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EEN MAASLANDSE BOERENTAK VAN HET GESLACHT VAN OESTGEEST

door
Arnold Zuiderent*

Inleiding

In de Zuidbuurt van Maasland, onder de rook van Vlaardingen, komen we vanaf de veer-
tiende eeuw een geslacht tegen dat geen familienaam draagt en waarin telkens weer de 
voornaam Allaert of Allert voorkomt. Deze ‘Allaerts’, zoals we ze zouden kunnen noe-
men, bewonen hofsteden met 
veelal welklinkende namen als 
Sarijnenhove, Jan Scherenwerf, 
Schinkelshoek en Ver1 Goytgen-
hoeve. Deze boerderijen liggen 
grotendeels op een verhoogde 
kreekrug in de Aalkeet-Binnen-
polder die al vroeg bewoond 
werd. Een aantal panden in dit 
gebied dateert uit de periode dat 
in het westen van het land voor 
het eerst boerderijen in steen ge-
bouwd werden; ze behoren daar-
mee tot de oudste boerderijen van 
Nederland, waarvan er diverse tot 
op heden bewoond zijn.2

De meeste ‘Allaerts’ bezitten lenen, die ze soms zelf uit eigen allodiaal bezit aan een leen-
heer opgedragen hebben, kennelijk om hun opvolging op de door hen gewenste wijze te 
kunnen regelen. Deze lenen zijn soms vrij klein, vaak betreft het een boerderij met de 
naaste omgeving, terwijl het verdere bijbehorende land, vaak door vroegere erfdelingen en 
schenkingen versnipperd, erbij gepacht moet worden. Een uitzondering hierop vormt de 
boerderij Schinkelshoek, vermoedelijk de bakermat van de familie, waarbij over een lange 
periode ca. 66 morgen eigen land behoorde. 
Door een uitspraak van het Hof van Holland in 1468 weten we dat we hier met nakomelin-
gen van het geslacht Van Oestgeest3 te maken hebben, die hun adellijke leefwijze (wonen 
op een omgrachte hofstede en geen handwerk verrichten) opgegeven hebben ten gunste 
van een bestaan als landbouwer. Zij blijven echter als ‘welgeborenen’ bepaalde privileges 
behouden, zoals het lidmaatschap van de hoge vierschaar, en de vrijstelling van schot, een 
landbelasting. 

*Ir. A. Zuiderent, Hasenbergstrasse 36, 6312 Steinhausen, Zwitserland, e-mail: arnold@zuiderent.ch

Het geheel gerenoveerde Sarijnenhove, zoals het zich 

tegenwoordig presenteert.

Foto: www.landgoedenbuitenplaats-zh.nl
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Samenwerking

In een in 2012 gepubliceerd familieboek4 hebben we een rudimentaire deel-genealogie van 
dit geslacht opgesteld, gebaseerd op leenopvolgingen en landgegevens in de hoefslagboe-
ken. Deze gegevens hebben we nu kunnen uitbreiden en aanpassen op grond van nieuw 
onderzoek. Belangrijk hierbij was het contact met de in Frankrijk woonachtige historicus 
en genealoog drs. Annemarie Verburg, die onderzoek doet naar de bewoning van boerde-
rijen in Maasland en omgeving. Ook haar verzameling van persoons- en landgegevens was 
cruciaal bij dit project, waarvoor mijn bijzondere dank. Verder ben ik dank verschuldigd 
aan drs. Eduard A. Zuiderent, mijn in februari 2016 helaas veel te jong overleden me-
deauteur van het genoemde familieboek, voor het opzoeken en fotograferen van diverse 
documenten in de archieven. Tevens dank aan drs. Hans Vogels, die met zijn kennis van de 
middeleeuwse verhoudingen en genealogieën diverse adviezen heeft gegeven, evenals aan 
drs. J.F. Jacobs voor zijn feedback op verschillende aangesneden thema’s. 

Middeleeuwse genealogie

Gegevens uit de veertiende eeuw zijn vrij schaars; voor het vinden van filiaties zijn we 
aangewezen op de weinige documenten die beschikbaar zijn. Bij leenopvolgingen is vaak 
sprake van ‘bij dode van zijn vader’, wat als een vrij zeker bewijs kan worden beschouwd. 
Bij landgebruik en -bezit is de zaak al moeilijker; hier moeten we vaak met een combinatie 
van patroniem en opvolging op een boerderij genoegen nemen. Een waterdicht bewijs is 
daarom vaak niet mogelijk. Ons rest dan de meest waarschijnlijke hypothese op te stellen, 
op grond van de beschikbare gegevens. Dit betekent dat we, vooral bij de oudste generaties, 
vaak woorden als ‘vermoedelijk’ en ‘waarschijnlijk’ zullen gebruiken. Dit is inherent aan 
de middeleeuwse genealogie, die gekenmerkt is door ontbrekende en soms zelfs vervalste 
documenten. Een falsifieerbare hypothese over een familieverband lijkt me echter te ver-
kiezen boven het ongeordend laten van gevonden gegevens. Later kunnen nieuw gevonden 
documenten tot bijstelling van deze hypothesen leiden, een ook in andere takken van we-
tenschap gangbaar proces. 

Verbinding met het geslacht Van Oestgeest

Op welke wijze de verbinding van het Maaslandse geslacht met het geslacht Van Oestgeest 
precies is verlopen, zal door gebrek aan documenten wel nooit met zekerheid kunnen wor-
den achterhaald. Toch werd een waarschijnlijke verbinding als hypothese in hoofdstuk III 
opgenomen. Een steun hierbij was het gegeven dat de verbinding in de mannelijke lijn moet 
zijn verlopen. Dit op grond van de uitspraak van het welgeborenenproces van 1468, het 
uitsluitend in deze lijn doorgegeven welgeborenschap in Holland, en de in mannelijke lijn 
vererfde wapenvoering. Een eventuele vrouwelijke verbinding viel na een kritische analyse 
praktisch als mogelijkheid uit. 

Opbouw van dit artikel

Dit artikel bestaat uit drie hoofstukken:
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I. De oudste generaties 
Dit gedeelte bevat een reconstructie van de oudste generaties van dit geslacht op grond 
van een aantal oorkonden. Dat hier eerder hypothesen dan waterdichte bewijzen een rol 
spelen moge duidelijk zijn. De keuze uit verschillende opties wordt in drie ingelaste discus-
sies gemotiveerd.

II. Het geslacht van Dirck Allaertsz.
Het betreft een afstammingslijn uit deze familiegroep naar IJsbrant Dircxs te Woud-Har-
nasch, waarmee we een nieuwe verklaring vonden voor het ankerkruis van Oestgeest als 
kwartierwapen bij het geslacht Van der Burch. 

III. Het geslacht van Allaert Heinenz.
Beschreven wordt het welgeborenenproces van 1468, waarbij alle deelnemende familie-
leden van Allaert Heinenz. blijken af te stammen. Tevens wordt in een discussie de ver-
moedelijke aansluiting van de oudste generaties op het geslacht Van Oestgeest besproken. 
Aansluitend volgt een uitgebreide genealogie van de voornamelijk in de Maaslandse Aal-
keetpolder wonende boerentak van Allaert Heinenz.

I. De oudste generaties

In dit eerste gedeelte zijn de oudste generaties beschreven, waarvan de genealogische sa-
menhang op de interpretatie van een aantal oude oorkonden berust. Het lijkt er veel op dat 
de naam Allaert met deze familie voor het eerst haar intrede heeft gedaan in het Maas-
landse. Zelfs in 1369, ruim vijftig jaar na de eerste vermelding van een Allaert, vinden we 
onder de Maaslandse gezinshoofden slechts één persoon met deze naam, en wel Allaert 
Heynenz.5 Later komt de naam daar vaker in andere families voor, wat deels terug te voeren 
zal zijn op vernoemingen in de vrouwelijke lijn door Allaert-dochters.

Pieter en Hein Allaertsz., vermeld 1341

De eerste oorkonde die we zullen bekijken is een schenkingsoorkonde, gedateerd ‘des 
dinxse daghes na sente Mathijs daghe’ (27 februari) 1341.6 In deze oorkonde schenkt Wil-
lem van den Vene, schout van Maasland, een morgen land aan de Duitse Orde. Dit land 
heeft hij destijds gekocht van een zekere Jeelkijn, in tegenwoordigheid van twee ooms 
van Jeelkijns vrouw, Pieter Allaertssone en diens broer Hein. Op het land waarvan de ge-
noemde morgen een achtste deel was placht vroeger Pieter ver Machteldensone te wonen. 

Tekstfragment uit de schenkingsoorkonde van 1341:  

‘(bi) Pieter Allaerts sone ende bi Heine, sinen broeder’ Foto: RDO 

We zien hier een familieverband met Pieter en Hein Allaertsz. die een vermoedelijk al 
overleden zuster (eventueel een broer) hadden met een dochter, getrouwd met een zekere 
Jeelkijn. De aankoop van Willem van den Vene lijkt enige jaren terug te liggen,7 mogelijk 
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rond 1325/1330, toen hij kennelijk geld te beleggen had en nogal wat land kocht.8 Het 
‘achtste deel’, waarvan hier sprake is, wijst vermoedelijk op een vroegere erfdeling tussen 
acht kinderen of tussen twee kinderen en vier kleinkinderen.

Het ligt voor de hand om Pieter ver Machteldsz., die op de acht morgen land woonde, als de 
erflater te beschouwen. De vrouw van Jeelkijn zou via haar moeder (?) NN erfgename van 
het genoemde achtste deel geweest zijn en dit, bij gebrek aan belangstelling of aan finan-
ciële middelen, aan schout Willem hebben verkocht. Mogelijk was Pieter ver Machteldsz. 
de grootvader van Pieter en Hein van moederszijde, die de naam Pieter in de familie verder 
gaf. In schema I is deze hypothese met een stippellijn weergegeven. Pieter ver Machteldsz. 
zal vermoedelijk nog een tweede kind als erfgenaam hebben gehad, terwijl Allaert NN en 
zijn vrouw NN Pietersdr. vier erfgerechtigde kinderen gehad zullen hebben.

dochter x Jeelkijn 

Pieter ver Machteldsz.

                   Allaert NN  X (?) NN Pietersdr.

NN Pieter Allaertsz. Hein Allaertsz.

Schema I: Familieverband op grond van de oorkonde van 1341

De locatie van het land kon met een hoge waarschijnlijkheid worden bepaald. Een morgen 
die in bezit van de Duitse Orde gebleven is, in een kaveling van acht morgen, met aanwij-
zingen van vroegere bewoning, vinden we in het 5e weer in de Zuidbuurt van Maasland. 
Het behoorde bij de tegenwoordige boerderij ‘de Buitenplaats’, Zuidbuurt 85.9 Dit is drie 
weren zuidelijk van Schinkelshoek, de vermoedelijke oorspronkelijke familieboerderij; het 
lijkt erop dat Allaert met zijn buurmeisje trouwde.

Allaert Aechte Muusz., vermeld 1342

Een tweede oorkonde waarin een Allaert voorkomt is een leenbrief van Hodenpijl, ge-
dateerd op ‘Sonnendages nae Sinte Aechtendach’ (10 februari) 1342.10 Hierin wordt  
2½ morgen land in Sarijnenhove, tussen de dijk en de Middelwatering in Maasland, door 
Allaert Aechte Muusz. (ook als Muysz. geschreven) uit zijn bezit opgedragen aan Arent 
van Hodenpijl, waarna Allaert deze als leen terug ontvangt van genoemde leenheer. Met het 
vastleggen van leenopvolging regelt Allaert in feite een deel van zijn nalatenschap. Door 
een stuk eigen land tot leenland te maken kon de opvolging worden geregeld, terwijl een 
verdere versnippering van het betreffende land kon worden voorkomen.
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Tekstfragment uit de leenbrief van 1342: ‘Allairt Aechte Muusz’. Foto: Eduard Zuiderent

Als leenopvolger benoemt hij Dirck, de zoon die hij heeft bij zijn overleden vrouw Erm-
gaert Floorkensdochter. Deze Dirck Allaertsz. zal in het leen ook opgevolgd zijn; we ont-
moeten hem in 1390 en voor het laatst op 25 januari 1397 als belender in het 23e weer,11 
twee weren noordelijk van Sarijnenhove. De boeren op Sarijnenhove gebruikten vaak extra 
land in de buurt, daar de ca. 18 morgen in het bijbehorende 21e weer te klein waren voor 
een behoorlijk bedrijf. Dirck Allaertsz. heeft zijn Maaslandse bezit mogelijk niet zelf be-
werkt, maar verpacht. We vinden hem later terug in Woud-Harnasch, bij Delft. Een moge-
lijke verklaring zou kunnen zijn dat hij als jongste zoon, in 1342 al halfwees, vroeg wees is 
geworden en bij zijn oudere broer Bertelmees (zie later) in Woud-Harnasch is opgegroeid. 
In dit verband is op te merken dat tussen1347 en 1352 de pest heerste in Europa, op onze 
breedtegraden in het bijzonder begin 1349. Dirck zelf overlijdt vermoedelijk rond 1397 
zonder dat we in Maasland nakomelingen van hem als opvolger zien.
Mocht Dirck geen wettige nakomelingen hebben, dan zal het leen volgens de leenbrief 
komen aan Allaerts oudste wettige zoon. Met hem moet Willem Allaertsz. bedoeld zijn, 
die in 1375 vermeld wordt bij een rente ‘staende op Willem Alaertsoens woning’. Dit blijkt 
de woning te zijn ‘waar ver Nelle van de Hoghewerve placht te wonen’,12 verkort de ‘Ver 
Nelle woning’ genoemd, in het 9e weer van de Zuidbuurt, vermoedelijk een afsplitsing 
van het naburige Schinkelshoek, dat in het 8e weer ligt. Mocht deze zoon bij zijn wettige 
huisvrouw geen zoon verwekken, dan zal het leen komen aan diens oudste dochter, die hij 
had bij zijn (wettige) echtgenote. Willem zal in 1342 inderdaad al een dochter gehad heb-
ben, die hier specifi ek wordt bedoeld. Zij trouwt later zeer waarschijnlijk met Kerstant van 
Alphen, opvolger van zijn schoonvader op deze boerderij.13 
Mocht ook deze dochter zonder wettige nakomelingen komen te overlijden, dan komt vol-
gens de leenbrief het leen aan Allaerts bastaardzoon Bertelmees en diens wettige nakome-
lingen, steeds de oudste ‘van manswege’. Bertelmees komen we niet meer in Maasland 
tegen, hij is vermoedelijk naar Woud-Harnasch verhuisd, waar we zijn waarschijnlijke 
zoon Wouter Bertelmeesz. met Dirck Allaertsz. tegenkomen. 

Opmerking: Allaert Aechte Muusz. is in de genealogische literatuur geen onbeschreven 
blad. De familie Muys van Holy trachtte in 1705 met een publicatie door mr. Nicolaas 
Muys van Holy haar adeldom te bewijzen door een afstamming van deze Allaert, die ze – 
in navolging van Simon van Leeuwen in Batavia Illustrata – als een jongere zoon uit het 
geslacht Van Heemstede beschouwden. In 1915 toonde echter jhr. dr. W.A. Beelaerts van 
Blokland aan dat de betreffende genealogie op foute aannamen berustte.14 
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x Ermgaert Floorkensdr.

x Kerstant van Alphen

Allaert Aechte Muusz.

Bertelmees  (bastaard) Willem Allertsz. Dirck Allertsz.

NN Willemsdr.

Schema II: Familieverband op grond van de oorkonde van 1342

Na een hiaat in de leenopvolging zien we Sarijnenhove vóór 5 juni 1462 in bezit van Wil-
lem Allaertsz., een kleinzoon van Hein Allaertsz. uit de eerste oorkonde: 
Leen Hodenpijl 4. 2½ morgen land in Sarienhove, etc.
10-2-1342: Allairt Aechte Muus, weduwnaar van Ermgard Floerkensdr., na opdracht uit eigen, te verster-
ven op zijn zoon Dirc en bij gebrek aan wettige nakomelingen op zijn bastaardzoon Bertelmees.
Vanaf hier tot 1485 zijn de overgangen van dit leen in het Hodenpijlse leenregister niet opgetekend.
Vóór 5-6-1462: Allairt Willemsz. (wordt nog vermeld in 1474).
Gesplitst in 4A en 4B.15

De leenbrief bevat de bepaling dat het leen ‘binnen aftersusterskint’ niet zal versterven. Hier-
mee zou het leen bij ontbreken van een gerechtigde opvolger niet aan de leenheer terugvallen 
zolang er een bloedverwant tot in de graad van achterneef (gemeenschappelijke overgroot-
vader) als opvolger beschikbaar was. Wanneer de in Woud-Harnasch wonende Dirck zijn 
Maaslandse leen aan de andere familietak heeft overgedaan is niet bekend. Mogelijk verkocht 
hij het leen rond 1397 uit geldgebrek, aangezien rond de eeuwwisseling het gebied in Pops-
woude, waar hij zijn bedrijf gehad lijkt te hebben, zeer verarmd was.16 Allaert Heinenz. kan 
daarom, waarschijnlijk als achterneef (zie later) van Dirck, het leen ten behoeve van zijn zoon 
Willem Allaertsz. gekocht of - bij dreigende verkoop aan derden - genaast hebben. Hiervoor 
spreekt tevens dat Willem vanaf 1397 zelfstandig optreedt: hij pacht vanaf dan de tiende van 
de grafelijke domeinen in Zuid-Maasland.17 Met zekerheid woonde zijn zoon Allaert Wil-
lemsz. later op de boerderij. 

Discussie 1: familiair verband tussen de Allaerts

Vroegere onderzoekers, met name Beelaerts18 en Hoek,19 hebben op de waarschijnlijke fa-
miliaire betrekking tussen Allaert Aechte Muusz. en de tak van de gebroeders Pieter en Hein 
Allaertsz. opmerkzaam gemaakt. Dit met name vanwege het leen Sarijnenhove, dat van de 
ene naar de andere tak wisselt, en de naam Allaert. Dit vermoeden wordt versterkt door het nu 
bekende feit dat beide families in hetzelfde gebied van de Aalkeetpolder woonachtig waren, 
een klein gedeelte van het destijds zeer uitgebreide Maasland. Ook blijkt de oudste zoon Wil-
lem van Allaert Aechte Muusz. op de boerderij naast Schinkelshoek - de boerderij van Heins 
nageslacht - te wonen.  Vervolgens hebben we vastgesteld dat de naam Allaert in dit gebied 
zelden voorkwam, zelfs in 1369 vinden we slechts één Allaert onder de familiehoofden te 
Maasland. Later zal tevens blijken dat het ankerkruis, als wapen Van Oestgeest, in beide fami-
lietakken verder gegeven wordt. We hebben daarom ongetwijfeld met generatiegenoten in één 
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en dezelfde familiegroep te maken, vermoedelijk met broers of neven. De volgende oorkonde 
laat echter zien dat ze geen broers geweest kunnen zijn.

Detail uit de kaart van Kruikius. 

De ‘Ver Nelle woning’, waar de oudste zoon van Allaert Aechte Muusz. woonde, ligt in het 9e weer, 

naast Schinkelshoek, waarvan het waarschijnlijk afgesplitst is. Tevens zien we dat ook het 5e weer, 

waar volgens analyse van de oorkonde van 1341 Pieter ver Machteldsz. gewoond moet hebben, dicht 

bij Schinkelshoek ligt. 

Allaert Aechte Muusz. = Allaert Dircksz., vermeld 1343

De volgende oorkonde met familiegegevens is een leenbrief van De Lek en Polanen met 
vermeldingen uit 1343 en 1390. In deze brief van ridder Jan van Polanen, wordt vermeld 
dat ‘des vridages voer Sinte Lucas dach’ (17 oktober) 1343 het kinderloze echtpaar Scouten 
bepaald heeft, dat Allard Dircxz. één van hun beide leenopvolgers zal zijn.20 

Tekstfragment 1390 uit de leenakte: ‘welke twe margen Dirck Allairts zoon te houden plach’.

Foto: Eduard Zuiderent. 

Het betreft 2 van 4 morgen land in het huisweer van Boudijn Muysz. van Velde aan de 
Westgaag in Maasland. Tevens vermeldt de brief dat, op de ‘XIIII dage in meye’ (14 mei) 
1390, Dirck Allaertsz. het leen aan Vranck Vranckenz. overgedragen heeft. Dirck Allaertsz. 
is kennelijk de zoon van Allard Dircksz., vermeld in 1343, daar hij diens leen blijkt te bezit-

127115 BW Ons Voorgeslacht juli 2018.indd   279 18-07-18   06:30



280 ONS VOORGESLACHT | Jaargang 73 |  juli/augustus 2018 | 711

ten. Vranck zal een ver familielid zijn, daar ook deze leenakte de clausule bevat dat het leen 
niet zal versterven ‘binnen aftersusterskint’. 

De leenopvolging vinden we samengevat bij Hoek:21

De Lek en Polanen, Maasland, leen 53. 4 morgen land, belend ten zuiden: de Gaweg, enz.
17-10-1343: Gerijt Scouten, gehuwd met Aechte Claes Sienszoonsdochter, bij kinderloos overlijden in 
twee helften te versterven op Willem van den Dorpe Arnst de Jongenz., respectievelijk op Allart Dircxz.
19-12-1351: Gherijt Stoute uit Maasland met ledige hand 
Het leen 53 is gesplitst in 53A en 53B.
53A. 2 morgen land, belend ten oosten (1588: Pieter Ysbrantsz., enz…)
14-5-1390: Vranck Vranckenz. na overdracht door Dirck Allartsz. 
12-3-1401: Boudijn Vranckenz. 

We zagen dat Allaert Aechte Muus een zoon Dirck Allaertsz. had, die tot ca. 1397 ver-
meld wordt in de buurt van Sarijnenhove. Dat dit dezelfde Dirck betreft als bij dit leen 
van Polanen is niet slechts een vermoeden op grond van de zelden voorkomende naam. 
In beide gevallen draagt hij later zijn Maaslandse leen over aan Maaslandse verwanten.  
Tevens blijkt de naam Dirck Allaertsz. bij de inwoners van Maasland in 1369 te ontbreken,22 
hoewel ze daar beiden tot minstens 1390 als landeigenaar vermeld zijn. Het zou wel zeer 
onwaarschijnlijk zijn als er twee Dirck Allaertsz. in Maasland bestonden die beiden op dat 
moment ontbraken en zich later van hun Maaslandse lenen ontdoen. Er is daarom ongetwij-
feld van uit te gaan dat het dezelfde Dirck betreft en dat de in 1343 vermelde Allart Dircxz. 
identiek is met Allaert Aechte Muusz. 

Opmerking: Muys of Muus ziet Hoek als de voornaam van Aechtes vorige man. Tot in de 
zestiende eeuw werd een weduwe vaak met de voornaam van haar overleden man aan-
geduid. Ook als zij een of meerdere malen hertrouwd was, bleef haar naam vaak die van 
haar eerste man.23 Wij hebben in de betreffende buurt veel voorbeelden gevonden die deze 
gewoonte bevestigen.24 

Dirck NN X Aechte Muus (weduwe van Muys NN)

Allaert Dircxsz.  (= Allaert Aechte Muusz.) 

Schema III: Familieverband op grond van de oorkonde van 1343

Discussie 2: Allaert als neef van Pieter en Hein 

Het patroniem Allaert Dircksz. sluit uit dat Allaert Aechte Muusz. een broer was van Pieter 
en Hein. We zullen hem vermoedelijk eerder als neef moeten zien. Kijken we naar de man-
nelijke lijn, dan zou Dirck NN een broer van Allaert, de vader van Pieter en Hein geweest 
kunnen zijn. De mannelijke lijn is niet alleen bij het doorgeven van het wapen maatgevend, 
maar meestal ook bij een leenopvolging. 
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Stamvader X

Dirck X-zoon Allaert X-zoon 

Allaert Dircksz. Hein Allaertsz.Pieter Allaertsz.
1344 (1342) 1341 1341

Schema IV: Vermoedelijke relatie tussen de takken van Dirck en Allaert

Het is niet erg waarschijnlijk dat een gemeenschappelijke voorvader veel verder terug in de 
tijd geleefd zal hebben. Stamvader X zal in de eerste helft van de dertiende eeuw zijn gebo-
ren, vermoedelijk rond 1220/1230. Het gebruik van familiewapens bij de Hollandse adel, 
afgezien van de graaf, kwam pas kort na die tijd, rond 1240, in zwang.25 Een aansluiting op 
het geslacht Van Oestgeest zal daarom ook nauwelijks veel verder terug liggen.
Daar we de naam Allaert in beide takken zien, is een stamvader Allaert het meest waar-
schijnlijk. In dat geval zouden zijn zonen Dirck Allaertsz. en Allaert Allaertsz. geheten heb-
ben. Een aanwijzing dat dit het geval geweest zal zijn vinden we in de volgende oorkonde.

Allaert Allaertsz., vermeld 1316
 
De oudste oorkonde betreffende de familie - die we echter als laatste van de vier vonden - is 
een rentebrief gedateerd ‘des Manedaghes na Paesdaghe’ (12 april) 1316.26 Hierin verkoopt 
een zekere Allaert Allaertsz. een rente, groot twee ponden grote tournooisen ’s jaars, op  
9½ morgen eigen land, gelegen tussen de dijk en de Middelwatering te Maasland, het ge-
bied van de Aalkeetpolder, waar we ook de andere familieleden tegenkomen.

Tekstfragment uit de rentebrief van 1316: ‘Alaert Alaerts zoone’. 

Foto: Ridderlijke Duitsche Orde (RDO), Utrecht

Als belenders worden vermeld: Jan van den Hoghenwerve in het noorden en Jan Janszoen 
in het zuiden. Koper was een zekere Jan Krait, een verder niet bekende naam in die omge-
ving. Mogelijk heeft deze de rentebrief aan de Duitse Orde verkocht of geschonken of was 
hij zelf lid van die orde, daar de brief zich in het archief van de RDO te Utrecht bevindt.

De locatiegegevens en de belending wijzen op de Zuidbuurt van Maasland. In een nadere 
analyse werden drie mogelijke locaties gevonden. En wel in het 8e weer in het complex 
Schinkelshoek, in het 17e weer bij Jan Scherenwerf of in het 10e weer, gebruikt door de 
bewoners van Sarijnenhove. Het zijn alle drie locaties waar we later familieleden terug-
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vinden.27 Vanwege Jan van den Hoghenwerve als belender lijkt Schinkelshoek het meest 
waarschijnlijk. 

Discussie 3: Allaert (I) als stamvader

De vondst van Allaert Allaertsz., die in de juiste periode op de juiste plaats leefde, is een 
belangrijke steun voor onze hypothese. Noemen we de vader van Allaert Allaertsz. Allaert 
(I), dan ziet het vermoede familieverband er als volgt uit:

Allaert (I)

(= Allaert Aechte Muus)

Dirck [Allaertsz.] Allaert Allaertsz.  1316

Allaert Dircksz. Pieter Allaertsz. Hein Allaertsz.
1344 (1342) 1341 1341

Schema V: Hypothetische relatie met Allaert Allertsz. als broer van Dirck

Een Dirck Allaertsz. komen we weliswaar in de archieven niet tegen, maar het feit dat zijn 
zoon Allaert als zoon van diens moeder Aechte Muus door het leven gaat, doet vermoeden 
dat Dirck jong overleden is. Dit kan een reden zijn dat hij in de toch al schaarse archieven 
van die tijd niet voorkomt.

Het uitschrijven van een rentebrief op land, vergelijkbaar met het nemen van een hypo-
theek, is op verschillende leeftijden mogelijk. Zowel voor het uitschrijven op jongere als op 
oudere leeftijd hebben we in dit geslacht diverse voorbeelden gevonden. Allaert Allaertsz. 
zal rond 60 jaar oud zijn geweest toen hij de rentebrief opstelde. Redenen waarom hij geld 
nodig had zijn er legio te bedenken. Zo kan hij door veeziekte zijn veestapel verloren heb-
ben of een van zijn kinderen ging trouwen. Het is ook een leeftijd om te gaan rentenieren 
en een renteniershuis te kopen, terwijl een zoon op de boerderij gaat wonen. In al deze ge-
vallen belast men het land met een rente, waardoor de waarde ervan uiteraard verminderd 
wordt, ook voor de erfgenamen. 

Opmerking: Theoretisch zou de Allaert Allaertsz. van 1316 een broer van Pieter en Hein 
kunnen zijn geweest. Hij zou in dat geval echter als vermoedelijk jongere zoon (daar ver-
noemd naar zijn vader) 25 jaar voor zijn oudere broers vermeld zijn. In 1316 zou hij vrij 
jong zijn geweest, ook als zijn broers in 1341, en hijzelf in 1342, al op leeftijd waren. Een 
op jonge leeftijd uitgeschreven rentebrief is plausibel bij een beginnende boer die land 
heeft geërfd en een gezin gaat stichten. We komen echter geen nageslacht van hem tegen. 
Deze variante is daarom wel mogelijk maar minder waarschijnlijk.
We zouden in dit geval een tweede hypothetische Allaert Allaertsz. moeten bedenken als 
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meest waarschijnlijke vader van Pieter en Hein. In dat geval zou de Allaert Allaertsz. van 
1316 de oudste broer van Pieter en Hein geweest kunnen zijn, vernoemd naar zijn grootva-
der. Hij zou dan zelfs de vader van Jeelkijns vrouw kunnen zijn. Dit verandert echter ons 
hypothetisch schema niet wezenlijk.

Reconstructie van de oudste generaties 

Samenvattend ziet de reconstructie van de eerste generaties er als volgt uit:

Dirck [Allaertsz.]  x Aechte Muus Allaert Allaertsz.  1316

SchinkelshoekVer Nelle woning

nageslacht zie II nageslacht zie III
Kerstant van Alphen

dochter x 

Woud-Harnasch
Dirck Allertsz.Bertelmees Willem Allertsz. dochter x Jeelkijn Allaert Heinenz.

Allaert (I)

13411344 (1342) 1341 1341
Allaert Dircksz. Pieter Allaertsz. Hein Allaertsz.NN Allaerts(dr.)

Schema VI: Hypothetische familiestructuur op grond van de reconstructie

Dat een en ander hypothetisch blijft, moge duidelijk zijn. Nieuwe archiefvondsten kunnen 
tot een betere hypothese leiden. Met onze huidige kennis echter lijkt mij deze reconstructie 
het meest logisch.

Genealogie van de oudste vier generaties
(De jaartallen met ‘ca.’ zonder datum zijn geschat.)

I. Allaert (I), geb. ca. 1220/1230, slechts bekend door het patroniem van zijn zoon Al-
laert Allaertsz., woonde vermoedelijk te Maasland waar we twee staken van zijn nage-
slacht tegenkomen.

Kinderen: 
1. (waarschijnlijk) Dirck [Allaertsz.], volgt IIa. 
2. Allaert [Allaertsz.], volgt IIb. 
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IIa. Dirck [Allaertsz.], geb. ca. 1250, tr. ca. 1278 Aechte, geb. ca. 1250, weduwe van Muys NN. 

Dirck komt zelf niet in de archieven voor, wel zijn zoon Allaert Dircxsz., die ook - naar zijn moeder -  
Allaert Aechte Muusz. wordt genoemd.

Zoon:
IIIa. Allaert Dircxsz., alias Allaert Aechte Muusz., geb. ca. 1280, overl. na 15-10-1343, tr. 
Ermgard Floorkensdr., overl. vóór 11-2-1342. Mogelijk was hij boer op de hofstede Sarij-
nenhove te Maasland, gezien zijn bezit van een leen aldaar.

In 1342 zet Allaert 2½ morgen land uit zijn bezit in Sarijnenhove om in leenland, waarbij hij heer 
Arent van Hodenpijl, die er een leenkamer op nahoudt, als leenheer kiest en de leenopvolging regelt. 
In 1343 wordt Allard Dircxz. door het echtpaar Scouten, voor het geval van hun kinderloos overlij-
den, als leenopvolger benoemd bij twee morgen land aan de Westgaag in Maasland. Of hij zelf dit 
leen van de Lek en Polanen bezeten heeft of dat hij wellicht eerder dan het echtpaar overleden is, 
weten we niet. In ieder geval blijkt zijn zoon Dirck in 1390 het leen te bezitten.

Kinderen: 
1. Bertelmees Allaertsz. (bastaard), volgt IVa. 
2. Willem Allaertsz., volgt IVb. 
3. Dirck Allaertsz., volgt IVc. 

IVa. Bertelmees Allaertsz. (bastaard), geb. vóór 1310/15,28 woonde vermoedelijk in Woud-
Harnasch, waar in 1369 zijn jongere halfbroer Dirck en zijn vermoedelijke zoon Wouter 
Bertelmeesz. samen vermeld zijn.29

Kinderen:
1. (vermoedelijk) Wouter Bertelmeesz., vermeld 1369 met (zijn oom) Dirck Allaertsz. 

in Woud-Harnasch. 

Zijn waarschijnlijke erfgenamen Ghijsbrecht Woutersz., Bartolmees Woutersz. en Jan uten 
Haghe, verkopen op 12 september 1401 ruim 3½ morgen land in Popswoude aan de abt van 
Egmond, drie dagen nadat de erfgenamen van Dirck Allaertsz. daar eveneens 3½ morgen land 
aan de abt verkopen. Vermoedelijk betreft het een gemeenschappelijk bedrijf of belang.

IVb. Willem Allaertsz., geb. ca. 1310/15, vermeld 1375, boer op de hofstede Ver Nelle (van 
den Hogewerve) -woning, nu Zuidbuurt 48, in Maasland. 

Vanaf 1372 is sprake van een jaarrente, verzekerd op het land waar Kerstant van Alphen woont, in 
1375 noemt men het ‘Willem Allaertszoons woning’, terwijl Kerstant daar tot 1395 vermeld wordt. In 
die tijd wordt met ‘woning’ niet een woonhuis of boerderij bedoeld, maar het landcomplex waar een 
bedrijf uitgeoefend wordt. Het ‘land waarop Kerstant woont’ kan daarom identiek zijn met ‘Willem 
Allaertszoons woning’. In Kerstant herkennen we de schoonzoon van Willem; ze zullen er vermoe-
delijk aanvankelijk beiden gewoond hebben.
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Inschrijving van de rente in het ‘Pachtboeck’ van de Duitse Orde 17 (detail). De tekst luidt: ‘Item 

Kerstant van Alphen XL sc. goets ghelds tsiaers erflic staende op Willam Alaert soens woninghe’.30 

foto: Arnold Zuiderent

Samenvatting door C. Hoek, Het bezit van de Duitse Orde in Delfl and.31

35. Een jaarrente van 40 sc. (1468: 2 rijnsgulden), verzekerd op het land, waarop Korstant van Alfen 
woont (1375: op de woning van Willem Alaertsz., 1483: op het land van Katrijn van Santen, 1490: 
van Willem Jacobsz. in Suyt Maeslant, 1497: van Huich Jacob Broicxz., 1563: waarop vroeger Jong 
Jan Alewijn woonde), groot (1504: 7 morgen).
1372-1382: Corstant van Alphen 
1383-1395: Kerstant van Alphen 
1415: De erfgenamen van Korstant van Alfen
1452: Willem Dircxz. in Zuyt Maselant.
1460: Jonge Jan Aelwijnsz. 

Dochter: 
1. NN Willemsdr., geb. ca. 1340, tr. zeer waarschijnlijk ca. 1370 met Kerstant van Alp-

hen, overl. vóór/in 1415 (dan is sprake van zijn erfgenamen), vermeld bij de vrijkopin-
gen 1372,32 als pachter tot 1396,33 boer op de ‘Ver Nelle Woning’ in Zuid-Maasland.34 

IVc. Dirck Allaertsz., geb. ca. 1330/35, overl. 1397/1400. 
Zie hoofdstuk II. Het geslacht van Dirck Allaertsz.

IIb. Allaert Allaertsz., geb. ca. 1255, vermeld 1316 te Maasland, overl. vóór ca. 1330, tr. ver-
moedelijk ca. 1285 NN Pietersdr., overl. vóór ca. 1330, dochter van Pieter ver Machteldensone.

In 1316 verkocht Allaert een rentebrief op 9½ morgen land, tussen de dijk en de Middel-
watering in Zuid-Maasland. 

Hij is de waarschijnlijke vader van volgende kinderen: 
1. NN Allaertsdr., volgt IIIb. 
2. Pieter Allaertsz., volgt IIIc. 
3. Hein Allaertsz., volgt IIId. 

IIIb. NN Allaertsdr., geb. ca. 1285, overl. vóór 1330. 

Hoewel het niet uitgesloten is dat we hier met een zoon van Allaert te maken hebben, lijkt een doch-
ter waarschijnlijker, daar geen naam van de reeds overledene wordt genoemd. Zij zal overleden zijn 
voordat Willem van Vene het land van haar dochter kocht, wat vermoedelijk vóór 1330 het geval was.
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Haar dochter:
1. NN, geb. ca. 1305, tr. vóór ca. 1330 Jeelkijn (Gheelkijn?, overl. vóór 1367).

Jeelkijn werd als naam niet gevonden. De enige op Jeelkijn gelijkende naam die we in die tijd 
tegenkomen is een zekere Gheelkijn, wielmaker in Delft. Deze had in 1367 een graf in de kerk 
te Delft. Hij had twee dochters, de ene heette Badeloghe, de andere naam staat niet vermeld. 
Beide dochters hadden geen nakomelingen en het graf van Gheelkijn verviel, na nogal wat 
onenigheid, aan de kerk.35

IIIc. Pieter Allaertsz., geb. ca. 1290, overl. 1341/1377, vermeld in de oorkonde van 1341, 
zijn kinderen worden in 1377 vermeld als pachters van land bij de hoeve Jan Scherenwerf.
 
Van Pieters nageslacht is niets met zekerheid bekend. De ‘kinderen van Pieter Allaertsz.’, die we in 
1377 te Maasland vermeld vinden, kennen we niet bij naam; dit geslacht lijkt zich te Maasland niet 
lang voort te zetten. Wel wordt in 1403 te Maasland een Pieter Allertsz. vermeld, die mogelijk een 
kleinzoon zou kunnen zijn. 

17-3-1377: Willem van der Burch Symonsz. en Badeloghe Jansdochter verklaren dat zij het land te 
Maasland, dat zij gemeen hadden met meester Reynner van Riedwijc, als volgt hebben verdeeld: zij 
behouden 20 hond, verpacht aan Kerstand van Alphen, en 2½ morgen land, verpacht aan de kinderen 
van Pieter Allaertsz., meester Reynner krijgt 4½ morgen min 70 gaarde land, verpacht aan Jan die 
Jonghe. Met het zegel van Willem voornoemd: een schuinbalk, links boven vergezeld van een burcht 
en van Symon Dircsz., neef van Badeloghe, die voor zijn nicht zegelt: een schuinbalk.36

Het betreft vermoedelijk o.a. land in het 17e weer (Jan Scherenwerf) dat in 1561 bezit van het klooster 
Egmond is: 4½ morgen met als vroegst bekende gebruiker Aernt van Cleve (1359). In de 15e eeuw 
zijn pachters: Jacob Willem Allertsz. (1439), Potter Wille Jacobsz. (1460-1479), Willem Jacob Wil-
lemsz. (1480-1488). Wellicht zette Pieters geslacht zich in deze regio niet meer dan een of twee 
generaties voort en werd het land later door nakomelingen van zijn broer Hein gebruikt.37

18-6-1403: Aechte, gehuwd met Pieter Allaertsz., verkoopt aan Clays Coppenannenz. 3 morgen land 
te Maasland, gelegen tussen de Westgaag en de Schede, belend ten westen: meester Huge Dircsz., 
ten oosten: Dirc Moederziel en zijn zwager Dirc Aerntsz. Bezegeld door Francke van den Dorp: een 
dwarsbalk.38

IIId. Hein Allaertsz., geb. ca. 1295, overl. na 1341, vermeld te Maasland in de oorkonde 
van 1341, woonde vermoedelijk op de boerderij Schinkelshoek zoals zijn zoon Allaert. 

Zoon:
IVd. Allaert Heinenz., geb. ca. 1335, overl. 1410/11. 
Zie hoofdstuk III. Het geslacht van Allaert Heinenz.

De filiatie tussen Allaert Heinenz. en Hein Allaertsz. werd door Hoek reeds aangenomen39 op grond 
van de naamcombinatie, hoewel slechts Maasland als gemeenschappelijke locatie bekend was. Nu 
intussen bekend is dat Allaert op de boerderij Schinkelshoek woonde en dat het land waarvan bij 
Hein sprake is in de oorkonde van 1341 daar eveneens dicht in de buurt lag, blijken we met een 
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kleine groep mensen in een klein gebied te maken te hebben, met zeer waarschijnlijk Schinkelshoek 
als oorspronkelijke familieboerderij. We kunnen daarom m.i. ongetwijfeld van deze filiatie uitgaan.

II. Het geslacht van Dirck Allaertsz. 

Dirck Allaertsz. (IVc.) vinden we terug in Woud-Harnasch, waar hij in 1369 vermeld wordt 
terwijl zijn naam bij de inwoners van Maasland, ondanks landbezit aldaar, dan ontbreekt.40 
Hij blijkt, zoals we al zagen, op latere leeftijd van zijn vrij ver van Woud-Harnasch lig-
gende Maaslandse lenen, zeer waarschijnlijk binnen ‘aftersusterskint’, afstand gedaan te 
hebben. Dirck Allaertsz. acht ik identiek met Dirck NN, de vader van IJsbrant Dircxz., als 
eerste echtgenoot van diens moeder, Aecht Dirck Claeszoonsdr. Dirck NN overleed niet 
lang voor 12 september 1401 als zijn weduwe hertrouwd blijkt te zijn met Hughe Jacob 
Stapelsz. De stelling dat Dirck Allaertsz. identiek is met Dirck NN wordt door de volgende 
aanwijzingen ondersteund:
 - Dirck NN’s overlijden niet lang voor 1401 past bij de laatste vermelding van Dirck 

Allaertsz. in1397 als landeigenaar en belender in Maasland. 
 - Dirck Allaertsz. wordt in 1397 te Maasland als belender (‘gemeen met’) van een ze-

kere Aernt Gerritsz. vermeld.41 Aernt Gerritsz. is in 1431 elders in Maasland een van 
de medebelenders van IJsbrant Dircxz., die zijn vader Dirck Allaertsz. opgevolgd zal 
zijn.42 Land naast elkaar op twee geheel verschillende plaatsen is nauwelijks toeval. 
Het wijst vermoedelijk op een vroegere erfdeling of gemeenschappelijk belang. En in 
dit geval op de filiatie tussen IJsbrant Dircxz. en Dirck Allaertsz.

 - Op 12 september 1401 verkopen de kennelijke erfgenamen van Dirck NN 3½ morgen 
land met huis, berg en geboomte te Popswoude aan de abt van Egmond.43 Daarbij 
zijn, naast Aechte en haar nieuwe man, Hughe Jacob Stapelsz., kinderen uit het eerste 
huwelijk, resp. hun voogden, aanwezig. Het zijn: Pieter Dircsz., Willem Dircsz., Ise-
brant Dircsz. alsmede de voogden44 van Bertolmees Dircsz. en Claes Willem Dircsz., 
die nog minderjarig zullen zijn. Verder Dirc Enghel, vermoedelijk een schoonzoon.45 
Hier lijken we met jongere zonen te maken te hebben; de naar hun grootvader ver-
noemde Dirck en Allaert ontbreken. Wellicht zijn de oudere zonen al eerder uitgekocht 
of jong overleden. Jongere zonen werden vaak naar ooms vernoemd. We herkennen 
hier dan ook de namen van Dircks broer Willem en zijn bastaardbroer Bertelmees; de 
naamgeving van de kinderen ondersteunt daarmee de vermoede relatie.

 - Drie dagen later, op 15 september 1401, verkopen Ghijsbrecht Woutersz., Bartolmees 
Woutersz. en Jan uten Haghe eveneens ruim 3½ morgen land in Popswoude aan de abt 
van Egmond.46 Een samenhang ligt voor de hand. Vermoedelijk zijn dit erfgenamen 
van Wouter Bertelmeesz., die in 1369 samen met Dirck Allartsz. bij de inwoners van 
Woud-Harnasch wordt genoemd, en wel als de laatsten in de rij inwoners. Zij zullen 
in Het Harnasch gewoond hebben, niet ver van Popswoude. Hier lijkt een gemeen-
schappelijk bedrijf of belang te worden verkocht van wijlen Dirck en Wouter.47 Zien 
we in Wouter een zoon van (de bastaard) Bertelmees, de veel oudere broer van Dirck, 
dan kan dit ook het verhuizen van Dirck naar Woud-Harnasch verklaren.

 - Van IJsbrant Dircxz., alias IJsbrant Aechtenz., stamt het ankerkruis af, dat als kwar-
tierwapen bij het geslacht Van der Burch in ’t Woudt voorkomt. Dat dit het geval 
moet zijn heeft drs. J.F. Jacobs in zijn studie over deze kwartierwapens aangetoond.48 
Waarom men aan IJsbrant dit wapen toedacht, werd tot nu toe door de volgende re-
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denering verklaard. Het wapen zou later in de herinneringscultuur van de familie Van 
der Burch aan IJsbrant toebedacht zijn, op grond van de afstamming van zijn moeder, 
Aecht Dirck Claeszoondr., uit het geslacht van Willem van Oestgeest.49 Dit ondanks 
het feit dat deze Willem van Oestgeest, als zoon van Ghisekyn van Ammers en een 
Oestgeest-dochter, met voor- en achternaam naar zijn moeders kant was vernoemd en 
we bij zijn nakomelingen geen ankerkruis als wapen tegenkomen, maar - de heraldi-
sche regels volgend - een schuinbalk, afkomstig uit de mannelijke lijn van Ghisekyn 
van Ammers.50 Met het ankerkruis als wapen van Dirck Allaertsz. is voor dit kwartier 
een eenvoudiger verklaring gevonden.

Bij het opstellen van de hypothese betreffende het ankerkruis bij IJsbrant Dircxz. is ui-
teraard niet aan de ‘Allaerts’ als welgeborenentak van de familie Van Oestgeest gedacht, 
omdat deze nog niet in haar genealogische samenhang onderzocht was. De plaats van Ca-
tharina in Aems kwartieren en de nieuw gevonden afkomst van haar wapen zijn weergege-
ven in schema VII.51

Claes Toude 
Aerntsz.

NN Dirck Al-
laertsz.

Aechte 
Dirck 

Claesdr.
Adam Claes Toudenz. NN IJsbrant Dircxsz. NN

Heijndrick Aemsz. Catharina IJsbrandsdr. (ankerkruis)
Aem Heijndricksz. (rechter schuinbalk) x Margriet Jan Sijmenszdr. (twee zalmen)

Schema VII: Kwartieren van Aem Heijndricksz.; het ankerkruis stamt hier via Catharina van Dirck 

Allaertsz.

Opmerking: Nog steeds komt men ten onrechte de naam ‘Margriet Heerman van Oest-
geest’ als vrouw van Aem Heijndricksz. tegen.52 Het ankerkruis komt echter niet via de 
vrouw van Aem in de familie, maar via zijn moeder. Dit blijkt o.a. uit het feit dat het wapen 
ook is aangebracht op de grafsteen van IJsbrant Tou Arentsz., overleden 13 oktober 1531, 
een zoon van Aems broer Aernt.53 

De merkwaardige grafzerk van Aem Heijndricksz. in ’t Woudt

Op Aems grafzerk in de kerk van ’t Woudt ontbreekt merkwaardigerwijze het ankerkruis 
als wapen van zijn moeder (afkomstig van IJsbrant Dircksz.), wat uiteraard reden tot ver-
warring geeft. Daarom hierbij onze wapeninterpretatie met inachtneming van de studie van 
drs. J.F. Jacobs.54 Op de zerk vinden we de vier wapens in onderstaande volgorde (tussen 
haakjes de gangbare rangschikking):

A. (vader) Op goud een rode rechter schuinbalk: Van der Burch.
B. (moeder) Op zilver een gehoekte rode dwarsbalk: v.d. Hoorn.55

C. (vaders moeder) Twee staande van elkaar afgewende zalmen: Jan Symonsz.
D. (moeders moeder) Geschuinbalkt van zes stukken, goud en rood: Hodenpijl.

Schema VIII

 C            D

 A            B
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Schema IX toont de kwartieren van Aems kinderen. Links de kwartieren van Aem Heijn-
dricksz., rechts die van zijn vrouw Margriet. De vier kwartieren met een wapen op de zerk 
zijn grijs ingekleurd.

Adam Claes 
Toudenz.

? IJsbrant 
Dircks

? Symon NN ? Dirck 
Heynr.z. 

v.d. Hoorn

(Alijd) 
Dirksdr. van 
Hodenpijl

Heijndrick Aemsz. Catharina IJsbrant Dircks Jan Symonsz. Machteld van den Hoorn
Aem Heijndricksz. (van der Burch) Margriet Jan Sijmenszdr.

kinderen van Aem en Margriet, o.a. Joost van der Burch

Schema IX: Kwartierstaat van Aems kinderen.

Van de grijs gemarkeerde families is een wapen op de zerk afgebeeld.

Uit het schema blijkt dat de kwartieren van Aem niet op de zerk afgebeeld zijn, behalve zijn 
eigen wapen (A). De andere wapens zijn kennelijk afkomstig van zijn vrouw, Margriet Jan 
Sijmonszdr. De meest voor de hand liggende verklaring lijkt me dat het de zerk van Mar-
griet is, die in 1479, 26 jaar vóór haar man, overleed. Margriets steen bevatte geen tekst: 
tot in de vijftiende eeuw zette men vaak geen tekst op de zerk, maar slechts wapens.56 Een 
vrouw kon het wapen van haar man aannemen, in dit geval het Van der Burch wapen bij 
A. Haar vaders wapen staat dan bij C, op de plaats van haar vaders moeder. Hetzij dan dat 
Jan Symonsz. het wapen van zijn moeder voerde en zijn vader Symon geen wapen bezat.57 
Dan zou hier zelfs volkomen terecht het wapen van haar vaders moeder staan. Toen Aem 
in 1505 werd begraven, zal men er de voorkeur aan hebben gegeven, de steen met vier 
wapens zo te laten, en deze niet door een steen met slechts twee wapens, Van der Burch en 
Van Oestgeest (IJsbrant Dircks), te vervangen. Na de begrafenis van Aem zal op de steen 
de tekst toegevoegd zijn; deze heeft er kennelijk bij Margriet nog niet op gestaan, wat uit 
de volgorde blijkt: 

Hier Leyt begraven Aem Heynricksz., starf Ao XVcV (1505) den derden dach in April, ende 
Margriet syn wyf, starf Ao XIIIIcLXXIX (1479) den lesten dach in Julio, bidt voor die zielen 
en Jan Symonsz. haer vader.58

Op diverse gebrandschilderde ramen en wapenborden wordt de liaison Van der Burch x 
Oestgeest door beide wapens uitgebeeld. Sommige tekeningen tonen beide wapens midden 
op Aems zerk,59 op zich een logische aanvulling, daar het zijn beide kwartieren zijn; er zijn 
echter geen sporen van op de zerk achtergebleven.

Meer duidelijkheid geeft een portret van Joost van der Burch, een zoon van Aem van der 
Burch en Margriet Jan Symenszdr. Rond zijn eigen wapen zien we zijn vier kwartierwa-
pens afgebeeld. De namen lijken nogal verbasterd: links Bor..ch, kennelijk Van der Burch, 
zijn vader; rechts Tsijmenen,60 van Symenz., zijn moeders geslacht; links onder (W)oest-
ghest, het geslacht van zijn grootmoeder Van Oestgeest. Rechts onder zien we, in plaats van 
het wapen van Margriets moeder Van den Hoorn, dat van haar grootmoeder Van Hoden pijl. 
Evenals bij Aems zerk lijkt men ook hier erop bedacht te zijn geweest, de afstamming van 
de adellijke familie Van Hodenpijl te benadrukken. Daarbij gaf men kennelijk prestige 
voorrang op genealogische juistheid.
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Portret van Joost van der 

Burch, afkomstig uit het ‘Burch 

Stamboeck’, familiearchief 

Van der Burch, inv. nr. 3, blz. 

213); Joost van der Burch 

was brouwer te Delft en vele 

malen schepen aldaar tussen 

1618 en 1626; hij overleed 

1535. De afbeelding werd met 

toestemming overgenomen uit 

Jacques Moerman, ‘’t Woudt’, 

(2012), blz. 62.

N.B. Dit is een laat-17e-eeuwse 

tekening naar een portret 

uit 1534 dat Joost toont op 

70-jarige leeftijd. De tekenaar 

heeft hier de randschriften van 

de portretten van Joost en diens 

vrouw verwisseld.

(Foto Wim Emmens).

Genealogie van Dirck Allaertsz.

I. Dirck Allaertsz., geb. ca. 1330/35,61 overl. 1397/1400, grondbezitter te Maasland en 
Abtswoude, wonende in Woud-Harnasch 1369, tr. Aegt Dirck Claeszoonsdr., overl. na 
12-9-1401; Aegt hertrouwt vóór 12-9-1401 Hughe Jacob Stapelsz.

Dirck wordt in 1341 door zijn vader als leenopvolger in Sarijnenhove aangewezen. Hij heeft dit leen 
later zeer waarschijnlijk aan zijn achterneef Allaert Heinenz. overgedragen, wiens nakomelingen 
we hier vinden. Dirck wordt tot 1397 als belender bij de Ver Goytgenhoeve, niet ver van Sarijnen-
hove, vermeld. Hij erft van zijn vader een leen van twee morgen aan de Westgaag, dat hij in 1390 
overdraagt aan Vranck Vranckenz. Een en ander zal samenhangen met het feit dat Dirck naar Woud-
Harnasch vertrok, waar we hem in 1369 vinden.62 Mogelijk groeide hij daar op bij zijn oudere half-
broer Bertelmees (zie inleiding). Land van Dirck in Popswoude wordt in 1401 door zijn erfgenamen 
verkocht aan de abt van Egmond. 

Kinderen:
1. Pieter Dircsz., vermeld 12-9-1401, is dan meerderjarig (zie inleiding).
2. Willem Dircsz., vermeld 12-9-1401, is dan meerderjarig.
3. IJsbrant Dircsz., volgt II.
4. Bertelmees Dircsz., vermeld 12-9-1401, is dan minderjarig, onder voogdij.
5. Claes Willem Dircsz., vermeld 12-9-1401, is dan minderjarig, onder voogdij.

II. IJsbrant Dircxz., ook bekend als IJsbrant Aechtenz., is in 1401 meerderjarig, overl. 
1457/67, pachter en eigenaar van land in Woud-Harnasch en Abtswoude, eigenaar van land 
in Kethel, Maasland en tussen Naaldwijk en Wateringen.
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IJsebrant Dircxz. en (zijn grootvader?) Dirc Claesz. pachten 1415-1425 24 van 32 morgen erfpacht-
land van de Duitse Orde te Abtswoude (= Popswoude, Papsou); 
IJsbrant Aechtenz. pacht de 32 morgen 1445-1452, (Aem Heynricksz. en zijn broer Tou pachten 
hetzelfde land 1468-1504).63 
IJsebrant Dircxz. koopt op 13 december 1428 van Jan Heerman de helft van 6 morgen land op de 
Harnasch, terwijl hij er in op 18 oktober 1438 de andere helft bijkoopt.64 
IJsebrand Dirxz. koopt op 22 november 1438 10 hond land onder het Ambacht Kethel.65 
IJsebrant Dircxz. verkoopt op 13 januari 1443 4 morgen 2 hond land in Maasland, gemeen liggend 
met Claes Zijbrantsz.; hij verzoekt Jacob Yewijn Heyenz. te zegelen en deze doet dat met zijn zegel: 
een klimmende eenhoorn. IJsbrant had blijkbaar zelf geen zegel.66

IJsbrand Aagtenz. is op 1 februari 1437 belender van 1½ morgen land tussen Naaldwijk en Wa-
teringen.67 
IJsbrant Aechtenz. is in 1447 noordelijk belender van Boudijn van Dorp in Maasland.68 
IJsbrand Aagtenz. wordt bij een verpachting in Kethel in 1457 als belender genoemd.69 

Kinderen:
1. Dirck IJsbrantsz.

Dirck IJsbrantsz. verkoopt op 5 juli 1467 aan zijn neef Aem Heynricxz. 10 hond land in Kethel, 
gemeen met de Heilige Geest van Schiedam en met Gerijt Claesz., geërfd van zijn vader IJs-
brant Dircxz.70 

2. Katrijn IJsbrant Dirckszoonsdr., begr. Delft (Oude Kerk) 1463, tr. ca. 1410 Heynrick 
Aemsz., zoon van Adam Claes Toudensz. en NN.71 

Katrijn, weduwe van Heyndrick Aemsz., wordt als belender op de Horn op de Harnas vermeld 
8 mei 1457 en (postuum) 14 mei 1465.72 
Katrijn woonde in 1461 aan de westzijde van de Oude Delft te Delft bij het Sint Agathaklooster.73 
Katrijn droeg haar zoons op om na haar dood een vicarie op het altaar van St. Crispijn en Cris-
piniaan in de Sint Hippolytuskerk (Oude Kerk) te Delft te stichten, waarvoor zij 23 morgen 
land in Zouteveen bestemde. Door verschillende moeilijkheden voldeden haar zoons pas op 
18 januari 1481 aan dit verzoek.74 

Verdere gegevens betreffende Heynrick Aemsz. en het nageslacht van Heynrick en 
Katrijn zijn te vinden in: P.C.J. van der Krogt en C. Hoek, Stamreeks Van der Burch, 
in: Hollandse Stam- en Naamreeksen (Rotterdam 1988), blz. 35-62.

III. Het geslacht van Allaert Heinenz.

Het welgeborenenproces van 1468

Op 17 december 1468 zien we een aantal leden van deze familie ‘Allaert’ optreden bij een 
proces voor het Hof van Holland, waar ze hun welgeborenschap verdedigen tegenover 
hun buren.75 Zij blijken volgens rechterlijke uitspraak van edele afkomst te zijn, en wel als 
nakomelingen van het geslacht Van Oestgeest, wat ook blijkt uit het ankerkruis dat zij als 
wapen voeren. Daarom nemen verschillende van hen deel aan de rechtspraak door de Hoge 
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Vierschaar. Tevens hebben ze vrijstelling van het betalen van schot (landbelasting). Vooral 
dit laatste was vaak een doorn in het oog van hun buren, daar ze zich door hun niet-adellijke 
leefwijze niet wezenlijk van hen onderscheidden.

Het boerderijenlint in de Aalkeet-Binnenpolder op de kaart van Kruikius (1712). 

De hoeven Sarijnen Hove, Jan Scheren Werf en  De Schinckel Hoek worden met name genoemd. 

Achtergrond

Welgeborenschap in ruime zin was in het graafschap Holland synoniem met edel en bleef in 
principe bestaan zolang er nageslacht was in rechte mannelijke lijn. Als bewijs dat men tot 
deze groep behoorde, diende aangetoond te worden dat iemands voorgeslacht in mannelijke 
lijn, minstens vanaf de overgrootvader, edel was (‘van vader, van oudevader ende van over-
oudevader’). Zolang men ook ridderlijk leefde, wat voornamelijk betekende dat men op een 
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omgrachte boerderij woonde en zich onthield van handarbeid, was dit geen probleem. In de 
vijftiende eeuw zien we echter veel welgeborenen die een beroep als landbouwer of visser 
uitoefenen; zij vormen een nieuwe groep van welgeborenen in engere zin. Het beleid van de 
grafelijkheid was erop gericht, de positie van deze groep te handhaven als kleine landadel. 
Daarbij ging het vooral om de plicht, recht te spreken als rechters in de hoge vierscharen, 
waarin ze desgevraagd verplicht zitting moesten nemen. Voor deze dienst werden ze niet 
beloond, hun privileges golden als voldoende beloning. Tevens waren ze persoonlijk dienst-
plichtig en moesten in geval van oorlog in ridderlijke krijgsuitrusting aantreden.76

Bij het proces stelt de procureur-generaal dat er in Holland drie standen zijn:
1. De ridderschap; dit zijn welgeborenen van edele afkomst die ridderlijk leven.
2. De welgeborenen; deze zijn van edele afkomst, maar leven niet ridderlijk en oefenen 

ambacht of landnering uit.
3. De huislieden; deze oefenen ambacht en landnering uit en stammen niet van welgebo-

renen af, zij betalen jaarlijks aan de grafelijkheid schot en moeten zekere hofdiensten 
verrichten. 

Wie waren aanwezig bij het proces?

Schema X: welgeborenen ‘van den wapene Van Oestgeest’, vetgedrukt de deelnemers aan het proces.

 
Zoals schema X laat zien, zijn de vertegenwoordigers van de familie bij het proces van 
1468 afstammelingen in mannelijke lijn van Allaert Heinenz. (die van ca. 1340 tot 1410 te 
Maasland leefde en op de boerderij Schinkelshoek woonde (nummer IVd in de genealo-
gie van de oudste vier generaties). De namen van de negen deelnemers zijn vet gedrukt.77 
Zij verklaren dat zij in mannelijke lijn welgeboren zijn, zonder ‘spil’ (vrouwelijke breuk) 
daartussen. Zij werden daarop door het Hof van Holland bevestigd als welgeboren lieden, 
zijnde ‘van den wapene van Oestgeest’. 
Zes van hen verklaren voor zichzelf dat zij, zoals hun ouders, ter vierschaar hebben geze-
ten, welk recht zij van hun ouders hebben geërfd. De drie cursief gedrukte personen spre-
ken daarbij niet mee, vermoedelijk hebben zij niet van genoemde rechten gebruik gemaakt. 

- Potter Wille Jacobsz.
- Harman Claes Jacobsz.

Allaert Heinenz.

Willem Allaertsz. Jacob Allaertsz.

- Pieter Claes Jacobsz.

Allaert Willemsz. 

- Willem Allertsz. - Jacob Dircxz.

Claes Jacobsz. 

- Pieter Dircxz.
- Claes Dircxz.

- Diewertge Dircsdr.

Jacob Willem Allertsz. Dirck Jacobsz.

- Willem Jacopsz.

- Willem Dircxz.

- Jan Allertsz.
- Dirck Allertsz.
- Claes Allertsz.
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De vertegenwoordigers van de familie verklaren dat er in 1448 al een kwestie is geweest 
voor de baljuw van Delfland tussen de buren van Maasland en de ouders van Potter Wille 
en hun evenknieën, waarin zij bewezen hadden van edele afkomst te zijn (‘bij vonnis ge-
wijst was dat zij wettig hun edeltuig hadden gedaan’), naar het recht van het land, ‘alsse 
van den wapene van Oestgeest’, en dat zij als welgeborenen het recht en de plicht hadden 
om in de vierschaar te zitten, wat zij alle zes altijd gedaan hebben.

Afstamming in rechte mannelijke lijn

Over de afstamming in mannelijke lijn laat Oscar van den Arend in zijn dissertatie geen 
twijfel bestaan. Hij schrijft over het proces van 1468: ‘het blijkt duidelijk dat voor het aan-
tonen van de adellijke afkomst verwezen wordt naar de oorsprong van de familie. Het stam-
goed waaraan deze oorsprong is gekoppeld, is synoniem voor de afstamming zelf. Vandaar 
het uitdrukkelijk noemen van het stamhuis, terwijl ook het wapen als synoniem wordt gezien 
voor de afstamming: het wapen van het geslacht Oestgeest is het geslacht Van Oestgeest. 
Een betere illustratie van feodale opvattingen van de Hollandse edelen ken ik niet. Wie in 
rechte gevraagd naar zijn afkomst de hofstede van Heemskerk noemt, is een Van Heems-
kerk, en wie in rechte het wapen Van Oestgeest noemt of toont, is een Van Oestgeest.’ 78

Hoewel ook in het proces duidelijk van een afstamming in rechte mannelijke lijn sprake is, 
heeft de uitdrukking ‘van den wapene van’ ons aanvankelijk voorzichtig gemaakt met het 
trekken van een definitieve conclusie. We moesten rekening houden met de mogelijkheid 
dat het op een ander geslacht zou slaan dat het ankerkruis van Oestgeest als wapen overge-
nomen had. Hier werd in het bijzonder gedacht aan het Leidse patriciërsgeslacht Heerman, 
dat via twee vrouwelijke schakels van Van Oestgeest afstamt, maar in mannelijke lijn niet 
adellijk was. Bij het zegel van Claes Dircksz. (IVb-2), secretaris van Schiedam, komen 
we zelfs een hoed met twee sleutels als helmteken tegen, wat op dat van diverse Heer-
mans lijkt. Dit spoor loopt echter dood: Hein Allaertsz., geboren ca. 1290/1300, was een 
tijdgenoot van IJde (van Oestgeest), getrouwd met Willem Heermansz., uit wie pas twee 
generaties later – via hun dochter Bartrade – het geslacht Heerman voortkomt.79 Dit sluit 
Heerman als voorgeslacht van Hein met zekerheid uit. 
Bij het proces in 1468 was als vertegenwoordiger van de oudste generatie Jacob Allaertsz. 
aanwezig. Zijn overgrootvader was de in 1316 vermelde Allaert Allaertsz., van wie Jacob 
zal hebben kunnen bevestigen dat deze een Van Oestgeest was (‘van vader, van oudevader 
ende van overoudevader’). We moeten zelfs, gezien het ankerkruis als wapen bij IJsbrant 
Dircx, nog een generatie verder terug gaan om de gemeenschappelijke voorvader met het 
ankerkruis als wapen te vinden. We zijn dan met Allaert (I), geboren ca. 1220/1230, in de 
tijd van de oudst bekende telgen van het geslacht Van Oestgeest aangekomen. 

Discussie 4: Wie kan de vader van Allaert (I) zijn geweest?

De eerste vermeldingen van het geslacht Van Oestgeest betreft de volgende drie personen:

a. Willem van Oestgeest, waarschijnlijk heer van Oestgeest,80 getuige voor graaf Dirk VI 
in 1201 te Leiden.81 
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b. Dirck van Oestgeest, vermoedelijk Willems jongere broer, vermeld in 1221 wanneer 
hij twee maal getuigt voor graaf Willem I tijdens een oponthoud te Antwerpen.82 

c. Heer Dirck van Oestgeest, waarschijnlijk Willems zoon en opvolger, die in 1242 zijn 
leenland te Monster van graaf Willem II in vrij eigendom verkrijgt.83 

We zullen vermoedelijk de afstamming bij een Dirck moeten zoeken, aangezien ook Al-
laerts oudste (ons bekende) zoon de naam Dirck draagt. Daarbij lijkt de Dirck van 1221 
(b.) de meest aannemelijke kandidaat, zeker als hij als jongere broer van Willem wordt 
beschouwd. Allaert (I) is dan een jongere zoon van een jongere zoon, wat nogal eens tot 
een maatschappelijke neergang leidde. De belangrijkste leengoederen gingen naar de oud-
ste zoon, terwijl de jongere zonen, als ze zich niet door huwelijk een eigen goed konden 
verwerven, vaak in status daalden. We zien dan ook bij de oudste leden van het geslacht 
‘Allaert’ geen leengoederen van hun voorouders; wel grondeigendom dat ze later als leen-
goed aan een zelf gekozen leenheer opdragen.
 
Al met al kan er geen twijfel over bestaan dat Allaert een Van Oestgeest geweest moet zijn; 
voor een indirecte afstamming via een of andere vrouwelijke verbinding is alleen al om 
redenen van chronologie geen ruimte. Afgezien van het feit dat dit geen welgeborenschap 
betekende, dus dat er gesjoemeld zou zijn. Dat het geslacht later in de hoofdtak uitgestor-
ven is, zegt uiteraard niets over het voortbestaan van andere takken. We zien ook menige 
afstammeling van het geslacht Van Oestgeest in en rond Leiden, zowel bij de ridderschap 
als bij het stedelijke patriciaat.84 

Genealogie van Allaert Heinenz., vier generaties

I. Allaert Heinenz., geb. (schatting) ca. 1335,85 overl. vóór/in 1411 (leenoverdracht), in-
woner van Maasland 1369, pachter van prebendeland 1370, leenman van Hodenpijl vóór 
1376, boer op de boerderij Schinkelshoek in Maasland (nu Zuidbuurt 81, Vlaardingen).

De huwelijkspartner(s) van Allaert kennen we niet. Aangezien zijn beide zonen minstens 15 jaar in 
leeftijd lijken te verschillen, en geboren werden toen Allaert rond 40 en 55 jaar oud was,86 zijn meer-
dere huwelijken niet uitgesloten.
 
Allaert Heinenz. komen we aanvankelijk tegen in het grensgebied tussen de Sluispolder en het noor-
den van de Aalkeetpolder, waar hij in 1370 land pachtte. Tevens koopt hij in die omgeving vóór 
1376 (vermoedelijk al vóór 1364)87 twee morgen leenland (leen 14 van de leenkamer Hodenpijl) 
van Katelinen Ghibe Aerntsdochter, waar haar vader zijn boerenbedrijf gehad had.88 Het land lag 
vermoedelijk in het zuiden van de Sluispolder.89 Het leen gaat over op zijn nageslacht: via Willem in 
1411 en Jacob naar Potter Wille, zonder dat er aanwijzingen zijn dat Allaerts nakomelingen het zelf 
gebruikten resp. erop woonden. Allaert Heinenz. heeft in ieder geval op Schinkelshoek gewoond, in 
de zuidelijke Aalkeetpolder (8e weer). Dit blijkt uit een in 1545 gevoerd proces over 14 hond vica-
rieland, behorend tot Schinkelshoek. Deze 14 hond waren volgens meer dan 100 jaar oude gegevens 
gelegen ‘voor Allert Heynenz.’ 

29-3-1545: Ende behoiren tot der voirscreue Vicarye zeeckere verthien hont lants gelegen in den ban 

van Maeslant voer Allert Heynesz. welcke lant too der voorscreue Vicarye behoert heeft dese naeste 
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XL.L.LX. hondert jairen ende langer, immers zoe lange dat geen memorie van menschen ter contrarie 

en gedenkt… (etc.)90 

Vermoedelijk wordt er voor wat betreft de ligging geciteerd uit een oude schenkingsbrief of in-
schrijving uit het boek van de vicariegoederen, wat destijds vrij gebruikelijk was. De eiser in het 
proces, Maerten Willemsz. woonde in 1545 op Schinkelshoek, de gedaagde, Willem van Lockhorst, 
was de eigenaar van het land. Ook de oppervlakte komt overeen, het betreft daarom 100% zeker 
Schinkelshoek.91

De 66 morgen grote boerderij Schinkelshoek had in 1561 de meeste eigen grond in de Maaslandse 
Zuidbuurt. Het land was over een lange periode vrij eigen goed en vermoedelijk een oorspronkelijk 
familiebezit, daar we ook Allaerts voorgeslacht in dit gebied tegenkomen. Tevens woonden Allaerts 
zoon Jacob en zijn kleinzoon Dirck later op Schinkelshoek. Het is niet uitgesloten dat Allaert aan-
vankelijk in de Sluispolder heeft gewoond en pas later op Schinkelshoek opgevolgd is. Hij kan echter 
ook vanuit het ouderlijke Schinkelshoek het noordelijker gelegen land erbij bewerkt hebben. 

In 1369 wordt Allaert Heynenz. vermeld als inwoner van Maasland, en wel als enige met de naam Allaert.92

In 1370 wordt hij vermeld als pachter van prebendeland;93 dit lag vermoedelijk in het noorden van 
de Aalkeetpolder.94 In 1397 pacht hij het land niet meer.95 Mogelijk pachtte hij het land slechts een 
kortere periode tijdens zijn verblijf in die regio en verhuisde later naar Schinkelshoek.

Leenbrief leen 14 van de leenkamer Hodenpijl aan Willem Allaertsz. in 1411: Ic Jan van Hodenpijl 

ridder make kond allen luyden dat ic verlyet ende verleent hebbe Willem Allaertsz. twee morgen lants 

die gelegen sijn in den amboicht van Maeslant in die woninge dair Ghibe Aerntsz. plach te wonen, 

opstreckende van den zeedijc te vaert toe, ende dit landt voirs. cofte Allairt Heinenzoen iegen Kateli-

nen Ghibe Aerntsdochter mit heren Aernts van Hodempijl mijns oudevaders hant, dien God genadich 

sij, wantet Ghibe Aerntsz. voirs. van mijnen oudenvader te leen plach te houden [...]. Gegeven op 

sinte Angnietendach int jair ons Heren dusent vierhondert ende elve.96

De tekst in regel 2 van de leenopvolging werd in Ons Voorgeslacht van 1965 als ‘Allairt 

Hemenzoon’ geïnterpreteerd. Door vergelijking met andere gedeelten van de tekst in de akte 

werd in 2014 door vier kenners van oud schrift na overleg éénstemmig vastgesteld dat het Heinen 

i.p.v. Hemen moet zijn. (Foto: Eduard Zuiderent)

De leenopvolging luidt:97 
2 morgen land in de woning van Ghibe Aerntsz. strekkende van de zeedijk tot aan de vaart.
..-.-1...: Ghibe Aerntsz. (Opm.: datum niet leesbaar)

..-.-1...: Allairt Heinenz. na overdracht door Kateline Ghibe Aerntsdr.
21-1-1411: Willem Allaertsz., gehuwd met Lijsbette, te versterven op zijn zoon Jacop.
5-6-1435: Willem Allaertsz.
18-8-1464: Potter Wille Jacobsz., vermeld in 1473, wonend te Maasland, en op 4-3-1485.
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Op de lijst van vrijkopingen van ca. 1380 komt te Maasland géén Allaert voor. Dit moet niet beteke-
nen dat hij niet meer leefde, daar slechts een klein aantal inwoners op de lijst voorkomt.98

Kinderen: 
1. Willem Allaertsz., volgt IIa. 
2. Jacob Allaertsz., volgt IIb. 

IIa. Willem Allaertsz., geb. (schatting) ca. 1375, overl. na 1437, vermoedelijk 1440, pachter 
van de tiende in Zuid-Maasland 1397-1437, leenman leen 14 van Hodenpijl 21-1-1411 als 
opvolger van zijn vader, vermeld 5-6-1435, boer, zeer waarschijnlijk op de boerderij Sarij-
nenhove in Zuid-Maasland (nu Zuidbuurt 34), tr. Lijsbette, vermeld 21-1-1411.

Waarschijnlijk woonde Willem, zoals later zijn zoon Allaert, op de hofstede Sarijnenhove in het  
21e weer van de Aalkeetpolder. Van het leen Sarijnenhove (Hodenpijl leen 4) ontbreken in de betref-
fende periode echter de gegevens over de leenopvolging. Zoals in de inleiding beschreven, heeft 
Willems vader Allaert Heinenz. het leen waarschijnlijk van zijn, voor het laatst in 1397 vermelde, 
achterneef Dirck Allertsz. gekocht t.b.v. zijn zoon Willem. Deze treedt vanaf 1397 zelfstandig op: hij 
pacht vanaf dan de tiende van de grafelijke domeinen in Zuid-Maasland. 

Verpachting van grafelijke domeinen te Maasland 1306-1607:99 
De tiende (1421: met de smaltiende, 1449: in Zuyt Maeslant), afgestorven bij dode van Scoblant).
1394-1395: Kerstant van Alphen
1397-1437: Willem Allairtsz. 
1438-1439: Poterwille
1440-1441: Jacob Willem Allairtsz. (vader van Poterwille)

1442-1443: Willem Allertsz. (kleinzoon van Willem Allaertsz.)

1444: Jacob Allairtsz. 
1445: Gerijt van Santen, enz.

Willem wordt vermeld in de Keuren van Delfland 1445-1460, waar sprake is van het weideland dat 
voor Willem Allaertsz. buiten de dijk ligt.100 

Kinderen:
1. Jacob Willem Allaertsz., volgt IIIa. 
2. Allaert Willemsz., volgt IIIb. 

IIIa. Jacob Willem Allaertsz., geb. (schatting) ca. 1400, overl. vóór/in 1464, vermeld als be-
oogde leenopvolger leen 14 van Hodenpijl 1411, leenman van Hontshol 1429, pachter van 
de tiende in Zuid-Maasland 1440/1444, boer op de boerderij Jan Scherenwerf te Maasland 
(nu Zuidbuurt 40), tr. NN Potter Wille Kerstantszdr., dochter van Potter Wille Kerstantsz. 
(van Alphen). 

Jacob was boer op de hofstede Jan Scherenwerf101 in de Aalkeetpolder (12e hoefslag, 17e weer, ge-
naamd ‘het brede weer’) te Maasland. In 1429 draagt hij twee morgen eigen land, waar zijn huis 
op staat, op aan de hofstad Hontshol (leen 100), om het weer als leen terug te ontvangen. Zijn zoon 
en opvolger Potter Wille zal het leen in 1478 verkopen. In 1448 bewijst Jacob zijn adeldom in een 
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geding voor de baljuw van Delfland, ‘als zijnde van den wapene van Oestgeest’, wat gememoreerd 
wordt in het welgeborenenproces voor het Hof van Holland in 1468. In 1453 verkoopt Jacob een 
jaarrente van 1 gouden Engelse nobel,102 verzekerd op zijn huis en 13 morgen land. Waarom hij het 
geld nodig had weten we niet, mogelijk voor de aankoop van een boerderij voor zijn zoon Willem.

Leen 100 leenkamer Hontshol.103 2 morgen land ten zuiden van de kerk,104 in de woning waarop Jacob 
Willem Allartsz. woont, gemeen met het klooster van Egmond, Coman Huge van Schiedam, Geer-
truyt, de weduwe van Ansem Bonen, en Jacob Willem Allertsz. (1478: het klooster van Egmonde, 
heer Jan Pietersz. en de kinderen van Jacob Allaertsz.), genaamd het Brede weer. Belend ten oosten: 
de Middelwatering, ten westen: de dijk, ten noorden: jonkvrouwe Geyl van der Burch tussen de dijk 
en de weg; de kerk van Maasland, de Duutsche heren, de heilige geest aldaar en Lijsbeth, de weduwe 
van Jacob Woutersz. tussen de weg en de Middelwatering (1478: Baerte, de weduwe van Aernt van 
der Hogen), ten zuiden: Costijn van der Does en Jacob Willem Allertsz. tussen de dijk en de weg: 
Gerijt Boey en Geertruyt, de weduwe van Ansem Bonen tussen de weg en de Middelwatering (1478: 
de nakomelingen van Phillips van Almonde) (1503: belast met tijns en banwerk).
17-3-1429: Jacob Willem Allairtsz. na opdracht uit eigen.
20-7-1452: Jacob Willem Allairtsz. met ledige hand.
18-8-1464: Potter Wil Jacobsz. bij dode van zijn vader Jacob Willem Allaertsz.
1-7-1478: Potter Willem Jacobsz. krijgt het leen ten vrij eigen.
7-7-1478: Potter Wil Jacobsz. verkoopt het aan Jacob Pietersz.

Fragment uit het proces van 1468:105 Deden voirt seggen ende antwoirden die voirs Potter Willem 

Jacopsz., Clais Allertsz., Allert Willemsz., Clais Jacopsz., Willem Allertsz. ende Willem Jacopsz. even 

veere dattet himluyden anging, hoe dat voirtijts zekere questie geweest is tusschen den buyeren van 

Maeslant ter eenre zijde ende den ouders van denselven Potter Willem mit zijnen evenknyen ter an-

der zijde roerende die diensten ende servituden voirs., dairaff dat dieselve hoir ouders int jair van 

XLVIII voir den voirs. bailiu ende mannen van Delflant dair zij onder geseten waeren zulck bethoon 

ende edel tuych voirtgebrocht hadden dat mit vonnisse der voirs. mannen van Delflant eendrachtelic 

gewijst hadde geweest dat zij hoeren edelen tuych wael gedaen hadden na den rechte van den lande 

alsse van den wapene van Oestgeest ende dat zij te rechte souden mogen sitten ende al doen dat wail-

geboeren luyden schuldich waeren te doen, welck vonnisse gegaen was in cracht van gewijsder ding 

sonder contradictie off beroep, twelke zij onder him zessen altijt alsoe gebruyct hadden. 

Voor schepenen van Delft verkoopt Jacob Willem Allairtsz. op 11 juni 1453 aan Lijsbet, weduwe van 
Jan die Jonge, een jaarrente van 1 gouden Engelse nobel, verzekerd op zijn huis en de grote berg en 
op 6½ morgen land in Zuid Maasland en 6½ morgen land, gemeen met hemzelf, de abt van Egmond 
en Clays Jansz., belend ten noorden: Aernt van den Hoghe tussen de zeedijk en de weg en de Duit-
sche heren van de weg tot aan de Middelwatering, ten zuiden: Boudijn Heymansz. tussen de zeedijk 
en de weg, de verkoper tussen de weg en de Middelwatering. Dit land is belast met een jaarrente van 
4 Wilhelmusschilden.106 

Kinderen:
1. Potter Wille Jacobsz., volgt IVa. 
2. Willem Jacobsz., overl. na 1468, boer op de Ver Goytgenhoeve in de Zuid-Maasland 

(nu Zuidbuurt 30), welgeboren man ‘van den wapene van Oestgeest’, aanwezig bij het 
proces in 1468 voor het Hof van Holland. 
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Willem gebruikte in 1460 bij zijn boerderij in de 6e hoefslag (23e weer) 20 morgen land. In 
1539 zien we het land in deze hoefslag opgedeeld tussen verschillende partijen; vermoedelijk 
heeft Willems geslacht zich slechts in vrouwelijke lijn voortgezet.

In het hoefslagboek van 1539 zien we de 20 morgen in de 6e hoefslag opgedeeld tussen: de 
jonkvrouw van Renesse 8 morgen 5 hond, Adriaen Claesz., brouwer binnen de stad Delft 
5 morgen, het convent van St. Aechten zusters binnen Delft 4 morgen 2 hond en de weduwe 
van Ansem Ansemsz. (eigen en gebruiker) 6 hond. Gebruiker van het geheel is de weduwe van 
Ansem Ansemsz. 
De locatie Ver Goytgenshoeve komen we ook tegen bij Dirck Allaertsz. uit de tak van Allaert 
Aechte Muus. Dirck kwam hier tot 1397 voor als belender, vermoedelijk vanwege land dat als 
aanvulling op het relatief kleine landcomplex van het twee weren zuidelijker gelegen Sarijnen-
hove dienst deed.

IVa. Potter Wille Jacobsz. (Potterwille, Peter Wille, Poiter Wil), overl. na 1485, leenman 
van Hodenpijl (twee lenen) en van Hontshol, als welgeborene van Oestgeest aanwezig bij 
het proces van 1468, vermeld te Maasland 1473 en 1485, boer op de Maaslandse boerderij 
Jan Scherenwerf, tr. Dieuwer Boudijn Aerntszoonsdochter, dochter van Boudijn Airntsz., 
overl. ca. 1475.

Potter Wille is op Jan Scherenwerf opvolger van zijn vader, Jacob Willem Allertsz. Hij gebruikt in 
1460 het gehele complex van 40 morgen en pacht daarnaast tussen 1460 en 1477 van het klooster 
Egmond 4½ morgen land tussen de zeedijk en de Middelwatering, ook reeds door zijn vader gepacht. 
Hij volgt in 1464 op bij de lenen 14 en 16A van Hodenpijl. Potter Wille lijkt - wellicht in zijn hoe-
danigheid van stamhouder van het geslacht - in 1468 de woordvoerder van de familiegroep te zijn op 
het welgeborenenproces. Zijn vrouw Dieuwer overlijdt ca. 1475, als haar zoon een grafelijk leen van 
haar erft.107 Potter Wille verkoopt het van zijn vader geërfde leen van Hontshol in 1478. 

Leen 14 Hodenpijl.108 2 morgen land in de woning van Ghibe Aerntsz. strekkende van de zeedijk tot 
aan de vaart.
…… fragment:
5-6-1435: Willem Allaertsz.
18-8-1464: Potter Wille Jacobsz., vermeld in 1473, wonend te Maasland, en op 4-3-1485.

Hodenpijl leen 16A.109 91/3  hond land in IJsbrand Marienswoning over de Gaech, tussen de weg en de 
Middelwatering. Belend ten noorden: Dirc van Raporst, ten zuiden: Coptgen Lisenz.
24-3-1421: Beatrijs Dirc Brederodesdr.
3-12-1458: Dirc Dircxz.
18-8-1464: Peter Wille Jacobsz.
3-11-1486: Kerstant Jansz. na overdracht door Claes Jan Pier Stocsen.

Pacht van het klooster Egmond,110 e. 4½ morgen land (1471: belend ten westen: de zeedijk, ten 
noorden: de heer van Oostervant, 1488: Cornelis Arentsz., ten oosten: de middelwatering, ten zuiden: 
Heyman Boudijnsz., 1488: heer Dirc van Almonde, 1471: gemeen met Jacob Willem Allertsz.).
1359: Aernt van Cleve 7 pond 10 sc.
1439: Jacob Willem Allertsz. 40 sc.
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1460: Poirter Wille.
1466(?): Jacob Willem Allertsz. Volgens de leenopvolging bij Hontshol was Jacob 18-8-1464 al 

dood, 1466 is vermoedelijk een fout jaartal.

1471: Potter Wille Jacobsz. 3 pond.
1473: Potter Wille Jacobsz. 3 pond 2 sc. 5 d.
1479: Potter Wille Jacobsz. 3 pond.
1480: Willem Jacob Willemsz. 3 pond 2 sc.
1486-1488: Willem Jacob Willemsz. 3 pond.

Grafelijke lenen in Maasland, leen 15:111 4 morgen land in de woning genaamd Vrieze van der Hoe-
ven woning (1416: waarop Ghibe Vriesenz. woont, aan de oostzijde van de weg, tussen de beide 
sluisvlieten), aan de oostzijde van de woning, tussen de beide sluisvlieten en de watering (1406: 
belend ten oosten: de middelwatering)
……. fragment:
13-12-1430: Vrijese Willem Heyenz. 
18-11-1437: Boudijn Airntsz. na overdracht door Vrijese Willem Heyenz. 
22-7-1468: Dieuwer Boudijn Aerntszoonsdochter, gehuwd met Potter Willem Jacobsz., bij dode van 
haar vader Boudijn Aerntsz.
26-6-1475: Adriaen Potter Wil Jacobsz., onmondig, vader Potter Wil Jacobsz., bij dode van zijn moe-
der Diewer Boudijn Airntszoonsdochter
30-6-1481: Adriaen Potter doet zelf hulde 
19-4-1496: Pieter Hanneman na overdracht door Adriaen Pooter Willemsz.

Zoon: 
1. Adriaen Potter Wil Jacobsz., geb. ca 1465 (1481 leenberechtigd, minstens 15 jaar 

oud), grafelijk leenman, overl. na 1496.

Kennelijk heeft Adriaen het leen verkocht: hij draagt het in 1496 over aan Pieter Hanneman 
(klerk en later commissaris van de Rekenkamer). Vermoedelijk is Adriaen niet in de agrarische 
sector werkzaam geweest.

IIIb. Allaert Willemsz., geb. (schatting) ca. 1400/1410, overl. ca. 1485 (leenoverdracht), 
landgebruiker 1460, leenman van Hodenpijl vóór 1462, als welgeborene van Oestgeest 
aanwezig bij het proces van 1468, vermeld 1474, boer op de boerderij Sarijnenhove te 
Maasland (nu Zuidbuurt 34).

Allaert was, zeer waarschijnlijk als opvolger van zijn vader, boer op de hofstede Sarijnenhove in 
de Aalkeetpolder (8e hoefslag) te Maasland. Hij wordt vóór 5 juni 1462 beleend met leen 4 van 
Hodenpijl, 2½ morgen land in Sarijnenhove, opgevolgd door zijn zoon Jan, die het gesplitste leen 
aan zijn broer Claes Allaertsz. en zijn zwager Pieter Doensen overdraagt. Hij gebruikt in 1460 de 
18 morgen land in de 8e hoefslag, behorend tot het vrij smalle perceel van Sarijnenhove benevens 
7 morgen land ten noorden ervan in de 4e hoefslag, benevens 9 morgen in de 18e hoefslag (grenzend 
aan Schinkelshoek). 

Fragment leenopvolging leen 4 van de leenkamer Hodenpijl:112 2½ morgen land in Sarienhove etc.
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11-2-1342: Allairt Aechte Muus, weduwnaar van Ermgard Floerkensdr., na opdracht uit eigen, te ver-
sterven op zijn zoon Dirc en bij gebrek aan wettige nakomelingen op zijn bastaardzoon Bertelmees.
Vanaf hier tot 1485 zijn de overgangen van dit leen in het Hodenpijlse leenregister niet opgetekend.

Vóór 5-6-1462: Allairt Willemsz. (wordt nog vermeld in 1474).
Gesplitst in 4A en 4B.
4A. 1½ vierendeel van 2½ morgen.
14-12-1485: Claes Allertsz., bij dode van zijn ouders en na overdracht door zijn broer Jan Allertsz., etc.
4B. 1½ vierendeel van 2½ morgen 
14-12-1485: Pieter Doensen na overdracht uit armoede door zijn zwager Jan Allertsz., etc.

Hoefslagboek 1460,113 waarin alleen de gebruikers van het land vermeld zijn:
die 4° hoefslach is den dijck gemeten:  Allert Willems zoon  7 morgen 1 hont
die 8° hoefslach is den dijck gemeten:  Allert Willemsz. mit 18 morgen
die 17° hoefslach is den dijck gemeten:  Allert Willemsz. mit 9 morgen
De hoefslagtelling is later veranderd, het betreft dan de 18e hoefslag. Deze is belendend aan Schin-

kelshoek en heeft mogelijk vroeger deel uitgemaakt van dat complex. In hoeverre de diverse percelen 

eigendom waren in 1460 is niet bekend.

Kinderen (volgorde onbekend):
1. Willem Allertsz., overl. na 1498, als welgeborene van Oestgeest aanwezig bij het pro-

ces van 1468, landeigenaar 1487, 1498, in de Aalkeetpolder te Maasland.

We komen Willem op twee verschillende plaatsen als landeigenaar tegen; de locatie van zijn 
boerderij kennen we echter niet. In 1487 is hij belender bij leen 92A van Honingen in de  
2e hoefslag, (27e weer), in het uiterste noorden van de Aalkeetpolder. Opvolger in de belending 
is in 1521 Mariken Pietersdochter, dochter van zijn zuster Lijsbeth. In 1498 is hij belender van 
Dirck Jacob Allertsz. op Schinkelshoek, in het zuiden van de polder. Het betreft het 6e weer, een 
perceel dat in 1460 nog tot het toen 66 morgen grote complex Schinkelshoek gerekend en door 
Dirck Jacob Allertsz. gebruikt werd. Geen kinderen van hem bekend.

5-8-1498:114 (zie ook onder IIIc. Dirck Jacob Allertsz.) 5 morgen land, gelegen in het ambacht 
van Maasland in Dirc Jacob Allertszoons woning, waar voornoemde Dirc nu op woont, belend 
ten oosten: Willem Allertsz., ten westen: de kinderen van Bokel Gerrijtsz., ten zuiden: de Maas-
dijk, ten noorden: de middelwatering. 

Leenkamer Honingen, leen 92A.115 De helft van 5½ morgen land, met de timmering erop, tus-
sen de Maasdijk en de Gawech, belend ten noorden: Willem Jansz. (1487: Willem Allaertsz., 
1521: belend ten noorden: Mariken Pietersdochter), ten zuiden: Kerstant van Alcemade (1487: 
Jan Gerijtsz., 1521: Willem Claes Allaertsz).

2. Jan Allertsz., overl. na 1485, als welgeborene van Oestgeest aanwezig bij het proces 
van 1468, leenman van Hodenpijl 1485. 

Jan doet in 1485, na het overlijden van zijn ouders, zijn verkregen leen Sarijnenhove over 
in twee delen aan zijn broer Claes en zijn zwager Pieter Doensen, in het laatste geval ‘uit 
armoede’. Geen landgebruik van hem bekend. Hij was mogelijk knecht bij zijn vader, broers 
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of zwagers. Hij was aanwezig bij het welgeborenenproces in 1468, maar hij behoort niet tot 
de familieleden die getuigen dat ze als hun ouders ter vierschaar hebben gezeten. Van Jan zijn 
geen kinderen bekend.

Leen 4 Hodenpijl (Sarijnenhove), leen gesplitst in 4A en 4B.116

4A. 1½ vierendeel van 2½ morgen. 14-12-1485: Claes Allertsz., bij dode van zijn ouders en na 
overdracht door zijn broer Jan Allertsz.
4B. 1½ vierendeel van 2½ morgen. 14-12-1485: Pieter Doensen na overdracht uit armoede 
door zijn zwager Jan Allertsz.

3. Lijsbeth Allertsdr., overl. 1523/1530,117 tr. Pieter (Pier) Doenenz. (Doensen), vermeld 
bij de leenopvolging leen 4 Hodenpijl, overl. na 2-4-1500, ver vóór 1531.

Leen 4B Hodenpijl (Sarijnenhove), 1½ vierendeel van 2½ morgen (1531: 2 morgen 1½ roede), 
gemeen met: (1554: Goerte Willemsdochter, de weduwe van Claes Simonsz., en Pauwels Wil-
lemsz., 1708: van ouds met Adrisen Boogoort).
14-12-1485: Pieter Doensen na overdracht uit armoede door zijn zwager Jan Allertsz.
2-3-1500: Pieter Doensen.
12-12-1531: Douwe Pietersz., welke na de dood van Peter Douwe had verzuimd het te verzoeken.
Over Pieter wordt vermeld 12-12-1531: ‘over lange jaren deser werlt overleden’.118

4. Dirck Allertsz., volgt IVb. 
5. Claes Allertsz., volgt IVc. 

IVb. Dirck Allertsz., geb. (schatting) ca. 1425, overl. na 1503, vermoedelijk drapenier 
1477, secretaris van Schiedam, secretaris-generaal 1497, schepen 1492, 1497, pachter van 
de markttol tot 1503, als welgeborene van Oestgeest aanwezig bij het proces van 1468. 

Hij was secretaris van Schiedam tot na 1497 als zijn zoon substituut-secretaris wordt onder Dirck als 
secretaris-generaal. Schepen van Schiedam, vermeld 1492, 1497. Hij pachtte de markttol te Schie-
dam 1489/1494 en 1499/1503. ‘Theodricus Allardsz., secretaris van Schiedam’ is in 1498 met (zijn 
broer) Claes getuige voor bij de opname van Diewertge, dochter van Dirck Jacob Allertsz. uit Maas-
land, in het St. Ursulaconvent te Schiedam. 
Dirck was aanwezig bij het welgeborenenproces in 1468, maar hij behoort niet tot de (in Maasland 
wonende) familieleden die getuigen dat ze als hun ouders ter vierschaar hebben gezeten, wat voor 
hem als stadbewoner ook niet van toepassing zal zijn geweest. Hij is vermoedelijk identiek met de 
Dirck Allertsz. die in 1477 drapenier en borg wordt vermeld.

In 1477 verschijnt te Schiedam een ordonnantie op het maken van Haagse lakens. Onder degenen die 
gelden van de stad hebben ontvangen en beloofd hebben lakens te maken vinden we Dirck Allaertz., 
die 50 lakens zal maken; borg is Phillips Hugenz. Dirck is borg in 1493 voor Frans Heynrickz., in 
1496 voor Allaert Aern(t)z. (vanwege een weefgetouw).119 
Opmerking: de lakennijverheid, eens te Schiedam een belangrijk middel van bestaan, is kort daarna 
ondergegaan; in 1494 was ze praktisch volledig verdwenen.120

1492: Actum bij den baljuw Huuch Adriaenz., burgemeesters Antonis Jacob Muysz. en Pieter Veen-
lant, schepenen Heyn Janssen, Pieter Lew, Dirck Allaertz. ende Willem Ghijsen.121 
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1497: …arbiters Willem Symonz., burgemeestervan Schiedam, en Willem Gijsbrechsz., schepen van 
die stad. Actum ut supra, schepenen Willem Ghijsen en Dirck Allaertz.122 

Kinderen: 
1. Heer Allaert Dircksz., priester en organist te Schiedam, overl. na 1498.

Op 6 oktober 1498 stelden de vroedschappen de priester Allaert Dircksz. aan als organist van 
de kerk. Het betreft kennelijk een herbenoeming, zodat Allaert ook vóór deze datum al organist 
was.123 Vermoedelijk was Allaert ouder dan zijn broer Claes, aangezien men minstens 25 jaar 
moest zijn voor de priesterwijding; hij zal als oudere zoon naar zijn grootvader van vaders zijde 
zijn vernoemd, terwijl bij Claes een vernoeming naar zijn oom Claes Allertsz. waarschijnlijk is.

6-10-1498: De burgemeester en de kerkmeesters nemen heer Allaert Dircksz., priester, aan om 
kerkorganist te blijven. Bij ziekte of ontstentenis zal hij zelf op eigen kosten voor vervanging 
moeten zorgen. Hij zal bij eventueel vertrek uit Schiedam zijn huis en erf, waar hij nu woont, 
verbeuren.124

2. Claes Dircksz. (Claes Diricxz., Claes Dirckssoen), geb. Schiedam ca. 1472 (42 jaar 
in 1514), secretaris van Schiedam na 1497, substituut baljuw 1509. Hij zegelt op 
20-11-1523 met een ankerkruis als wapen. 

Claes volgde zijn vader op als stadssecretaris van Schiedam, aanvankelijk in 1497 als substituut 
secretaris onder zijn vader als secretaris-generaal. In 1509 behoort Dirck tot de vier personen 
die door de stad als geschikt zijnde voor het ambt van baljuw (vaak samenvallend met het 
schoutenambt) worden voorgedragen. Claes wordt substituut-baljuw onder baljuw Joost van 
Bronckhorst. De in 1550 als stadbode125 en van 1551 tot 1553 als substituut-baljuw/schout 
vermelde Dirick Claeysz. is vermoedelijk zijn zoon.

Het zegel van Claes, aan een charter uit het jaar 1523, 

vertoont als wapen het ankerkruis van het geslacht Van 

Oestgeest. Het rondschrift om het zegel luidt: * CLAES 

* DIRRIKSZOEN, waarbij zoen wat geplet en slecht 

leesbaar is. Het helmteken lijkt een hoofddeksel te zijn 

met twee gekruiste sleutels, de baarden naar binnen 

gericht. Het lijkt op dat van diverse leden van de Leidse 

familie Heerman, in vrouwelijke lijn verwant met het 

geslacht van Oestgeest. Mogelijk had Claes of zijn 

vader Dirck als eerste in de Maaslandse boerenfamilie, 

vanwege zijn functie, een zegel nodig en heeft zich bij het 

helmteken laten inspireren door zijn Leidse verwanten, 

die daar al sinds generaties bestuursfuncties bekleedden. 

In tegenstelling tot de twee parallel  staande sleutels bij 

Heerman, zijn deze bij Claes gekruist. Verder heeft de hoed bij Heerman meestal een brede rand of 

opslag, terwijl het bij Dirck een randloos hoofddeksel lijkt, zoals op veel Renaissance-portretten uit 

zijn tijd. Opmerking: De Voogd van der Straaten meende molenwieken te zien,126 terwijl 

Van Es en Hoek twee zegels verwisselden.127 Foto: Eduard Zuiderent
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Stadboek Schiedam 10-2-1497: Claes Dircksz. heeft zijn eed gedaan als substituut van de se-
cretaris-generaal van de stad Schiedam onder zijn vader, in tegenwoordigheid van de baljuw en 
schout Huych Adriaensz. en de burgemeesters Pieter Veenlandt Jacopz. en Willem Symonsz., 
alsmede de schepenen.128 

Op 8 januari 1502 wordt een uitspraak gedaan over een goot tussen de huizen van Heyn-
rick Willemssen die Screryaers en Clais Dirxz. huis; Heynrick Willemssen zal zijn neef Claes  
Dircxz. vijftig stuivers betalen voor de kosten die Clais Dircxz. aan de goot gehad heeft.129

In 1509 is Claes Diricxz. substituut-baljuw van Schiedam. Uit een van de rekenkamer afkom-
stig register in het rijksarchief blijkt dat in 1509 de stad Schiedam, door een som voor te schie-
ten, voor tien jaren het recht verkregen had om een geschikt persoon tot baljuw te nomineren; 
Joost van Bronckhorst, Claes Diricxz. en Dirck Arent Ludolfssen zijn door burgemeesters, 
schepenen en raad van Schiedam voorgedragen.130 
Baljuws/schouten: 1551-1553 Substituut Dirick Claeysz. (zelfde bron).
Op 22 november 1514 wordt Claes Dircxzoon, oud 42 jaar, als secretaris van Schiedam ver-
meld, als hij met de baljuw Dirc Aernt en de burgemeesters een eed aflegt.131

IVc. Claes Allertsz., geb. ca. 1431 (op 23-6-1494 vermeld te Maasland, oud 63 jaar), overl. 
1512, boer in de Aalkeetpolder, leenman van Honingen (drie lenen) en van Hodenpijl, als 
welgeborene van Oestgeest aanwezig bij het proces van 1468, tr. Hillegont Willemsdr., 
vermeld 1482, vermoedelijk dochter van Willem Pietersz.

Claes Allertsz. had een vrij groot boerenbedrijf met minstens 38 morgen land in de Zuidbuurt van 
Maasland. Hij zal vermoedelijk meer land gebruikt en/of bezeten hebben, gezien het feit dat we in 
1543 bij zijn zoon Allert Claesz. 150 morgen, waarvan 82 morgen eigen, aantreffen. Aanvankelijk 
komen we Claes in het hoefslagboek van 1460 met 5½ morgen in het gebied van de Sluis- en Foppen-
polder tegen. De kern van Claes’ bedrijf lag, niet ver daar vandaan, in het noorden van de Aalkeetpol-
der, waar hij sinds 1464 een boerderij met 5 morgen land (Honingen leen 91) in de 50e hoefslag bezit. 
Vanaf 1483 pacht hij daar tevens 24 morgen van de Duitsche Orde.132 We hebben sterk de indruk dat 
hij in dit gebied het bedrijf van zijn vermoedelijke schoonvader Willem Pietersz. heeft overgenomen, 
aangezien vrijwel al diens gebruikte land later door Claes’ nakomelingen wordt gebruikt. Meer zuide-
lijk in de Aalkeetpolder erft hij in 1485 een deel van Sarijnenhove (leen 4A van Hodenpijl) nadat hij 
in 1482/84 twee lenen ten noorden daarvan heeft overgenomen: leen 92B en leen 88 van Honingen. 

Claes lijkt bij zijn beleningen op spreiding van zijn bezit over zijn kinderen bedacht te zijn geweest: 
 - Bij leen Honingen 91 wordt in 1464 geen beoogde opvolger vermeld.133 Opvolger wordt op  

25 mei 1513: Willem Claes Allertsz.; hij zal de oudste zoon zijn geweest, daar deze normaler-
wijs in een leen opvolgde.

 - Bij leen Honingen 92B wordt bij de overdracht in 1482 vermeld: ‘te versterven op zijn jongste 
zoon bij Hillegont Willemsdochter’.134 Opvolger wordt op 3 december 1512 Allert Claes Al-
lertsz., ‘bij dode van zijn vader’. Hij zal de jongste zoon zijn geweest.

 - Leen Honingen 88 wordt op 3 januari 1484 overgedragen aan ‘Claes Allaertsz. en zijn zoon 
Adriaen Claesz.’135 Hier wordt de beoogde leenopvolger al medeleenman. Bij het overlijden 
van Claes wordt dan ook op 3 december 1512 Adriaen Claes Allertsz. leenopvolger.

 - Bij leen Hodenpijl 4A: 1½ vierendeel van 2½ morgen land in Sarienhove, is de opvolging 
als volgt:
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 - 14 december 1485: Claes Allertsz., bij dode van zijn ouders en na overdracht door zijn broer 
Jan Allertsz.

 - 9 juli 1499: Claes Allertsz., te versterven op zijn zoon Jorijs en bij gebreke van deze op zijn 
zoon Gijsbrecht. 

 - 4 januari 1513: Willem Claes Allertsz., na Claes Allertsz.136

In het laatste geval worden zowel Joris als Gijsbrecht (allebei nog in leven) overgeslagen. Wellicht 
vanwege het feit dat ze niet in de agrarische sector werkzaam waren. Joris werd ambtenaar bij het 
hoogheemraadschap, terwijl Gijsbrecht priester te Vlaardingen werd. Beide broers zullen met andere 
delen van de erfenis schadeloos zijn gesteld. Toch is de erfdeling van Claes Allertsz. kennelijk niet 
naar ieders genoegen verlopen. Dit blijkt uit de latere geschillen van Joris met zijn broers, waarbij 
men de indruk krijgt dat de zaken niet erg precies waren geregeld en dat Joris zich naderhand bena-
deeld voelde (zie bij Joris).

Bij de nieuwe inschatting voor de verponding in 1494 werden voor Maasland op 23 juni gedagvaard 
heer Jan van der Meer, pastoor, oud 39 jaar; Floris Boon, substituut schout, oud 52 jaar; Dirck Jansz., 
oud 64 jaar, Claes Allaertsz., oud 63 jaar, Jan Willem Jansz., oud 54 jaar, Kerstant Claesz., oud 54 jaar, 
Huyge Vranckenz., oud 40 jaar en Jan Jacobsz., oud 38 jaar.137

Kinderen: 
1. Willem Claes Allertsz., overl. 1531/1532, landgebruiker in Zuid-Maasland, leenop-

volger van zijn vader in 1513 bij leen 91 van Honingen en leen 4A van Hodenpijl, 
kerkmeester ca. 1511, tr. Lidewy Willemsdochter, vermeld 1535, 1538, overl. 1548 
vóór 27 juli.

Willem was boer in de Aalkeetpolder te Maasland en volgde zijn vader op, zowel op de boer-
derij in het noorden van de polder als bij het leen in Sarijnenhove. Na zijn overlijden zetten 
weduwe Lidewy en later haar schoon- en kleinzoons (zij had vijf dochters) het boerenbedrijf 
voort. Hoewel Willem vier zonen had, zien we in mannelijke lijn geen opvolger in deze tak. 
Als in 1532, kort na Willems overlijden, een proces betreffende de Maaslandse welgeborenen 
plaatsvindt, neemt geen van zijn zonen daaraan deel. Zoon Willem is dan vermoedelijk al over-
leden en laat een dochter na, zijn broers Pouwel en Pieter Willemsz., die in 1532 leenopvolgers 
worden, overlijden beiden voor mei 1538, kennelijk zonder nageslacht. Hun lenen komen bij de 
innocente Cornelis Willemsz. terecht die in Delfshaven woont; later komen ze echter in diverse 
familietakken terug. 

Op 15 december 1507 neemt Willem in erfpacht van het convent van Sint Agniet te Delft, tegen 
16 pond Hollands en twee kapoenen per jaar, 5½ morgen in Zuid-Maasland, strekkende van 
de dijk oostwaarts tot aan de Kerkweg, belend ten noorden: Claes Allertsz. en de kinderen van 
Kerstant Jansz., ten zuiden: Heynrick Aemsz.138 Het land ligt in de 3e hoefslag en wordt in 1539 
door Maerten Willemsz. gebruikt.
Willem verkoopt op 31 maart 1516 een jaarrente van 15 sc. Vlaams, te lossen met 12 pond, ver-
zekerd op 5½ morgen land in Zuid-Maasland in zijn woning waar hij woont in het Boogaerts-
weer tussen de Maasdijk en de Middelwatering, belend ten noorden: Lysbeth Willem Heyen-
dochter, weduwe van Jan Jansz., ten zuiden: Jan de Heuyter, schout van Delft, en op zijn huis, 
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berg en geboomte. Bezegeld door heer Claes Korstantsz., pastoor aldaar, en Pieter Vranckez. 
van Koudenhoven. (de rente is afgelost in 1525).139 

Lidewy gebruikt in 1539 ruim 17 morgen land in de hoefslagen 62 en 1, op de grens van Zuid-
Nieuwland in de Aalkeet-Binnenpolder. Hiervan heeft zij 13½ morgen in bezit, waaronder leen 
88 van Honingen. In 1549 is dit land eigendom van haar erfgenamen en wordt het gebruikt door 
kleinzoon Lourijs Heijnricxz. Zij sluit in 1535 met haar kinderen een akkoord vanwege haar 
lijftocht op leen 91 van Honingen, dat in 1538 wordt bevestigd. In 1540 maakt ze een codicil, 
waarin zij de kinderen van haar innocente zoon Cornelis Willemsz. o.a. drie morgen leengoed 
toebedeelt (kennelijk leen 88 van Honingen), waarvan Cornelis Willemsz. het vruchtgebruik 
zal hebben.140 

Twee van haar schoonzoons c.s. voeren in 1544 een proces tegen haar om de erfenis van haar 
kinderloze zwager, heer Gijsbrecht Claesz. Uit een verklaring van haar kleindochters in 1603 
te Delft blijkt dat haar dochter Hillegondt om godsdienstige redenen lang buitenslands was, 
waarschijnlijk ook toen Lidewy in 1548 overleed. Zij zal vermoedelijk protestant zijn gewor-
den; in 1545 verscherpte Karel V de vervolging. Als mogelijk toevluchtsoord is in die tijd aan 
Engeland te denken. Als Lidewy op een onbekende datum haar testament maakt, zien we naast 
haar dochter Goelte en haar innocente zoon Cornelis slechts kleinkinderen als erfgenamen.

Leen Honingen 91.141 5 morgen land (1558: gemeen met de landcommandeur van Utrecht en 
meester Cornelis Baroen, 1647: in Zuid-Maasland gemeen in omtrent 22 morgen), (1513: in de 
woning, die vroeger gebruikt werd door Claes Allertsz.). Strekkende van de Kerkweg noord-
waarts tot aan Boemeer, belend ten noorden: Herman Florijsz., Gerijt Florijsz. en de heren van 
de Hofdijk (1513: de kinderen van Claes Allertsz. en de heren van de Hofdijk, 1549: Louris 
Pietersz. met de mede-erfgenamen van Pieter Allertsz.), ten zuiden: Coert van Alfen en Pieter 
Aerntsz. (1513: de abt van Egmond), ten westen: (1549: de Gaagweg).
..-.-1...: Claes Claesz.
15-5-1458: Kerstin Claes Janszoonsdochter, weduwe van Michiel, bij dode van haar broer 
Claes Claesz.
6-4-1464: Claes Allertsz., na overdracht door Kerstin Claes Janszoonsdochter, weduwe van 
Michiel en haar oudste zoon Jan Michielsz.
25-5-1513: Willem Claes Allertsz.
6-8-1532: Pouwels Willemsz., bij dode van zijn vader Willem Claes Allertsz.
26-6-1536: Pieter Willemsz., bij dode van zijn broer Pouwels Willemsz.
8-4-1538: Liedewij, weduwe van Willem Claes Allertsz., wordt bevestigd in haar lijftocht, 
volgens het akkoord door haar op 11 december 1535 voor schepenen van Maasland gesloten 
met haar kinderen, nl. Pieter Willemsz., Cornelis Willemsz., Machtelt Willemsdochter, gehuwd 
met Gillis Jansz., Hillegont Willemsdochter, gehuwd met Heynrick Claesz., Goelte Willems-
dochter, gehuwd met Claes Symonsz., Mergriete Willemsdochter, gehuwd met Simon Claesz., 
Aechte Willemsdochter, gehuwd met Jacop Jacopsz. en het weeskind van Willem Willemsz.
10-4-1538: Cornelis Willemsz., bij dode van zijn broer Pieter Willemsz.
15-1-1539: Jacob van den Bosch Huygez., na overdracht door Cornelis Willemsz.

Hof van Holland, Maasland 3-3-1544 Paasstijl (= 1545), proces van Jacob Jacobsz. cum suis 
contra Lidewy Willem Clais Allerts weduwe. Jacob Jacobsz. (Goetijt) en Henrich Claesz. voe-
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ren een proces tegen hun schoonmoeder Lidewy Willem Clais Allerts. Het gaat om goederen 
die bij het overlijden van Willem Claes Allertsz. deel van diens inventaris uitmaakten, maar 
die behoorden tot de nagelaten goeden van wijlen ‘heer Gijsbrecht Claeszn, presbyter ende 
pater tot Vlaardingen’, de eerder overleden broer van Willem. Er is sprake van diverse schone 
percelen land en andere goederen. Deze goederen zou Lidewy hebben behouden, terwijl er 
mede-erfgenamen zouden zijn geweest, o.a. de kinderen van Willem en de weduwe van Pouwel 
Willemsz. Lidewy zou nooit enige deling, schifting of scheiding van de boedel hebben gedaan. 
Er is ook sprake van een leen van vijf morgen, kennelijk leen 91 van Honingen, dat Lidewy ver-
kregen zou hebben met het voor het verkochte land van Gijsbrecht ontvangen geld. Het is een 
zeer lang protocol, te veel om hier over te nemen. Lidewy wordt klaarblijkelijk in het ongelijk 
gesteld, gezien het oordeel dat in naam ‘des Keysers van den Romeynen, Coninck van Germa-
nien, van Castillien en als Grave van Hollant, Zeelant ende Vrieslant’ wordt verklaard dat de 
verweerster niet zal mogen volstaan met de inventaris zoals die door haar is overgeleverd.142

12 juni 1603: Maurits, prins van Orangen etc. oorkondt dat Lyedewij en Annetge Hendricx-
dochters, beide weduwen te Delft, verklaard hebben dat hun grootmoeder Lydewij Willems-
dochter behalve hun moeder Hillegondt o.a. naliet twee dochters Goeltge en Aechte. Goeltge 
was gehuwd met Claes Symonsz. en had een dochter Wyve, gehuwd met Thonis Heyndricxz., 
die een zoon hadden Heyndrick Thonisz., die een zoon Thonis Heyndricxz. had, die kinderloos 
overleed en als erfgenamen aanwees de armen en wezen van Maasland. Aechte was gehuwd 
met Jacob de Goetijt, die een zoon Lenert Jacobsz. hadden, die kinderloos stierf en wiens 
weduwe hertrouwde met Pieter IJsbrantsz. Bosch. Claes Symonsz. en Jacob de Goetijt hebben 
de goederen beheerd van Lydewij Willemsdochter, terwijl haar dochter Hillegondt om gods-
dienstredenen lang buitenlands was en buiten de boedelscheiding was gehouden. Zij hebben na 
haar overlijden geen afrekening gedaan, waarom de beide comparanten alsnog verzoeken.143

15??: Lydwy, weduwe van Willem Claes Alartsz., legateert bij testament aan: Marijcken Wil-
lemsdochter, gehuwd met Jan IJsbrantsz., dochter van wijlen haar zoon Willem Willemsz., 
25 carolus gulden. Cornelis Willemsz. 25 carolus gulden. Marijcke Zymonsdochter, Adriaen 
Zymonsdochter, Hubrecht Zymonsz., Alijt Zymonsdochter en Adriaen Zymonsz., samen voor 
een hand 25 carolus gulden. Goeltge Willemsdochter 25 pond en haar beste tabbard. Allen 
zijn haar kinderen en kleinkinderen. Elisabeth, de natuurlijke dochter van Cornelis Willemsz. 
krijgt 8 pond. Haar zwager Herper Claesz., gehuwd met Marijcke Zymonsdochter, zal na haar 
overlijden de helft van haar landen levenslang mogen gebruiken tegen een pacht van 3 pond 
per morgen en betaling van de ongelden. Elysabeth Cornelisdochter krijgt haar beste riem. 
Getuige: Henrick Franckenzoon.144

2. Heer Ghijsbrecht Claesz., overl. vóór 1544, priester, pastoor te Vlaardingen 1528, 
postuum als presbyter en pater aldaar vermeld 1544. 

Gijsbrecht wordt vermeld op 9 juli 1499 als mogelijke leenopvolger, tevens op 23 januri 1508 
en op 1 februari 1515 als hij te Vlaardingen een losrente koopt. Hij is in 1528 pastoor te Vlaar-
dingen.145 Bij zijn overlijden blijkt hij diverse ‘schone percelen van landen’ en andere goederen 
aan de kinderen van zijn jong overleden broer Willem te hebben nagelaten, waarover in 1544 
een proces werd gevoerd voor het Hof van Holland.
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23-1-1508: Ariaen Joostenz., baljuw, Mees Willemsz., schout, Korstant Damasz. en Claes 
Oziersz., burgemeesters, Reynier Willemsz., Jan Jacobsz., Pieter Claesz., Adriaen Willemsz., 
Claes Anchemsz., Dirck Mathijsz. en Jan Meesz., schepenen van de stad Vlaardingen, ver-
kopen aan heer Ghijsbrecht Claes Allaertsz., priester, een losrente van ½ pond groot Vlaams.
1-2-1515: Het gerecht van de stad Vlaardingen verkoopt volgens octrooi van hun heer, de aarts-
hertog van Oostenrijk etc., aan heer Ghijsbrecht Claes Allartszoonsz., geboren te Maasland, 
een losrente van 1½ pond groot Vlaams per jaar.146

3. Adriaen Claes Allertsz. (Adriaen Loes), geb. (schatting) 1460/1470, overl. 1531/1532, 
vermeld 1484, 1512, 1523, 1532, boer in Zuid-Maasland, leenman van Honingen, 
vermeld als welgeboren man in 1532 voor het Hof van Holland.

Adriaen volgt in 1488 samen met zijn vader op bij leen 88 van Honingen in de Aalkeetpolder, 
gelegen in de 1e hoefslag in Zuid-Maasland. In 1512 gaat, na het overlijden van zijn vader, het 
leen geheel op hem over. Het landgebruik van Adriaen kennen we niet, daar hij vóór de samen-
stelling van het hoefslagboek van 1539 overleed. In eigendom had hij, naast de 3 morgen van 
zijn leen, 2½ morgen die we bij zijn zoon Jan Adriaensz. Jongeloes als erfgoed van zijn vader 
tegenkomen. Tevens stammen de 2½ morgen eigen land bij zijn zoon Adriaen en de 2 morgen 
bij zijn zoon Pieter vermoedelijk uit zijn bezit, wat totaal 10 morgen eigen land betekent. Het 
grootste deel van zijn bewerkte land zal Adriaen, zoals de meeste Maaslandse boeren, in pacht 
gehad hebben. Zijn leen gaat naar zijn zoon Adriaen, 20 jaar later echter gaat het naar de tak 
van Willem Claes Allertsz.

23-7-1523: Adriaen Claes Allertsz. en Allaert Claesz. worden vermeld in een lijst van tappers, 
buurlieden en schotzetters te Maasland die worden gedagvaard voor het Hof van Holland.147 
In 1532 bepaalt het Hof van Holland (wederom) dat de welgeboren mannen van Maasland vrij 
zijn van enig schot, lot, riemtalen en andere hofdiensten. De welgeboren mannen omschrijven 
zich als edelen, doende landbouw en anders, welke met de baljuw recht en justitie hebben ge-
daan. Tot hen behoren Adriaen Claes Allertsz. en (zijn broer) Allert Claesz.148 
Leen Honingen 88:149 3 morgen land, belend ten westen: de zeedijk, ten oosten: de middelwa-
tering, ten noorden: de erfgenamen van Gerijt Boeyen. 
Fragment leenopvolging:
3-1-1484: Claes Allaertsz. en zijn zoon Adriaen Claesz., na overdracht door Cornelis Coen-
raetsz., bij kinderloos overlijden van de laatste te versterven op zijn jongste broer.
3-12-1512: Adriaen Claes Allertsz., bij dode van zijn vader Claes Allertsz.
6-4-1532: Adriaen Adriaensz., bij dode van zijn vader Adriaen Claes Allertsz.
23-9-1532: Pieter Willemsz., na overdracht door Adriaen Adriaensz.
12-5-1538: Lidewy Willemsdochter, weduwe van Willem Claes Allertsz., voogd: Kors Corne-
lisz., bij dode van haar zoon Pieter Willemsz.

4. Joris Claes Allertsz. alias Joris Claesz. ‘in de Sonne’, geb. Maasland (schatting) ca. 
1470/1480, overl. Delft 1537, gezworen bode van de dijkgraaf en de hoogheemraden 
van Delfland. 

Hij woonde te Delft, vanaf 1519 in het huis ‘in de Sonne’ aan de Oude Langendijk, bij de Grote 
Markt, totdat dit huis bij de grote brand van Delft op 3 mei 1536 - anderhalf jaar voor Joris’ 
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overlijden - aan het vuur ten prooi viel. Joris is uitvoerig beschreven in de ‘Geschiedenis van 
de familie Zuiderent’.150 De enige zoon die we van Joris kennen is Willem Jorisz., aanvanke-
lijk timmerman te Delft, later boer in de Aalkeetpolder. Hij is de stamvader van het geslacht 
Zuiderent, waarvan diverse leden een gestileerd ankerkruis als handmerk gebruiken tot door 
de Vlaardingse schepen Cornelis Ariensz. Suijderent in 1701 het ankerkruis weer als wapen 
wordt gebruikt.

Vanwege een geschil over de erfenis van zijn ouders daagde Joris Claesz. zijn broers Willem, 
Adriaen en Allert in 1526 en 1527 voor het gerecht van Maasland. Daarbij verwierven de broers 
een mandement penaal, waarbij bepaald werd dat Joris een eventueel proces betreffende deze 
kwestie alleen voor het Hof van Holland mocht voeren. In 1528 verklaarde Joris dat hij betref-
fende de nalatenschap van zijn ouders niets meer te eisen had. Na de dood van zijn broer Adri-
aen in 1531/1532 begon Joris Claesz. wederom een proces voor het gerecht van Maasland. Het 
ging over twee koopbrieven uit 1504 en 1512, waarin Joris een deel van zijn te erven goederen 
aan zijn broer Adriaen verkocht zou hebben. Deze brieven, die zijn neef Adriaen Adriaensz. 
beweerde in bezit te hebben, waren volgens Joris vals of ze bestonden niet. De neef toonde ze 
ook niet, hoewel hij door het gerecht van Maasland en later door de baljuw van Delfland in 
1535 veroordeeld werd tot het betalen van een boete. Aan de erfgenamen van Adriaen Claesz. 
werd op hun verzoek door het Hof van Holland een mandement van appel verleend, waarna de 
zaak diende voor de Grote Raad te Mechelen, het hoogste rechtscollege van de Nederlanden in 
die tijd. Van dit proces tussen de erfgenamen van Adriaen Claes Allertsz. uit Maasland en Joris 
Claesz. in die Zonne te Delft kennen we de uitslag niet.151 

5. Cornelis Claesz., overl. na 1536, bijgenaamd ‘de stomme’, vermeld 1535/1536 in 
verband met het proces van zijn broer Joris voor de Grote Raad te Mechelen.152 Hij 
zal vermoedelijk doofstom geweest zijn. Geen verdere gegevens over hem bekend.

6. Allert Claes Allaertsz., overl. 1545, vermeld 1510/1526, 1539, 1542, boer in Zuid-
Maasland op de boerderij in de 50e hoefslag, vermeld als welgeboren man in 1532 
voor het Hof van Holland,153 schepen van Maasland en molenmeester 1536,154 leen-
man van Honingen (drie lenen), tr. 1e Maritgen Aeriensdr., overl. 12-4-1516, begr. te 
Maasland (in de kerk), tr. 2e (vóór 1524) Marigen Pietersdr., overl. vóór 9-4-1548,155 
dochter van Pieter Claes Jacobsz. en Adriana NN, (zie IVd).

Allert woonde op de boerderij van zijn vader in het noorden van de Aalkeetpolder en had met 
rond 150 morgen land het met afstand grootste agrarische bedrijf in Maasland.156 Bij de nahef-
fing van de tiende penning in 1543 blijkt hij ruim 82 morgen eigen land te bezitten, wat meer 
was dan hij had opgegeven.157 Bovendien gebruikt hij volgens het hoefslagboek in 1539 ca. 
70 morgen pachtland. Hij wordt in 1510 beleend met leen 86 van Honingen, afkomstig uit de 
familie Van Coudenhoven, in 1545 overgaande op zijn zoon Pieter. Na zijn vaders overlijden 
volgt Allert in 1512 op bij leen 92B van Honingen, waar hem Frans Adriaensz. in 1542 opvolgt. 
In 1539 verkrijgt Allert Claesz. door naasting leen 91 van Honingen, nadat de als innocent te 
boek staande zoon Cornelis van Allerts broer Willem het leen verkoopt. Allert Claesz., die in 
1539 het gehele land in de 50e hoefslag in gebruik heeft, zal het land waar hij zelf woont niet 
voor de familie verloren hebben willen zien gaan en maakt van zijn recht van naasting gebruik, 
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aangezien hij zowel vanwege ‘het naaste bloed’ als ‘het naaste goed’ voorrang genoten zal heb-
ben bij de verkoop van het leen. 

Allerts zoon Pieter wordt in onderstaande belending bij de Duitsche Orde ‘Pieter Allertsz. Eg-
mondt’ genoemd. De toevoeging Egmondt is niet duidelijk, een familienaam komt verder in dit 
geslacht niet voor, ook niet de eerder voor de hand liggende naam Van Oestgeest. 
Deze Pieter Allertsz. wordt nogal eens verward met Pieter Allertsz. Huytgenshoek, burgemees-
ter en vroedschap van Rotterdam.158 Huytgenshoek ligt in Vlaardinger-Ambacht, niet ver van 
Schinkelshoek. Deze familie stamt vermoedelijk via de vrouwelijke lijn van de Maaslandse 
‘Allaerts’ af. Hij zegelt dan ook niet met een ankerkruis, maar met een wapen uit de familie 
van zijn moeder Margriet Pietersdr., kleindochter van Jan Symonsz., die met twee afgewende 
vissen zegelt. Jans dochter Margriet Jan Symonszoonsdr. was getrouwd met Aem Heynricksz., 
haar wapen bevindt zich op de zerk in ’t Woudt (zie inleiding).

Bezit Duitsche Orde, inkomsten van de landscommandeur te Utrecht, Maasland, nr. 36:159 
6 morgen (1563: en ½ morgen) en 18 morgen voor de deur van Dirc Jacobsz., gemeen met 
(1594: Jan van Assendelft, heer van Kralingen, en heer Cornelis Baroen), strekkende van 
(1594: de Kerkweg tot in het Bommeer) in de (1547: Binnenpolder, 1594: de Buitenpolder), 
belend ten noorden (1414: de kinderen van meester Claes te Delft, 1549:160 Louris Pietersz. en 
de erfgenamen van Pieter Allertsz. Egmondt), ten westen (1594: de Gaag), ten zuiden (1414: 
Pouwels Voghel, 1594: de abt van Egmond, in 1563: Zuid-Maasland Buiten).
1477-1480: Willem Pietersz. 3 1/3 Wilhelmus schild
1483-1497: Claes Alertsz. in Zuid-Maasland 3½ Wilhelmus schild
1511-1526: Allert Claes Allertsz. 3½ Wilhelmus schild
1539: Allert Claesz.
1545-1547: Pieter Allertsz. 14 gulden
1549: Claes Adriaensz. in Zuid-Maasland

Grafschrift van Allerts eerste vrouw in de kerk van Maasland: HIER LEIT BEGRAVE[N] 
MARITGE[N] AERIENS D[OCHTER] ALLART CLAES HUISVROUW WAS STERF 
A[NN]O XVcXVI XII I[N] APRIL B.V.D.Z. (bid voor de ziel).161 
De afkomst van Allerts tweede vrouw Marigen blijkt uit een akte uit 1524 waarin Allert Claes-
zoon als voogd van Adriana Pieter Claeszs., weduwe, ‘zijn moeder’, optreedt.162 Daar we weten 
dat Allert Claesz. een zoon was van Hillegond Willemsdr., zal bij Adriana Pieter Claeszs zijn 
schoonmoeder bedoeld zijn. Maritge moet daarom een dochter zijn geweest van Pieter Claes 
Jacobsz. (IVd). Deze aanname wordt ondersteund door het feit dat Allerts zoon Claes later op 
de, uit de familie van zijn stiefmoeder Marigen afkomstige, boerderij Avondrust gaat wonen.163

Fragment Leen Honingen 86:164 ½ morgen land in de woning van Lambrecht Koertz. te Zuid-
Maasland, welk land Lambrecht voornoemd in erfpacht heeft voor 2 lb. Hollands per jaar.
10-11-1482: Jonghe Florijs Boen van Coudenhoven, na opdracht uit eigen.
10-10-1509: Mariken Florijs Boen van Coudenhoven dochter, voogd: Jan Gijsbrechtsz., bij 
dode van haar vader Florijs voornoemd.
10-10-1510: Allert Claesz., na overdracht door Mariken Florijs Boen van Coudenhoevendoch-
ter, voogd: Jan Gijsbrechtsz.
28-11-1545: Pieter Allertsz., bij dode van zijn vader Allert Claesz.
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30-4-1549: Claes Adriaensz., na overdracht door Pieter Allertsz.
enz.

7. Heiltgen Claesdr., overl. na 1536, vermeld 1535/1536 in verband met het proces van 
haar broer Joris voor de Grote Raad te Mechelen,165 tr. Gerrit Patijn, overl. voor 1536.

In 1536 vertegenwoordigen vier met hun naam vermelde zonen van Heiltgen en Gerrit hun 
verdere broers en zusters evenals hun oom Joris Claesz. voor het Hof van Holland.

15-2-1535 Paasstijl (= 1536): Allaert Claesz. voor hem zelf, Adriaen Adriaensz., vervangende 
zijn broeders en zusters, erfgenamen van Adriaen Claesz. hun vader, Claes Zijmonsz. als man 
en voogd van Goerte Willemsdochter en als gemachtigde van de erfgenamen van Willem Claes 
Allaertsz., hun vader, allen erfgenamen van Claes Allaertsz. en Hillegont Willemsdr., zijn huis-
vrouw, oudevader en -moeder van de gedaagden: Cornelis Patijn als voogd van Heijlgen Patijns 
weduwe, zijn moeder, Adrianus Patijn, Claes Patijn, Jan Patijn, gebroeders, vervangende hun 
andere broeders en zusters en Jooris Claesz., hun oom, enz.166 

8. Tryn Claesdr., overl. na 1536, vermeld 1535/1536 in verband met het proces van haar 
broer Joris voor de Grote Raad te Mechelen.167

IIb. Jacob Allaertsz., geb. (schatting) ca. 1390, overl. na 1468, pachter van de tiende in 
Zuid-Maasland 1444, als welgeborene van Oestgeest aanwezig bij het proces van 1468, 
zeer waarschijnlijk boer op Schinkelshoek zoals zijn vader en zijn zoon Dirck.
 
Daar in het oudste hoefslagboek van 1460 zijn zoon Dirck al op Schinkelshoek boerde, zijn van 
Jacob geen landgegevens bekend. Ook leengegevens ontbreken, daar Schinkelshoek een boerderij 
met eigen grond was. Wel wordt Jacob Allaertsz. in 1444 vermeld als pachter van de tienden in Zuid-
Maasland. Jacob was - in tegenstelling tot zijn zoon Dirck - op ca. 78-jarige leeftijd nog aanwezig bij 
het welgeborenenproces in 1468, maar hij wordt niet genoemd bij de familieleden die voor zichzelf 
getuigen dat ze als hun ouders ter vierschaar hebben gezeten, etc. De reden hiervoor is ons onbe-
kend, mogelijk was hij buitenpoorter van het aangrenzende Vlaardingen. Anderzijds getuigt zijn zoon 
Claes wel met de anderen dat hij de genoemde rechten van zijn ouders heeft geërfd. Zijn naam kan 
daarom ook om andere redenen ontbreken in het betreffende gedeelte van het protocol.

Kinderen: 
1. Dirck Jacob Allertsz., volgt IIIc. 
2. Claes Jacob Allertsz., volgt IIId. 

IIIc. Dirck Jacob Allertsz., geb. (schatting) ca. 1420/1430, overl. na 20-10-1498, boer op de 
boerderij Schinkelshoek in Zuid-Maasland, vermeld 1460, 1493, 1498. 

In het oudste hoefslagboek van 1460, waarin alleen de gebruikers vermeld zijn, wordt Dirck Jacops-
zoon met 66 morgen in het complex Schinkelshoek vermeld, die hij vermoedelijk ook bezat. Verder 
gebruikten in 1493 ‘Dierck Jacop Allaertsz. en zijn geburen’ land buitendijks.168 Hij regelt in 1498 
dat zijn krankzinnige dochter Diewertge in het St. Ursulaklooster te Schiedam wordt opgenomen. 
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Daarbij betaalt Dirck, behalve 17 pond Vlaams, een jaarlijkse bijdrage aan het klooster van 4 pond 
Hollands, verzekerd op 5 morgen land, gelegen ‘in zijn woning’ in het ambacht Maasland. 

5-8-1498: Notaris Wijgerus Braet instrumenteert, dat Pieter Claisz., biechtvader, en Katrijn Pieters-
dochter, ministra van het St. Ursulaconvent binnen Schiedam, met goedvinden der zusters hebben 
aangenomen Diewer Dircsdochter, lijdende aan krankzinnigheid, voor wie het convent haar leven 
lang, ook in ziekte, zorgen zal, als was zij een geprofeste zuster, waarvoor Dirc Jacobsz., vader en 
Jacob Dircsz., Pieter Dircsz., Claes Dircsz., en Willem Dircsz., broers van Diewer voornoemd, be-
halve 17 pond Vlaams, reeds door Dirc aan het convent betaald, nog jaarlijks aan het klooster geven 
zullen 4 pond Hollands, verzekerd op 5 morgen land, gelegen in het ambacht Maasland in Dirc Jacob 
Allertszoons woning, waar voornoemde Dirc nu op woont, belend ten oosten: Willem Allertsz., ten 
westen: de kinderen van Bokel Gerritsz., ten zuiden: de Maasdijk, ten noorden: de middelwatering; 
onverkort Diewers aanspraken op haar vaders nalatenschap, en, als Diewer voor hem mocht sterven, 
100 pond voor de lasten en zorgen die het convent om Diewer geleden heeft. Getuigen: Theoderic 
de Dorp, schout van Maasland, Nicolaas Allardsz. van Maeslandt en Theodricus Allardsz., secretaris 
van Schiedam.
20-10-1498: Schout en schepenen in Maasland oorkonden, dat Dirc Jacob Allertsz., Jacob Dircxz., 
Pieter Dircxz., Claes Dirxz. en Willem Dircxz. getransporteerd hebben aan het convent van St. Ur-
sula binnen Schiedam 4 pond Hollands jaarlijks uit 5 morgen eigen land, vermeld in de brief d.d. 
5 augustus 1498, waardoor deze gestoken is.169

Kinderen: 
1. Jacob Dircxz., overl. na 20-10-1498. 
2. Pieter Dircxz., overl. na 20-10-1498. 
3. Claes Dircxz., overl. na 20-10-1498. 
4. Willem Dircxz., overl. na 20-10-1498. 
5. Diewertge Dircksdr., overl. na 20-10-1498.

De vier zonen van Dirck komen we met hun vader tegen op 5 augustus 1498 bij de notaris, als 
zij voor hun krankzinnige zuster Diewertge een plaats in het St. Ursulenconvent in Schiedam 
regelen. Tevens op 20 oktober van dat jaar als de betaling wordt geregeld. Daar we verder geen 
vermeldingen van hen vinden, weten we niet of een van de zonen van Dirck het bedrijf voort-
gezet heeft, mogelijk volgde een voortzetting door een schoonzoon. Pas in 1539 zien we weer 
wie de eigenaar was, namelijk een zekere Willem Adriaensz. met zijn kinderen, die 40 morgen 
bezit en nog 12 morgen in de aangrenzende hoefslag.170 De 40 morgen worden gebruikt door 
zijn zoon Maerten Willemsz. Het is niet uitgesloten dat we hier nog met afstammelingen in 
mannelijke lijn van Dirck te maken hebben. Uiterlijk in 1561 echter is dit zeker niet meer 
het geval, dan zien we er Maertens vermoedelijke schoonzoon Pieter Vrankenz. van Velde als 
eigenaar en gebruiker.171

IIId. Claes Jacob Allertsz., geb. (schatting) 1420/1430, overl. na 1474, boer op de boerderij 
Avondrust te Maasland (nu Zuidbuurt 46), als welgeborene van Oestgeest aanwezig bij het 
proces van 1468, tr. Grietge, waarschijnlijk een dochter van Claes Willemsz., bastaard van 
Naaldwijk, en Machteld NN.
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Claes Jacopszoon komt in het oudste hoefslagboek van 1460 voor als gebruiker van de latere 16e hoef-
slag met 24 morgen, tegenwoordig de boerderij Avondrust, vroeger ‘Niets zonder Gods zegen’ ge-
naamd. In 1474 pacht Claes Jacob Allaertsz. land in Vlaardinger-Ambacht samen met (zijn vermoede-
lijke zwager) Claes Claesz. dat wordt geschonken aan het St. Ursulaklooster te Delft. Het land lag in de 
Hoogstadspolder (achter boerderij Hoochkamer op de kaart van Kruikius), niet zo ver van de boerderij 
van Claes Jacobsz. Tevens gebruikt Claes in 1460 in de Foppenpolder 14 morgen land.

4-8-1474: Broeder Florijs Boudijnsz., pastoor te Beverwijk en conventuaal van het klooster van Sint 
Johan te Haarlem, transporteert met toestemming van heer Claes van Scoten zijn commandeur, als 
enig erfgenaam van zijn tante Geertruyt, weduwe van Claes Mathijsz., aan Dirc Dircxdochter, zuster 
in het klooster van Sint Ursula te Delft, 100 pond Hollands en 3½ morgen land in Vlaardingen, ge-
meen met Bokel Gerijtsz., verpacht aan Claes Claesz. en Claes Jacob Allaertsz., belend ten oosten: 
de Heilige Geest te Delft en heer Jan Bugge, priester, ten westen: Jacob Pieter Ghibenz., ten noorden: 
Claes Zijbrantsz. en ten zuiden: de Poeldijkse watering. Bezegeld door Claes van Scoten: gedeeld, I: 
een klimmende leeuw, II: een ankerkruis.172

Claes’ vrouw Grietge en hun zoon Pieter worden genoemd i.v.m. een legaat, geschonken aan de 
Heilige Geest van Maasland vóór 1504. De door Claes Jacobsz. volgens het hoefslagboek in 1460 
gebruikte 14 morgen land in het 8e weer in de Foppenpolder komen overeen met de 13½ morgen die 
in 1428 door Claes Willemsz. werden gebruikt. Net ernaast gebruikt zijn vermoedelijke zwager Claes 
Claesz. 14 + 8½ morgen. Tevens gebruikt Claes’ vermoedelijke schoonmoeder Machteld als weduwe 
19 morgen land in de Aalkeetpolder, net naast Claes’ boerderij Avondrust. Deze gegevens maken het 
zeer waarschijnlijk dat Grietge een dochter van Claes Willemsz. was, in 1428 vermeld als bastaard 
van Naaldwijk.173

1504: 10 stuiver rente per jaar verzekerd op een stuk uiterdijk in Zuid-Maasland, gelegateerd door 
Griete, gehuwd met Claes Jacobsz., in 1504 betaald door haar zoon Pieter Claes Jacobsz.174 
9-10-1428: Willem van der Burch geeft aan het convent van Sint Aechte te Delft als ouderlijk erf-
deel van zijn 2 zusters en wegens schulden die hij aan het klooster heeft de volgende jaarrenten:  
14 pond 5 sc. verzekerd op een huis in den Haag, 6 pond op de woning die Willem Gherijt Oetgaersz. 
in huur heeft op Ockenberghe te Rijswijk, 28 sc. op het land aldaar, waarop Dirc Stamer woont, en 
het volgende land: [….], 13½ morgen land, verpacht aan Claes Willemz., bastaard van Naaldwijk, te 
Zuid-Maasland.175

Kinderen:  
1. Pieter Claes Jacobsz., volgt IVd.
2. (waarschijnlijk) Harman Claes Jacobsz., vermeld als huurder van land.

1 pond per jaar uit 10 schilden, die Harman Claes Jacobsz. sedert 1499 betaalt aan heer Jacob 
Clementsz. en zijn zuster, wegens de huur van 1/3 van 14 morgen land, voor de duur van 20 jaar, 
dat nu van de Heilige Geest is.176

IVd. Pieter Claes Jacobsz., vermeld 1504 als zoon van Griete, tr. Adriana NN, vermeld 
1524 als Adriana Pieter Claeszoons weduwe.

Kind: 
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NOTEN
1. De in dit artikel meermaals voorkomende 

middeleeuwse titel ‘ver’ staat voor vrou-
we of domina, de echtgenote of weduwe 
van een ridder.

2. E. Bult e.a., Historie en landschap van 

de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Bui-

tenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en 

Vlietlanden, (Stichting Midden-Delfland 
is Mensenwerk, 2013).

3. Ik gebruik voor het geslacht hier de vorm 
Oestgeest zonder g; destijds schreef 
men het in de regel zo; voor de plaats-
naam daarentegen gebruik ik de spel-
ling Oegstgeest.

4. E.A. Zuiderent en A. Zuiderent, Geschie-

denis van de familie Zuiderent, Een oer-

Vlaardings geslacht uit Maasland, ‘zijnde 

van den wapene van Oestgeest’ (Rotter-
dam/Steinhausen 2012), blz. 95-106.

5. Ons Voorgeslacht jrg. 38 (1983), blz. 5.
6. RDO, charter 1341, inv. nr. OA.1321.0. 

Transcriptie van de oorkonde door Bert 
Blommers, zie: Geschiedenis van de fa-

milie Zuiderent, blz. 96. 

7. Volgens de akte was het ‘in de tijd dat 
broeder Jan van Eemen commandeur ter 
Hofdijk was’. Gegevens over diens com-
mandeurschap heb ik echter niet kunnen 
vinden. Mogelijk betreft het Johannes 
van der Eem, vermeld 1290-1313, gebo-
ren vóór 1276, waarschijnlijk zoon van 
Hendrick [Both] van der Eem. De familie 
Both van der Eem heeft meer comman-
deurs geleverd, mij is geen andere Jan be-
kend die in aanmerking komt.

8. De Nederlandsche Leeuw 1965, kol. 77; 
Ons Voorgeslacht jrg. 46 (1991), blz. 207.

9. Met dank aan Annemarie Verburg, die 
het probleem van deze ene morgen land 
geanalyseerd en opgelost heeft. Uit ver-
schillende mogelijkheden moest de meest 
aannemelijke worden gekozen. Naast de 
morgen van de Duitsche Orde ligt een 
perceel van 4 morgen dat in/voor 1561 
verdeeld werd onder drie partijen die óók 
Schinkelshoek bezaten.

10. NA, leenkamer Hodenpijl. Een transcrip-
tie van de oorkonde door J.A. Belaerts van 
Blokland vindt men in De Navorscher 
1915, blz. 509. 

1. Marigen Pietersdr., tr. Allert Claes Allertsz., (zie IVc-6). 

Zij en haar man hebben dezelfde betovergrootvader Allaert Heinenz. De dispensatie vanwege 
te dichte verwantschap voor een dergelijk huwelijk was in de regel geen probleem, mogelijk 
is ook dat men zich van die verwantschap niet bewust was. Dit huwelijk verklaart waarom we 
later nakomelingen van Allert Claes Allertsz. op de boerderij Avondrust tegenkomen. En wel in 
1539 diens zoon Pieter Allertsz. met 21 morgen eigen land en twee morgen pachtland, na zijn 
dood in 1557 volgt zijn broer Claes Allertsz.

AFKORTINGEN
ELO Erfgoed Leiden en Omstreken
GAS Gemeentearchief Schiedam
NA Nationaal Archief, Den Haag
RDO Ridderlijke Duitsche Orde, Balije Utrecht
SAD Stadsarchief Delft
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11. Zie leen 12 van Hodenpijl in Ons 

Voorgeslacht jrg. 20 (1965), blz. 227. Het 
betreft de Ver Goytgenhoeve, waar we 
in 1460 een ander familielid, Willem Ja-
cobsz., aantreffen.

12. Deze omschrijving stamt uit het leenregis-
ter van Mathenesse, leen 31: ‘1½ morgen 
land in Jan Willemsz. wooninge daer Ver-
nelle van de Hoege Werve plach te woo-
nen’. (C. Hoek en J. H. Brakke, Reperto-

rium op de lenen van Mathenesse 1344-

1798, in: Jaarboek Ons Voorgeslacht 
1956, blz. 30-76).

13. Zie voor detailgegevens: A. Verburg: 
Waar ver Nelle van de Hoghewerve ‘plach 

te woonen’ in het Jaarboek 2014 van de 
Historische Vereniging Maasland.

14. W.A. Beelaerts van Blokland, De toren 

van Holy in Vlaardingerambacht en het 

geslacht Muys van Holy, in De Navor-

scher jrg. 64 (1915), blz. 441. Zie ook: 
C. Hoek, Twee middeleeuwse hofsteden 

in Vlaardingerambacht, in: Jaarboek van 

het Centraal Bureau voor Genealogie, 
22ste deel (1968), blz. 124-159.

15. J.H. Brakke en C. Hoek, Repertorium op 

de lenen van Hodenpijl, 1299-1753, in: 
Ons Voorgeslacht jrg. 20 (1965), blz. 223.

16. 5-11-1401, Aelbrecht, hertog van Beye-
ren, graaf van Holland etc. oorkondt, dat 
hij de buren in het ambacht van Pops-
woude en in het gerecht van de abt van 
Egmond ontslaat van bepaalde verplich-
tingen, aangezien zij zeer verarmd zijn en 
velen naar de steden en andere ambachten 
getrokken zijn. (Regesten Abdij van Eg-
mond, oorspr. inv. nr. 658).

17. Ons Voorgeslacht, jrg. 41 (1986), blz. 686.
18. Beelaerts van Blokland, De toren van 

Holy, blz. 442.
19. C. Hoek, Een oud heraldisch probleem, 

het wapen van het Vlaardingse geslacht 

Brouck, in: Ons Voorgeslacht jrg. 48 
(1993), blz. 130.

20. Mijn dank aan Annemarie Verburg voor 
de transcriptie van de oorkonde.

21. C. Hoek, Repertorium op de lenen van 

De Lek en Polanen gelegen in Delfland, 

Schieland, op het eiland IJsselmon-

de en in De Lek (13e eeuw-1650), in: 
Ons Voorgeslacht jrg. 37 (1982), blz. 160.

22. Ons Voorgeslacht jrg. 38 (1983), blz. 1.
23. Hoek, Een oud heraldisch probleem, in: 

Ons Voorgeslacht jrg. 48 (1993), blz. 129.
24. Dank aan Annemarie Verburg, die veel 

voorbeelden verzamelde.
25. A. Janse, Ridderschap in Holland: portret 

van een adellijke elite in de late middel-

eeuwen (Hilversum 2000), blz. 252-255. 
26. RDO, charter afkomstig van de comman-

derij van Maasland, inv. nr. OA.2139.0.1.
27. Met dank aan Annemarie Verburg voor de 

transcriptie van de oorkonde en het vast-
stellen van de mogelijke locaties.

28. Wij kunnen er van uitgaan dat Bertelmees 
ouder was dan Willem, vermoedelijk een 
bastaardzoon van vóór Allaerts huwelijk. 
In de akte spreekt Allaert namelijk (betref-
fende Willem) over de ‘oudste zoon bij 
zijn wettelijke vrouw’. Zou Bertelmees 
jonger zijn, dan was de uitdrukking ‘oud-
ste zoon’ voldoende geweest. Willem had 
in 1342 minstens al een dochter.

29. Een Bertelmees Allertsz., schepen van ’s-
Gravenzande 1364, 1367, zal uit een an-
der geslacht stammen. Zijn vermoedelijke 
zoon Allaert Bertelmeesz. zegelt namelijk 
in 1430 met 3 vogels of een eg (welk wa-
pen van wie is, is niet duidelijk), maar 
niet met een (gebroken) ankerkruis, wat te 
verwachten zou zijn (dank aan Annemarie 
Verburg).

30. RDO, Oud Archief inv. nr. 880. ‘Pacht-

bouck‘, Manualen van de oudeigens, tin-

zen, tienden, erfpachten, pachten, uitgan-

gen, los- en lijfrenten, gaande uit lande-

rijen van de D.O., 87 delen, deel 1.
31. C. Hoek, Het bezit van de Duitse Orde 

in Delfland, in: Ons Voorgeslacht jrg. 47 
(1992), blz. 92-138, 120.

32. J.C. Kort, Inwoners van het platteland van 

Holland; het register ‘Vrijkopingen van 
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doodslagen’, 1371-1396, in: A.C.F. Koch 
e.a. (red.), Nederlandsche Historische 

bronnen 1, (Den Haag 1979), blz. 24.
33. C. Hoek, De verpachting van de Grafe-

lijke Domeinen te Maasland (1316-1607), 
in: Ons Voorgeslacht jrg. 41 (1986), blz. 
671-716.

34. Zie ook: A. Verburg: Waar ver Nelle van 

de Hoghewerve ‘plach te woonen’ in het 
Jaarboek 2014 van de Historische Vereni-
ging Maasland.

35. Ons Voorgeslacht jrg. 49 (1994), blz. 199.
36. C. Hoek, Bezittingen van de Abdij van Eg-

mond te Maasland, in: Ons Voorgeslacht 
jrg. 44 (1989), blz. 504.

37. Met dank aan Annemarie Verburg voor 
deze gegevens.

38. C. Hoek, Acten betreffende De Lier, Maas-

land en Schipluiden, in: Ons Voorgeslacht 
jrg. 46 (1991), blz. 32.

39. Ons Voorgeslacht jrg. 48 (1993), blz. 130. 
40. Ons Voorgeslacht jrg. 38 (1983), blz. 3.
41. Ons Voorgeslacht jrg. 20 (1965), blz. 227.
42. Ons Voorgeslacht jrg. 44 (1989), blz. 522. 

Vermoedelijk betreft dit het 44e weer in 
de Aalkeetpolder.

43. Regesten van Egmond, regest 685, oorspr. 
inv. nr. 555.

44. Pouwels Jansz., Hughe Jacob Stapelsz. en 
Willem IJsebrantsz.

45. J.F. Jacobs ziet de naam Dirck Engel als 
een dubbele voornaam zonder patroniem. 
Hij zou dan een vierde zoon zijn en zijn 
naam zou van de grootvader van zijn ver-
moedelijke grootmoeder Hadewij Symon 
Pieterszoonsdr. kunnen stammen.

46. Regesten van Egmond, regest 686, oorspr. 
inv. nr. 556.

47. De akte werd gezegeld door o.a. Dirc 
Claes Ruuschenz., de vader van Aechte 
Dirc Claeszdr., wat een verdere aanwij-
zing is dat tussen beide verkoopovereen-
komsten een verband bestond.

48. Zie de publicaties door J.F. Jacobs in 
www.jacobs-schumacher.eu/BURCHVD.

pdf en in Reeks 342 van de Kwartierstaat 

Greidanus-Jaeger.
49. Zij geldt als dochter van Dirck Claes 

Ruyschenz. (schepen van Delft 1383/84, 
1403/04) en Hadewij Symon Pieters-
zoonsdr. Dit echtpaar had tevens een 
jongere dochter Machteld Dirck Claes 
Ruysschendochter, die in 1429 het leen 
erft dat we als het familiegoed Crayenest/
Crayenburg in Rijswijkerbroek kennen, 
minstens vanaf Willem van Oestgeest 
in familiebezit. (Zie: De Nederlandsche 

Leeuw 1925, kol. 184).
50. Dirck Claes Ruysschenz., zegelt met een 

(rechter) schuinbalk en een barensteel, 
onder meer op 15-9-1401, als hij voor 
de erfgenamen van Wouter Bertelmeesz. 
zegelt, zie Regesten van Egmond, regest 
686, oorspr. inv. nr. 556.

51. Een en ander heeft tot gevolg dat de Dirck 
IJsbrandsz., die in 1539 als schout van 
Sint Maartensrecht zegelt met een linker 
schuinbalk met zes sterren, linksboven 
vergezeld van een gewende klimmende 
leeuw, niet zoals Van Dinther sugge-
reerde (Ons Voorgeslacht jrg. 48 (1993), 
blz. 276-278) uit het geslacht van IJsbrant 
Dircksz. zal stammen. Behalve de naam-
gelijkheid zie ik ook geen reden om van 
een dergelijke afstamming uit te gaan. 
Waarschijnlijk moeten we bij hem eerder 
naar het geslacht Van Alkemade kijken. 

52. Helaas ook nog bij Freek Lugt, Het goed 

van Oestgeest (2009), en bij Jacques 
Moerman, ’t Woudt, de rijke geschiede-

nis van het kleinste dorp van Nederland 
(2012). Bijgedragen tot deze verwarring 
heeft ook de vondst van een mogelijke 
afkomst van Margriet; zie: J.F. Lots, Mar-

griet Heerman van Oestgeest, in: De Ne-

derlandsche Leeuw 1984, kol. 39-41.
53. SAD, Familiearchief Van der Burch, nr. 

1, dl. 2, blz. 171, zie J.F. Jacobs in www.
jacobs-schumacher.eu /BURCHVD.pdf. 

54. De resultaten van het onderzoek door J.F. 
Jacobs zijn gepubliceerd in Reeks 342 van 
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G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwar-

tieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, 

deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap 
voor geslacht- en wapenkunde 1994, 
2000), incl. losbladige aanvullingen I van 
maart 2002, II van maart 2003, III van zo-
mer 2005, IV van maart 2007 en V van 
juni 2008. Tevens te vinden onder www.
jacobs-schumacher.eu/BURCHVD.pdf.

55. Jacobs interpreteert dit als wapen van  
Dirck van der (den) Ho(o)rn Heynricksz. 
(gehuwd met NN van Hodenpijl), zijnde 
een hoekige dwarsbalk (gevoerd door 
Herbaren ver Katherinenz. en zijn nako-
melingen). De kleuren rood op zilver vindt 
men bij Adriaen Dircksz. van der (den) 
Ho(o)rn, ovl. 1484, veertigraad,schepen 
en burgemeester van Delft (wapenkaart 
der veertigraden van Delft van W. van der 
Lely en H. de Leth uit 1738). Het zou dan 
mogelijk een onbekende tak Van Foreest 
kunnen zijn. De kleuren zijn op de steen 
niet te zien, soms wordt ook zilver op rood 
verondersteld ook op grond van een ver-
klaring van ooggetuigen betreffende een 
raam in de kerk van ’t Woud (dit volgens 
een boekje van Franchois van der Burch 
uit 1611). Dan zou het een onbekende tak 
van Van der Woert kunnen zijn.

56. Hier volg ik Van der Krogt en Hoek, 
Stamreeks van der Burch, in: Hollandse 

Naam en Stamreeksen (1988), blz. 36. 
Jacobs houdt rekening met een nieuwe 
steen, waarop de twee rechter wapens van 
de oude zijn overgenomen.

57. Dit kan m.i. inderdaad het geval geweest 
zijn, daar we de vader en de vrouw van 
Symon niet kennen.

58. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogi-

sche en heraldische gedenkwaardigheden 

in en uit de kerken der provincie Zuid-

Holland, (Utrecht 1922), dl. 2A, blz. 538.
59. Onder meer bij Freek Lugt, Het goed van 

Oestgeest (2009), blz. 202.
60. De naam Tsijmenen werd wel in verband 

gebracht met Heijmenz., een foute lezing 

van de naam Heinenz. (zie onder II, Ge-
nealogie van Allaert Heinenz., I. Allaert 
Heinenz.). Daarom werd Ane, getrouwd 
met Claes Toude, als dochter vermoed 
van Hein Allaertsz. te Maasland, van 
wie daarom het wapen met de vissen zou 
stammen. Hein behoort echter ongetwij-
feld tot het geslacht Van Oestgeest met het 
ankerkruis als wapen.

61. In 1342 minstens 7 jaar oud, daar hij met 
zijn naam wordt genoemd; hij zal nog 
niet de leenrechtelijke meerderjarigheid 
van 14/15 jaar bereikt hebben, anders had 
men het leen vermoedelijk direct hemzelf 
toebedeeld. 

62. Ons Voorgeslacht jrg. 38 (1983), blz. 3.
63. C. Hoek, Het bezit van de Duitse Orde 

in Delfland, in: Ons Voorgeslacht jrg. 47 
(1992), blz. 92-138, 93.

64. Ons Voorgeslacht jrg. 40 (1985), blz. 389.
65. GAS, archief Hervormd Weeshuis Schie-

dam, inv. nr. 9.
66. IJsbrant Dircxz. had zelf geen zegel; hij 

laat op 13-1-1443 Jacob Yewijn Heyenz. 
voor hem zegelen met een klimmende 
eenhoorn. De weergave in het 2e Jaarboek 
van de Zuidhollandse Vereniging voor 
Genealogie Ons Voorgeslacht, 1955, blz. 
69, waar IJsbrant zelf met een eenhoorn 
gezegeld zou hebben, is foutief (met dank 
voor deze mededeling van J.F. Jacobs, die 
de akte gecontroleerd heeft).

67. Ons Voorgeslacht jrg. 38 (1983), blz. 563.
68. Ons Voorgeslacht jrg. 44 (1989), blz. 450 

(jaartal 1477 in de kop is foutief, moet 
1447 zijn).

69. Ons Voorgeslacht jrg. 35 (1980), blz. 633.
70. GAS, archief Hervormd Weeshuis Schie-

dam, inv. nr. 9. 
71. Van der Krogt en Hoek, Stamreeks van 

der Burch, in: Hollandse Naam en Stam-

reeksen (1988), blz. 42.
72. Ons Voorgeslacht jrg. 39 (1984), blz. 

333, 336.
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73. Delftse Studiën (Assen 1967), blz. 28: 
‘Katryn Heynric Aems’ vijf posten vóór 
‘Sinte Aechten susteren’.

74. Ons Voorgeslacht jrg. 42 (1987), blz. 473.
75. Ons Voorgeslacht jrg. 46 (1991), blz. 215-

217.
76. Oscar van den Arend, Zeven lokale bal-

juwschappen in Holland (Proefschrift 
Leiden, Verloren 1993), blz. 37.

77. Uit de grote lijst deelnemers aan het pro-
ces uit Maasland en De Lier, allen slechts 
met patroniem vermeld, heeft J.F. Jacobs 
in een transcriptie acht na elkaar vermelde 
personen als familieleden geïdentificeerd, 
terwijl Willem Allertsz. in deze lijst ont-
breekt, maar later bij de zes voor zichzelf 
getuigende personen wel voorkomt. De 
voor zichzelf getuigende zes familieleden 
komen tevens overeen met de zes welge-
borenen die Oscar van den Arend in zijn 
dissertatie op blz. 471 aanduidt als Potter 
Wille(m) Jacobsz. van Oestgeest, Clais 
Allertsz. van Oestgeest, Allert Willemsz. 
van Oestgeest, Clais Jacopsz. van Oest-
geest, Willem Allertsz. van Oestgeest en 
Willem Jacopsz. van Oestgeest.

78. Oscar van den Arend, blz.59.
79. F.J.W. van Kan, Het nageslacht van Wil-

lem Luutgardenz., schepen van Leiden, 
in: De Nederlandsche Leeuw (1992), kol. 
114-126.

80. A. Janse, Wie was Willem van Oegstgeest 

(1201)?, Vereniging Oud-Oegstgeest, (ex-
tra nummer 30-2-2001).

81. Oorkondenboek Holland en Zeeland 
(OHZ) I, nr. 250.

82. OHZ I, nr. 412, 413.
83. OHZ II, nr. 627.
84. Gerrit van Oestgeest, knape, schout van 

Oegstgeest en Poelgeest, zegelt met een 
ankerkruis (Rijnsburg 427, 7-12-1341); 
Dirk van Oestgeest, wijnkoper en turfex-
ploitant, zegelt in 1398/99 als schepen van 
Leiden met een ankerkruis (archief RDO, 
inv. nr. OA 2065.0.0.3).

85. De gegevens over Allaert beginnen om-
streeks 1365. Hij zal dan tussen de 25 en 
35 jaar geweest zijn, wat een geschat ge-
boortejaar geeft van 1330/1340.

86. Het trouwen op latere leeftijd komt vaak 
voor in dit geslacht. We komen niet alleen 
tweede huwelijken, maar zelfs een eerste 
huwelijk op 50-jarige leeftijd tegen; te-
vens kinderen op een leeftijd van boven 
de 60 jaar. 

87. Allaert kocht volgens Jan van Hodenpijl 
destijds het land van Katelinen Ghibe 
Aerntsdochter ‘mit heren Aernts van Ho-
dempijl mijns oudevaders hant’, wat be-
tekent dat deze zegelde. Het betrof land 
dat Ghibe Aerntsz.‘van mijnen ouden-
vader te leen plach te houden’. De vraag 
is, wie met deze oudevader ‘heren Aernts 
van Hodempijl’ wordt bedoeld. Arnt van 
Hodenpijl was niet de oudevader (groot-
vader) van Jan van Hodenpijl, maar zijn 
overgrootvader. Deze werd weliswaar ook 
wel oudevader genoemd, eerder echter 
‘alre oude vader’. Zou hij worden be-
doeld, dan zou de koop vóór 1364 moeten 
hebben plaatsgevonden. In 1364 verdeel-
den zijn kleinzoons, de broers Van Cralin-
gen, namelijk hun ouderlijk en grootou-
derlijk erfgoed. Er staat echter Aernts, met 
een s aan het eind. Dit lijkt een patroniem 
en geen voornaam. Dan zou er dus her[en] 
Aernts[zoon] staan, wat op Jan Aerntsz. 
van Hodenpijl zou slaan. Is deze grootva-
der van Jan van Hodenpijl bedoeld, dan 
moet de koop vóór 1376 hebben plaatsge-
vonden, aangezien deze vóór 1376 over-
leed. (Dank aan Hans Vogels).

88. De uitdrukking ‘in de woning van’ heeft 
geen betrekking op een woonhuis; het 
betekende dat iemand in dat landstuk zijn 
boerenbedrijf uitoefende. 

89. Plaatsbepaling: strekkende van de zeedijk 
tot aan de vaart, geen belenders vermeld. 
Hier is kennelijk de Vlaardingervaart be-
doeld, waarmee we in het gebied Dijk-
polder-Commandeurspolder-Duifpolder, 
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Sluis en Foppenpolder, of tussen de Vlie-
ten (Vlietlanden) zullen moeten zoeken. 
Volgens onderzoek door Annemarie Ver-
burg lijken twee stukken land in aanmer-
king te komen, en wel in het 1e of 2e weer 
in de Sluis- en Foppenpolder of het 7e en 
8e weer Tussen de Vlieten. In het eerste 
geval betreft het mogelijk de boerderij 
Vliethof, gelegen bij de Vliet die de schei-
ding vormt met de noordelijke Aalkeet-
polder. Dit zou tevens aannemelijk zijn in 
verband met de 19 hond land die Allaert 
pachtte in dit gebied.

90. Handvesten, octroyen, privilegien en reg-

ten, aan de stede Vlaardingen vergunt of 

bevestigt of voor de poorters verkregen, 

etc., blz. 301 e.v. 
91. Met dank aan Annemarie Verburg voor de 

analyse en interpretatie van deze histori-
sche gegevens.

92. Inwoner van Maasland 1369 (Ons 

Voorgeslacht jrg. 38 (1983), blz. 5), waar-
bij ook een Jan en een Willem Heynenz. 
vermeld worden, mogelijk broers van  
Allaert.

93. Hij wordt in 1370 als pachter vermeld te 
Maasland (ELO, zie: Ons Voorgeslacht 
jrg. 46 (1991), blz. 47): ‘13-8-1370: Jonk-
vrouwe Lysebet van Bennebroec en Ghe-
reit van Bennebroec schenken aan heer 
Pieter den Hoesschen ten behoeve van een 
kanunnikprebende in de Sint Pancraskerk 
te Leiden 19 hond land te Maasland, ver-
pacht aan Allaert Heynenz. in het weer 
waarop Maertijn Woutersz. woont, be-
lend ten noorden: Jan Bogghe en Dirc van 
Hoeyliede, zoals de brief luidt, die heer 
Jan van Groenevelde heeft; 2½ morgen 
land aldaar in Gherijt Voppenszoons land, 
belend ten westen: Jan van Woude en ten 
oosten: Pieter Willaem; ½ morgen land 
in het ambacht van de vrouwe van Dorp, 
verpacht aan Clays Willenz., dat vroeger 
van Jacob Robbrechtsz. was. Met haar 
zegel: gedeeld I: een versmald Sint An-
dreaskruis, waarover een getand kruis, II: 

een uitkomende leeuw, van Ghisekyn ute 
der Lyere: 3 leeuwenkoppen 2, 1 en een 
barensteel met 3 hangers, en van Boudijn 
van den Velde: een klimmende eenhoorn’. 

94. De genoemde 19 hond land is niet een-
voudig in latere documenten terug te 
vinden. Volgende stukken land in het 
hoefslagboek van 1539 komen eventueel 
in aanmerking: A. 3 morgen 1 hond (=19 
hond) van de Heilige Geest van Maasland 
in de 59e hoefslag; B. 3 morgen 1½ hond 
van Allart Claesz. in de 48e hoefslag, be-
lend door Heijnrick Bugge Dircxz.; C. 3 
morgen 1½ hond van Allart Claesz. in de 
49e hoefslag; D. 3 morgen van mr. Corne-
lis Baroen, kanunnik te Leijden, gebruikt 
door Allart Claesz. in de 51e hoefslag. 
Dus alles in de hoefslagen 48 tot 59, in het 
noorden van de Aalkeetpolder, vrij dicht 
bij de Sluispolder, waar we ook vrij veel 
percelen van 3 morgen vinden, die moge-
lijk in aanmerking zouden kunnen komen. 
(Dank aan Annemarie Verburg).

95. 10-7-1397: Schepenen te Maasland oor-
konden dat Machtelt, weduwe van Gheret 
Voppenz., bekent schuldig te zijn een jaar-
rente van 7 pond Hollands aan de deken 
en het kapittel van de Sint Pancraeskerk 
te Leiden, verzekerd op het land dat zij 
van dit kapittel heeft gekocht, nl. te Maas-
land 19 hond land in een perceel, waarop 
vroeger Maertijn Woutersz. woonde en 
vroeger verpacht aan Allaert Heynenz. 
en nu aan Jan Vinkenz., belend ten noor-
den: Jan Bogge en Dirc Hoeylide; etc. 
(Ons Voorgeslacht jrg. 46 (1991), blz. 48).

96. NA, archief van de leenkamer van Hoden-
pijl, nr. 3, fol. 24-24v.

97. J.H. Brakke en C. Hoek, Repertorium op 

de lenen van Hodenpijl, 1299-1753 in: 
Ons Voorgeslacht jrg. 20 (1965), blz. 229 
en 1989, blz. 406) met correctie van de 
naam Heinenz. i.p.v. Hemenz.

98. Kort, Vrijkopingen van doodslagen, 
blz. 24.

99. Ons Voorgeslacht jrg. 41 (1986), blz. 686.
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100. De Navorscher 1923, blz. 76-77.
101. De naam van zijn boerderij Jan Scheren-

werf is mogelijk een verbastering van 
Jan’s-Heren Werf, ofwel de werf van de 
Heren van Sint-Jan, een kruisridderorde. 
Toen in de tweede helft van de twaalfde 
eeuw de hoger gelegen kleirug in de Aal-
keet-Binnenpolder, waar zich de boerderij 
bevindt, bewoond werd, bestond de later 
in Maasland actief geworden Duitsche 
Orde nog niet. Mogelijk heeft de Orde 
van Sint Jan daar destijds een steun-
punt gehad.

102. De nobel werd vanaf 1388 ook in de Ne-
derlandse gewesten geslagen en is tot in 
de zeventiende eeuw in gebruik geweest. 
De waarde was vijftig stuivers, ofwel twee 
gulden vijftig.

103. C. Hoek, Repertorium lenen van de hofstad 

Hontshol 1253-1770 in: Ons Voorgeslacht 
jrg. 27 (1972), blz. 240.

104. De locatie ‘ten zuiden van de kerk’ te 
Maasland is naar huidige begrippen nogal 
grof, de kerk ligt twee polders verder naar 
het noorden, maar de middeleeuwer dacht 
kennelijk anders dan wij (Annemarie Ver-
burg); uit de belending blijkt duidelijk dat 
het Jacobs boerderij betreft.

105. NA, Hof van Holland, inv. nr. 471, fol. 
141v.-147v. = akte 76 d.d. 17-12-1468 
(uittreksel vervaardigd door J.F. Jacobs).

106. C. Hoek, Acten betreffende De Lier, 

Maasland en Schipluiden; Archief kloos-

ter Heilige Bartholomeus in Jeruzalem te 

Delft, in: Ons Voorgeslacht jrg. 46 (1991), 
blz. 42.

107. C. Hoek, Grafelijke lenen in Maasland, 

1258-1648, in: Ons Voorgeslacht jrg. 25 
(1970), blz. 85.

108. Ons Voorgeslacht jrg. 20 (1965), blz. 229; 
jrg. 44 (1989), blz. 406.

109. Ons Voorgeslacht jrg. 20 (1965), blz. 232.
110. Ons Voorgeslacht jrg. 44 (1989), blz. 508.
111. C. Hoek, Grafelijke lenen in Maasland, 
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