opdracht uit eigen, te versterven op zijn
jongste zoon bij zijn vrouw en daarna op zijn zoon Aerent en bij gebreke van hem op diens broer
Jan en bij gebreke van deze laatste op de oudste broer van heer Willem (fol. 525v).
39. 120 lb. zwart Utrechts per jaar uit de tiende van Zegwaerde, die heer Willem van
Egmont gekocht heeft van zijn zuster de vrouwe van Vianen en van der Goye.
14-11-1390: Heer Willem van Egmont, ridder, broer van de leenheer Arent, heer van Egmont en
Yselsteyn (fol. 526).
1-11-1409: Heer Willem van Egmont tocht zijn vrouw Mechtelt van Hemert (fol. 526).
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ZEGWAARD EN ZEVENHUIZEN
40. De ambachten van Sevenhuysen en Segwaerde met moeren, vennen en tienden, behalve het aandeel in de tienden van Segwaerde, dat de zuster van Aernout, heer van Egmont, gehuwd met de heer van Vyanen, heeft.
11-2-1370: Willem van Egmont, broer van de leenheer Aernout, heer van Egmont, knape, op
advies van hun oom heer Gerrit en hun bloedverwanten heer Otte van Leyenberch, Willem van
Naeltwijcke en Dirck van Sweeten; hun moeder doet afstand van haar duwarie uit de tiende van
Segwaerde in ruil voor verdere aanspraken van Willem op de nalatenschap van zijn vader. Het
gehele leen wordt gehouden van de graaf door de leenheer, evenals vroeger door diens vader
(fol. 527).
De lenen 39 en 40 zijn verenigd en daarna gesplitst in 41 en 42.
41. Het ambacht Segwaert, zonder het huis te Palensteyn en de leenmannen.
18-1-1446: Otte heer Willemsdochter van Egmont, oomsdochter van de leenheer Johan heer van
Egmont (fol. 527).
16-9-1468: Willem van Egmont (fol. 528).
42. Het ambacht Sevenhuysen.
..-.-14..: Jan van Egmont tocht zijn vrouw jonkvrouwe Angniese heer Jansdochter van Heenvliet
aan 100 kronen per jaar uit het leen (fol. 527v).
25-1-1451: Willem van Egmont (fol. 527v).
..-.-14..: Johanna van Egmont Woutersdochter (fol. 529v).
De lenen 41 en 42 zijn verenigd tot het leen 43.
43. De ambachten van Segwaerd en Sevenhuysen (1579: en van de Wilde venen, 1625: en
het huis en de hofstad van Palesteyn).
..-.-1409: Willem, broer van de leenheer (IJsselstein A fo. 19).
12-4-1411: De leenheer belooft Willem van Egmond, zijn broer, jaarlijks 400 engelse nobels
te geven, waarvoor hij hem o.a. het ambacht van Berkel en Rodenrijs in leen geeft en wanneer
hun moeder sterft zal hij hem 100 nobels uit de heerlijkheid Egmond geven eventueel op de
visserij van Warmenhuizen (Nassause Domeinraad, II, reg. 615).
22-5-1473: Wouter van Egmond, neef van de leenheer, niet te verzuimen na de dood van
Willem van Egmond, neef van de leenheer, zijn vader (fol. 5).
..-.-1478: Wouter van Egmond (fol. 6).
..-.-14..: Johanna, dochter van Wouter van Egmond (fol. 529v).
20-9-1511: Jan van Zwieten, neef van de leenheer, bij dode van Jan van Zwieten Adriaansz.,
zijn vader, zoals Johanne, dochter van Wouter van Egmond (fol. 7).
23-7-1527: Willem van Alkemade, ridder, voor Johanna van Zwieten Adriaansdr. zoals wijlen
Jan van Zwieten (fol. 7v-8).
30-10-1554: Vrouwe Agatha van Alckemade, gehuwd met heer Johan van Cuylenburch, ridder,
heer van Rijnswoude, de Vuerse etc., hulde door zijn natuurlijke zoon Willem, volgens procuratie d.d. 12-10-1554, bij dode van haar tante jonkvrouwe Johanna van Sweeten, dochter van
heer Adriaen van Sweeten (fol. 528v).
22-4-1562: Jonkvrouwe Johanna van Cuylenburch, gehuwd met jonkheer Charles van Bourgognen, heer van Somerdijck, na overdracht door jonkheer Ysbrant van Merode namens haar
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moeder vrouwe Agatha van Alckemade, vrouwe van Opmeer, weduwe van heer Johan van Cuijlenburch, heer van Rijnserwoude, van de Vuerse, ridder (fol. 529).
8-4-1579: Ellert Muys Anthonisz. te Rotterdam vernieuwt de eed volgens procuratie verleden op
19-3-1579 voor Arent Jacobsz. en Willem Dircksz., schepenen binnen Goude, door jonkheer
Charles van Bourgognen namens zijn vrouw (fol. 529v).
8-4-1579: Allert Muys Anthonisz. ontvangt in pandschap het schout-, secretaris- en bodeambacht en het recht van naasting van huizen, erven en landen in Sevenhuysen en de Wilde
Venen, voor een lening van 1500 lb. Vlaams, waarbij de pandgevers het eerste jaar 2 halve vaten
boter en 6 verse kazen zullen ontvangen, een en ander volgens contract d.d. 27-2-1579 (fol. 531).
5-3-1583: Jonkheer Johan van Bourgogne, onmondig, hulde door Jacob van der Maeth, rentmeester van Segwaerde en Sevenhuysen, volgens procuratie verleden op 8-1-1583 door zijn oom
Jan van Boergognien, heer van Famont, Ham op de Sambre, Sint Adolphsland genoemd Oethensplaete, Souteland, bij dode van zijn ouders en speciaal van zijn moeder jonkvrouwe Johanna van Cuylenburch (fol. 532v).
20-6-1586: Jacob van der Maete draagt als hiertoe op 12-8-1585 door Jacop Anthonisz. Muys als
oom van de kinderen van wijlen Allert Muys Anthonisz. gemachtigd het pandschap van Sevenhuysen en de Wilde venen weer aan de leenman over (fol. 804).
20-4-1604: Johan Bourgoigne, heer van Froymont, Vuerse, Sevenhuysen en Segwaerde, doet
zelf hulde bij monde van zijn rentmeester Christoffel de Neckere volgens procuratie verleden op
15-10-1603 (fol. 533).
Het leen 43 is gesplitst in 43A en 43B.
43A. De heerlijkheid Segwaert met het huis en hofstad Palesteyn met eigen, achterlenen,
de grove en de smaltienden, visserij, vogelrij, malerij, wind, lastgeld, schout-, klerken bodeambacht.
27-7-1638: Jonkheer Charles Francoys van Bourgogne, onmondig, hulde door meester Johan de
Jonge, advocaat voor het Hof van Holland, volgens procuratie verleden op 11-7-1638 door zijn
moeder Louise Sarrade, bij dode van zijn vader heer Charles van Bourgogne, die na de dood van
zijn vader heer Johan van Bourgogne, heer van Fromont te Utrecht, verzuimd had het leen te
verheffen (fol. 1467).
31-1-1642: Jonkvrouwe Anna Maria de Bourgoigne, onmondig, hulde door meester Johan de
Jonge volgens procuratie op 9-1-1642 verleden door haar moeder jonkvrouwe Louise Sarrate, bij
dode van haar broer jonkheer Charles Franchoys de Bourgogne (fol. 1470).
18-3-1643: Heer Jacob van Wijngaerden, heer van Benthuysen, na overdracht door meester
Johan de Jonge namens Louyse de Sarate namens haar dochter jonkvrouwe Anna Maria de
Bourgoigne (fol. 1472).
24-5-1652: Jonkheer Carel van Wijngaerden, heer van Benthuysen, Wijngaerden, Ruybrouck en
Soetermeer, bij dode van zijn vader heer Jacob van Wijngaerden (fol. 1474).
43B. Het ambacht van Sevenhuysen en de Wilde Venen met de achterlenen.
3-4-1628: Jonkvrouwe Catharina van Gent, hulde door notaris Jan Leenersz. Schouten te Rotterdam, rentmeester van Sevenhuysen, Segwaert en de Wilde Venen, hiertoe gemachtigd op 15-31628 in haar huis aan de Minnebroedersstraat te Utrecht voor notaris Anthonis van Dextien, als
oudste dochter van wijlen Willem van Gent, mede namens haar zuster Catrina van Gent, bij dode
van haar tante Johanna van Gent, weduwe van heer Johan van Bourgoigne, heer van Froumont,
Sevenhuysen, volgens haar testament op 3-11-1625 voor notaris Hendrick van Cantelbecq te
Antwerpen verleden en die het leen bezat volgens het testament van haar man op 12-4-1625
verleden voor notaris Willem van Galen te Utrecht en octrooi d.d. 19-11-1615 (fol. 1344v).
25

13-10-1628: Jonkheer Heyndrick Duyst van Voerhout te ’s-Gravenhage, hulde door meester
Johan van Nordingen, advocaat te Alckmaer, volgens procuratie op 6-10-1628 voor notaris
Pieter Diert te ’s-Gravenhage, na overdracht door Johan Lenerts Schouten, notaris te Rotterdam,
volgens machtiging op 19-9-1628 verleden voor notaris Pieter Diert te ’s-Gravenhage door jonkvrouwe Catharina van Gent te Utrecht volgens verkoop d.d. 18-9-1628 (fol. 1466).
12-6-1640: Agatha Breemans, hulde door haar schoonzoon meester Lambert d’Overschie,
advocaat voor het Hof van Holland, bij dode van haar man Hendrick Duyst van Voorhout, heer
van Sevenhuysen, volgens diens testament verleden op 21-3-1625 te ’s-Gravenhage en volgens
octrooi d.d. 23-12-1633 (fol. 1500).
Van het leen 43B is het leen 43C afgesplitst.
43C. Het ambacht van de Wilde venen met achterlenen, visserij, vogelrij, lastgeld, klerken bodeambacht.
16-6-1645: Jonkheer Wernaert van der Wel na overdracht door Lambert d’Overschie volgens
procuratie verleden op 16-6-1645 voor notaris Heribert Vosmer te ’s-Gravenhage namens
vrouwe Agatha Breman, vrouwe van Sevenhuysen (fol. 1503).
29-1-1652: Daniel van Hogendorp, baljuw en dijkgraaf, met de achterlenen persoonlijk en voor
de rest mede namens zijn mede participanten en bedijkers van Moercappel of de Wilde venen
(fol. 1505v).
ZEVENHUIZEN
44. 20 lb. per jaar uit de tiende van Zevenhuysen.
13-8-1338: Gerrit van Egmont, broer van de leenheer heer Jan van Egmont, ridder, die het leen
zal vermeerderen met 30 lb. per jaar, indien hij een huwelijk zal aangaan oveeenkomstig het
advies van zijn broer, van zijn neef heer Gerrit van Hemskerck, ridder en van Phillips van Wassenaer (fol. 399v).
45. 11½ morgen land te Sevenhuysen, belend ten noorden: Jan van der Werve, ten zuiden:
de heilige geest te Sevenhuysen, strekkende van de Lede tot de zijdwinde.
12-9-1379: Florens van der Duyn na opdracht uit eigen, te versterven op Jan, de jongste van zijn
2 zoons die hij heeft bij zijn vrouw jonkvrouwe Haesekijn Hendricksdochter van Alckemade
(fol. 523v).
..-.-1...: Jan van der Duyn bij dode van zijn vader Florens van der Duyn (fol. 524).
15-1-1415: Heynrick van der Duyn bij dode van zijn vader Jan van der Duyn (fol. 524).
46. 4 gaarden land te Zevenhuysen, belend ten noorden: Jan Coudehoven Dircxz., ten
zuiden: Godewaer Engbertsz., strekkende aan de Rotte.
..-.-1...: Gerrit Nagel na opdracht uit eigen (fol. 524).
28-2-1410: Jan Coudenhoven Dircxz. (fol. 524).
31-4-1437: Aechte, gehuwd met Pieter Feysaensz., bij dode van haar vader Jan Coudenhoven
Dircxz. (fol. 524).
47. 4½ morgen land te Sevenhuysen, belend ten noorden en ten zuiden: Wouter Gerritsz.,
evenals aan de beide einden.
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28-2-1410: Engel Jansz. na opdracht uit eigen in ruil voor 5 morgen land in Sevenhuysen (fol.
524).
25-11-1412: Florens Engelsz. bij dode van zijn vader Engel Jansz. (fol. 524v).
20-12-1441: Jan Engelsz. bij dode van Floris Engelsz. (fol. 524v).
13-1-1456: Engel Jansz. bij dode van zijn vader Jan Engelsz. (fol. 524v).
48. 50 schelling per jaar uit het ambacht Zevenhuysen.
29-4-1405: Gerrit van der Meer Floris Jansz. (fol. 526).
..-.-1410: Gerrit van der Meer, die priester is geworden, wordt het leen geweigerd, omdat hij
geen voogd heeft en verzoekt het hierna niet meer (fol. 526).
49. 50 schelling hollands per jaar uit de bede van Zeverthuysen.
1-5-1373: Gerrit Vrancke Visschersz. (fol. 526v).
13-2-1410: Gerrit Vrancke Visschersz. met ledige hand (fol. 526v).
8-2-1421: Treveys Jansz. nadat het leen was afgestorven bij dode van Gerrit Vrancke Visschersz.
(fol. 526v).
..-.-1439: Dirck van Rietwijck nadat het leen was afgestorven bij dode van Treveys Jansz. (fol.
526v).
26-1-1451: Dirck van Rietwijck, neef van de leenheer Willem, heer van Egmondt (fol. 526v).
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