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Inleiding
De hier volgende gegevens zijn ontleend aan het huisarchief Poelgeest op het Algemeen Rijksarchief en wel hiervan inv.nr. 1 en 2.
Het eerste nummer bestaat uit 2 afzonderlijke registers, elk met eigen foliëring, die reeds in het
begin van de zestiende eeuw in één band zijn samengevoegd. Deze elkaar chronologisch opvolgende registers worden hier aangehaald als A, respectievelijk B. Het hierop aansluitende register
is verdwenen, evenals de eerste dertien folio’s van het volgende register, inventaris nr. 2. Bij de
aanleg van dit register reserveerde men voor ieder leen een aantal folio’s en schreef de jongste
acte uit het nu verdwenen register als eerste acte in. De ontbrekende folio’s hebben gegevens
bevat betreffende enkele lenen in Koudekerk. Dit register wordt aangehaald als II. De latere
registers die wel aanwezig zijn, zijn in dit repertorium buiten beschouwing gelaten.
AALSMEER
1. 2½ morgen land te Calslaghen, belend ten oosten: Jacop Pietersz., ten westen: Walich
Gherijtsz., strekkend van de Drecht tot aan de verdolven kamp.
28-10-1436: Griete, natuurlijke dochter van Heynric Jacobz., na overdracht door haar vader (A,
fol. 38v).
18-7-1447: Egbert Snellenz. na overdracht door Margriete, natuurlijke dochter van Heynric
Jacopz. (A, fol. 38v).
2. 2½ morgen land te Culstaert, belend ten oosten: Gherrit Claesz., ten westen: Jonge Neel
Floren, ten noorden: Merten Cornelisz., ten zuiden: Lourijs Claesz.
..-.-15..: Claes Lourijsz. na opdracht uit eigen in ruil voor een leen van 3 morgen land (II, fol.
185).
5-8-1577: Lourijs Claesz., zoon van Claes Lourijsz. (II, fol. 195).
3-12-1617: Claes Lourisz. zoals zijn grootvader Claes Lourijsz. het uit eigen had opgedragen (II,
fol. 195).
Uit het leen 2 wordt het leen 2A afgesplitst.
2A. 4 hond land, belend ten oosten: de rest van het leen 2, ten zuiden: Cornelis Jansz.
Heereman, ten westen: Cornelis Claes Jan Ytgensz.
..-.-16..: Maerten Willemsz. na overdracht door Claes Lourisz. (II, fol. 198).
22-9-1650: Maester Willemsz., herbergier op de Bilderdam krijgt het leen ten vrij eigen in ruil
voor het leen 97 (II, fol. 198).
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3. 1 morgen land buiten het dorp Leymuyden te Aelsmeer, belend ten oosten: Pieter Leendertsz., ten zuiden: de heerweg, ten westen: Cors Thonisz., ten noorden: Jan Cornelisz.
Schout Jan.
7-1-1659: Niesgen Gerritsdochter, gehuwd met Cors Thonisz., na opdracht uit eigen in ruil voor
het leen 77A en mag bij testament over dit leen beschikken (II, fol. 208 en 208v).
7-3-1662: Niesgen Gerritsdochter, gehuwd met Cors Thonisz., krijgt het leen ten vrij eigen in
ruil voor 1 morgen land, die er ten westen aan grenst en op gelijke wijze is belend (II, fol. 209).
4. Een huis en 4½ akker land te Cudelsteert, belend ten noorden: Gherijt Vechtersz., ten
oosten: de banweg van Cudelsteert, ten zuiden: Boen Hilbrandtsz., ten westen: de landscheiding van Aelm(eer?).
16-3-1400: Mees Danelsz., gehuwd met Wendelmoet, na opdracht uit eigen (A, fol. 38).
..-.-1...: Gerijt Louwenz. krijgt het leen ten vrij eigen (A, fol. 38).
5. 7 akkers land en een geerde te Cudelsteert, belend ten zuiden: heer Dirc van Poelgeest,
ten noorden: de banweg van Cuylsteert, ten westen: de landscheiding van Calslaghen.
½ morgen houtland, belend ten zuiden: Allairt Jansz., ten noorden: Reyner Jansz., ten
westen: de banweg van Cudelsteert, ten westen (!): Allairt Jansz.
12-1-1398: Willem Jacobsz., gehuwd met Gheertruut, na opdracht uit eigen (A, fol. 37v).
..-.-1...: Jacob Willemsz. en Adriaen Willemsz. krijgen het leen ten vrij eigen in ruil voor 1
morgen land te Coudekerc (A, fol. 37v).
6. Een huis met hofstad en 12 akker land in de parochie Cuylstaert, belend ten oosten:
Gheertruut, de weduwe van Willem Jacobsz. met een leengoed, ten westen: Jan Gheerlofsz., strekkende van ‘s-Gravenheerstraat tot aan het ambacht van Calslaghen.
2-10-1414: Aernt Allairtsz. na overdracht door zijn zuster Clemense, gehuwd met Reynier Jansz.
(A, fol. 37).
4-9-1440: Clement Aerntsz. (A, fol. 37).
..-.-1459: Clement Aerntsz. met ledige hand (A, fol. 48).
..-.-1...: Jan Clementsz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor 3 morgen land te Calslaghen (A,
fol. 37).
ALPHEN
7. 1 morgen land te Alphen in Heynricx van Leeuwenweer buiten de wetering, gemeen
met de kinderen van Dirc van der Hede.
10-10-1386: Heynric Dircxz. van den Sande, niet af te sterven zolang er nakomelingen zijn van
Heynric van Leeuwen (A, fol. 32v, mogelijk dezelfde als Henric van der Hede Dircxz., als
leenman vermeld op 26-5-1412, A, fol. 41v).
8. 2 morgen land te Alphen aan de oostzijde van de Goude in Jan Scoemakerszoonsweer
(1579: in de Steke) op de west eg strekkende uit de Rijn tot aan de Toeganc. Belend ten
westen: de jonkheer van Nassauwen, (1579: meester Joachim Ipolitus), ten oosten:
Gerijt Ramp Engebrechtsz., Roemer Harmensz. en Airnt Ruevenszoonszwager te Rotterdam (1579: heer Otte van Egmont). Pachter: (1512: vroeger Jacop Aerntsz. en nu
Peter Thamesz.).
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28-12-1439: Lysbeth Jan Ghijsenzoonsdochter, weduwe van Jan Screvel Vranckenzoonsz.,
hulde door Jan Ghijsenz., die het vruchtgebruik van de helft van het leen gedurende zijn leven
heeft, te versterven op haar dochters Baelkijn en Katherine, elk voor de helft, en bij gebrek aan
deze op hun broer Jan Screvel (A, fol. 33v).
..-.-14..: Claes Ghijsenz., als leenman vermeld in 1472 (L.H. 283, fol. 71v).
31-7-1497: Alijt Claes Ghijsbertszoonsdochter, gehuwd met Dirck Aelbrechtsz. (A, fol. 33v).
..-.-1504: Jacob van Grieken na overdracht door Alijt Claes Gijsbertszoonsdochter (A, fol. 33v).
1-10-1512: Aernt van Grieken na overdracht door Claes Jacopsz. van Grieken (B, fol. 21v).
..-.-15..: Gommer van Bosschuysen, als leenman vermeld op 24-2-1577 en 26-2-1577 (II, fol. 41
en 141).
5-12-1579: Lysbeth Gommersdochter van Bosschuysen, gehuwd met Foy van Broechoven,
baljuw van Rijnlandt, als leenman vermeld op 14-10-1588 (II, fol. 190), bij dode van haar vader
Gommer van Bosschuysen (II, fol. 155).
28-10-1661: Cornelia Dircksdochter van Schoonhoven, weduwe van Jan Lambertsz. Buys te
Gouda, hulde door haar zoon meester Lambert Buys, schepen te Gouda, volgens procuratie d.d.
20-4-1660 verleden voor notaris Dirck Frandelius te Leyden, na overdracht door jonkheer Ghijsbrecht van Wijngaerden, namens zijn moeder Alida van Oudewater, weduwe van jonkheer Jacob
van Wijngaerden, volgens procuratie d.d. 11-3-1661 verleden voor notaris Johannes Keun te ‘sGravenhage, als erfgename van meester Jacob van Broekhoven (II, fol. 155).
19-8-1690: Vrouwe Agatha Buys, gehuwd met meester Jacob Bouser, oud-burgemeester van
Gouda, bij dode van haar moeder Cornelia Dircksdochter van Schoonhoven, weduwe van Jan
Lambertsz. Buys (II, fol. 155v).
9. 3 morgen land te Alphen in een weer van 8 morgen, strekkende uit de Rijn tot aan ‘sGravendwarsveld, belend ten oosten: meester Willem Dircxz., orghenist in de Sint Pieterskerk te Leyden, ten westen: heer Willem van Boschuysen, pachter: Reyner Dircxz.
24-7-1504: Franck Bouwenz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 106 (B, fol. 24).
10. 4½ morgen land te Alphen, strekkende van de Hogeburch tot in de Rijn.
15-10-1363: Jacob van den Noorde bij dode van zijn vader Dirc van den Noorde (A, fol. 32).
..-.-1467: Jan van Noerde (A, fol. 32).
..-.-1...: Aernt van Noirden Jansz. (A, fol. 32, vermeld als leenman op 23-10-1521, L.H. 286, fol.
142v).
..-.-15..: Floris Jacopsz. na verkoop bij decreet (A, fol. 32).
19-4-1577: Ermgaert Maertensdochter, gehuwd met Pieter Cornelisz., bij dode van haar broer
Willem Maertensz. (II, fol. 159).
Het leen 10 is gesplitst in 10A en 10B.
10A. 3 morgen land strekkende van de Hoghen Burcht tot aan de Rijn, belend ten oosten:
Sijmon Cornelisz. (1653: de heer Stevin, ambachtsheer van Alphen, 1675: de erfgenamen van de heer Stevin, 1686: Leendert Arentsz. Schrap), ten westen: Sijmon
Cornelisz. (1653: jonkheer Ram).
6-10-1600: Dirck Beuckelsz. na overdracht door Cornelis Martijnsz., predikant te Swadenburgerdam, volgens procuratie d.d. 7-6-1600 verleden voor notaris Matheus Evertsz. van Heyninghen en Aert Cornelisz. schoemaker en Jan Matteusz. zeylmaker als getuigen door Nathanael
Marland namens zijn moeder Ermtgen Martijnsdochter, weduwe van Pieter Cornelisz. Marland
(II, fol. 159).

3

..-.-16..: Jan Dirck Beuckelen (II, fol. 159v).
20-1-1653: Maerten Jansdochter, gehuwd met Cornelis Ermboutsz., bij dode van haar vader Jan
Dirck Beuckelen (II, fol. 159v).
6-11-1667: Jan Cornelisz. van der Jacht, onmondig, vader: Cornelis Ermboutsz. van der Jacht,
bij dode van zijn moeder Maritgen Jansdochter (II, fol. 160).
21-4-1674: Jan Cornelisz. van der Jacht mag bij testament over het leen beschikken (II, fol. 160).
15-3-1675: Dirck Cornelisz. van der Jacht bij dode van zijn broer Jan Cornelisz. van der Jacht en
draagt het leen over aan Pieter van den Bulcke, koopman te Leyden (II, fol. 160v).
11-3-1686: Johanna van Leeuwen, weduwe van Johan de Maerschalck, hulde door meester Joost
van Leeuwen, na koop voor 248 gulden 8 stuiver van Dirc Toorenvliet als curator van de boedel
van Pieter van den Bulcken (II, fol. 161).
19-7-1687: Maria de Maerschalck, hulde door meester Joost van Leeuwen, bij dode van haar
moeder Johanna van Leeuwen, weduwe van Johan de Maerschalck (II, fol. 161).
10B. 1½ morgen land strekkende van de Hoghen Burcht tot aan de Rijn, belend ten oosten: Cornelis Ewoutsz. c.s. (1653: Aert Jansz. Versloot), ten westen: Dirck Beuckelsz.
(1653: Maertien Jansdochter).
6-10-1600: Sijmon Cornelisz. na overdracht door Cornelis Martijnsz. namens Ermtgen Martijnsdochter (II, fol. 162).
5-12-1610: Cornelis Sijmonsz., onmondig, voogden: Cornelis Sijmonsz. en Gerrit Gijsbertsz.
Zael bij dode van zijn vader Sijmon Cornelisz. (II, fol. 162).
13-2-1614: Willem Dircksz. Swaen te Bodegraven na overdracht door Willem Cornelisz. Thorenburch namens Cornelis Sijmonsz., de zoon van zijn broer (II, fol. 162v).
13-4-1614: Philips Claesz. van Leeuwen, schout te Alphen, na overdracht door Willem Dircksz.
Swaen (II, fol. 162v).
20-1-1653: Barbara van Leeuwen, gehuwd met Hendrick Stevin, ambachtsheer van Alphen, bij
dode van haar vader Philips van Leeuwen (II, fol. 162v).
26-4-1657: Hendrick Stevin, ambachtsheer van Alphen, hulde door Adriaen Roosenboom,
schout te Alphen, volgens procuratie d.d. 25-4-1657, bij dode van zijn vrouw Barbara van
Leeuwen (II, fol. 163).
5-9-1670: Willemse Cornelisdochter van Staveren, weduwe van Cornelis Jansz. van Switen,
wonende in het Steek te Alphen, na koop door haar man van heer Henrick Stevin, ambachtsheer
van Alphen, blijkens een verklaring van wijlen Johan Rosenboom, schout te Alphen, maar het
leen is inmiddels verkocht aan Adriaen van Schoonhoven, notaris te Swadenburgherdam (II, fol.
163v).
19-8-1690: Leendert Schrap, mede namens Adriaen Rotteveel, na koop van Willem van Brandtwijck, heer van Blocklandt, meester Joachim Raven en Adriaen Copmoyer als curatoren van de
boedel van wijlen Adriaen Schoonhoven (II, fol. 164).
11. 6 morgen, 1 hond land te Alphen, belend ten oosten: Willem Comensz. (1...: de zusters
van Rodenborch), ten westen: Saelman van Haerlem (1...: Engbert Dircxz.), strekkende van de Rijn tot aan het gerecht van de abdis van Rijnsborch.
14-8-1390: Jan van den Rijn (A, fol. 33).
23-10-1443: Jan van den Rijn bij dode van zijn moeder Heylwijf van Rijn, gehuwd met Boudijn
Hermansz. (A, fol. 33, hij komt als leenman voor op 4-10-1452, A, fol. 23).
..-.-1...: Engbert Dirxz. (A, fol. 33).
ALKEMADE
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12. 2½ morgen land te Alcmade, belend ten noorden: Ysac Ysacsz., ten zuiden: Ant Hoeft
en Dirc Andriesz., ten westen: Dirc Claesz. met zijn zuster Erkenraet, ten oosten: Ysac
Ysaecsz.
1-7-1363: Ysac Ysacsz. (A, fol. 25).
13. De heemwerf in Alcmade, waarop Dirc Andriesz. woont, met woonhuis, molen en
bepotinge, breed aan de noordzijde 17 gaarden, strekkende van de weg oostwaarts,
groot 2 morgen. Belend ten noorden: Claesken Claesz., ten oosten en zuiden: Dirc
Andriesz.
..-.-1...: Dirc Andriesz. na opdracht uit eigen (A, fol. 26).
..-.-1...: Dirc Andriesz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 14 (A, fol. 26).
14. 3½ morgen land, belend ten zuiden: Pieter Jansz. (1484: Louwe Pietersz.), ten
noorden: Jan Ysebrantsz., (1484: Willem Mouwerijnsz.), ten oosten: de Ripewetering,
ten westen: Dirc Andriesz. (1484: Willem Dircxz.).
..-.-1...: Dirc Andriesz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 13 (A, fol. 28v).
23-11-1484: Andries Dircsz. bij dode van zijn vader Dirc Andriesz. (B, fol. 9).
12-2-1511: Dirck Andriesz. bij dode van zijn vader Andries Dircxz. (B, fol. 9).
Het leen 14 is gesplitst in 14A en 14B.
14A. 3 morgen 2 hond land, belend ten zuiden: Jan Dircxsz. en Louwerijs Mourijnsz.
(1592: Jan Direcxz. Deyserman, 1605: Dammas Jeroenen en Cornelis Louwerijsz.,
1674: Jacob Cornelisz.) ten westen: Jan van Banchem (1592: meester Jan van
Banchem, raad in de Hoge Raad van Hollandt, 1605: de erfgenamen van meester Jan
van Banchem, 1674: Leendert Jacobsz. Hartoch), ten noorden: Jan Jansz. alias Jan
Schuyen (1674: Leendert Jacobsz. Hartoch), ten oosten: de Rijpewatering en een
kenniptuin, zijnde het leen 14B.
..-.-15..: Louwerijs Pietersz., vermeld op 24-2-1577 (II, fol. 141).
10-11-1578: Jan Louwerijsz. bij dode van zijn vader Louwerijs Pietersz. (II, fol. 55).
20-4-1592: Pieter Louwerijsz. na overdracht door zijn broer Jan Louwerijsz. (II, fol. 55).
25-9-1605: Lourijs Pietersz., onmondig, mede namens zijn 3 andere broers en zusters, als
aandeel in zijn moeders nalatenschap, oom: Cornelis Willemsz. (II, fol. 55).
7-3-1618: Cornelis Pietersz. na overdracht door zijn broer Lourijs Pietersz. (II fol. 55).
12-6-1674: Jacob Cornelisz. bij dode van zijn vader Cornelis Pietersz., overleden op de Rijpwetering (II, fol. 55v).
14B. 1 hond land, belend ten westen en ten noorden: Lourijs Pietersz. (1602: Pieter Louwerijsz.), ten oosten: de Rijpwetering, ten zuiden: Jan Dircxz. Deyserman (1602: de
erfgenamen van Jan Dircxz. Deyserman).
24-2-1577: Lenaertgen Cornelisdochter bij dode van haar broer Job Cornelisz., hulde door Jan
Jansz. Schueyn, schout van Hoichmade, op verzoek van haar moeder Geertgen Dircxdochter (II,
fol. 141).
13-11-1583: Willem Korssen, gehuwd met Lenaertgen Cornelisdochter, vernieuwt de eed op
verzoek van Jan Jansz. Schuyn, schout van Hoichmade (II, fol. 141).
9-6-1602: Pieter Louwerijsz. na overdracht door Jan Eymbertsz. namens Lenaertgen Cornelisdochter, wonende op de Afterweg te Jacobswoude (II, fol. 141).
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15. 3½ morgen land in de Grote venne aan de noordeg, belend ten noorden Niese Coppen
met haar kinderen, ten oosten: Willemijn Gheertruutz., ten zuiden: Florijs Zijburghenz., ten westen: de vrouwe van Alcmade. Gelegen bij de Ripewetering in de richting van Leyden.
..-.-1...: Florijs Zijburghenz. (A, fol. 26v).
..-.-1...: Het leen is ten vrij eigen gegeven (A, fol. 26v).
16. De heemwerf (1429: Aernt Aerntszoons werf) van Tete Aernt Aertzoonsdochter met
timmering en 4 morgen land er ten noorden van gelegen te Alcmade, belend ten
noorden: heer Jan van Borsel met land dat Tete Aernt Aerntszoonsdr. van hem in leen
houdt. (1429: Claes Heer), ten oosten: de dijk die vroeger de waterkering was, ten
zuiden: Aelwijn Enghebrechtsz., gehuwd met de genoemde Tete (1429: Florijs van
Alcmade en Jan Ghisenz.), ten westen: (1429: Florijs van Alcmade). (1429: het geheel
is groot 6 morgen, waarvan het weer, genaamd Heynric Heynricszoonsweer, zich uitstrekt van de werf tot aan de weg).
..-.-1393: Tete Aernt Aerntzoonsdochter, gehuwd met Aelwijn Engelbrechtsz., te versterven op
Jacob van Grieken, haar zoon uit haar eerste huwelijk, en op Armgaerd Aelwijn Engelbrechtszoonsdochter, haar dochter, gezamenlijk en vervolgens op de langst levende van beiden, behoudens de lijftocht van haar man aan de helft van het leen (A, fol. 27).
19-2-1429: Ermgaert Aelwijn Enghelbrechtsdochter, gehuwd met Jan Ghisen, te versterven op
haar dochter Lysbet, bij gebreke van deze op haar beide dochters Ballike en Kathrine, gewonnen
bij Jan Screvel, en bij gebreke van hen beiden op hun broer Jan Screvel, alles behoudens de
lijftocht van haar man aan de helft van het leen (A, fol. 28).
24-6-1446: Het leen wordt ten vrij eigen gegeven (A, fol. 28).
17. 4 morgen land te Alcmade in Roelof Aerntzoonsveen, belend ten westen: Floris van
Alcmade (1568: de erfgenamen van Heynric Claesz.), ten noorden: Aelbrecht Dircxz.
en de erfgenamen van Floris Paedz. (1568: Hubrecht Jansz.), ten oosten: het Brasenmeer, ten zuiden: het Westmeertje (1568: Jan Jansz. van Tol) (XV B: bewoond door
Jacob Berwoutsz. van Grieken).
..-.-1448: Lysbet Jan Gijsbrechtszoonsdochter na opdracht uit eigen te versterven op Jacob van
Grieken (A, fol. 29).
..-.-14..: Jacob van Grieken, als leenman vermeld in 1472 (L.H. 283, fol. 71v), mogelijk identiek
met Jacob Berwoutsz. van Grieken (losse acte, B, fol. 25).
13-2-1482: Jacob van Grieken bij dode van zijn vader Jacob van Grieken (A, fol. 29).
31-7-1512: Claes Jacobsz. van Grieken bij dode van zijn oom Jacob van Grieken en draagt het
leen over aan Aernt van Grieken (A, fol. 29 en B, fol. 28).
10-9-1566: Jan Jansz. van Tol te Reynsaterwoude na overdracht door Hubrecht Jansz. (II, fol.
133).
18. 4 morgen land te Alcmade, genaamd de Woutkamp, belend ten zuiden: de vrouwe van
Alcmade met land, dat Michiel Gherijt Diddens van haar in leen houdt (1478: Aelwijn
Jansz., 1579: Jan Dircxz. Deyserman en de erfgenamen van Andries Dircxz. Deyserman, 1653: de weeskinderen van Huybert Jansz. Backer en Claes Jacobsz. Vercade),
ten noorden: Andries Dircxz. en Reyner Reynersz. (1579: Jan Mathijsz., 1653: de
weduwe en erfgenamen van Jan Gerritsz. Jan Thijssen), ten oosten: Jan Claesz. met
zijn zuster Erkenraet en Gheertruut Coman IJsbrantsdochter (1478: Jan Aertsz.
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1579: Anthonis Andriesz., 1652: de nieuwe sloot), ten westen: Andries Dircxz., (1579:
Alewijn Andriesz., 1653: de kercksloot).
23-9-1365: Liclaes Pietersz. (A, fol. 27v).
..-.-1...: Geertruud Pieter Liclaeszoonsdochter, gehuwd met Gerijt Reynersz. (A, fol. 27v).
10-11-1471: Ghijs Reyersz. (A, fol. 27v).
16-2-1478: Dirck Ghijsbertsz. (A, fol. 27v).
15-3-1497: Dirck Franckenz. (A, fol. 27v en B, fol. 18).
17-5-1579: Lenaertgen Cornelisdochter, hulde door Alewijn Andriesz., bij dode van haar moeder
Gheertruydt Dircksdochter (II, fol. 129).
13-11-1583: Willem Korsz., gehuwd met Lenaertgen Cornelisdr., vernieuwt de eed op verzoek
van Alewijn Andriesz. (II, fol. 129).
13-7-1585: Egbert Jansz. te Hoichmade bij dode van zijn broer Willem Jansz. (II, fol. 129).
1-7-1593: Egbert Jansz. te Hoichmade mag bij testament over het leen beschikken (II, fol. 129v).
4-12-1594: Catharina Jansdochter te Hoichmade, hulde door Cornelis Willemz. Ket, schout te
Coudekerck, volgens procuratie verleden d.d. 3-7-1594 voor notaris Dirck van Egmond te
Leyden, bij dode van haar man Egbert Jansz. volgens diens testament d.d. 4-7-1593 (II, fol. 130).
10-11-1636: Cors Willemsz. na overdracht door zijn moeder Lenaertgen Cornelisdochter,
weduwe van Willem Corsz., geassisteerd door Cors Ghijsen (II, fol. 130).
20-1-1653: Maritge Willemsdochter, gehuwd met Mauring Laurisz., bij dode van haar broer
Cors Willemsz. (II, fol. 130v, zij mag op 29-4-1653 bij testament over het leen beschikken, II,
fol. 131).
12-4-1663: Lauris Maurisz., mede namens zijn 4 zusters, bij dode van zijn moeder Maritge Willemsdochter (II, fol. 131v).
11-3-1664: Philippus Cuenens, hulde door Jan Dircksz. Butterman in Den Hage volgens procuratie verleden d.d. 2-3-1664 door zijn vader meester Johan Cuenens voor notaris Silvester van
Swanenburch te Leyden, na overdracht door Lauris Maurisz., mede namens Maritien Maurisdochter, gehuwd met Cornelis Cornelisz. Hoogenboom, Annetien Maurisdochter, gehuwd met
Cornelis Willemsz., Willemien Maurisdochter en Maertien Maurisdochter, gehuwd met Jan
Cornelis Fransz. volgens procuratie verleden d.d. 2-2-1664 voor notaris Frans Doude te Leyden
(II, fol. 132).
7-6-1674: Pieter Cuenens, onmondig, hulde door Dirck Verhagen, notaris, volgens procuratie
verleden d.d. 7-6-1674 door Susanna Calanderijn, weduwe van Johan Cunens, schepen te
Leyden, voor notaris Abraham Verhagen aldaar, bij dode van zijn broer Philippus Cunens (II,
fol. 132v).
11-10-1689: Pieter Cuenens doet zelf hulde (II, fol. 132v).
19. 4 made land met het erop staande huis te Alcmade, belend ten zuiden: Wendelmoet
Wibrants, ten nobrden: de heren van Sint Johan, ten oosten: de oude wetering, ten
westen: de Ghowe.
7-7-1339: Wijbrant Ghesenz. (A, fol. 25v).
..-.-1...: Het leen is ten vrij eigen gegeven (A, fol. 25v).
HAZERSWOUDE
20. Een weertje land te Haserswoude in het Westende buiten aan de Notweg, belend ten
oosten: Claes van Ghelre en Coman Dirc, aan de landzijde: Claes Jansz., ten noorden:
Jonghe Jan, ten zuiden: de Notweg.
25-6-1391: Claes Jansz. (A, fol. 21v).
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12-11-1446: Willem Claesz. koopt het leen ten vrij eigen (A, fol. 21v).
21. 1 morgen land te Haserswoude, belend ten oosten: Clays Boyt (1496: Anthonis Henricksz., 1552: Evert Cornelisz., 1591: Ermtgen Willemsdochter, 1637: Reyer Cornelisz.
Buytevest, 1640: Claes Jansz. Guldemont, vleeshouwer, 1663: de heer Hoogeveen), ten
noorden: Heer Bartholomeus van Raephorst (1496: de hofstad van Rijneborch), ten
westen: Willem Jacobsz. (1496: Claes Woutersz. 1552: Michiel Gerritsz., 1591: Gerrit
Clementsz., 1598: - en Adriaen Pietersz., 1637: Pieter Dircksz. schoenmaker en Willem
Pietersz., 1640: Willem Pietersz. Olyslagher, 1663: Jan Dielofsz. te Woerden), ten
zuiden: Dirck Florijsz. (1498: Symon Woutersz. 1552: de dwarswatering), gelegen in
een kamp (1591: groot 6 morgen, toebehorende aan Pieter Gerritsz.).
2-4-1391: Dirc Florijsz. (A, fol. 19).
..-.-1...: Aelbrecht Dircsz. bij dode van zijn vader Dirc Florijsz. (A, fol. 19).
1-5-1466: Dirc Aelbrechtsz. (A, fol. 19).
12-1-1496: Adriaen Dirxz. bij dode van zijn vader Dirc Aelbrechtsz. (A, fol. 19 en B, fol. 17).
14-9-1513: Clais Woutersz. na overdracht door Adriaen Dircxz. (B, fol. 17).
24-10-1552: Michiel Gerritsz. na overdracht door Gerrit Louwerisz. (II, fol. 105, als leenman
vermeld op 26-2-1589, II, fol. 101).
7-1-1591: Louwerijs Gerritse bij dode van zijn broer Michiel Gerritsz. (II, fol. 105).
15-11-1598: Willem Louwerisz., oom: Pieter Gerritsz., bij dode van zijn vader Louwerijs Gerritsz. (II, fol. 105).
2-2-1637: Willem Pietersz., wonende op Rijnenburch, neef van - en na overdracht door Willem
Lourisz. te Koudekerck (II, fol. 105v).
19-9-1641: Jan Mathijsen van Toll, veertig raad van Leyden, ten behoeve van het weeshuis
aldaar volgens procuratie d.d. 17-9-1641, na overdracht door Willem Claisz. Keth, herbergier te
Coudekerck, namens Willem Pietersz. Olyslagher te Woerden volgens procuratie verleden d.d.
18-3-1640 voor notaris Foyt Gijsbertsz. van Sijp te Leyden (II, fol. 106).
24-4-1653: Jan Meyndertsz. van Akeren, weesvader, ten behoeve van het weeshuis na dode van
Jan Mathijsz. van Toll (II, fol. 107).
12-4-1663: Meester Johan Cunens ten behoeve van het weeshuis na dode van Jan Meyndertsz.
van Akeren (II, fol. 109v).
7-8-1674: Bernert van Tongeren ten behoeve van het weeshuis na dode van meester Johan
Cunens (II, fol. 108).
22. 1 morgen land te Hazerswoude, gemeen met Mathijs Gherijtsz. en Claes Claesz.,
belend aan de zeezijde: Adriaen van Raephorst, aan de landzijde: Mathijs Gherijtsz.,
strekkend uit de Rijn tot aan het veenveld.
2-10-1419: Dirc Claesz. (A, fol. 22v, als leenman vermeld op 19-4-1439, A, fol. 44v).
23. 1 morgen land te Hazerswoude belend ten westen: Huge Jansz. (1486: Cornelis
Claesz.) ten oosten: Pieter Jacobsz. (1486: Jan Vredericxz.), ten zuiden: Pieter Jacobsz.
(1486: Jan Poerter) en ten noorden: Allairt Aerntsz. (1486: Vranck Jacobsz.).
11-6-1451: Dirc Claesz. na opdracht uit eigen (A, fol. 22v, als leenman vermeld op 20-10-1460,
A, fol. 5v).
23-6-1466: Anthonis Henricxz. na overdracht door Coen Jansz. (B, fol. 14, als leenman vermeld
op 24-8-1505, B, fol. 25).
18-12-1512: Heynrick Thonisz. bij dode van zijn vader Thonis Heinricxz. (B, fol. 14).

8

24-11-1513: Maritge Heinricksdochter, hulde door Symon Pietersz., en draagt het leen over aan
Jan Cornelisz. (B, fol. 14).
24. 1 morgen land te Hazerswoude, belend ten westen: Joris Claesz. en Aernt Pieter Gerritsz. (1589: Joris Claesz. te Coudekerck en Aernt Pieter Gherritsz. te Haserswoude,
1686: Gerrit van der Marck), ten oosten: Henrick Claesz. en Ghijsbrecht Florisz.
(1589: Henrick Claesz. met zijn broer Jan Claesz. en Gijsbrecht Florisz., 1686: Doctor
Hoogeveen c.s. en de erfgenamen van Jan Roelen van Leeuwen), ten noorden: Henrick
Claesz. (1589: Jan Claesz., 1686: de erfgenamen van Jan Roelen van Leeuwen), ten
zuiden: Ghijs Florisz. (1589: Ghijs Florisz. of de Piswetering).
3-11-1578: Heynrick Claesz. na overdracht door Grietgen Dircxdochter met haar zoon Willem
Cornelisz. (II, fol. 109).
5-3-1589: Jan Claesz. na overdracht door zijn broer Heynrick Claesz. (II, fol. 109).
18-3-1641: Roelof Jansz. te Hazerswoude bij dode van zijn vader Jan Claesz. (II, fol. 109).
24-4-1653: Jan Roelofsz. van Leeuwen te Hazerswoude, onmondig, oom: Arien Dircksz. van
Claver, bij dode van zijn vader Roelof Jansz. (II, fol. 109v).
11-5-1686: Roelof Jansz. van Leeuwen bij dode van zijn vader Jan Roelofsz. van Leeuwen en
draagt het leen over aan Adriaen Wittert van der Aa (II, fol. 110).
25. 1 morgen land te Hazerswoude in een weer, strekkende van de voirweg tot aan de
oude dwarswetering, belend ten oosten: Vranck Gerritsz. en de erfgenamen van
Marijtge Claesdochter, ten westen: Aernt Cornelisz. (1582: deels in een perceel van 6½
morgen, strekkende van de nieuwe vaart noordwaarts tot de dwarswetering, belend
ten westen: Cornelis Cornelisz. jonge Coninck als erfgenaam van Cornelis Jansz.
Wittebol en Heynrick Gerritsz., ten westen: Willem Cornelisz., schoenmaker te
Leyden, gehuwd met een dochter van Aernt Cornelisz.; deels in een perceel van 7
morgen ten zuiden van het andere strekkende van de nieuwe vaart zuidwaarts tot de
voirweg, belend ten westen: Willem Cornelisz. en ten oosten: Cornelis Cornelisz. jonge
Coninck en de erfgenamen van Claes Lambrechtsz. te Leyden).
..-.-1...: Adriaen Cornelisz. bij dode van zijn moeder Marijtge Claesdochter, weduwe van
Pouwels Adriaensz. (II, fol. 121).
13-10-1578: Louweris Willemsz. nadat het leen bij wanverzoek door de kinderen van Ouwe
Adriaen Cornelisz. aan de leenheer was vervallen (II, fol. 121).
11-2-1582: Hubrecht Adriaensz. te Hazerswoude, die het eerste weer uit de desolate boedel van
Ouwe Adriaen Cornelisz. had gekocht, na overdracht door Louweris Willemsz. te Coudekerck.
Het tweede weer was toegedeeld aan Vranck Gerritsz., uit wiens desolate boedel het gekocht
werd door Heynrick Pietersz. van Merenborch, die het verkocht aan Cornelis Huygensz.
Hiervoor krijgt hij het gedeelte in dit tweede weer ten vrij eigen in ruil voor de opdracht van ½
morgen land in het eerste (II, fol. 121).
21-1-1603: Hubrecht Adriaensz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 26 (II, fol.
121v).
26. 1 morgen land in een perceel van 2 morgen 4½ hond, belend ten westen: Crijn scheepmaker en Nijs Cornelisz. c.s. (1609: Pieter van Eyntoven, baljuw en schout van Haserswoude, 1674: Dirck Goederse Arnewap), ten oosten: de weduwe van Jacob Jansz.
Wittebol (1609: Jan Jacobsz. Wittebol, 1674: Pieter Reynertsz.), ten noorden: de molenwatering van de Gheermolen (1609: Symon Ewitsz., 1674: de erfgenamen van Jan
Hillebrantsz. Bloem), ten zuiden: de nieuwe vaart.
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21-1-1603: Hubrecht Adriaensz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 25 (II, fol. 121v).
26-12-1603: Cornelis Huybrechtsz. na overdracht door zijn vader Huybrecht Adriaensz. voor
zijn moederlijk erfdeel (II, fol. 122).
9-8-1609: Jan Jacobsz. Keth te Haserswoude na overdracht door Cornelis Huybertsz. (II, fol.
122).
14-3-1641: Jacob Hubertsz. van Rhijn te Haserswoude, broer van de in 1609 vermelde Cornelis
Huybertsz., na koop d.d. 13-8-1615 van het gehele perceel van Jan Jacobsz. Keth, blijkens een
attestatie d.d. 14-1-1641 afgelegd door Cornelis Jacobsz. Craen, oud 72 jaar, en Jan Cornelisz.,
welgeboren man te Haserswoude, oud 56 jaar (II, fol. 122).
12-6-1674: Gerrit Jacobsz. van Rijn bij dode van zijn vader Jacob Hubertsz. van Rijn (II, fol.
123).
27. 2½ morgen land te Hazerswoude.
Het leen 27 is gesplitst in de lenen 27A, 27B en 27C.
27A. 3½ hond land te Hazerswoude in een kamp van 15½ hond, belend ten westen: Aert
Willemsz. (1596: Pous Gerritsz., 1609: Jan Claesz. en Claes Jansz.), ten oosten: Quirijn Aertsz. (1596: Lenaert Lenaertsz. van Toll, 1626: Maritge Woutersdochter), ten
zuiden: Jan Louwerisz. (1596: Willem Jansz., 1602: Symon Cornelisz., 1609: de
Delft), ten noorden: de dwarswatering (1502: Willem Jansz., 1609: Maritge IJsbrantsdochter de Bije, 1626: Claes IJsbrantsz. de Bije, 1642: Marija de Bije met haar
zuster).
30-7-1581: Salomon Jorisz. Schooneman bij dode van zijn vader Joris Cornelisz. Schooneman
(II, fol. 97).
3-6-1596: Clara Jansdochter, broer Jan Jansz., bij dode van haar man Salomon Jorisz. Schooneman (II, fol. 97).
9-4-1602: Willem Jansz. na overdracht door Jan Jansz. namens zijn zuster Clara Jansdochter (II,
fol. 97v).
18-1-1609: Maritge IJsbrants de Bije, onmondig, oom: Adriaen Arentsz. van Leeuwen, na overdracht door Willem Jansz. (II, fol. 97v).
17-10-1626: Claes IJsbrantsz. de Bije bij dode van zijn zuster Maritge IJsbrants de Bije (II, fol.
98).
9-12-1642: Marya de Bije, voogd: meester Nicolaes de Bije, bij dode van haar vader Claes IJsbrantsz. de Bije (II, fol. 98).
27B. 5 hond land in een kamp (1609: van 15½ hond), belend aan de zeezijde: Dirck
Vranckenz. (1609: Jan Claesz. timmerman en Wouter Jansz.), aan de landzijde:
Cornelis Adriaensz. (1588: Wouter Jansz., 1609: Cornelis Jacobsz. 1626: Marijtge
Woutersdochter), ten zuiden: Jacob Alewijnsz. en Dirck Jansz. Wittebol (1609:
Maritge IJsbrants de Bije, 1626: Claes IJsbrantsz. de Bije, 1642: Maria de Bije),
strekkende uit de dwarswetering noordwaarts tot in de Rijn, gemeen met Jan Willemsz. met het land, dat zijn vader gekocht heeft van de kerk van Hazerswoude.
27-7-1563: Jan Willem Louwen (II, fol. 89).
11-1-1588: Willem Jansz. bij dode van zijn vader Jan Willem Louwenz. (II, fol. 89).
18-1-1609: Marijtge IJsbrantsdochter de Bije, onmondig, oom: Ariaen Arentsz. van Leeuwen, na
overdracht door Willem Jansz. (II, fol. 89).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 27A (II, fol. 89v en 90).
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27C. 6½ hond land (1593: waarop een huis staat, genaamd De Leenacker), belend ten
oosten: Cornelis Adriaensz. Lodder als erfgenaam van Claes Dircksz. Eenoige (1509:
Lenaert Lenaertsz. van Tol c.s., 1663: Arien Lenertsz. Tol), ten westen: Willem
Ewoutsz. (1583: Aert Willemsz., 1589: Pous Gherritsz. tot de nieuwe vaart en Boeyen
Dircksz. tot de Voerweg, 1593: - en Adriaen Jansz. Moy, 1663: Cornelis Cornelisz.
van Toll en Cornelis Louwerisz.), ten noorden: de erfgenamen van Joris Cornelisz
Schooneman (1589: Salomon Jorisz. Schooneman, 1601: Clara Jansdochter, wed.
van Salomon Jorisz. Schooneman, 1663: Cornelis Huygen Maerlevelt), ten zuiden: de
heerweg (1589: de Voirweg).
22-8-1581: Jacob Doessensz. na overdracht door Jan Louwerijsz. (II, fol. 93).
3-1-1583: Cornelis Joostensz. na overdracht door Jacob Doessenz. (II, fol. 93).
5-2-1589: Dirck Boeyenz. na overdracht door Cornelis Joostensz. (II, fol. 93v).
2-5-1593: Adriaen Claesz. Molenaer na overdracht door Dirck Boeyenz. (II, fol. 93v).
15-4-1601: Symon Cornelisz. na overdracht door Adriaen Claesz. Molenaer (II, fol. 94).
16-8-1642: Cornelis Symonsz. na overdracht door zijn vader Symon Cornelisz. te Haserswoude
(II, fol. 94).
12-4-1663: Cornelis Cornelisz. Wittemoer, onmondig, mede namens zijn zuster Annetge Cornelisdochter Wittemoer, bij dode van zijn vader Cornelis Symonsz. Wittemoer, die op 16-7-1644
octrooi had ontvangen om met zijn vrouw Hilgont Dircxdochter bij testament over het leen te
mogen beschikken, beiden overleden te Haserswoude, hulde door meester Abraham van Heuckelom, chirurgijn te Haserswoude (II, fol. 94v, 31-8-1664: het leen wordt onversterfelijk gemaakt
ten behoeve van Ewout Cornelisz. Craen en meester Abraham Heuckelom als voogden van de
weeskinderen, II, fol. 95).
18-12-1666: Cornelis Cornelisz. Wittemoer te Amsterdam mag bij testament over het leen beschikken (II, fol. 95v).
15-8-1672: Cornelis Cornelisz. Wittemoer krijgt na het overlijden van zijn zuster Annetje Cornelisdochter Wittemoer het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 27D (II, fol. 96).
27D. Een huis staande op het vroegere leen 27C, belend ten noorden: de nieuwe vaart, ten
zuiden: de heerweg, ten westen: Claes Alaertsz. Snouckaert, ten oosten: Hendrick
Craen.
15-8-1672: Cornelis Cornelisz. Wittemoer na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 27C (II, fol.
96).
15-10-1689: Cornelis Cornelisz. Wittemoer met ledige hand (II, fol. 96).
28. 1½ morgen land te Hazerswoude, belend aan de zeezijde: Dirc Claes Goelenz., aan de
landzijde: Vranck Woutersz., strekkende van de oude dwarswetering tot aan de
nieuwe dwarswetering.
20-3-1495: Dirck Claes Goelenz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 44 te versterven op
zijn dochter Neel, gehuwd met Lou Jansz. (B, fol. 15).
18-12-1498: Dirck Claesz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 29 (B, fol. 15).
29. 3 morgen land, strekkende van de Notweg (1658: de Voorweg) tot aan de Boschcoper
piswetering (1566: de Boscoper ka), belend aan de zeezijde: de kapelrie van Haserzou
(1658: gepacht door Dirck Jansz. te Boscoop), en aan de landzijde: Claes Jan Claesz. te
Leyden (1566: Cornelis Cornelisz., 1584: Claes Jansdochter, de weduwe van Claes
Meeusz. van Leeuwen, 1629: Pieter Fredericksz., 1658: de weduwe van Pieter
Fredericksz.).
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18-12-1498: Dirck Claesz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 28 (B, fol. 15).
10-3-1501: Willem Claes Dircxzoonsz., oud 5 jaar, krijgt uitstel van hulde tot hij mondig zal zijn
(B, fol. 15).
24-10-1510: Willem Claesz. bij dode van zijn vader Claes Direxz. (B, fol. 15).
..-.-15..: Wille Jansz. van Leeuwen na overdracht door Gerrit Bouwensz., schout te Boscoop (II,
fol. 117).
30-11-1566: Claes Meeusz. van Leeuwen te Boscoop na overdracht door Wille Jansz. van
Leeuwen te Alphen (II, fol. 117).
13-5-1584: Jan Claesz. van Leeuwen, onmondig, oom: Aem Meeusz. van Leeuwen, bij dode van
zijn vader Claes Meeusz. van Leeuwen en draagt het leen over aan zijn moeder Claer Jansdochter, hulde door Cornelis Jeronimusz. (II, fol. 117v).
24-7-1629: Cornelis Cornelisz., gehuwd met de dochter van Frederick Pietersz. na overdracht
door Clara Jansdochter, gehuwd met Frederick Pietersz. (II, fol. 117v).
24-4-1658: Jan Cornelisz. aan de Goudtkade te Rewijck, bij dode van zijn vader Cornelis Cornelisz. (II, fol. 118).
17-2-1669: Jan Cornelisz. van Rijn te Haserswoude mag bij testament over het leen beschikken
(II, fol. 118).
30. Een kamp land in de Gheer (1459: groot 3 morgen te Hazerswoude), belend aan de
zeezijde: de graaf van Hollant (1459: heer Jan van Montvoerde, 1589: Willem Cornelis
Fredericksz. 1620: de weduwe van Jan Leendertsz.), aan de landzijde: Dirc van
Sweeten (1406: de kapelrie van Zwieten, 1589: meester Pouwels Buys, 1620: Cornelis
Buys in den Hage), ten noorden: heer Bartholomeus van Raephorst (1469: Adriaen
van Raperst, 1486: de dwarswatering) en ten zuiden: Aernt Smit (1459: de broederschap van het heilig kruis van Hazerswoude).
26-6-1392: Corpenanne Jacobsz. na opdracht uit eigen (A, fol. 18).
23-6-1438: Kerstijn, gehuwd met Vrank Claesz. (A, fol. 18).
4-10-1452: Alijt Willem Symonszoonsdochter, gehuwd met Vranck Symonsz., bij dode van haar
moeder Kerstijn Coppenanne Jacobszoonsdochter (A, fol. 18).
16-10-1459: Willem Willemsz. na overdracht door zijn moeder -Alijt Willemsdochter (A, fol.
17v).
..-.-14..: Claes Jansz. (A, fol. 17v, als leenman vermeld in 1472, L.H. 283, fol. 71v).
4-12-1486: Maritge Claes Janszoonsdochter, gehuwd met Willem Hughenz., bij dode van haar
vader Claes Jansz. (9, fol. 6).
25-7-1496: Willem Ghelresz. (9, fol. 6).
16-8-1579: Aernt Cornelisz. na overdracht door zijn zuster Aeltgen Cornelisdochter, gehuwd
met Jan Heyndricxz. (II, fol. 101).
26-2-1589: Hubrecht Cornelisz. na overdracht door Aernt Cornelisz. (II, fol. 101, op 13-3-1610
mag hij bij testament over het leen beschikken, II, fol. 101v).
10-11-1620: Willem Reyersz., weduwnaar van Cunera Cornelisdochter te Haserswoude voor de
helft en voor de andere helft Willem Claesz. aan de Groenendijck te Haserswoude, Janneke
Cornelisdochter en de kinderen van Geertje Cornelisdochter, allen kinderen en kleinkinderen van
Marijtge Cornelisdochter als erfgenaam van Huybert Cornelisz. Locq (of Loek, II, fol. 101).
28-8-1629: Cornelis van Campen na overdracht door Willem Reyersz., weduwnaar van Cunera
Cornelisdochter te Haserswoude voor de helft, Willem Claesz. aan de Groenendijck te Haserswoude voor een vierde deel, deze laatste tevens als oom van moederszijde van de twee onmondige kinderen van Willebort Symonsz., weduwnaar van Geertje Cornelisdochter, met toestemming van Gijsbert Jacobsz. van der Codden en Pieter Claesz. weeslieden van Warmont, voor een
vierde deel (II, fol. 102).
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16-4-1640: Jacob van Campen bij dode van zijn vader Cornelis van Campen (II, fol. 102v).
5-9-1670: Gijsbertus van Campen bij dode van zijn vader Jacob van Campen (II, fol. 103).
5-11-1676: Cornelis van Campen, onmondig, hulde door Thonis Thonisz. en Willem Thonisz.
volgens procuratie verleden op 15-10-1676 voor notaris Adriaen Loek te Amsterdam door
Hendrick Molenaer, Nicolaes Geelland en Michiel Cloeck aldaar als testamentaire voogden, bij
dode van zijn vader Gijsbert van Campen (II, fol. 103v).
29-10-1689: Cornelis van Campen doet zelf hulde (II, fol. 103v).
31. 4 morgen land te Hazersoude, belend aan de zeezijde: Claes Maertsz. de houtcoper te
Leyden (1576: Maritge Adriaensdochter, weduwe van Eewout Cornelisz., 1587: Claes
Mathijsz., zwager van Cornelis Ewoutsz. Schooneman, 1592: Cornelis Pieter Thomasz.), aan de landzijde: Willem Brant (1576: IJsbrant Claesz., 1592: Cornelis Lenaertsz. en Aechte Cornelisdochter, weduwe van Cornelis Nijsen), strekkende van de
oude dwarswetering tot aan de nieuwe dwarswetering (1576: aan de zuidzijde: 1587:
aan de nieuwe vaart).
20-3-1495: Claes Dircx Goelenz. na opdracht uit eigen (B, fol. 16).
14-12-1498: Cornelis Aertsz. na overdracht door Claes Dircx Goelenz. (B, fol. 15).
27-8-1576: Maritge Adriaensdochter, weduwe van Eewout Cornelisz. Schooneman, hulde door
Roelof Adriaensz. te Hazerswoude, bij dode van haar vader Adriaen Cornelisz. (II, fol. 113).
5-1-1587: Cornelis Eewoutsz. Schooneman bij dode van zijn moeder Maritge Adriaensdochter,
weduwe van Eewout Cornelisz. Schooneman en draagt het leen over aan Hendrick Adriaensz.,
gehuwd met Machteld Ewoutsdochter (II, fol. 113).
20-4-1592: Cornelis Lenaertsz. na overdracht door Hendrick Adriaensz. Craen (II, fol. 113v).
Het leen 31 is gesplitst in 31A en 31B.
31A. 2½ morgen land, belend ten oosten: Cornelis Lenaertsz. en de erfgenamen van
Aechte Cornelisdochter, weduwe van Cornelis Nijsen (1609: Willem Meesz., 1640:
Dirck Gerritsz., 1674: de erfgenamen van Ariën Dircksz. Keyser), ten westen:
Cornelis Pieter Thomasz. (1674: Cornelis Doesen en Neeltien Doesen), ten noorden:
Cornelis Pieter Thomasz. (1674: de weduwe van Lauris Daneelsz.) en ten zuiden: de
nieuwe vaart of kerckweg.
22-12-1598: Jacob Symonsz. na overdracht door Cornelis Lenaertsz. (II, fol. 113v).
14-10-1601: Pieter Pietersz. na overdracht door Jacob Symonsz. (II, fol. 114).
1-2-1609: Pieter Pietersz., onmondig, oom: Cornelis Pietersz., bij dode van zijn vader Pieter
Petersz. (II, fol. 114).
14-3-1610: Jan Ariensz. Backer na overdracht door Cornelis Pieter Thomasz. als oom van Pieter
Pietersz. (II, fol. 114).
6-4-1640: Jan Cornelisz., oud 6 jaar, voogd: Jacob Huybertsz. te Hazerswoude, bij dode van zijn
vader Cornelis Jansz. Backer en van zijn grootvader Jan Adriaensz. Backer (II, fol. 114v).
12-6-1674: Grietien Ariënsdochter, weduwe van Jan Cornelisz. van Rijn, bij dode van haar man
Jan Cornelisz. van Rijn, volgens diens testament gepasseerd d.d. 7-9-1670 voor notaris Boot te
Haserswoude, en octrooi d.d. 17-3-1669 (II, fol. 115).
19-10-1689: Cornelis Jansz. van Rhijn vernieuwt de eed ten behoeve van Grietge Ariëns van
Rhijn volgens procuratie verleden op 19-10-1689 voor notaris van Swieten te Leyden (II, fol.
115).
31B. 1½ morgen land, belend ten oosten: Aechte Scheepmakers (1657: Gerrit Jansz.,
1674: de heer Petrus Broeckhoven), ten westen: Cornelis Pieter Thomasz. (1657:
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Lauris Daneelszn. Broecklandt te Coudekerck, 1674: de weduwe van Lauris Danielsz. Broecklandt), ten noorden: de oude dwarswatering, ten zuiden: Cornelis Lenaertsz. (1657: de kinderen van Cornelis Jansz. Backer, 1674: de weduwe van Jan
Cornelisz. van Rijn).
7-3-1593: Cornelis Pieter Thomasz. na overdracht door Cornelis Lenaertsz. (II, fol. 125).
9-12-1642: Pieter Cornelisz. bij dode van zijn vader Cornelis Pieter Thomasz. (II, fol. 124).
14-3-1657: Lauris Daenneelsz. Broecklandt na overdracht door Pieter Cornelisz. Thoomen (II,
fol. 125v).
12-6-1674: Willem Lauwrensz. Broecklandt bij dode van zijn vader Lauwrijs Daenelsz. Broecklandt (II, fol. 126).
32. 1 akker land te Haserswoude, strekkende van de overweg tot in de Rijn, belend aan de
landzijde: Pieter Willem Boudensz. (1448: Kerstant Evertsz.) en aan de zeezijde:
Adam Gherijtsz. (1448: Hughe Willemsz.).
28-5-1392: Adaem Gherijtsz. na opdracht uit eigen (A, fol. 22).
..-.-1...: Gherijt Adaemsz. bij dode van zijn vader (A, fol. 22).
31-3-1448: Joest Hughe Hermanszoonsz. na overdracht door Gerijt Adaemsz. (A, fol. 22).
..-.-1464: Joest Hughe Hermanszoonsz. krijgt het leen ten vrij eigen en zal hiervoor ander goed
opdragen (A, fol. 22).
33. 1 akker te Haserswoude, belend ten oosten: Jan Dirc Grietenz., ten westen: Claes Wilbortsz. en Agnies, de weduwe van Pieter Camerlinc, strekkende van de Voirweg tot in
de Rijn.
13-11-1428: Martgen Pieter Camerlincsdochter, gehuwd met Claes Wilboertsz., na opdracht uit
eigen (A, fol. 19v).
..-.-1444: Alijt Claes Wilboertsdochter, gehuwd met Aelbrecht Gerijtsz. (A, fol. 19v).
17-7-1450: Claes Aelbrecht Gerijtszoonsz. bij dode van zijn moeder Alijt (A, fol. 19v, hij komt
reeds op 18-7-1447 als leenman voor, mogelijk als voogd van zijn moeder, A, fol. 38v).
34. 1 akker land te Haserswoude, strekkende van de Voerweg tot in de Rijn, belend aan de
landzijde: Jan Gherijtsz. (1463: Dirc Gherijtsz.), ten westen: (1463: Huech Willemsz.).
26-6-1392: Jan Gherijtsz. na opdracht uit eigen (A, fol. 18v).
5-10-1463: Margriet Willem Pouwelszoonsdochter (A, fol. 19v).
35. 1 akker land te Haserswoude, strekkende van de Voirweg tot in de Rijn, belend aan de
landzijde: Coppenanne Jacopsz., Coppenanne Claesz. en Jacob Everaertsz. (1495:
Griet, de weduwe van Neel Aertsz.), aan de zeezijde: Coppenanne Claesz. (1495: Jan
Aerntsz. en Margriet, de weduwe van Neel Aerntsz.).
26-6-1392: Coppenanne Claesz. na opdracht uit eigen (A, fol. 17v).
..-.-1...: Jacob Coppenannenz. (A, fol. 17v).
..-.-1429: Geertruyt Willemsdochter (A, fol. 17v).
29-6-1482: Willem Melisz. bij dode van zijn tante Geertruyt Willemsdochter (B, fol. 4, als
leenman vermeld op 5-12-1486, A, fol. 23).
20-3-1495: Russent Willemsdochter, gehuwd met Jan Aerntsz., bij dode van haar vader Willem
Melisz. (B, fol. 4).
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5-1-1508: Jan Cornelisz. bij dode van zijn moeder Lysbeth Willem Meliszoonsdochter, gehuwd
met Cornelis Hughensz. (B, fol. 4).
36. 1 akker land te Hazerswoude, strekkend van de Rijn tot de Achterweg, belend ten
oosten: Henric IJsbrantsz., ten westen: Jacob Woutersz.
7-10-1390: Wouter Jacobsz. na opdracht uit eigen (A, fol. 19v).
3-1-1442: Jacob Woutersz. (A, fol. 19v).
19-5-1466: Pieter Symonsz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 37 (A, fol. 19v en
23v).
37. 2 akkers land te Haserswoude in de waterganc, belend ten oosten: Willem Melissen,
ten westen: Dirc Claes Moeytez., strekkende van de Achterweg tot aan het Waensveenre land.
19-5-1466: Pieter Symonsz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 36 (A, fol. 23v, als
leenman vermeld op 5-12-1486, A, fol. 23).
28-11-1529: Pouwels Adriaensz. krijgt het leen ten vrij eigen (A, fol. 23v en II, fol. 45).
38. 2 akkers land te Haserswoude, strekkende van de Rijn tot de dwarswatering, belend
aan de zeezijde: de weduwe van Ever Dircxz., aan de landzijde: Claes Claesz., ten
zuiden over de wetering: de weduwe van Ever Dircxz.
2-3-1469: Claes Claesz. (A, fol. 16v).
39. 2 akkers land in het Westeynde van Hazerswoude in Gherijt Woudmansweer tussen 2
wegen, belend aan de zeezijde: ‘s-Gravenakker en aan de landzijde: Gherijt Woudman.
25-6-1391: Gherijt Woudman (A, fol. 21).
..-.-1...: Gherijt Woudman meester Claesz. (A, fol. 21).
..-.-1...: Aecht meister Claes verkoopt het leen als vrij eigen (A, fol. 21).
40. 2 akkers land te Haserswoude, strekkende van de Voerweg tot in de Rijn, belend ten
westen: Jan Willem Brokerszoonsz. en ten oosten: Marike Claes Pieterzoonsdochter.
1-8-1390: Jan Willemsz. (A, fol. 20).
16-10-1459: Alijt, gehuwd met Hughe Bannen, krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen
44 (A, fol. 17 en 20).
41. 2 akkers land te Hazerswoude, strekkende van de Voerweg tot in de Rijn, belend ten
westen en oosten: Heyn Willemsz.
1-8-1390: Heyn Willemsz. bij kinderloos overlijden te versterven op zijn broer Jan Willemsz.
(A, fol. 20v).
..-.-1...: Alijt, gehuwd met Hughe Bannen (A, fol. 20v).
16-10-1459: Alijt, gehuwd met Hughe Bannen, krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen
44 (A, fol. 17 en 20v).
42. Ben half huis met een halve hofstad en 2 akkers land te Haserswoude tussen de
Voorweg en de Achterweg, belend ten oosten: Gherit Zwan, ten westen: Kerstant
Eversz. en Meus Eversz.
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19-5-1466: Gherit Zwan na opdracht uit eigen (A, fol. 21).
..-.-1...: Het leen wordt ten vrij eigen gegeven (A, fol. 21).
43. 3 akkers land te Haserswoude tussen de twee heerwegen, belend aan de zeezijde:
Kerstant Willem Gherijtszoonsz. en aan de landzijde: Jan Pieter Comansz.
10-5-1392: Gherijt Gheddenz. na opdracht uit eigen (A, fol. 17).
16-10-1459: Alijt, gehuwd met Huich Bannen, krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen
44 (A, fol. 17).
44. 7 akkers land te Hazerswoude, belend aan de zeezijde: Huech Willemsz. (1470: Goelt,
de weduwe van Jan Hughenz.) aan de landzijde: Lysbeth, de weduwe van Wouter
Symonsz. (1479: meester Henric) strekkende uit de Rijn tot aan de Oude maetsloot.
16-10-1459: Alijt, gehuwd met Huich Bannen, na opdracht uit eigen in ruil voor de lenen 40, 41
en 44, te versterven voor de ene helft op Huich Willemsz. en voor de andere helft op Jacob
Hughenz. (A, fol. 17, haar man wordt als leenman vermeld op 29-6-1482, B, fol. 4).
6-6-1479: Jacob Hughenz. met de helft van het leen (B, fol. 7).
..-.-14..: Willem Hughenz. (B, fol. 7).
7-11-1488: Jan Vrederixz. na overdracht door Willem Hughenz. (B, fol. 7).
20-3-1495: Dirc Claes Goelenz. en zijn zoon Claes Dircxz. na overdracht door Jan Vredericxz.
en krijgen het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 28 (B, fol. 7).
KATWIJK EN NOORDWIJK
45. Een kamp land langs de duinen te Noortich en Catwijck, belend ten oosten: Copperts
woning, ten westen en zuiden: een lijdweg, ten noorden: de wildernis en de plaske,
zijnde het aandeel ter waarde van 3 penningen 3 per jaar van de Meente van Catwijck,
zoals bepaald is door de rentmeester van Noort Hollant, en die heer Gherijt van Poelgheest, heer van Hoochmade, van de grafelijkheid in leen houdt, zoals zijn voorouders
dit deden.
3-10-1431: Aelbrecht Jacobsz. die Viselaer (A, fol. 46v, komt als leenman voor op 17-10-1437,
A, fol. 31v).
21-7-1452: Cornelis Aelbrechtsz. (A, fol. 47).
..-.-14..: Anthonis die Viselaer, als leenman vermeld in 1472 (L.H. 283, fol. 72).
..-.-1...: Anthonis Aelbrechtsz. krijgt het leen ten vrij eigen en draagt het over aan de kerk van
Noortich (A, fol. 47).
KOUDEKERK
46. Een woning tussen de Rijn en de achtersloot van de heemwerf (1459: een woning met
de oude boomgaerd en beplanting te Coudekerke, tussen de gracht van het steenhuis
en het land van Gherit Hoghestraet), binnen de buitenkant van de gracht (1459: van
de woning).
13-11-1353: Jacob Aelbrechtsz. met ledige hand (L.H. 42, fol. 7).
10-4-1375: Wouter Aelbrechtsz. zoals vroeger Meynse Aelbrechtszn. het in leen hield (A, fol.
7v).
..-.-14..: Mathijs Willem Woutersz. bij dode van zijn vader Willem Wouter Aelbrechtsz. (A, fol.
8).
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30-12-1459: Heer Gherit Pietersz., priester, na overdracht door Mathijs Willem Wouterszoonsz.
(A, fol. 6).
16-3-1484: Lenaert Willemsz., gehuwd met Machtelt Aelbrechtsdochter, bij dode van zijn oom
heer Gherit Pietersz. (A, fol. 6 en B, fol. 2).
11-10-1504: Meester Jacob van der Hoeck, doctor in de godgeleerdheid, bij dode van zijn broer
Lenaert Willemsz. (B, fol. 2).
28-10-1510: Elizabeth Willemsdochter, weduwe van Joest van der Laen, hulde door haar zoon
Phillips van der Laen, bij dode van haar broer meester Jacob van der Hoeck, doctor in de godgeleerdheid (B, fol. 2).
47. 4 hond kennipland te Coudekerck in de Hontsdijck, belend ten oosten: Cornelis Paedts
te Leyden e.a., ten westen: Floris Jansz. (1659: Jan Florisz. met zijn broers en zusters),
ten noorden: Dirck Lourisz., priester te Leyden e.a. (1659: Willem Laurisz.), ten
zuiden: de Lage Rijndijk.
9-6-1568: Floris Jansz. te Coudekerck na overdracht door zijn moeders man Willem Dirxz.
aldaar (II, fol. 17, als leenman op 17-3-1593 vermeld, II, fol. 125).
24-11-1597: Jan Florisz. na scheiding met zijn broers en zuster en bij dode van zijn vader Floris
Jansz. (II, fol. 17).
..-.-1...: Heer Gerardt de Bruyn van Buytenwech na overdracht door Jan Florisz. (II, fol. 17v).
5-6-1659: Jonkheer Gerardt van Wassenaer, heer van Alkemade, hulde door meester Dirck van
Heussen, advocaat te ‘s-Gravenhage, volgens procuratie d.d. 5-4-1659, bij dode van zijn moeder
vrouwe Cornelia de Bruyn van Buytenwech, gehuwd met heer Gerardt van Wassenaer, heer van
Alkemade (II, fol. 17v).
48. 1 morgen land in een kamp genaamd de Breede Maede te Koudekerc, belend ten
oosten: (1588: de erfgenamen van Floris Gherritsz., 1599: Jan Dircksz. Doeff, 1640:
Cornelis Dircksz., 1649: de kinderen van Cornelis Dircksz., 1667: Floris Dircksz.), ten
westen: (1588: Marie Willemsdochter, 1599: Jannetge Willemsdochter, 1640: Jacob
Bruynen, 1649: de weduwe van Jacob Bruynen, 1667: de kinderen van Jacob Bruynen), ten zuiden: (1588: Dirck Jorisz. Schooneman, 1599: Adriaen Gherritsz., 1640:
Willem Pietersz., 1649: Gijsbert Dircksz.) en ten noorden: (1588: het Woutambacht).
29-1-1437: Wouter Sijmonsz. na opdracht uit eigen (A, fol. 8v, als leenman op 25-1-1442
vermeld, A, fol. 10v).
2-3-1469: Jacob Jacobsz. (A, fol. 8v, als leenman in 1472 vermeld L.H. 283, fol. 71).
7-6-1497: Dammas Aerntsz., te versterven op zijn zoon Jan Dammasz., na overdracht door Claes
Jacobsz. (B, fol. 19, als leenman op 14-12-1498 vermeld, B, fol. 16).
25-4-1501: Jan Dammesz. bij dode van zijn vader Dammas Aerntsz. (B, fol. 19).
29-9-1511: Willem Jan Dammesz. bij dode van zijn vader Jan Dammesz. (B, fol. 19).
..-.-15..: Jan Willemsz. bij dode van zijn vader Willem Jan Dammasz. (II, fol. 21).
19-1-1565: Wouter Jansz. na overdracht door Jan Willemsz. (II, fol. 21).
16-10-1588: Marie Willemsdochter, weduwe van Willem Aertsz., hulde door haar zoon Claes
Willemsz., na overdracht door Wouter Jansz. (II, fol. 21).
16-5-1599: Cornelis Willemsz. na overdracht door zijn broer Claes Willemsz. namens zijn
moeder Marie Willemsdochter en draagt het leen over aan Joris Cornelisz. (II, fol. 21v).
16-4-1640: Cornelis Jorisz. bij dode van zijn vader Joris Cornelisz. en draagt het leen over aan
Cornelis Dircksz., die het reeds van wijlen zijn vader had gekocht (II, fol. 22).
22-12-1649: Jan Cornelisz. Yperlaen bij dode van zijn vader Cornelis Dircksz. Yperlaen en
draagt het leen over aan zijn zwager Michiel Jansz. van Wehlenburch (II, fol. 22).
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16-11-1667: Beatrix Cornelisdochter van Yperlaen bij dode van haar man Michiel Jansz. van
Wehlenburch (II, fol. 22v).
49. 1 morgen land te Coudekerke in de Honswijk in Hijsbrant Willaemszoonsweer op de
west eg, gemeen met Dirc, de broer van Jan Dirc Willemsz.
4-1-1380: Jan Dirc Willemsz. na opdracht uit eigen in ruil voor het huis dat hij en zijn vader in
leen hielden, te versterven op zijn zoon Dirc Hughe (A, fol. 9v).
..-.-1...: Heinric Gerijtsz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor een ander (A, fol. 9v, als leenman vermeld op 10-6-1451 en 4-10-1452, A, fol. 8 en 23).
50. 1 morgen land te Coudekerc in het weer van Dirc Heynricxz. aan de westzijde buiten
de heemwerf, indien dit terrein te klein is ook aan de oostzijde, strekkende van de Rijn
tot aan het Woutambacht.
10-5-1395: Heynric Dirc Heynricxzoonsz. na overdracht door Floris van Tol Dirc Heynricxz.
(A, fol. 6).
..-.-14..: Machteld Heynric Dircxzoonsdochter (A, fol. 6).
..-.-1...: Maritgen Jacob Willemszoonsdochter (A, fol. 6).
51. 1 morgen land te Coudekerc in Willem Dircxzoonsweer (1472: in Honswijc), strekkende van de Rijn tot aan het Woutambacht, belend ten oosten: Claes van Leeuwen.
(1577: Reyer Jacobsz. e.a.), ten westen: Aernt van Leeuwen (1577: Marie Dirczdochter, weduwe van Willem Dircxz. Kedt); gemeen met (1577: de Bernardieten te Warmont e.a., 1587: - en het vrouwengasthuis te Leyden).
5-10-1463: Dirc Willemsz. (A, fol. 8v).
..-5-1466: Jacob Willemsz. (A, fol. 9v).
..-.-14..: Maritge Jacob Willemsdochter (A, fol. 8v, vermeld in 1472, L.H. 283, fol. 71).
..-.-1...: Anna Arentsdochter bij dode van haar broer Dammas Arentsz. (II, fol. 41).
26-2-1577: Appolonie Arentsdochter, neef: Aernt Dircksz. te Coudekerck, bij dode van haar
zuster Anna Arentsdochter (II, fol. 41).
15-7-1581: Gerrit Adriaensz. vernieuwt de eed voor zijn vrouws moeder Appolonie Arentsdochter na het overlijden van Aernt Dircxz. (II, fol. 41).
27-5-1587: Wouter Jansz. na overdracht door Claes Willemsz. namens Appolonia Arentsdochter
(II, fol. 41).
13-9-1592: Jan Woutersz., onmondig, oom: Claes Willemsz. Ket, bij dode van zijn vader Wouter
Jansz. (II, fol. 41v).
5-11-1676: Jan Jansz. van Immerseel bij dode van zijn vader Jan van Immerseel, burgemeester
en vroedschap van Gouda, hulde door Gerrit Michielsz. van Poelgeest volgens procuratie
verleden op 29-3-1675 voor notaris Pieter van Scharpenbrant Cornelisz. te Leyden door Adriaen
Huydecooper, raad en vroedschap te Gouda, gehuwd met Geertruyt van Ymerseel, Jan van
Ymerseel, raad en vroedschap te Gouda, mede namens Jan van Ymerseel, Cornelia van Ymerseel, Geertruydt van Immerseel, weduwe van Doctor Florentius van Immerseel, Elisabeth de
Wilde, weduwe van Anthonis van Immerseel, namens haar minderjarige zoon Gualterus van
Immerseel, allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Jan van Immerseel, oud burgemeester,
raad en vroedschap van Gouda (II, fol. 41v).
52. 1 morgen land in de Honswijc te Koudekerc, gemeen met Fijen, de weduwe van Gherit
Hoichstraten en haar kinderen.
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3-1-1380: Clais Willem Dircxsz. na opdracht uit eigen voor de schout en buren van Koudekerc,
in ruil voor een leen met een huis, dat hem was aanbestorven van zijn grootvader, en dat hij ten
vrij eigen heeft gekregen (A, fol. 1).
53. 1 morgen land te Coudkerke (1571: in de Honsdijck) in het Cleynweer (1571: in de
woning van Maritgen Dircxdochter en van de erfgenamen van Willem Dircxsz. Kedt,
residerende op de hofstad van Rijnenbruch, - 1601: in de woning van Claes Willemsz.
Kedt, 1627: - van Adriaen Claesz. Kedt met zijn zuster en broer, 1641: - van Johan
Fonteyn, door deze gekocht van Dirc Claesz. Keth van Rijnenburch, broer van
Adriaen Claesz. Keth), tussen de Rijn en de Zwette (1571: - en het Woutambacht),
belend ten westen: Gherijt Pietersz. (1442: Claes Jansz. en Pieter Dircsz., 1571: de
Karthuisers van Delft c.s., 1601: Claes Willemsz. Ket, 1641: het kind van Claes Willemsz. Keth, 1670: de abdij van Rijnsburch), ten oosten: Katrijn van der Hede en
Baert, de weduwe van Jan Woutersz. (1442: Fije Goeykens en Wouter Sijmonsz.,
1571: de Bernadijten te Warmont, 1601: de erfgenamen van Wouter Jansz. e.a., 1670:
Ermge Willems).
29-7-1396: Jacob Aelbrechtsz. (A, fol. 10).
..-.-1...: Lysbet Jacob Aelbrechtsdochter (A, fol. 10).
21-1-1442: Aernt van Lewen na overdracht door Lysbet Jacob Aelbrechtsdochter, gehuwd met
Willem van Noerde (A, fol. 10v, als leenman in 1472 vermeld, L.H. 283, fol. 71).
4-12-1481: Jan Aernt Lewenz. (A, fol. 10v, als leenman op 12-6-1499 vermeld, B, fol. 8).
24-8-1505: Heynrick Jansz. van Leuwen bij dode van zijn vader Jan Aerntsz. van Leuwen (B,
fol. 25).
28-10-1506: Bouwen Jansz. na overdracht door Heynrick Jansz. van Leuwen (B, fol. 25, als
leenman op 5-1-1508 vermeld, B, fol. 4).
11-8-1510: Eemse Bouwen Janszoonsdochter, gehuwd met Jan Aelbrechtsz. (als leenman op 92-1539 vermeld, II, fol. 13), bij dode van haar broer Jan Bouwenz., die binnen een jaar na zijn
vader Bouwen Jansz. is overleden (B, fol. 25).
..-.-15..: Cornelis Aelwijnsz., als leenman op 19-1-1565 en 10-9-1566 vermeld (II, fol. 21 en
133).
19-9-1571: Dirck Willemsz. Kedt, onmondig, oom: Cornelis Dircksz. Kedt, bij dode van Willem
Dircksz. Kedt, die het leen bezat na Cornelis Cornelisz., de zoon van Cornelis Aelwynsz., schout
van Leyderdorp (II, fol. 29).
22-5-1580: Dirck Willemsz. doet zelf hulde in aanwezigheid van zijn oom Cornelis Dircksz. (II,
fol. 29).
8-4-1681: Claes Willemsz. Ket na overdracht door zijn broer Dirck Willemsz. Ket (II, fol. 29v).
19-1-1627: Adriaen Claesz. Keth bij dode van zijn vader Claes Willemsz. Keth (II, fol. 29v).
20-9-1641: Johan Fonteyn na overdracht door Foyt van Seys, schepen te Leyden, namens Catharina Warmont Joostdochter, wed. van Adriaen Claessen Keth van Rijnenburch, kapitein van de
schutterij te Leyden, volgens procuratie verleden op 9-4-1637 voor notaris Pieter Dircxz. van
Leuwen aldaar, hiertoe door haar man gemachtigd (II, fol. 30).
5-12-1670: Martinus Fontaine bij dode van zijn vader Johan Fontaine (II, fol. 30).
54. 1 morgen land te Coudekerk in de Lagewaert in een weer van 16 morgen, belend ten
westen: Cornelis Gherijtsz. (1598: de erfgenamen van Cornelis Gherijtsz., 1653:
Leendert Jacobsz. timmerman, 1662: de weduwe van Leendert Jacobsz. timmerman
op Hoogmade), ten oosten: Mathijs Dircxz. en de regulieren te Leyderdorp c.s. (1598:
Cornelis Willemsz., schout te Coudekerck c.s., 1653: Willem Claes Joosten c.s., 1662:
Dirck Jacobsz. Verbaen en de kinderen van Jan Dircksz. Wiltenburg), ten noorden:
het Woutambacht, ten zuiden: de Lutteken Rijn (1663: de Lagewaertse wetering).
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12-5-1580: Lourijs Gerritsz. (II, fol. 57, als leenman op 24-11-1597 vermeld, II, fol. 17v).
15-11-1598: Willem Louwerisz. bij dode van zijn vader Louweris Gerritsz. (II, fol. 57).
5-12-1653: Floris Willemsz., hulde door zijn broer Pieter Willemsz. volgens procuratie verleden
op 4-12-1653 voor Pieter van Heyningen, baljuw en schout -, Joris Claessen Oosterling en
Ariaen Ariaensz. Clenesteyn, schepenen te Coudekerck, bij dode van zijn vader Willem Lourisz.
(II, fol. 57v).
7-3-1662: Cornelis Claesz. bij dode van zijn oom Floris Willemsz. (II, fol. 58).
20-7-1663: Jan Florijsz. van der Sluys, gehuwd met Geertien Willemsdochter van Cleyenburch,
na overdracht door Cornelis Claesz. te Coudekerck, een en ander met toestemming van Fijtien
Jaspersdochter, weduwe van Willem Claesz. Cleyenburch, van Cornelis - en Dirck Willemsz.
van Cleyenburch en van Dirck en Willem Jansz. Butelaen als testamentaire voogden van
Maritien Willemsdochter van Cleyenburch (II, fol. 58v).
15-1-1682: Ds. Willem Hulshout (II, fol. 59, overleden op 28-7-1691, weduwe en leenvolgster
Catharina Bouëtius).
55. 8 hond land in Jan Vredericx weer te Coudekerc aan de westzijde, gemeen met 4 hond
land van Gherit Jacobsz. belend ten zuiden: de Luttike Rijn, ten noorden: het Woutambacht, ten westen: Dirc van Thol Gheritsz. met een leen dat hij houdt van Dirc van
Tholl, ten oosten: Harper van Freeest en Hughe Gheritsz.
25-1-1442: Heynric Gherit Heynricxz., gehuwd met Margriet Gerijt Rampendochter, na
opdracht uit eigen (A, fol. 9v).
4-10-1452: Dirc Willemsz. na overdracht door Heynric Gherit Heynricxzoonsz. (A, fol. 10 en
fol. 14v).
..-.-1...: Maritge Jacob Willem Dircxz. (A, fol. 14v).
56. Een woonhuis met hofstede (1460: waarop Floris Willemsz. woonde) en een stuk land
erbij te Coudekerc in de Hogenwaerde, groot 1½ morgen. Belend ten oosten: Dammaes Zegersz., ten zuiden: Willem Florisz., ten westen: de erfgenamen van Claes van
der Beke, ten noorden: de banwetering.
24-11-1384: Florijs Woutersz. na opdracht uit eigen (A, fol. 3v).
20-10-1460: Jan Jacobsz. (A, fol. 3v en 5v).
..-.-1...: Het leen is ten vrij eigen gegeven (A, fol. 5v).
57. 1½ morgen land in Bremade of Buyterkade, belend ten oosten: Evervos Florisz. (1653:
de erfgenamen van Dirck Vossen), ten westen: Ewout Gerritsz. (1653: Claes Claesz.
Pols), ten noorden: jonkheer Steven van Blijterwijck en die van Raephorst (1653:
Willem Pietersz. Horrensluys), ten zuiden: Michiel Gerritsz. (1653: Gijsbert Dircxz. en
de kinderen van Mathijs Jacobsz.).
Het leen 57 is gesplitst in 57A en 57B.
57A. 1 morgen land (1653: gemeen met het leen 57B).
13-4-1578: Cornelis Willemsz., schout van Ouderkerck, nadat het leen door wanverzoek aan de
leenheer was vervallen bij dode van Aefgen Florisdochter (II, fol. 37).
31-5-1582: Pouwels Jacobsz. na overdracht door Cornelis Willemsz. Vos, schout van Ouderkerck (II, fol. 37).
13-10-1613: Gerrit Jansz. Hals na overdracht door Paulus Jacobsz. (II, fol. 37).
16-4-1640: Jan Gerritsz. Hals bij dode van zijn vader Gerrit Jansz. Hals (II, fol. 37v).
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20-1-1653: Bruyn Gijsbertsz. wonende in de Gnephoec, onmondig, vader: Gijsbert Dircksz., na
overdracht door de erfgenamen van Jan Gerritsz. Hals (II, fol. 37v).
29-10-1689: Bruyn Gijsbertsz. met ledige hand (II, fol. 28).
57B. ½ morgen land.
8-3-1579: Pauwels Jacobsz. na overdracht door Jan Florisz. (II, fol. 45).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 57A (II, fol. 45v en 46).
58. 1½ morgen land in een weer van 20 morgen, in de Lagewaert te Coudekerck, belend
ten zuiden: de Lutteken Rijn, ten noorden: het Woutsambacht, ten westen: jonkheer
Aernt van Dorp en Machtelt Claes Banisz. c.s. (1587: meester Jan van Banchem, raad
in de Hoge Raad van Holland, IJsbrant Sterck, deurwaarder e.a., 1613: Jeronimus
Cornelisz. e.a.), ten oosten: Andries Jacobsz. en de leprozen te Leyden (1628: jonkvrouwe Maria van Poelgheest, dochter van jonkheer Jasper van Poelgheest).
Het leen 58 is gesplitst in 58A en 58B.
58A. 1 morgen land.
16-4-1580: IJsbrant Sterck, deurwaarder in het Hof van Holland (II, fol. 53).
3-3-1628: Dirck Evervossen van Thol na overdracht door IJsbrant Sterck (II, fol. 53).
8-7-1628: Cierck van Tritsum te Leyden, hulde door zijn rentmeester Jan van Lijn volgens procuratie verleden op 15-5-1628 voor notaris Jan van Heussen te Leyden, na overdracht door Dirck
Evervossen van Thol te Coudekerck (II, fol. 49v).
20-11-1640: Gosvynus Ornia te Amsterdam bij dode van zijn oom Cirick van Tritsen (II, fol.
53v, hulde door Jan van Lijn te Leyden volgens procuratie verleden op 7-11-1640 voor notaris
Laurens Lamberti te Amsterdam, II, fol. 63v).
9-12-1647: Emmerentia Bannings, weduwe van meester Jacob van Brouckoven, burgemeester
van Leyden, hulde door Barent Grapenits, pedel van de universiteit aldaar, volgens procuratie
verleden op 16-8-1642 voor notaris Claes Verruyt te Leyden, na overdracht door Nicolaes van
Campen, burger te Leyden, namens Goswynus Ornia te Amsterdam volgens procuratie verleden
op 18-2-1647 voor notaris Claes Verruyt te Leyden (II, fol. 53v en 64).
25-9-1671: Jonkheer Joachim d’Aumale, heer van Hancourt, onmondig, voogdes: Diderick van
Leyden, hoogheemraad van Rijnlandt, president schepen van Leyden, en Carolus Heydanus, bij
dode van Emerentia Bannings (II, fol. 55).
11-12-1679: Jacob d’Aumale, heer van Harcourt, mag over 2 hond van dit leen, gelegen in de
Lutteke Rijn, als vrij eigen beschikken zoals het overige land (II, fol. 55v).
58B. ½ morgen land.
20-7-1583: Jasper van Bommel (II, fol. 61).
13-11-1587: Evervos Florisz. na koop van jonkheer Jasper van Poelgheest, broer van de leenheer
Geraedt van Poelgheest, heer van Hoichmade, die het leen verkregen had wegens een vordering
op de erfgenamen van Jasper van Bommel (II, fol. 66).
31-3-1613: Floris Evervossen van Thol bij dode van zijn vader Evervos Florisz. (II, fol. 61v).
3-3-1628: Dirck Evervossen van Thol na overdracht door Floris Evervossen van Thol (II, fol.
61v).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 58A.
59. Een huis met 1½ morgen land te Coudekerck.
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5-11-1353: Willem Gheret Willemsz. bij dode van zijn vader (L.H. 42, fol. 6v).
60. 2 morgen land te Koudekerc in het weer, waarop Margriet, de weduwe van Huge
Jacob Dircxz. met haar kinderen woont, op de west eg, strekkende van de Rijn tot in
de Zwet langs het ambacht van Jan van den Woude. Belend ten westen: de papelijke
proven van Koudekerc met een weer land, ten oosten: de kapelrie van Poelgeest met
een weer land.
19-12-1416: Jacob Ouwelant, neef van de leenheer Gherijt van Poelgheest, na overdracht door
Dirc van der Spenge Evertsz. (A, fol. 6v).
..-.-1...: Dirc Gheritsz. (A, fol. 6v).
..-.-1...: Het leen is ten vrij eigen gegeven (A, fol. 6v).
61. 2 morgen land te Koudekerc (1472: in de Lagewaert) in het weer waarop Gherijt
Ramp woont, belend ten oosten: Phillips Dirc Philpszoonsz., ten westen: Florijs van
den Toll met land, dat Gherijt Ramp van hem in leen houdt.
6-2-1370: Florijs van der Telle (A, fol. 2v).
6-3-1457: Simon Vrederic van Tol Gerijtsz. (A, fol. 2v en 56v, als Symon van Tol als leenman
op 16-10-1459 vermeld, A, fol. 17v).
..-5-1466: Gerijt van Tol Symonsz. (A, fol. 2v, als neef van de leenheer heer Gherijt van Poelgheest en leenman op 2-3-1469 vermeld, A, fol. 8v en als leenman in 1472, L.H. 283, fol. 71).
62. 2 morgen land te Koudekerc in het weer, waarop IJsbrant Willem Fijenzoonsz. woont,
belend ten oosten: Dirc van der Zile met land, dat IJsebrant Willem Fijenzoonsz. van
hem in leen houdt.
6-10-1365: IJsebrant Willem Fijenzoonsz. (A, fol. 2).
Het leen 62 is gesplitst in 62A en 62B.
62A. 1 morgen land.
..-.-1...: Claes, als jongere zoon en bij dode van zijn vader IJsebrant Willem Fijenz. (A, fol. 2).
..-.-145.: Jan Jacobsz. krijgt het leen ten vrij eigen (A, fol. 2, hij is neef van de leenheer, die de
zoon is van heer Gherijt van Poelgheest, overleden op 21-4-1459, A, fol. 56v).
62B. 1 morgen land, belend ten oosten: Gheertruut, de weduwe van Gerijt Heynricxz. met
haar kinderen, ten westen: Jan Everaert, strekkende uit de Rijn tot aan het
Woudtambacht.
21-9-1429: Matheus Willemsz. (A, fol. 2 en fol. 8, vermeld in 1459 als leenman, A, fol. 56v).
..-.-14..: Lysbeth Matheusdochter, gehuwd met Gijsbrecht Jansz. (A, fol. 8).
63. 2 morgen land te Koudekerc in het Brantvelt aan de west eg, belend ten oosten: Jacob
Dircxsz. (1506: Lysbeth Pietersdochter, 1577: Hadewijn Pietersdochter, moeder van
Willem Cornelisz., die het leen 63 bezit, 1605: Florijs Jansz., 1652: Anneien Jorisdochter, 1671: de erfgenamen van Joris Claesz. Oosterling), ten westen: het papenland
(1577: de abdij van Rijnsburch, 1628: Reyer Dircksz., 1653: de weduwe van Aert
Jacobsz. Ouwelant), belend ten zuiden: het werfweer, ten noorden: het Woutambacht,
pachter: (1506: Jan Dircxz.).
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24-1-1467: Jacop Dircxz. na opdracht uit eigen, de westelijke helft te versterven op zijn oudste
kinderen, de oostelijke helft op zijn jongste (A, fol. 9, als leenman op 6-6-1479 vermeld, B, fol.
7).
1-2-1484: Hughe Jacops Dircxzoonsz., neef van de leenheer Gherijt van Poelgheest, heer van
Hoichmade, bij dode van zijn vader Jacob Dircxz. (A, fol. 9 en B, fol. 12).
27-7-1516: Jan Dircxz., te versterven op zijn dochter Machteld, na overdracht door Hughe
Jacopsz. (B, fol. 12, als leenman op 24-11-1513 vermeld, B, fol. 14).
..-.-15..: Cornelis Cornelisz., als leenman vermeld van 2-7-1563 tot 21-12-1568 (II, fol. 89 en
165).
29-4-1577: Willem Cornelisz., onmondig, voogd: Jan Florisz., bij dode van zijn vader Cornelis
Cornelisz. (II, fol. 25).
30-5-1605: Jan Florisz. alias Trouwaen bij dode van zijn neef Willem Cornelisz. (II, fol. 25).
3-3-1628: Jan Florisz., onmondig, hulde door zijn vader Floris Jansz. in de Houfdijck te Coudekerck, na overdracht door Symon Florisz. te Coudekerck, die het leen heeft geërfd van zijn broer
Dirck Florisz. en deze van zijn broer Jan Florisz. Terrowaen (II, fol. 25v).
9-12-1647: Jan Florisz. doet zelf hulde (II, fol. 25v).
5-12-1653: Anneien Jorisdochter, weduwe van Floris Jansz., bij dode van haar zoon Jan Florisz.
(II, fol. 25v).
25-2-1671: Jan Jorisz. Oosterling bij dode van zijn vader Joris Claesz. Oosterling, die het leen
had geërfd van Anna Jorisdochter Oosterling (II, fol. 26).
64. 2 morgen land in Jonghe Woutersweer te Coudekerc, belend ten westen: de papelijke
proven aldaar, ten oosten: de kapelrie van de kerk.
3-1-1353: Jacob van der Tol na koop (L.H. 23, fol. 22, mogelijk hetzelfde leen als no. 60).
65. 2½ morgen land in het weer, waarop vroeger Jan Fijenz. woonde, te Coudekerc,
belend ten oosten: de jonkvrouwe van Zanthorst met haar kinderen, ten westen: Jacob
Heinricsz.
29-3-1378: Jan Jansz., neef van de leenheer, heer Gherijt van Poelgeest, ridder, na opdracht uit
eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op de oudste van de vier jongste zoons van Jan
Fijenz. (A, fol. 5).
66. 3 morgen land te Coudekerc in de uiterste kamp van de 8 morgen aan de westzijde,
belend ten westen: Jan van Poelgeest en de jonkvrouwe van Zanthorst, zuster van heer
Gherijt van Poelgeest, ridder, met haar kinderen.
29-3-1378: Dirc Jansz. na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op de oudste
zoon van de vier jongste zonen van Jan Fijenz. (A, fol. 4v).
67. 3 morgen land te Coudekerc gemeen met Pieter Willem Dammaeszoonsz., Splinter
Gherijt Boudijnsz. en Symon Willemsz. in een weer, waarop Pieter Willem Dammaeszoonsz. woont, belend ten oosten: de papelijke proven van Coudekere, ten westen:
Dirc van den Zijl.
30-4-1371: Jacob Willemsz. na opdracht uit eigen (A, fol. 7).
..-.-1...: Jacob Willemsz. tocht zijn vrouw Machtelt (A, fol. 7).
..-.-1...: Jan Alewijs (A, fol. 7, in 1472 houdt Bely Jan Alewijns (weduwe ?) 3 rijnsgulden uit het
leen als lijftocht, L.H. 283, fol. 71).
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11-5-1478: Katherijn Mertijnsdochter, gehuwd met Jan Mathijsz. bij dode van haar ouders (A,
fol. 7).
10-9-1503: Katherijn IJsbrantsdochter, gehuwd met Ghijsbert Jansz., bij dode van haar moeder
Katherijn Mertijnsdochter (B, fol. 23).
6-10-1507: Jan Ghijsbertsz. en draagt het leen over aan Adriaen Willemsz. (B, fol. 23, als leenman op 28-10-1510 vermeld, B, fol. 2).
..-.-1...: De erfgenamen van Adriaen Willemsz. krijgen het leen ten vrij eigen in ruil voor ½
morgen land te Coudekerc (B, fol. 23).
68. 3 morgen land in de uiterste geer op de west egge in de Lage wairt te Koudekerc.
..-.-13..: IJsbrant Boudewijnsz. (A, fol. 1v).
Het leen 68 is gesplitst in 68A en 68B.
68A. 2 morgen land.
27-8-1353: IJsbrant Boudijnsz. met ledige hand, te versterven op zijn twee oudste zoons (L.H.
42, fol. 6v).
4-4-1379: Jacob IJsbrantsz., te versterven op zijn twee oudste zoons, bij gebreke van een tweede
zoon op zijn zoon en bij gebreke van deze op zijn oudste dochter (A, fol. 11v).
Het leen 68A is gesplitst in 68C en 68D.
68C. 1 morgen land (1437: op de ooster uiterste geer) (1580: ‘buyterkade’) gemeen met
(1468: Jacob Willemsz., 1511: Pieter Aerntsz. van Tol). Belend ten oosten: Jan
Bruynsz. (1628: Dirck Willemsz. Leeuwen, 1652: Willem Claes Joosten), ten westen:
Gerrit Florisz. (1628: Pieter Willemsz., 1640: de weduwe en erfgenamen van Pieter
Willemsz., 1653: Willem Pietersz. Hoornsluys), ten noorden: Michiel Florisz. (1628:
Jan Michielsz., 1653: Pieter Dircksz. van Hogenveen), ten zuiden: Evervos Florisz.
(1628: Claesgen Claesdochter, weduwe van Evervos Florisz., 1640: Dirck Evervossen
van Thol, 1653: Pieter Pietersz. Hornsluys).
..-.-1...: Henric Jacobsz. (A, fol. 1v).
..-.-1...: Dirc Henricxsz. (A, fol. 1v).
29-1-1437: Willem Gherijt Henricxz. (A, fol. 1v en 9, als leenman in 1459 vermeld, A, fol. 56v).
4-1-1468: Gherijt Willemsz. (A, fol. 1v en B, fol. 11).
14-2-1488: Vranck Gherijtsz. bij dode van zijn vader Gherijt Willemsz. (B, fol. 11).
11-11-1511: Claes Gijsbertsz. de Jonghe na overdracht door Vranck Gerijtsz. (B, fol. 11, op 1311-1521 vermeld L.H. 286, fol. 149v).
..-.-1...: Cornelis Jansz. bij dode van zijn vader Jan Cornelisz. (II, fol. 49, vermeld op 18-4-1577
als leenman, II, fol. 73).
6-7-1580: Evervos Florisz. na overdracht door Cornelis Jansz. (II, fol. 49).
3-5-1628: Floris Evervossen van Thol bij dode van zijn vader Evervos Florisz. (II, fol. 49).
16-4-1640: Dirck Evervossen van Thol na overdracht door zijn broer Floris Evervossen van Thol
(II, fol. 50).
5-12-1653: Dirckje Hendricksdochter, weduwe van Dirck Evervossen van Thol, namens diens
gemene erfgenamen, volgens acte gepasseerd op 22-12-1652 door Cornelis Evervossen van
Thol, broer van de overledene, voor notaris Jan Fransen van Leeuwen te Haserswoude, waarna
zij met Willem Pietersz. Hornsluys en Florijs Cornelisz. Yperlaen in plaats van de overleden
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Willem Cornelisz. Yperlaen, als executeurs testamentair van haar man, het leen overdragen aan
Pieter Pietersz. Hornsluys (II, fol. 50v).
68D. 1 morgen land, gemeen met (1442: Jacob Jansz., 1468: Jacob Willemsz.), belend ten
westen: (1442: Jacob Willem Jacobsz.), ten oosten: (1442: Willem Gerijtsz.), ten
zuiden: (1442: Jan van Poelgeest, neef van heer Gherijt van Poelgeest, ridder, heer
van Hoichmade, met de Oeverengheer), ten noorden: (1452: de Brede made).
..-.-1...: Willem Jacobsz. (A, fol. 1v).
..-.-1...: Dirc Henricxz. bij dode van zijn oom Willem Jacobsz. (A, fol. 1v).
..-.-1...: Dirc Jansz. na overdracht door Dirc Henricxz. (A, fol. 1v).
25-1-1442: Willem Gherijt Henricsz. na overdracht door Dirc Jansz. (A, fol. 1v en 9).
3-1-1468: Adriaen Willemsz, de jongere broer van Gherijt Willemsz. (A, fol. 2, als leenman in
1472 vermeld, L.H. 283, fol. 71).
..-.-1...: Dirck Willem Adriaensz. (A, fol. 2).
68B. 1 morgen land (1459: in de uiterste geer op de west eg), gemeen met (1459: Willem
Gerijtsz., 1497: Adriaen Willemsz.), belend ten zuiden: (1577: Aeltge Claesdochter,
1599: Barbara Cornelisdochter, weduwe van Michiel Gerritsz., 1640 de erfgenamen
van Pieter Willemsz., 1647: Willem Pietersz., 1689: Bruyn Gijsbertsz. Ouwerendam),
ten oosten: (1577: de erfgenamen van Aeffge Florisdochter, 1599: Pouwels Jacobsz.
en heer Gerrit Florijsz., 1640: de weduwe en erfgenamen van Pieter Willemsz., 1647:
Willem Pietersz., 1689: de erfgenamen van Pieter Pietersz. Hoornsluys), ten westen:
(1577: de weduwe van Willem Pietersz., 1599: Ewout Florijsz., 1640: Cornelis
Dammis Ponsz., 1647: Cornelis Jorisz. en Willem Jan Willemsz., 1658: de heer
Heussen en Jan Willemsz. Bijevelt, 1676: de heer van Heussen en Henrick Jansz.
Victory), ten noorden: (1577: Michiel Florisz. c.s., 1640: Michiel Geraert Saepen,
1647: Cornelis Jorisz., 1658: de heer van Heussen).
..-.-13..: Willem IJsbrantsz., de jongere broer van Jacob IJsbrantsz. (A, fol. 1v).
..-.-1...: Jacob Jansz., als leenman van 29-10-1435 tot 16-10-1459 vermeld (A, fol. 7v en 17v).
16-10-1459: Jacob Willemsz. na overdracht door Jacob Jansz. (A, fol. 11 en 15, als leenman op
4-1-1468 vermeld, B, fol. 11).
..-.-1497: Dammas Jacobsz., neef van de leenheer heer Gherijt van Poelgheest, ridder (A, fol. 15,
als leenman op 27-7-1506 vermeld, B, fol. 12).
28-1-1507: Pieter Aertsz. van Thol na overdracht door Dammas Jacobsz. (B, fol. 20, als leenman
op 24-11-1513 vermeld, B, fol. 14).
..-.-15..: Meyns Pietersdochter van Tol bij dode van haar broer Cornelis Pietersz. Tol (II, fol. 33).
21-7-1577: Ewout Gerritsz. bij dode van zijn moeder Meyns Pietersdochter van Tol (II, fol. 33,
als leenman op 2-5-1593 vermeld, II, fol. 94).
28-11-1599: Symon Ewoutsz. bij dode van zijn vader Ewout Gerritsz. (II, fol. 33).
16-4-1640: Ewout Symonsz., wonende aan de dijk te Haserswoude, bij dode van zijn vader
Symon Ewoutsz. (II, fol. 33).
5-4-1642: Pieter Heyndricksz., wonende in de Gnephoeck, na overdracht door Ewout Symonsz.,
wonende aan de dijk te Haserswoude (II, fol. 33v).
9-12-1647: Claes Claesz. wonende in de Gnephouck te Outshoorn na overdracht door Pieter
Heyndricksz., mede wonende aldaar (II, fol. 33v).
26-4-1658: Cornelis Jansz. Victori na overdracht door Jan Pietersz. Batelaer namens zijn medeerfgenamen van Claes Claesz. Pols (II, fol. 34v).
5-11-1676: Bruyn Gijsbertsz. na overdracht door de erfgenamen van Cornelis Jansz. Victory (II,
fol. 34v).
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29-10-1689: Bruyn Gijsbertsz. met ledige hand (II, fol. 34v).
69. 4 morgen land in de Brede mate te Coudekerc, belend ten oosten: de scheiding tussen
Outsoerne en Coudekerc, ten westen: Danel Claes Hogenz. gemeen met heer Ghijsebrecht van den Boske, de kinderen van Peter van Leiden en Willem Foyken.
29-3-1378: Dirc van der Hede, neef van de leenheer heer Gherijt van Poelgheest, ridder, na
opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op de oudste van de vier jongste zonen
van Jan Fijenz. (A, fol. 4).
..-.-1...: Malle Nees (A, fol. 4).
..-.-1...: Het leen is ten vrij eigen gegeven (A, fol. 4).
70. 5 morgen, op de westzijde van het Horneweer te Coudekerke langs uitgaande. Belend
ten westen: heer Gheret van Poelgheest met zijn zuster jonkvrouwe Steven en zijn
broer Jan, ten oosten: de kinderen van Jan Mouwen, Gheret Screvel, jonkvrouwe
Steven en Hughe Gheretsz.
27-8-1353: Ghisebrecht Dircsz. van der Horne (L.H. 42, fol. 7, als leenman op 15-1-1364
vermeld, A, fol. 12v).
71. Het vijfde weer land ten oosten van de kerk van Koudekerc met de hele heemwerf,
groot 13 morgen, waarop Jan Fijenz. (1482: Florijs Hughenz., 1507: Simon Florijs
Hugenz.) woont, strekkende van de Luttiken Rijn tot aan het ambacht van heer Jan
van der Woude.
Het er ten oosten van gelegen weer, waarop Heynric Woutersz. (1482: Oelof van
Leuwen, 1507: Jorijs Claesz.) woont, groot 14 morgen.
De helft van 8½ morgen land in het oosteinde van Koudekerc, genaamd de negendalf
morgen.
21-1-1416: Heer Gherijt van Poelgeest, ridder, neef van de leenheer Gherijt van Poelgeest (A,
fol. 3, reeds op 26-5-1412 en 2-10-1414 als leenman vermeld, A, fol. 37 en 41v).
..-.-14..: Adriaen van Poelgeest (A, fol. 3, als leenman op 16-10-1459 vermeld, A, fol. 17).
..-.-14..: Jan van Poelgeest, als leenman vermeld op 23-6-1438, 6-3-1457 en in 1459 (A, fol. 2v,
fol. 18 en 56v).
..-.-14..: Jan van Poelgeest krijgt het derde perceel ten vrij eigen (A, fol. 56v, vóór 1472, L.H.
283, fol. 71).
16-12-1482: Adriaen van Poelgheest, neef van de leenheer Gerijt van Poelgheest, heer van
Hoichmade, bij dode van zijn vader Jan van Poelgheest (6, fol. 3, als leenman op 17-12-1483
vermeld, B, fol. 5).
26-8-1507: Willem, heer van Hoichtwoude, neef van de leenheer Gherijt van Poelgheest, heer
van Hoechmade, bij dode van zijn oom heer Adriaen van Poelgeest, ridder (B, fol. 3).
Het leen 71 is gesplitst in 71A, 71B en 71C.
71A. De renten uit het weer ten oosten van de kerk.
27-8-1507: Anthoenis van Hoechtwoude Cornelisz. na overdracht door zijn oom Willem, heer
van Hoechtwoude, behoudens de lijftocht van de weduwe van heer Adriaen van Poelgheest,
ridder, na overlijden van Willem zal zijn broer Cornelis van Hoechtwoude het leen als lijftocht
bezitten (B, fol. 1v).
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..-.-15..: Cornelis van Hoechtwoude, als leenman op 3-4-1510 en 24-10-1510 vermeld (B, fol.
2v, 15v en 27v).
71B. De helft van het vijfde weer ten oosten van de kerk.
22-8-1507: Jonkvrouwe Margriet Willemsdochter van der Does, gehuwd met Willem Jansz.,
nicht van de leenheer heer Gherijt van Poelgheest, heer van Hoechmade, ridder, bij dode van
haar oom heer Adriaen van Poelgeest, ridder (B, fol. 31).
71C. De helft van het vijfde weer ten oosten van de kerk.
23-8-1507: Jonkvrouwe Henrick Willemsdochter van der Does, gehuwd met Jacop Heerman,
nicht van de leenheer, bij dode van haar oom heer Adriaen van Poelgeest, ridder (B, fol. 31).
De lenen 71B en 7lC zijn verenigd tot het leen 71D.
71 D. Het gehele weer, waarop Florijs Symonsz. (1587: Michiel Florijsz.) woont, strekkend
uit de Lutteken Rijn tot aan Esselijkerwoude, belend ten oosten: Gherardt van Poelgheest, heer tot Hoichmade (1653: de jonkvrouwen Helena en Isabella van Poelgheest), ten westen: het Sint Catharinen gasthuis te Leyden (1653: - en Michiel
Cornelisz.).
9-2-1539: Otte van Egmont, neef van de leenheer Gherijt van Poelgheest, heer tot Hoochmade,
bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Heynrick Hermans (II, fol. 12).
1-10-1587: Jonkheer Jacob van Egmont bij dode van zijn vader heer Otto van Egmont, ridder (II,
fol. 13).
28-7-1590: Michiel Florijsz. na overdracht door Anthoni Lindenborre namens Jacob van
Egmont, heer van Kenenburch, volgens een procuratie d.d. 16-9-1589 (II, fol. 13v).
14-2-1653: Mathijs Foppen van der Plaet te Leyden na overdracht door Jan Michielsz. van der
Tholl ten overstaan van Pieter van Heyningen, baljuw en schout van de vrije heerlijkheden van
Hoogmade en Coudekerck, die door de leenheer Gerardt, vrijheer van Poelgeest en Coudekerck
en grondheer van Hoogmade, op de zelfde dag te Utrecht is gemachtigd de hulde in ontvangst te
nemen (II, fol. 14).
26-2-1650: Laures Mathijsz. van der Plaet, onmondig, voogden: Claes Jansz. Clappecluys, de
heer Brasser en Michiel Foppen van der Plaet, bij dode van zijn vader Mathijs. Foppen van der
Plaet en dragen het leen over aan meester Gijsbert Gael, advocaat voor het Hof van Hollandt (II,
fol. 14v).
29-6-1672: Anthonis Gael, onmondig, hulde door Johan Gael, bij dode van zijn vader meester
Gijsbert Gael (II, fol. 15).
1-10-1689: Anthony Gael doet zelf hulde en stelt op het leen zekerheid voor 3400 gulden ten
behoeve van Maria Heymerich, weduwe van meester Jacob van Ring, zijn broer Cornelis Gael
en zijn zuster Johanna Gael zijn borgen (II, fol. 15v).
20-10-1691: Anthony Gael belast het leen met 400 gulden ten behoeve van Tielman Buyteweg
(II, fol. 16v).
LEIDERDORP
72. 2 morgen land te Leyderdorp, gekocht van Willem Foytgen, belend ten zuiden en
westen: Dirc die Bruyn Gherijtsz. met 4 morgen land, genaamd de Cromme kampen,
ten oosten en noorden: Willem van Berendrecht en Heynric Jansz.
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17-10-1437: Dirc die Bruyn Gherijtsz., neef van de leenheer Gherijt van Poelgheest, heer van
Hoychmade, ridder (A, fol. 31v).
..-.-1441: Dirc die Bruyn Gherijtsz. krijgt het leen ten vrij eigen en zal binnen 3 jaar in ruil
hiervoor 2 morgen land in leen opdragen (A, fol. 31v, als leenman op 14-10-1444 vermeld, A,
fol. 15v).
73. Een woning met heemwerf te Leyderdorp.
De helft van 3 morgen land (1412: de hele 3 morgen) achter de woning gelegen, in zijn
geheel belend ten westen: de graaf van Holland, ten oosten: de heren van Sint Jan.
Een halve morgen land gelegen ten westen van de woning, gekocht door Willem die
Bruyn, grootvader van Willem die Bruyn Jacop Heynricxszoonsz., van Mouwerijn van
der Does (1512: belend ten zuiden en oosten: de heren van Sint Jan te Haerlem, ten
westen: de heilige geest te Leyden en te Leyderdorp, ten noorden: Ysaac Aelwijnsz. en
Jan Oem met een noodweg, pachter: Ghijsbert Robbertsz.).
..-.-13..: Willem die Bruyn (A, fol. 30v).
..-.-13..: Lysbet bij dode van haar vader Willem die Bruyn (A, fol. 30v).
16-8-1397: Willem die Bruyn Jacop Heynrixszoonsz. bij dode van zijn moeder Lysbet (A, fol.
30v).
24-5-1412: Pieter Danelsz. na overdracht door Willem die Bruyn Jacopsz. (19-6-1410: Voppe
Dircxz. en Pieter van Leyden, schepenen in Leyden, oorkonden dat Willem die Bruyn Jacopsz.
verkoopt aan Pieter Daneelsz. 4 morgen land met huis, berg en hout te Leyderdorp, belend ten
zuiden: de graaf, ten westen Hughe Boudijnsz., ten noorden: Costijn van der Does, ten oosten: de
heren van Sint Johan, waarbij zijn broers Gerijt die Bruyn en Heynrick die Bruyn de verkoop
vrijwaren, A, fol. 30v).
25-4-1433: Danel Pietersz. omdat zijn vader Pieter Danelsz. had bepaald dat dit leen op zijn
dochter Kerstijn, gehuwd met Dirck die Bruyn, zou vererven, waarna Danel Pietersz. het zonder
consent van de leenheer had overgedragen aan zijn neef Dirck die Bruyn Gerijtsz. Danel Pietersz. blijft leenman en zal volgens uitspraak zijn neef Dirck die Bruyn schadeloos stellen met 5
morgen land, genaamd de Cromme Campen, jaarlijks opbrengende 18 wilhelmus schilden en
belast met 2 kapoenen per jaar en met 7 pond min 5 groot comansgeld aan geestelijke renten. In
dit perceel liggen 2 morgen, die gekocht zijn van Willem Foytgen, deze zullen door Dirck die
Bruyn in leen worden gehouden (A, losse acte bij fol. 31).
7-2-1435: Jan Danelsz. (A, fol. 31 en B, losse acte bij fol. 25).
7-8-1446: Dirc Woutersz., neef van de leenheer (A, fol. 31).
19-11-1449: Dirc Woutersz. tocht zijn vrouw Lysbeth Danckert Dirc Coenenz. (A, fol. 31, als
leenman vermeld op 30-11-1459 en als Dirc Wouter Danelsz. op 16-3-1484, A, fol. 6 en B, fol.
2).
8-2-1486: Heer Pieter Danelsz., neef van de leenheer Gerijt van Poelgheest, heer van Hoichmade, bij dode van zijn vader Dirc Wouter Danelsz. (B, fol. 10).
..-.-1491: Jan Dircxz. te Utrecht, neef van de leenheer (B, fol. 10).
27-5-1496: Jan Dircxz. mag gedurende maximaal 10 jaar het leen belasten met een rente van 1
pond groot Vlaams per jaar (B, fol. 10).
24-7-1506: Jan Dirczsz. mag de belasting van het leen met 10 jaar verlengen, mits de leenheer
jaarlijks het bedrag zal ontvangen dat het leen boven de hypotheek aan pacht opbrengt (B, fol.
10).
5-4-15..: Dirck Jansz. bij dode van zijn vader Jan Dircxz. en draagt het leen over aan zijn moeder
Geertruit Pietersdochter en zijn zusters Wijve Jansdochter en Pieter Jansdochter, elk voor een
derde deel, hulde door Jacob die Wael, neef van de leenheer Gherijt van Poelgeest, heer van
Hoichmade, ridder (B, fol. 10).
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4-8-1512: Quyrijn Dirxsz., Gherijt Florijsz., Coman Dirck Pietersz. en Lourijs Pottemaker, als
meesters van de huiszittende armen te Leyden, genaamd het Sint Barbaren-gasthuis in de Sint
Pancrais parochie ten Hoeghenlande, ontvangen het leen ten vrij eigen na overdracht door
Phillips van der Laen namens Geertruyt Pietersdochter, Dirck Jansz., Wijve Jansdochter en
Pieter Jansdochter volgens een brief van de weesmeesters van Haerlem (B, fol. 10).
LEIMUIDEN
74. 1 morgen land te Leydemuden, belend ten oosten: ‘s-Gravenheerstraat, ten westen: de
out Leydemuderweg, ten zuiden: Liclaes Heymenz. met Aelmissemorgen, ten noorden:
Pieter Willemsz.
..-.-14..: Pieter Willemsz. (A, fol. 41).
75. Het bosch te Leydemuden, dat vroeger van Roelof Aerntsz. was, belend ten noorden
en zuiden: een gemene banweg, ten noorden: een water, genaamd de Drecht, dat aan
de graaf toebehoort (1507: 20 morgen land).
26-5-1412: IJsbrant van Alcmade heren Florijsz. van Alcmade, neef van de leenheer Gherijt van
Poelgheest heren Dircxz., wiens oom heer Heynric van Naeldwijc mee zegelt, na overdracht
door Jan Duker Jansz. (A, fol. 41v).
..-.-14..: Willem van Alcmade, als neef van de leenheer en als leenman op 14-10-1444 vermeld
(A, fol. 45v).
..-.-14..: De jonkvrouwe van Wijngaerden, vermeld in 1472 (L.H. 283, fol. 31v).
23-2-1507: Jonkvrouw Margriete van Busschuysen, Brunincsdochter, gehuwd met Godscalck
Oem van Wijngaerden, krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 79 (A, fol. 41v en B, fol.
26).
76. 3 morgen land in Leydemuden, belend ten noorden: de kerklaan (1689: Adriaen
Arijsz. Arymaet), ten zuiden: Jan Pontgen (1578: Jan Willemsz., 1603: Dirck Dircksz.
gehuwd met Geerte Jansdochter, 1641: Hendrick Jansz. Verschuyr, 1689: Ary
Dircksz. Kennis), strekkende uit de oude wetering tot aan de Zomerdijk.
7-2-1390: Jacob van Grieken na opdracht uit eigen (A, fol. 42).
..-.-1467: Jacob van Grieken (A, fol. 42).
13-2-1482: Jacob van Grieken bij dode van zijn vader Jacob van Grieken (A, fol. 42).
31-7-1512: Claes Jacobsz. van Grieken bij dode van zijn oom Jacob van Grieken en draagt het
leen over aan Aernt van Grieken (B, fol. 29, als leenman op 8-8-1512 vermeld, B, fol. 30).
3-11-1578: Jan Willemsz. na overdracht door Hendrick Hendricksz. (II, fol. 183).
28-7-1603: Geerte Jansdochter, gehuwd met Dirck Dircksz. bij dode van haar vader Jan Willemsz. te Oudewatering (II, fol. 183).
19-9-1641: Hendrick Jansz. Verschuyr, varentman te Amsterdam, oudste zoon van wijlen Jan
Hendricksz. Verschuyr, hulde door Jan Gerritsz. van Heyningen, schout te Cudelstaert, volgens
procuratie verleden op 15-3-1638 voor Gerrit Willemsz. van Heyningen, schout van Reynaterwoude, Leymuyden en Vrisekoop, Pieter Philipsz. van Santen, secretaris -, en Pieter Willemsz.
van Heyninghen, gerechtsbode aldaar, na koop door wijlen zijn vader van Geerte Jansdochter,
gehuwd met Dirck Dircksz. Jonge te Oudewateringe (II, fol. 183v, 27-3-1640: Hendrick Jansz.
Schuer, schipper te Amsterdam, machtigt voor notaris Eduard Pels aldaar Jan Gerritsz. van Heyningen, schout te Cudelstert, het leen aan Adriaen Adriaensz. Arijmaet over te dragen, II, fol.
184).
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7-3-1662: Cornelis Arijensz. Arijmaet bij dode van zijn vader Arien Ariensz. Arijmaet (II, fol.
185v).
29-10-1689: Cornelis Arijensz. Arijmaet met ledige hand (II, fol. 185v).
77. Het hofweer, Ghijskensweer, ver Grietenweer, een kamp land, genaamd die Lote,
behalve 6 akkers op het westeinde, die van het godshuis zijn, en een kamp land, dat
vroeger van Willem IJsbrantsz. was, met alle opstal en eventuele toekomstige opstal,
alles in Vriesekoop.
31-5-1307: Allairt Rondeel, gehuwd met Gheertruyt, na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven in twee helften op hun beider erfgenamen, het tweede deel op Gheertruyts
broer Aelwijn of zijn erfgenamen, uit welk deel Aechte, de dochter van Aelwijn, non te Coninxvelt, 5 pond zal ontvangen, de leenvolger in het eerste deel moet een zelfde bedrag uitkeren aan
de arme bloedverwanten van Allairt (A, fol. 43).
Uit het leen 77 is het leen 77A afgesplitst.
77A. Een stuk land genaamd de Loet (1551: 1 morgen land genaamd de Loeten), belend
ten noorden: de Koestraat, ten zuiden: ‘s-Gravenheerstraat, ten westen: Alijt
Kosters met haar kinderen, (1551: Philips Jacobsz. met zijn Loeten, 1587: Willem
Aertsz., 1602: Jan Philipsz., 1653: Crijn Dircksz. Sonck), ten oosten: Gherijt van
Poelgheest (1551: Cornelis Auwesz. met zijn Loeten, 1587: Jan Philipsz., 1653: Cors
Thonisz.).
6-4-1343: Jacob Gherijts Wildenz. (A, fol. 43v).
25-7-1551: Jan Jacobsz. na overdracht door Pieter Jansz. timmerman te Haerlem (II, fol. 207).
28-6-1587: Cornelis Jansz. te Aelsmeer bij dode van zijn vader Jan Jacobsz. (II, fol. 207).
18-2-1602: Gerrit Jacobsz. na overdracht door Cornelis Jacobsz. (II, fol. 207).
5-12-1653: Niesgen Gerritsdochter, gehuwd met Cors Thonisz. buiten Leymuyden te Aelsmeer,
bij dode van haar vader Gerrit Jacobsz. (II, fol. 207v).
7-1-1659: Niesgen Gerritsdochter, gehuwd met Cors Thonisz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil
voor het leen 3 (II, fol. 208).
DE LIER
78. Een goed ter waarde van 3 pond hollands per jaar in het ambacht van der Liere tussen
de watering en de weg.
..-.-13..: Willem van Oestgheest (A, fol. 45v).
NIEUWE TONGE
79. 3 gemet vronen van de 13, welke Godschalck Oom van Wijngaerden in die Nieuwe
Tonghe in het land van Voirne bezit in Sinte Pieters Poldre, gemeen met de overige 10,
gelegen tussen zijn broer Willem Oom met 13 gemet en Philips Ruychrock met 26
gemet, belend ten noorden: (1582: de middeldijk tussen Clinckerlandt en Sommelsdijcxe plate), ten zuidoosten: (1593: de middelweg), ten zuiden: (1593: Matheus Cornelisz., schout van Herckingen, 1599: diens erfgenamen), ten noorden: (1593: de ambachtsheer van Oude - en Nieuwe Rijsoort).
23-2-1507: Godschalck Oom van Wijngaerden, gehuwd met jonkvrouwe Margriete van
Busschuysen Brunincsdochter, na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 75 (B, fol. 26).
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24-8-1578: Jonkvrouwe Elisabeth van Treslong, weduwe van Nicolaes van Sandijck, broer:
jonkheer Willem van Treslong, admiraal van Zeelandt, bij dode van haar moeder jonkvrouwe
Catharina van Wijngaerden, weduwe van Jasper van Treslong, na aanvankelijk verzuim (II, fol.
189).
12-9-1582: Jonkheer Cornelis van Wijngaerden in den Hage na koop bij decreet van de overige
10 gemet en na uitspraak van het Hof van Hollandt tegen Maria van Treslong, de erfgenamen
van Ghijsbert Jansz. van Haerlem, jonkheer Gerrit van Poelgheest, heer van Hoichmade, en jonkvrouwe Elisabeth van Treslong, weduwe van Nicolaes van Sandijck, wegens een geldvordering,
op 12-10-1579. Hij verklaart op 5-9-1582 dat hij jonkvrouwe Elisabeth van Treslong tweemaal
in den Hage heeft moeten laten gijzelen, waarna deze metterwoon is vertrokken naar haar broer
de admiraal te Duynkercke in Vlaenderen (II, fol. 189v).
14-10-1588: Jonkvrouwe Alijt van Weyburch, weduwe van jonkheer Cornelis Oom van Wijngaerden in den Haghe, hulde door meester Gillis de Glarches, bij dode van haar man jonkheer
Cornelis Oom van Wijngaerden, volgens octrooi d.d. 21-3-1546 en zijn testament d.d. 26-121587 (II, fol. 190, zij mag op 1-12-1588 bij testament over het leen beschikken, II, fol. 190).
23-12-1593: Matheus Cornelisz., schout te Herckingen, na overdracht door meester Gielis de
Glarches, advocaat voor ‘t Hof van Hollandt, namens jonkvrouwe Alijt van Weyburch (II, fol.
190v).
16-12-1599: Cornelis Matheusz. bij dode van zijn vader Matheus Cornelisz., schout van Herckingen (II, fol. 190v).
NIEUWKOOP
80. Een hofstad met het er op staande huis en 3 akkers land in die Stoet, behalve de akker,
die Claes Boudijnsz. in leen houdt van de vrouwe van Maartensdijc.
..-.-1...: Claes Boudijnsz. na opdracht uit eigen (A, fol. 44).
19-4-1439: Aechte, de weduwe van Liclaes, krijgt het leen ten vrij eigen (A, fol. 44).
NIEUWVEEN
81. 1 akker land op de west eg van het weer van Aert Alidenz. te Nieuwveen, strekkende
van de Drecht tot aan de landscheiding.
19-6-1371: Aelwijn Jansz. na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven voor de
ene helft op Jan Aernt Dircxz. en voor de andere helft op Zander Zandersz. (A, fol. 39).
..-.-1...: Jan Coppenz. als leenman vermeld op 28-10-1436 en 30-12-1459 (A, fol. 6 en 44v).
..-.-1...: Jan Coppenz. krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 95 (A, fol. 39).
82. Een woning met opstal aan de weg en een akker land tussen de landscheiding en de
Drecht, belend ten oosten: Symon Willem Claes Gheijenzoonsz. met zijn kinderen en
ten westen: Willem Claes Moyenszoonsz.
17-6-1359: Jan Eemsenz., gehuwd met Gheertruut na opdracht uit eigen, indien het huwelijk
kinderloos blijft te versterven op de erfgenamen van Gheertruut (A, fol. 40).
83. Een woning met 3 akker land, waarop het huis staat, in den Nuwenvene tussen de
landscheiding en de weg van de Nuwenvene.
2-12-1348: Gherijt Moyenz., gehuwd met Ymmen, na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn broer Claes (A, fol. 39v).
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OUDSHOORN
84. De woning van Willem Floris Wouterszoonsz. (1435: in het ambacht van Adriaen van
Raephorst in de Gneppic), belend ten oosten: (1435: Dirc van Tol, 1460: Simon van
Tol, 1577: Joris Claesz., 1642: Joost Claesz., 1674: Jacob Aefbertsz.), ten zuiden:
(1435: Floris Willemsz. met een leen, gehouden van Poelgeest, 1460: Jan Jacobsz. met
dit leen, 1510: Symon Jan Vrederiexz.), ten westen: (1577: Pouwels Jacobsz., 1674:
Claes Jansz. Ouwevliet), ten noorden: de Gneppicdijk (1577: strekkende van de Gneppickerdijk tot aan de Laegewaertsche wetering).
(1412: plus de laan tussen de woning en de Ghnephoekerdijk te Ootsoorn).
..-.-1...: Willem Florijs Wouterszoonsz. (A, fol. 5v).
26-5-1412: Willem Florijs Wouterszoonsz. breidt het leen uit met de laan (A, fol. 5v).
29-10-1435: Florijs Willemsz. (A, fol. 7v).
20-10-1460: Jan Jacobsz. zoals zijn ouders het leen hielden (A, fol. 56v).
28-1-1472: Florijs Doenenz. (B, fol. 27).
28-12-1506: Barber, de weduwe van Florijs Doenenz. bepaalt dat het leen op haar zoon Jan
Florijsz. zal versterven (B, fol. 27).
2-4-1510: Jan Florijsz., zoon van wijlen Florijs Doenenz. (B, fol. 27).
3-4-1510: Adries Florijsz., zoon van wijlen Florijs Doenenz. (B, fol. 27).
..-.-15..: Gherrit Jansz. bij dode van zijn vader Jan Gherritsz. (II, fol. 77).
10-4-1577: Dirck Jansz., onmondig, moeder: Machteld Dircxdochter, gehuwd met Pouwels
Jacobsz., bij dode van zijn broer Gherrit Jansz. (II, fol. 77).
24-11-1585: Dirck Jansz. doet zelf hulde op verzoek van Pouwels Jacobsz. (II, fol. 77).
9-12-1642: Floris Dircksz. bij dode van zijn vader Dirck Jansz. in den Horsdijck (II, fol. 77).
12-6-1674: Dirck Huybertsz. van der Burch, onmondig, voogd: Hendrick Cornelisz. Butterman,
na zijn vaders vader Gerrit Dircksz. van der Burch, die het leen had bij dode van Floris Dircksz.
van der Burch (II, fol. 77v).
29-10-1689: Dirck Huybertsz. doet zelf hulde en draagt het leen over aan Hendrick Cornelisz.
Butterman (II, fol. 77v en 78).
85. 1 morgen land te Outshoorn, belend ten oosten: Dirck Pietersz. (1642: Leendert
Dircksz., 1647: Gijsbert Dircksz.), ten westen: Joost Claesz. (1642: Cornelis Gerritsz.
Hals, 1663: de heer van Straten), ten noorden: Gherrit Gherritsz. (1642: Cornelis
Gerritsz. Hals) en, ten zuiden: Joost Claesz. (1642: Willem Claes Joosten, 1663: de
kinderen van Cornelis Gijssen).
18-4-1577: Wouter Claesz., onmondig, moeder: Maritgen Wouters, gehuwd met Joost Claesz.,
bij dode van zijn vader Claes Dammasz. (II, fol. 73).
9-7-1581: Wouter Claesz. doet zelf hulde (II, fol. 73).
9-12-1642: Claes Woutersz., onmondig, neef: Willem Claes Joosten, bij dode van zijn vader
Wouter Claesz. (II, fol. 73).
9-12-1647: Cornelis Gerritsz. Hals na overdracht door Willem Jansz. Cleynesteyn namens Claes
Woutersz. van Cleyenburch, wijnkoper te Amsterdam, volgens procuratie verleden op 5-12-1644
voor notaris Claes Claesz. Moy te Leyden (II, fol. 74).
12-4-1663: Jan Cornelisz. Lans, onmondig, vader: Cornelis Joosten Lans, als zoon van wijlen
Machtelt Gijsbrechtsdochter, die het leen volgens verklaring van haar vader Gijsbrecht Dircksz.
bij haar leven had ontvangen na koop van Hendrick Florisz. Stam, die het gekocht had van Gerrit
Cornelisz. Hals, die het erfde van zijn vader Cornelis Gerritsz. Hals (II, fol. 74v).
15-10-1689: Jan Cornelisz. Lans doet zelf hulde (II, fol. 74v).
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86. 3 morgen land te Oudshoorn, belend ten zuiden: de Rijn, ten noorden: Adriaen van
Sonnevelt en de erfgenamen van Pieter Ewoutsz. met 19 morgen land, ten oosten:
Aelbrecht Jan Mouwenz. met een kalkoven, ten westen: Pieter Gijsbertsz. te Woerden.
6-1-1564: Aernt Pietersz. bij dode van zijn broer (II, fol. 81).
Het leen 86 is gesplitst in 86A en 86B.
86A. De helft van 3 morgen land in een weer van 8 morgen 5 hond 85 roede, belend ten
oosten: Willem Cornelisz. Maes met de kalkoven en de heer Boreel, ten zuiden: de
Rijn, ten westen: Willem Cornelisz. Maes, ten noorden: Dirck Neven Koy.
26-4-1657: Claes Claesz. Vranck na overdracht door Adriaen Roosenboom, schout te Alphen,
namens Hendrick Steven, ambachtsheer van Alphen, als erfgenaam van zijn vrouw Johanna van
Leeuwen, die het leen had geërfd van haar moeder Anna Arentsdochter als erfgename van haar
grootvader Arent Pietersz. (II, fol. 81).
28-12-1665: Jonge Claes Claesz. Vranck, onmondig, voogd: Jan Cornelisz. Evelendam, bij dode
van zijn vader Claes Claesz. Vranck (II, fol. 81v).
86B. De helft van 3 morgen land, belend ten oosten: Claes Claesz. Vranck, ten zuiden: de
Rijn, ten westen: Meester Pieter Sas, ten noorden: Dirck Neven Koy.
26-4-1657: Willem Cornelisz. Maes na overdracht door Adriaen Roosenboom in gelijke functie
als bij het leen 86A (II, fol. 85, hij mag op 2-7-1659 bij testament over het leen beschikken).
25-2-1671: Margareta van Purmerent, weduwe van Nicolaes van Swanenburch te Delft, hulde
door meester Jacob van Varick te Leyden volgens procuratie verleden op 21-5-1670 voor notaris
Cornelis Pietersz. Bleyswiick te Delft, na overdracht door Hendrick Jansz. van der Sluys,
gehuwd met Annegen Willemsdochter Maes, namens zijn mede-erfgenamen van wijlen Willem
Cornelisz. Maes, nl. Aechje Willemsdochter Maes, gehuwd met Pieter Jacobsz. Stouthandel,
Leentge Willemsdochter Maes, gehuwd met Jan Gijsbertsz. Scheyck, Grietge Stouthandel,
gehuwd met Maerten Cornelisz. Brouwer, dochter van Isack Jacobsz. Stouthandel en van wijlen
Maritge Willemsdochter Maes, Grietje Willemsdochter Maes, gehuwd met Pieter Jansz. van der
Sluys, Grietge Cornelisdochter, dochter van de uitlandige Cornelis Willemsz. Maes, met haar
testamentaire voogden Cornelis Jacobsz. Maes en Jan Gijsbertsz. Scheyck, Elisabeth Willemsdr.
Maes en Trijntje Willemsdochter Maes, volgens acte verleden op 23-5-1670 voor Cornelis
Scherpenbrant, notaris te Leyden (II, fol. 86).
87. 4 morgen land te Outsoorne, belend ten zuiden: Adriaen van Raephorst, ten westen:
de scheiding van Coudekerck met de kade en Dirck Willemsz. en Ghijs Jansz., ten
noorden: Simon Dircxz. Kint, de achterdijk en het Woutambacht, ten oosten: Dirc van
Tol, Willem van der Speck en de papelijke prove van Hoichmade.
14-10-1444: Pieter Willem Dircxzoonsz. na overdracht door Jacop Gerijt Pieterszoonsz. bij
kinderloos overlijden te versterven op Florijs Jansz., wiens oudoom hij is (A, fol. 45v).
..-.-14..: Gerijt Aelbrechtsz. bij dode van zijn vader Aelbrecht Gerijtsz. (B, fol. 3).
24-12-1482: Henric Woutersz. van Tol na overdracht door Gerijt Aelbrechtsz. (B, fol. 3, als
leenman op 18-2-1512 vermeld, A, fol. 23).
88. De helft van Dirc Willemszoonsweer, gemeen met Claes Willemsz. te Outshoern,
belend ten westen: Claes Baertoutsz., ten oosten: Claes Baertoutsz., strekkende van de
nieuwe sloot tot aan de landscheiding van den Woude.
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..-.-1...: Jan van Grieken (B, losse acte bij fol. 25).
89. 2 akkers land te Heer Jacobswoude, strekkende van de Heerstraat tot de oude dwarssloot, belend ten zuiden: Hauwe Jacob Gerijtsz., ten noorden: Wouter van Anxt.
20-4-1439: Wouter van Anxt na opdracht uit eigen voor de schout en buren van Heren Jacobswoude in ruil voor het leen 92 (A, fol. 14).
REEUWIJK
90. 2½ morgen land te Slupic in mijns heren land van Brederode, belend ten westen: de
uitweg, ten oosten: Lysbeth Ghisen.
..-.-1...: Vranc Liclaesz. (A, fol. 46v).
RIETVELD
91. 2 morgen land in Rietvelt, die vroeger van Dirc van Marsen en zijn broer Aernt de
Rode waren, belend ten westen: Heer Steven van Nijevelt, ten oosten: de vrouw en
kinderen van Jacob Grietenz., strekkende van de Rijn tot aan de landscheiding van de
Secvelde.
5-2-1398: Claes Dircxz. (A, fol. 46).
..-.-1...: Dirc Claesz. (A, fol. 46).
12-2-1459: Lysbet Dirc Claeszoonsdochter, hulde door Henric Hermansz., nadat de oude handvesten door brand te Oudewater zijn verloren gegaan (A, fol. 46).
RIJNSATERWOUDE
92. 1 morgen land.
..-.-1...: Dirc Willemsz. als leenman op 2-10-1414 en 19-2-1416 vermeld (A, fol. 6v, 29v en
41v).
20-4-1439: Wouter van Anxt krijgt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 89 (A, fol. 29v).
93. 1 morgen land te Reynsaterwoude, belend ten zuiden: de erfgenamen van Jan Dommersz. (1603: de erfgenamen van Jan Philipsz., 1649: Jan Adriaansz. van de Heer), ten
westen: de heerweg, ten noorden: Gerrit Gerritsz. c.s. (1603: Gerrit Willemsz., 1649:
de erfgenamen van Gerrit Willemsz. van Heyningen, 1657: Pieter van Heyningen,
baljuw van Coudekerck), ten oosten: Neeltje Claes Willemsz. Volck (1603: Gerrit Willemsz. en Tamis Cornelisz., 1649: de dwarssloot).
9-9-1568: Johan Phillipsz. bij dode van zijn vader Philips Anthonisz. (II, fol. 149).
5-1-1603: Philips Jansz. bij dode van zijn vader Jan Philipsz. (II, fol. 149).
19-7-1611: Gerrit Willemsz. van Heyningen, schout van Reynsaterwoude, na overdracht door
Philips Jansz. (II, fol. 149).
2-12-1649: Jan van Heyningen, schout van Reynsaterwoude, bij dode van zijn vader Gerrit Willemsz. van Heyningen (II, fol. 149v).
26-4-1657: Meester Pieter van Heyningen bij dode van zijn vader Jan van Heyningen, schout
van Reynsaterwoude (II, fol. 150).
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94. 3 morgen land te Reynsaterwoude, belend ten noorden: Pieter Verdegaer, ten zuiden:
Liclaes Scillenz., ten westen: ten dele Yeve Ponskens met haar kinderen, strekkende
aan beide einden aan ‘s-Gravenheerstraat.
..-.-1...: Willem Pieter Verdegaersz. (A, fol. 30).
95. 4 morgen land, genaamd Swolresweer, te Reynsaterwoude, belend ten zuiden: de erfgenamen van Boen Tymansz., ten noorden: Snelle Jacobsz., strekkende van de overweg tot aan de landscheiding.
..-.-1...: Jan Coppenz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 81 (A, fol. 29v in 1472 als
leenman vermeld, L.H. 283, fol. 71v).
8-8-1512: Cornelis Dammesz. na overdracht door Jacop Pietersz. (A, fol. 30).
OVERSLINGELAND
96. 9½ morgen land (1565: 4½ morgen 1½ hond land) te Otten Slingelant (1565: in Overslingelant) in Atheliënhoeve, gemeen met de papelijke proven (1565: de kapel van
Slingerland), strekkende van de Scheer Giesen tot aan de Goudriaensche landscheiding (1565: van de landscheiding tot de wetering), belend ten oosten: het Heulweer
(1565: Meeus Gijsbertsz.), ten westen: de kapel van Slinglant (1591: het Capelleweer).
..-.-1...: Otto van Slingelandt, als leenman vermeld op 21-1-1442 (A, fol. 10v).
6-4-1459: Dirc van Slingland Ottenz. na overdracht door zijn vaders broer heer Dirc Gerijtsz.,
neef van de leenheer heer Gerijt van Poelgheest, heer van Hoechmade, ridder, met 7 morgen en
na overdracht door zijn vader Otte van Slinglandt met 2½ morgen (A, fol. 44).
..-.-1...: De helft van het leen wordt ten vrij eigen gegeven (A, fol. 44).
..-.-1...: Herman Matheusz. na overdracht door Barte Ottendochter van Slinghelandt (A, fol. 44).
..-.-1...: Claes Bouweling Joestenz. na overdracht door Harman Matheusz. (A, fol. 44).
14-6-1565: Schalck Hughesz. na overdracht door Jacob de Vries Jacobsz. (II, fol. 201).
2-6-1591: Willem Schalckenz. te Noordeloos na koop op 22-7-1590 voor schout en schepenen
van Noordeloos van zijn vader Schalck Huygensz. (II, fol. 201).
17-4-1618: Schalck Willemsz. na overdracht door Willem Schalckenz. te Noordeloos, mits inbrengende het geld, dat aan zijn vader en aan zijn broer er in toekomt (II, fol. 201v).
6-4-1658: Arien Schalcken bij dode van zijn vader Schalck Willemsz. (II, fol. 201v).
UITHOORN
97. Een huis en schuur met hovinge, potinge en plantinge, gelegen aan de vrouwenacker te
Uythoorn, belend ten oosten: de Cleyne Drecht, ten zuiden: de Grote - of Gemene
Drecht, ten westen en ten noorden: Tonis Hubertsz.
22-9-1650: Maerten Willemsz., herbergier op de Bilderdam, in ruil voor het leen 2A (II, fol.
198).
26-4-1657: Gerrit Adriaensz. van Oudewater als curator van de geabondonneerde boedel van
wijlen Maerten Willemsz. herbergier (II, fol. 198v).
WOUBRUGGE
98. Een stuk land te Esselikerwoude, genaamd het onser vrouwenland, belast met 5
stuiver per jaar ten behoeve van de papelijke proven van Hoichmade, belend ten
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noorden: de Does, ten zuiden: het godhuisland van Hoichmade, ten oosten: Gherijt
Willemsz. met zijn zusters, ten westen: Peter Jansz. van Noortich.
25-4-1501: Jacop Gherijtsz. na opdracht uit eigen (B, fol. 22).
25-2-1510: Kerstant Gherijtsz. na overdracht door Jacop Gherijtsz., te versterven op zijn zoon
Aernt (B, fol. 22).
99. 2 morgen land bij het heultje bij de watering.
..-.-1...: Jan van Grieken (A, fol. 13).
100. 3 morgen land te Esselikerwoude, belend ten zuiden: Jacob Hughe, ten noorden: Jan
Dircxz. van Poelgheest met 3 morgen land, die aan de door hem gestichte kapelrie
toebehoren, ten oosten: de Vliet, ten westen: de watersloot.
19-9-1383: Willem Dircxz. van Poelgheest, oom van de ieenheer Dirc van Poelgheest (A, fol.
12).
..-.-1...: Dirc Willemsz. van Poelgheest, als leenman op 26-5-1412 vermeld (A, fol. 41v).
..-.-1...: Vrouwelijn Dirc Willemszoonsdochter van Poelgheest, bij dode van haar vader Dirc
Willemsz. van Poelgheest (A, fol. 11v).
27-3-1437: Dirc Aerntsz. na overdracht door Vrouwelijn Dirc Willemszoonsdochter van Poelgheest, nicht van de leenheer Gherijt van Poelgheest (A, fol. 11v, als leenman op 6-3-1457
vermeld, A, fol. 2v).
..-.-14..: Willem Dircxz., als leenman in 1472 vermeld (L.H. 283, fol. 71).
..-.-1514: Het leen is afgestorven bij dode van heer Willem Dircxz., priester (A, fol. 11).
Het leen 100 is gesplitst in 100A en 100B.
100A. 1½ morgen land in een kamp van 3 morgen, belend ten westen: de Bruyne wetering,
ten oosten: Maritge Cornelisdochter, het weeskind van Cornelis Florisz. van Toll
(1603: Jan Reynoutsz., 1644: Pieter Jans Reynoutsz.), ten zuiden: de scheiding met
Coudekerck of de achterdijk (1603: de Ruyge kade of landscheiding), ten noorden:
Willem Meusz. te Leyden (1603: Leendert Cornelisz. Akerboem, 1644: Anthonis
Cornelisz., 1654: de kinderen van Thonis Cornelisz. Veenswijck).
15-4-1560: Meester Jan van Banchem, advocaat voor het Hof van Hollandt (II, fol. 115).
5-1-1603: Emmerentia van Banchem, gehuwd met meester Reinier van Persijn, advocaat voor
het Hof van Hollandt, bij dode van meester Jan van Banchem, president van de Hoge Raad van
Hollandt, volgens octrooi d.d. 12-1-1598 en zijn testament d.d. 7-12-1601 (II, fol. 115).
1-8-1644: Dirck Cornelisz. van Zijl, schout van Esselikerwoude, na overdracht door doctor Otto
van Zeyst, schepen van Schoonhoven, namens zijn broer meester Jacob van Zeyst, advocaat, als
oudste zoon van wijlen Anna van Banchem, weduwe van meester Nicolaes van Zeyst, raad en
pensionaris van Leyden, oudste dochter van meester Johan van Banchem, president van de Hoge
Raad van Holland (II, fol. 171).
6-5-1654: Cornelis van Roosenburch, baljuw en schout van Esselikerwoude, die het leen volgens
attestatie van Jacob Ariënsz. van Toll, gehuwd met Jacomijntje Cornelisdochter, weduwe van
Dirck Cornelisz. van Zijll, had gekocht van Dirck Cornelisz. van Zijll (II, fol. 172).
14-6-1654: Jacob Ariënsz. van Tholl, gehuwd met Jacobmijntien, Cornelisdochter Verhooff, na
overdracht door Cornelis van Roosenburch, baljuw en schout van Esselijckerwoude (II, fol.
172v).
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100B. 1½ morgen land in een kamp van 3 morgen, belend ten westen: de Bruyne wetering,
ten oosten: Maritgen Cornelisdochter, weeskind van Cornelis Florisz. van Thol, ten
zuiden: de scheiding van Couderkerck, ten noorden: Willem Meeusz. te Leyden.
29-7-1551: Rijcholt Rijcholtsz., schout van Nijeuwdorperkogge (II, fol. 175).
4-1-1584: Meester Jan van Banchem, raad in de Hoge Raad van Holland, na overdracht door
Rijckert Ryckertsz., schout te Nyedorp (II, fol. 175).
De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 100A.
101. 7 morgen land in Jacobs ambacht van den Woude, belend ten oosten: Coppenanne
Rode IJsbrantsswagher, ten westen: Jacob Ymmenz., ten zuiden: Jacop Ymmensz.,
ten noorden: de A.
..-.-1...: Hughe Wolbrantsz. (A, fol. 14).
..-.-1...: De vrouwe van Homa (A, fol. 14).
102. 7½ morgen land te Esselikerwoude, belend ten zuiden: de kinderen van Jan van der
Nesse, ten noorden: Gherijt Philipsz. en Ghijsbrecht Claesz., ten oosten: de Hoechmade weg.
..-.-1...: Jacob van Raephorst, die het leen houdt van Dirc van Poelgheest, vader van Gherijt van
Poelgheest, leenheer in 1364 (A, fol. 12v).
15-1-1364: Gherijt Colijnsz., neef van - en na overdracht door Lijsbet Jacopsdochter van Raephorst, die er haar lijftocht aan zal behouden (A, fol. 12v).
..-.-1...: Willem Jacopsz. krijgt het leen ten vrij eigen, als leenman op 21-1-1416 en 29-10-1435
vermeld (A, fol. 3, 7v en 12v).
103. 7½ morgen land te Esselikerwoude ten westen van Hogemade.
20-4-1362: Jan van Poelgheest, broer van de leenheer Gherijt van Poelgheest, na overdracht door
hun beider neef Gherijt Colijnsz. (A, fol. 13).
104. 8 morgen land met een hofstede te Hoghmade tussen de weg en de Ae en 15 pond
hollands per jaar uit de ambachtsheerlijkheid van Hoghemade.
4-3-1353: Jan van Poelgheest, broer van de leenheer Gherijt van Poelgheest, ridder, op gelijke
wijze zoals deze het ambacht van Hoghemade in leen houdt van de heerlijkheid Holland, onder
bezegeling door hun neef Steven van Sulen (A, fol. 34v).
105. 5 akker land met opstal te Esselikerwoude, strekkende van ‘s-Gravenheerstraat tot
aan de landscheiding van de Are.
10-7-1340: Jacob van Grieken na opdracht uit eigen (A, fol. 13v).
ZOETERWOUDE
106. Een stuk land te Zoeterwoude, belend ten zuiden: de dijk, ten noorden: de Rine, ten
westen: Liddelde Jan Vrankenzoonsdochter, ten oosten: Dirc van Zwieten met land
dat van hem in leen wordt gehouden.
19-8-1375: Arnde haren Jan Beterwillenzoonsz. (A, fol. 45).
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..-.-13..: Aernt haren Jan Beterwillenzoonsz. tocht zijn vrouw Gheertruut Everaertsdochter (A,
fol. 45).
21-7-1452: Aecht, gehuwd met Aernt Pouwelsz. (A, fol. 45).
7-12-1482: Jacop Aerntsz. bij dode van zijn vader Aernt Pouwelsz. (B, fol. 5).
21-5-1504: Heyl Aerntsdochter, gehuwd met Vranck Bouwensz., bij dode van haar broer Jacop
Aerntz. en tocht haar man bij monde van Gherijt die Man Wermboutsz. (B, fol. 5).
24-7-1504: Heyn Aerntsdochter, gehuwd met Franck Bouwensz., krijgt het leen ten vrij eigen in
ruil voor het leen 9.
ZWAMMERDAM
107. 2½ morgen land te Swadenburgherdamme (1603: op ‘t Brouckvelt), die vroeger van
Wiliaem Teden waren, belend ten oosten: Willaem Ghisenz. (1568: Gerwaert
Dircxsz., 1594: Willem Ghijsbrechtsz. backer, 1653: Bruyn Willemsz., 1662: Beuckel
Jacopsz.), ten westen: de uitweg (1568: de Slupickse uitweg), ten noorden (1594:
Willem Ghijsbrechtsz. backer, 1653: Willem Cornelisz. Cleyn) en ten zuiden: (1594:
de oude weg).
..-.-1...: Liclaes Nannenz. bij dode van zijn vader en draagt het leen over aan zijn broer Vranc (A,
fol. 44v).
19-4-1439: Willem Dircsz., als naaste bloedverwant van wijlen Vrancke Liclaesz. (A, fol. 44v).
30-4-1450: Jan Pietersz. (A, fol. 44v).
23-11-1484: Cornelis Dircxz. bij dode van zijn tante Alijt Dircxdochter (6, fol. 8).
12-6-1499: Dirck Cornelijsz. bij dode van zijn vader Cornelys Dircsz. (B, fol. 8).
21-12-1568: Claes Heyndricxsz. bij dode van zijn broer Pieter Heyndricxz. (II, fol. 165, het leen
is verbeurd geweest ten tijde van de grootvader van de leenheer jonkheer Gerrit van Poelgheest
etc.).
26-12-1594: Crijn Claesz. bij dode van zijn vader Claes Heyndricxz. (II, fol. 165).
30-6-1596: Jacob Cornelisz. Bloes na overdracht door Crijn Claesz. (II, fol. 165).
22-7-1603: Cornelis Maertensz. Blonck na overdracht door Jacob Cornelisz. Bloes (II, fol.
165v).
13-10-1619: Jan Cornelisz. na overdracht door zijn vader Cornelis Maertensz. (II, fol. 165v).
..-.-16..: Gijsbert Stoffelsz. (II, fol. 166).
16-3-1653: Gerrit Ingensz. zwager van - en na overdracht door Gijsbert Stoffelsz. (II, fol. 166).
7-3-1662: Johannes de Vrie, raad en schepen van Gouda, hulde door Pieter van Heyningen,
secretaris van Haserswoude, volgens een procuratie verleden op 2-2-1662 voor notaris Nicolaes
Storff int Veldt te Gouda en Dirck Willemsz. Vinck en Cornelis Adriaensz. Bodegraven als
getuigen, na overdracht door Michiel Cornelisz. van den Tol namens Gerrit Ingensz. van der
Sterre te Sluypwijck volgens een procuratie op dezelfde dag verleden voor dezelfde notaris (II,
fol. 166v).
108. 4 morgen land te Swadenburgherdam gemeen met het convent te Rodenburch
buiten. Leyden met ook 4 morgen, pachter: IJsbrant Jaspersz. (1657: gelegen in de
Binnenpolder) (1593: strekkende uit de Rijn tot achter aan het gemene land of de
achterdijk). Belend ten westen: (1593: Meester Francoys Vranck, raad in de Hoge
Raad van Hollandt, 1615: de erfgenamen van jonkvrouwe Catarina van Wijngaerden, 1618: Cornelis Anthonisz. c.s., 1624: Aper van der Houve, brouwer te Delft c.s.,
1642: de weduwe en kinderen van Robbert van der Houve, 1657: Willemina van der
Hoeve), ten oosten: (1593: de erfgenamen van Feyten van Helssen te Uytrecht, 1642:
Pieter Cornelisz.).
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27-5-1589: Jasper van Poelgheest na scheiding met zijn broer en leenheer Gherardt van Poelgheest, heer tot Hoichmade (II, fol. 169).
11-1-1593: Meester Francois Vranck, raad in de Hoge Raad van Hollandt, na overdracht door
jonkheer Jasper van Poelgheest (II, fol. 169).
30-11-1615: Jonkheer Johan van Wijngaerden te Leyden bij dode van jonkvrouwe Catarina van
Wijngaerden, echtgenote van meester Franchois Franck (II, fol. 169).
18-3-1618: Cornelis Anthonisz., secretaris van Nieucoop, na overdracht door jonkheer Johan van
Wijngaerden (II, fol. 169v).
9-7-1624: Doctor Robertus van der Houve te Amsterdam na overdracht door Adriaen Matheusz.,
secretaris te Nieucoop, namens zijn schoonvader Cornelis Anthonisz., oud secretaris aldaar,
volgens procuratie verleden op 28-6-1624 voor Hendrick Dircksz. Hensbeeck, baljuw en
schout -, Gerrit Claesz. Heemskerck en Adriaen Assuerisz., oud schepenen van Nieucoop (II, fol.
170).
9-12-1642: Aper Robbertusz. van der Houve bij dode van zijn vader Robbert van der Houve (II,
fol. 170).
26-5-1657: Willemina van der Hoeve, ongehuwd, machtigt voor notaris Robertus Vos te Bodegraven haar broer Aper van der Hoeve het leen voor haar te verheffen (II, fol. 170v).
Leenmannen, waarvan geen beleningen worden vermeld, maar die wel als getuigen optreden:
Adriaen Willemsz. van 10-11-1471 tot en met 26-8-1507 (9, fol. 1v en 27v).
Aert die Bruyn Aerntsz. op 20-3-1495 (9, fol. 16).
Aernt die Bruyn Dammasz. van 31-7-1497 tot en met 1-10-1512 (9, fol. 16, 21v en 33v).
Aernt Diericxz. op 29-4-1577 (II, fol. 25).
Dammes Jacopsz. op 20-10-1460 (A, fol. 5v).
Dieric van Boneem op 23-2-1507 (9, fol. 26).
Dirc Fijenz. op 15-1-1364 (A, fol. 12v).
Dirc van Tol van 21-1-1442 tot en met 21-7-1452 (A, fol. 10v en 45).
Dirc Franckenz. van 1497 tot en met 12-2-1511 (9, fol. 9 en 20).
Dirc Willem Jacobsz. op 2-10-1419 (A, fol. 22v).
Gerijt Doncken op 16-12-1482 (B, fol. 1).
Gherrijt Louwerisz. op 21-12-1551 (II, fol. 207).
Gijsbrecht Symonsz. in 1448 (A, fol. 29).
Jacob Gheerlofsz. op 19-2-1416 (A, fol. 6v).
Jan Brunesse op 24-10-1552 (II, fol. 105).
Jan Fijenz. op 26-5-1412 (A, fol. 41v).
Jan Jansz. Schuyn, schout van Hoichmade, op 17-5-1579 (II, fol. 129).
Joost Claesz. van 18-4-1577 tot en met 13-4-1578 (II, fol. 37 en 77).
Claes Dircxz. Ket, schout van Kouderkerck, van 28-11-1529 tot en met 24-10-1552 (A fol. 23v
en II, fol. 105).
Cornelis Vredericxz. op 19-9-1570 (II, fol. 24).
Cornelis Pieter Thomasz. van 4-12-1594 tot en met 26-12-1594 (II, fol. 130 en 165).
Cornelis Willemsz. Keth, schout van Ouderkerc, van 3-11-1578 tot en met 6-10-1600 (II, fol.
109 en 162).
Michiel Florisz. op 26-12-1599 (II, fol. 165).
Willem Gheritsz. van ..-5-1466 tot en met 24-1-1467 (A, fol. 2v en 9).
Willem Jansz. op 29-3-1378 (A, fol. 4v).
Willem Claesz. van 11-11-1511 tot en met 4-8-1512 (B, fol. 10v en 11).
In het register inv.nr. 283 van de leenkamer Holland, wordt op folio 71 vermeld dat volgens een
opgave in 1472 leenmannen zijn:
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Dirc Dircxz. voor 3 morgen land te Eslikerwoude.
Henric Gerijt Henricxz. voor 1 hond land te Coudekercke.
Jacob Dircxz. voor 1 morgen land in de Lagenwairt te Coudekercke.
Meester Willem Dircxz. voor een stuk land te Hoichmade.
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