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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Heerlijkheid Oost- en West-Barendrecht en Carnisse

Archiefbloknummer:
35269

Omvang:
319 inventarisnummer(s); 3,40 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Heerlijkheid Carnisse
Heerlijkheid Oost-Barendrecht
Heerlijkheid West-Barendrecht
Bestuur van de polders Binnenland en Buitenland van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse
Bestuur van de polder Ziedewy onder Oost-Barendrecht
Bestuur van de Zuidpolder onder Oost- en West-Barendrecht en Carnisse
Schout en gerecht van Oost-Barendrecht

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De archieven bevatten onder meer stukken betreffende het verlei van de heerlijkheden, de 
goederen van de heren van de heerlijkheden, het aanstellen van ambtenaren en heerlijke rechten 
zoals de visserij en tiendrecht. Verder bevinden zich in de archieven stukken betreffende de schout 
en het gerecht van Oost-Barendrecht en stukken uit de archieven van de polderbesturen van 
enkele polders onder Oost- en West-Barendrecht en Carnisse.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële 
staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Heerlijkheid Oost- en West-Barendrecht en Carnisse, nummer 
toegang 3.19.06, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Heerlijkheid Barendrecht, 3.19.06, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De heerlijkheden, gelegen op het eiland IJselmonde, werden in 1858 door koop het eigendom van 
den heer H. de Kat. In 1844 werden zij voor het eerst in één hand vereenigd, toen Jacob van der 
Dussen, heer van Oost-Barendrecht, van de erfgenamen van Augusta Leopolda Catharina 
baronesse van Leyden geb. baronesse Van Pallandt de heerlijkheden West-Barendrecht en 
Carnisse kocht. Deze twee heerlijkheden waren sinds 1739 gezamenlijk in het bezit der familie Van 
Leyden geweest, nadat van 1643 tot 1697 de heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht te zamen 
aan de leden der familie Van Beveren behoord hadden. tussen de drie heerlijkheden bestond van 
oudsher nauw verband wegens gemeenschappelijke bedijkingen en waterkeeringen.

Voor de geschiedenis en beschrijving der heerlijkheden en polders raadplege men: Inv.no. 113 en 
Tegenw. Staat van Holland IV, p. 377 vlg.; J. v. Oudenhoven: Out-Hollandt, nu Zuyt-Hollandt, p. 272 
vlg.; J. W. Regt: Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard, den 
Riederwaard enz., p. 163 vlg.; L. F. Teixeira de Mattos: De waterkeeringen, waterschappen en 
polders van Zuid-Holland VI, II, p. 413 vlg.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het is zeer te betreuren, dat de stukken door vocht en brandschade veel geleden hebben, zoodat 
verscheidene voor een groot deel onleesbaar zijn. De charters zijn over het algemeen goed 
bewaard.

De archieven, waarvan hier de beschrijving volgt, zijn in 1922 aan het Algemeen Rijksarchief in 
bewaargeving afgestaan door den heer J. de Kat van Barendrecht, den tegenwoordigen eigenaar 
van de heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht en Carnisse.

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De drie heerlijkheden werden pas in 1844 verenigd toen zij gezamenlijk bij één eigenaar in bezit 
kwamen. Deze omstandigheden hebben teweeggebracht, dat onder de archiefstukken er vele 
gevonden worden, die eigenlijk in meer dan één archief geplaatst moesten worden, of waarvan 
niet met zekerheid is vast te stellen tot welk archief zij behooren. Daar het te ingewikkeld zou 
geworden zijn, voor deze stukken aparte afdeelingen te maken of ter plaatse naar 
onderafdeelingen te verwijzen, is bij de inventarisatie als volgt te werk gegaan.

Stukken, die tot het archief van Oost-Barendrecht en eene der andere heerlijkheden behooren, zijn
aldaar opgenomen, eveneens die stukken, waarbij de mogelijkheid bestaat, dat zij in dat archief op
hun plaats zijn. Stukken die op West-Barendrecht èn Carnisse, of op West-Barendrecht òf Carnisse 
betrekking hebben, zijn bij West-Barendrecht ingedeeld. Het is dus noodig bij het gebruik van den 
inventaris van West-Barendrecht ook dien van Oost-Barendrecht, bij dien van Carnisse ook die van
Oost- en West-Barendrecht te raadplegen.

Daar de heeren der heerlijkheden meestal ook dijkgraven waren der polders binnen die 
heerlijkheden gelegen, zijn verscheidene stukken, die waarschijnlijk tot de polderarchieven 
behooren, in die der heerlijkheden terecht gekomen. Zij zijn in afzonderlijke afdeelingen 
ondergebracht, waarbij eene eenigszins willekeurige indeeling evenmin als bij de andere archieven
te vermijden was.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
De kaarten zijn ondergebracht in een apart archiefblok. Zie toegang 4.BAF
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

A. Stukken behoorende tot het archief der heerlijkheid Oost-Barendrecht.

A. STUKKEN BEHOORENDE TOT HET ARCHIEF DER HEERLIJKHEID OOST-
BARENDRECHT.

I. Stukken betreffende het verlei der heerlijkheid.

I. STUKKEN BETREFFENDE HET VERLEI DER HEERLIJKHEID.

1 Verleibrief van 20 gaarden land in Barendrecht en het ambacht van Barendrecht.
1320 1 charter
(Reg. no. 4.)

2 Verleibrief van 5 vierdedeelen land in Barendrecht.
1320 1 charter
(Reg. no. 5.)

3 Verleibrief van het ambacht Barendrecht.
1321 1 charter
(Reg. no. 7.)

4 Acte, waarbij de graaf van Holland den verkoop van het ambacht Barendrecht 
bekrachtigt.
1321 1 charter
(Reg. no. 8.)

5 Vidimus van broeder Barnaert, gardiaan der minderbroeders te Dordrecht, van den 
verleibrief van Barendecht, bedoeld in Inv. no. 3.
1326 1 charter
(Reg. no. 10.)

6 Acte, waarbij de gravin van Holland den verkoop van het ambacht Barendrecht 
bekrachtigt.
1346 1 charter
(Reg. no. 18.)

7 Acte, waarbij Maximiliaan, Rooms koning en Philips, aartshertog van Oostenrijk, 
Gheryt ter Heerenhove, deken van Rees en kanunnik van den Dom in Utrecht, 
verbieden zich te bemoeien met geschillen tussen Barendrecht en Carnisse.
1492 1 charter
(Reg. no. 35.)

8 Extract uit een brief van dénombrement van de leenen van Jacob van Wassenaer, 
van 1447 September 10, vermeldende de heerlijkheid Barendrecht, met smaltiende, 
korentiende, sluis, visscherij en vogelarij, gegeven in 1494.
1494 1 stuk

9 Verleibrief van de heerlijkheid Barendrecht en andere goederen. Extracten uit het 
leenregister van Holland (17e eeuw).
1525 2 stukken
(Reg. no. 43.)

10 Extracten uit het leenregister van Holland betreffende de heerlijkheid Barendrecht, 
in 1558 gemaakt. Copieën.
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(17e eeuw) 1 stuk
(Reg. nos. 8, 22 en 23.)

11 Koopacte van de heerlijkheid Oost-Barendrecht door Arent Maertensz., 
ambachtsheer van Schobbeland. van Maria de Melun, prinses de Ligne enz., 
gekocht. Met quitantie van de koopsom.
1615 1 stuk

12 Verleibrief van de heerlijkheid Barendrecht c. a. (als in reg. no. 43) aan Arent 
Maertensz., ambachtsheer van Schobbeland.
1615 1 charter

13 Brieven van en aan Arent Maertensz. over plannen van de prinses de Ligne om de 
heerlijkheid Oost-Barendrecht op het laatste oogenblik aan een ander te 
verkoopen.
1616-1617 3 stukken

14 Verleibrief van de heerlijkheid. Barendrecht c. a. (als in reg. no. 43) aan Cornelis van 
Beveren Jacobszoon, als man van Alijdt Arentsdochter, hem aangekomen door den 
dood van zijn schoonvader Arent Maertensz.
1629 1 charter

15 Verleibrief van de heerlijkheid Barendrecht c. a. (als in reg. no. 43), de 
ambachtsheerlijkheid van een zestiende deel van het geheele land van Zwijndrecht,
geheeten Schobbelandsambacht, met toebehooren, uitgezonderd het veer- en 
dijkgeld, de helft van een twaalfde deel van de Groote tienden in het land van 
Altena achter Woudrichem en Sleeuwijk, onverdeeld en gemeen met de landerijen 
van den proost van Oud-Munster te Utrecht en de helft van een twaalfde deel van 
deze groote tienen, 30 morgen land in Wiele met een hofstede in het gerecht van 
Almkerk en een hofstede met 4 morgen land tussen de voorsteeg en de achtersteeg
en 11 morgen, 2 hond land in Oppel, geheeten de Wiel, behalve 2 stukken, die aan 
anderen verkocht zijn, aan Abraham van Beveren c. s., hun aangekomen door den 
dood van hun moeder Alijdt Arentsdochter, behoudens den lijftocht van deze 
leenen aan hun vader Cornelis van Beveren.
1640 1 charter

16 Memorie van leenen, door Cornelis van Beveren nagelaten.
Z. j. (c. 1650.) 1 stuk

17 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht c. a. (als in reg. no. 48), de 
heerlijkheid Barendrecht c. a. (als in reg. no. 43) en 30 morgen land in Wiele enz. (als
in inv. no. 15) aan Jacob van Beveren, Sophia van Beveren, weduwe van Pieter de 
Roovere en Reynsburch van Beveren, echtgenoote van Willem Paets, hun 
aangekomen door den dood van hun broeder Abraham van Beveren. behoudens 
den lijftocht van deze leenen aan diens weduwe Elisabeth Ruysch.
1664 1 charter

18 Verleibrief van de heerlijkheden West-Barendrecht c. a. (als in reg. no. 48) en 
Barendrecht (als in reg. no. 43) aan Johanna de Witt, vrouwe van Zwijndrecht, 
weduwe van Jacob van Beveren, Sophia van Beveren, weduwe van Pieter de 
Roovere, Cornelis Paets, Jacob Paets en Diderik van Leyden van Leeuwen, 
weduwnaar van Alida Paets, als erfgenamen van Reynsburch van Beveren, weduwe 
van Willem Paets.
1676 1 charter
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19 Verleibrief van de heerlijkheid Barendrecht c. a. aan Lidia van Beveren vrouw van 
Nicolaas van der Dussen, heer van Zouteveen, haar aangekomen bij den dood van 
haar moeder Johanna de Witt.
1697 1 charter

20 Verleibrief van de heerlijkheid Barendrecht c. a. aan Nicolaas van der Dussen, heer 
van Zouteveen, hem aangekomen door den dood van zijne vrouw Lidia van 
Beveren.
1703 1 charter

21 Verleibrief van de heerlijkheid Barendrecht c. a. aan Jacob van der Dussen, hem 
aangekomen door den dood van zijn vader Nicolaas van der Dussen.
1719 1 charter

22 Lijst van verschot van een procureur om voor Jacob van der Dussen, heer van Oost-
Barendrecht. octrooi voor het beschikken over zijn leengoederen te verkrijgen.
1720 1 stuk

23 Verleibrief van de heerlijkheid Barendrecht c. a. aan Ewout van der Dussen, heer 
van Zouteveen en Middelharnis, hem aangekomen door den dood van zijn broeder 
Jacob van der Dussen.
1729 1 charter

24 Verleibrief van de heerlijkheid Barendrecht c. a. aan Jacob van der Dussen. heer van 
Zouteveen enz., hem aangekomen door den dood van zijn vader Ewout van der 
Dussen.
1730 1 charter

25 Verklaring van de Staten van Holland betreffende het verlei der heerlijkheid 
Barendrecht enz. aan Nicolaas van der Dussen.
1745 1 charter

26 Verleibrief van de heerlijkheid Barendrecht c. a. aan Nicolaas van der Dussen, hem 
aangekomen door den dood van zijne moeder Catharina Maria Vallensis.
1745 1 charter

27 Octrooi voor Nicolaas van der Dussen, heer van Oost-Barendrecht, om bij 
testament over zijn leengoederen te mogen beschikken.
1749 1 charter

28 Verleibrief van de heerlijkheid Barendrecht c.a. aan Ewout van der Dussen, hem 
aangekomen door den dood van zijn vader Nicolaas van der Dussen.
1770 1 charter

29 Specificaties der kosten op het verlei van de heerlijkheid Oost-Barendrecht.
1629, 1697, 1703, 1745 4 stukken

30 Memoriën tot toelichting van het verlei en het ambachtsgevolg van Oost-
Barendrecht.
Z. j. (c. 1700.) 3 stukken

31 Memorie van antwoord van de ambachtsheeren van Oost- en West-Barendrecht en
Carnisse op een memorie vanwege de ingelanden van den Zuidpolder, aan hen 



14 Heerlijkheid Barendrecht 3.19.06

overgegeven aangaande de rechten der ambachtsheeren. Minuut.
Z. j. (na 1697.) 1 stuk

32 Betoog ter weerlegging van de bewering, dat de wet van 26 Maart 1814, waarbij de 
heerlijke rechten werden hersteld, onwettig was.
Z.j. 1 stuk

33 Concept-overeenkomst tussen Augusta Leopolda Catharina, douairière Van Leyden 
geb. baronesse van Pallandt, vrouwe van West-Barendrecht, en den heer van Oost-
Barendrecht, over hun heerlijke rechten, naar aanleiding van eene eventueele 
vereeniging der gemeenten Oost- en West-Barendrecht. Met bijlage.
(19de eeuw.) 2 stukken

II. Stukken betreffende de goederen van de heeren der heerlijkheid.

II. STUKKEN BETREFFENDE DE GOEDEREN VAN DE HEEREN DER HEERLIJKHEID.

34 Inventaris van den boedel van Abraham van Beveren. Extract betreffende de 
heerlijkheid Oost-Barendrecht.
1697 1 stuk

35 Inventaris en kaveling van den boedel van Abraham van Beveren. Concept.
1697 1 stuk

36 Extract uit den inventaris en de kavelingen van de goederen van Johanna de Witt, 
vrouwe van Zwijndrecht, weduwe en boedelhoudster van Jacob van Beveren, heer 
van Zwijndrecht.
1697 1 stuk

37 Standteekeningen van huizen en attestaties van inwoners van Oost-Barendrecht en
Heerjansdam, in verband met de grensscheiding tussen deze heerlijkheden.
1619 en 1698 6 stukken

38 Stukken betreffende de processen over grensscheiding, gevoerd voor het Hof van 
Holland en den Hoogen Raad tussen den heer met dijkgraaf en heemraden van 
Oost- en West-Barendrecht en Carniese ter eener zijde en den heer van Rhoon en 
Pendrecht ter andere zijde. Deels afschriften van 1751 en 1752.
1644-1648 4 stukken

39 Extract uit een rekening door den rentmeester van het huis Wassenaar aan de 
Staten van Holland afgelegd betreffende een gorsje voor den mond van de Waal. In 
triplo.
1620 3 stukken

40 Attestatie van de ingelanden van de buitengorzen van Oost- en West-Barendrecht, 
over onkosten door hen aan de gorzen gedaan.
1637 1 stuk

41 Huurcedulle van een rietveld in West-Ambacht, verhuurd door den heer van 
Barendrecht.
1640 1 stuk

42 Huurcedullen van verschillende gorzen, verhuurd door den heer van Oost-
Barendrecht.
1698-1791 7 stukken
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43 Contract tussen den heer van Oost-Barendrecht en de huurders van het gors voor 
den mond van de Waal, over vernietiging der huur en vergoeding voor 
aangebrachte verbeteringen.
1704 1 stuk

44 Stukken betreffende een gors, door het bestuur van den Zuidpolder aan den heer 
van Oost-Barendrecht verhuurd.
1710-1849 7 stukken

45 Quitantie van den secretaris van Dordrecht wegens het collateraal voor den heer 
van Oost-Barendrecht.
1729 1 stuk

46 Liquidatie tussen den heer van Oost-Barendrecht en zijn rentmeester Wouter de 
Gelder.
1647 1 stuk

47 Liquidatiën tussen den heer van Oost-Barendrecht en den schout.
1740, 1742, 1743, 1745-1769 29 stukken

48 Rekeningen van den rentmeester Jacob van 't Hoff.
1824-1825 2 stukken

49 Quitanties voor ontvangst van de verponding, 100sten en 200sten penning wegens 
de tienden, visscherij en nakoop van den heer van Oost-Barendrecht.
1726 en 1745-1767 47 stukken

50 Quitanties voor ontvangst van de verponding wegens de goederen onder Oost- en 
West-Barendrecht en Carnisse van den heer van Oost-Barendrecht.
1806-1811 8 stukken

51 Beschrijvingsbrieven voor een vergadering van ingelanden van den Zuidpolder, 
ingekomen bij den heer van Oost-Barendrecht.
1703 en 1712 2 gedrukte stukken

III. Stukken betreffende het aanstellen van ambtenaren.

III. STUKKEN BETREFFENDE HET AANSTELLEN VAN AMBTENAREN.

52 Eedsformulieren voor de ambten van dijkgraaf, dijkbode, heemraad, 
penningmeester, schout secretaris en bode van Oost- en West-Barendrecht en 
Carnisse.
1615-1700 5 stukken

53 Commissiën voor de ambten van dijkgraaf, heemraad, schout, secretaris en bode 
van Oost-Barendrecht. 4 concepten en 1 copie.
1652-1702 5 stukken

54 Overeenkomst tussen de heeren van Oost- en West-Barendrecht aangaande het 
aanstellen van een dijkgraaf. Met 2 concepten en 1 memorie.
1698 4 stukken

55 Memorie over de samenstelling van het college van dijkgraven en heemraden van 
de Barendrechten. Met aanteekeningen hierover.
(c. 1700.) 2 stukken
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56 Commissiën voor het ambt van penningmeester van Oost- en West Barendrecht en 
Carnisse. Copieën.
1748 en 1766 2 stukken

57 Afschrift van grafschriften van 1587, 1612 en 1618 ten bewijze, dat Oost- en West-
Barendrecht ieder een eigen schout hebben gehad.
(c. 1710.) 1 stuk

58 Attestatie van schout en dijkbode van Barendrecht over de aanstelling van een 
dijkbode. (Fragment).
1720 1 stuk

59 Acte van recognitie van het bode-ambt van Oost-Barendrecht.
1765 1 stuk

60 Lijst van personen, geschikt om tot schepenen van Oost-Barendrecht gekozen te 
worden.
1698 1 stuk

61 Stukken betreffende een geschil tussen de heeren van Oost- en West-Barendrecht 
over het aanstellen van een derden schepen.
1700-1701 3 stukken

61A Stukken betreffende een proces tussen den heer van Carnisse eenerzijds en heeren 
van Oost- en West-Barendrecht anderzijds over het aanstellen van twee 
heemraden.
1629-1633 1 dossier

62 Memorie van propositiën en resolutiën der heeren van Oost- en West-Barendrecht 
en Carnisse over het aanstellen van heemraden en over het bezit van grozen. Met 
copie.
1634. Z. j. 2 stukken

63 Concept-brief, waarin de heer van Oost-Barendrecht aan dijkgraaf en heemraden 
van den Zuidpolder de benoeming van heemraden van den Zuidpolder wegens 
Oost-Barendrecht meedeelt.
1747 1 stuk

64 Concept-acte van admissie (consent?) voor een notaris, gegeven door den heer van 
Oost-Barendrecht.
1702 1 stuk

65 Brief van Cornelis de Rovere, heer van West-Barendrecht, aan Nicolaes van der 
Dussen, heer van Oost-Barendrecht, over het aanstellen van een penningmeester.
1702 1 stuk

66 Stukken gediend hebbende in een proces tussen Jacob van der Dussen, heer van 
Oost-Barendrecht. Diderik van Leyden, heer van Hardinxvelt en West-Barendrecht, 
en Willem, baron van Carnisse, eenerzijds, en Cornelia de Rovere, vrouwe van 
Brandwijk, c. s. als ingelanden anderzijds, over het aanstellen van een waarsman 
van den Zuidpolder.
1725-1726 1 dossier
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67 Overeenkomst tussen de heeren van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse over 
het aanstellen van een penningmeester.
1748 1 stuk

68 Circulaire over het benoemen van schout, secretaris en gemeenteraadsleden, 
gezonden door den gouverneur van Zuid-Holland aan den heer van Oost-
Barendrecht.
1816 1 gedrukt stuk

69 Brieven van den secretaris aan den heer van Oost-Barendrecht over het benoemen 
van gemeenteraadsleden.
1820, 1821 2 stukken

70 Brieven van den secretaris aan den heer van Oost-Barendrecht, voornamelijk over 
het benoemen van dijkgraven en heemraden.
1827-1829 7 stukken

71 Requesten van de polderbesturen van den Zuidpolder, het Buitenland en het 
Binnenland aan den ambachtsheer van Oost-Barendrecht en de ambachtsvrouwe 
van West-Barendrecht en Carnisse over het benoemen van een heemraad.
1827-1829 5 stukken

72 Aanteekeningen over het benoemen van een raadslid voor Oost-Barendrecht.
1847 1 stuk

IV. Stukken betreffende het recht van nakoop.

IV. STUKKEN BETREFFENDE HET RECHT VAN NAKOOP.

73 Staatjes van den nakoop, gevallen onder Oost-Barendrecht in de jaren 1599-1709.
1599-1709 18 stukken

74 Rekening van den schout van Oost-Barendrecht over het maken van den 
korenmolen en over het recht van nakoop.
1668 1 stuk

75 Stukken, bijeengebracht om het recht van den heer van Oost-Barendrecht op 
nakoop te bewijzen.
1845 30 stukken

V. Stukken betreffende het recht van visscherij.

V. STUKKEN BETREFFENDE HET RECHT VAN VISSCHERIJ.

76 Huurcedullen van de visscherij en zalmsteek onder Oost-Barendrecht.
1618-1791 24 stukken
Niet raadpleegbaar

77 Stukken betreffende een proces tussen den heer van Oost-Barendrecht en Cornelis 
van der Mijle, heer van Dubbeldam, over de visscherij het Borgerveer.
1625-1628 7 dossiers
(Reg. no. 32 en 44)

78 Requesten van den heer van Oost-Barendrecht en dijkgraven en hoogheemraden 
van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse, om dispensatie van het verbod 
zalmsteken te zetten. Met gunstige beschikking van Gecommitterde Raden, en 
copie van het request en verklaring van den landmeter.
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1773-1774 4 stukken

79 Verzoek van den heer van Oost-Barendrecht aan den opperjagermeester van het 
koninkrijk Holland tot registratie van de visscherijen behoorende tot de 
heerlijkheid. Copie. Met gunstige beschikking.
1809 2 stukken

80 Acte, waarbij de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken den heer van 
Oost-Barendrecht herstelt in het bezit zijner visscherijen.
1814 1 stuk

VI. Stukken betreffende het veerrecht.

VI. STUKKEN BETREFFENDE HET VEERRECHT.

81 Huurcedullen van de veren van Oost-Barendrecht.
1698-1790 15 stukken

82 Processtukken betreffende een geschil tussen den heer van Oost-Barendrecht en 
een inwoner van Barendrecht over het veer van Barendrecht en een inwoner van 
Barendrecht over het veer van Barendrecht op Heinenoord.
1701-1746 (?) 4 stukken

VII. Stukken betreffende het recht van vogelarij.

VII. STUKKEN BETREFFENDE HET RECHT VAN VOGELARIJ.

83-84 Huurcedullen van de vogelarij van Oost-Barendrecht, verhuurd door den heer der 
heerlijkheid.
1629 en 1700 1 charter en 1 stuk
83 1629, charter
84 1700, stuk

VIII. Stukken betreffende het tiendrecht.

VIII. STUKKEN BETREFFENDE HET TIENDRECHT.

85.1-85.2 Verleibrieven van het derde deel der tienden van Barendrecht.
1264 en 1328 2 charters
(Reg. nos. 1 en 12.)
85.1 1328
85.2 1264

86.1-86.2 Verleibrieven van de smaltienden van Barendrecht en Carnisse.
1327 en 1342 2 charters
(Reg. nos. 11 en 17.)
86.1 1327
86.2 1342

87 Verleibrief van de tienden in Barendrecht en Carnisse.
1361 1 charter
(Reg. no. 21.)

88-88.3 Verleibrieven van de tienden van Barendrecht.
1486, 1516, 1525 en 1545 4 charters
(Reg. nos. 30, 39, 42, 46.)
88 1486, 1545

(regest no. 30) (regest no. 46)
88.2 1516

(regest no. 39)
88.3 1525
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(regest no. 42)

88A.1 Beschikking waarbij de pauselijk kapelaan en auditor de kosten van het proces over 
het geschil van de koren- en smaltienden van Barendrecht en Carnisse vaststelt en 
Johannes van der Does veroordeelt deze te betalen, met aanhangend een 
uitvoeringsbesluit van het Hof van Holland voor de vrouwe van Wassenaar uit 1502.
1501-1502 1 stuk en 1 (aangehecht) charter
(Reg. no. 37a en 37b)
88A.1 1501
88A.2 1502

89 Verklaring van den abt der St.-Paulusabdij te Utrecht, dat vrouwe Josyne van 
Egmond de koren- en smaltienden van Barendrecht in leen heeft gevraagd van de 
abdij.
1525 1 charter
(Reg. no. 41.)

90 Staat van de tienden, nakoop enz. van Oost-Barendrecht.
1605 1 stuk

91 Blookcedullen van de koren-, vlas- en zaadtienden van Oost-Barendrecht.
1625-1809 113 stukken

92 Pachtconditiën voor de tienden van Oost-Barendrecht.
1633-1700 5 stukken

93 Restantenlijst van de tienden van Oost- en West-Barendrecht.
1648 1 stuk

94 Stukken betreffende een geschil tussen de ingelanden van den Zuidpolder en de 
heeren van Oost- en West-Barendrecht en Carnnisse over de tienden.
1651-1654 4 stukken

95 Aanteekening over de ontvangst van de tienden van Oost-Barendrecht.
1654 1 stuk

96 Quitanties van schout en gerecht van Oost-Barendrecht voor ontvangst van salaris 
wegens het blooken en overstaan der tiendverpachting.
1698-1747 28 stukken

97 Memorie van afrekening over de tienden van Oost-Barendrecht, tussen den heer en
zijn rentmeester.
1811 1 stuk

98 Staat van opbrengst der tienden in Oost- en West-Barendrecht, Carnisse, Charlois, 
Oost- en West-IJselmonde.
1829-1838 1 stuk

99 Getuigenis van eenige inwoners van Oost-Barendrecht, dat een zeker huis, waarop 
IJselmonde in zake der tienden aanspraak maakt, aan de heerlijkheid Oost-
Barendrecht behoort.
1558 1 stuk
Niet raadpleegbaar
(Reg. no. 51.)
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100 Advies van een rechtsgeleerde over de inning der tienden.
1630 1 stuk

101 Brief van den schout aan den heer van Oost-Barendrecht over de inning der 
tienden.
1657 1 stuk

102 Volmacht voor den gerechtsbode om bij een inwoner van Oost-Barendrecht het 
tiend te gaan opeischen. Met verslag hierover.
1750 1 stuk

IX. Kaarten.

IX. KAARTEN.

--- Kaart van Oost-Barendrecht met onderhoorige landen, gemaakt door Abel de Vries.
1698 1 stuk
Voorheen inv. nr. 103, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 103

--- Kaart van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse van 1625, gemaakt door J. 
Simonssoen Indervelde. Copie.
1698 1 stuk
Voorheen inv. nr. 104, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 104

--- Kaart van de Oude Maas tussen Barendrecht en Heinenoord, gemaakt door Jan 
Spoors in 1650; bijgewerkt in 1662. Copie.
1715 1 stuk
Voorheen inv. nr. 105, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 105

--- Kaart van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse, gemaakt door Abel de Vries.
1698 1 stuk
Voorheen inv. nr. 106, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 106

--- Kaart van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse, gecopieerd in 1699 door Abel de 
Vries naar kaarten van J Symonsz. Indervelde (1625), van Abr. de Gelder (1655), van 
M. van Nispen (1697) en van Ab. de Vries (1698).
1699 1 stuk
Voorheen inv. nr. 107, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 107

--- Kaart van de grensscheiding tussen Oost-Barendrecht en Heerjansdam.
1753 1 stuk
Wellicht een copie van een kaart van 1698.
Voorheen inv. nr. 108, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 108

--- Kaart van de gorzen van Oost-Barendrecth, gemaakt door M. de Vries.
1746 1 stuk
Voorheen inv. nr. 109, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 109

--- Kaart van de Barendrechten en Carnisse, overgelegd in het proces tussen Cornelis 
van Beveren en den heer van Pendrecht, gemaakt vóór 1643 door Pieter Sluyter. 
Copie van een copie.
1787 1 stuk
Voorheen inv. nr. 110, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 110

--- Kaart van het eiland IJselmonde.
(19de eeuw.) 1 stuk
Voorheen inv. nr. 110A, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 110A
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X. Stukken, behoorende tot het archief van Oost-Barendrecht, maar niet tot een bepaalde afdeeling behoorende.

X. STUKKEN, BEHOORENDE TOT HET ARCHIEF VAN OOST-BARENDRECHT, MAAR NIET 
TOT EEN BEPAALDE AFDEELING BEHOORENDE.

111 Kleurenteekening van het wapen van Oost-Barendrecht.
1615 1 stuk

112 Register van afschriften van stukken, behoorende tot het archief van Oost-
Barendrecht, aangelegd door Nicolaas van der Dussen, heer dier heerlijkheid.
(c. 1690.) 1 deel

113 Beschrijving van de heerlijkheid Oost-Barendrecht, het ambachtsgevolg, de 
Ziedewij, Zuidpolder en Binnen- en Buitenland.
(18de eeuw?) 5 katernen
Niet raadpleegbaar
De eerst 37 bladzijden ontbreken.

114 Inventarissen van stukken, behoorende tot het archief van Oost-Barendrecht.
(17de en 18de eeuw.) 5 stukken

115 Inventaris van het archief der heerlijkheid Oost- en West-Barendrecht en Carnisse.
(Eind 19de eeuw.) 1 stuk

116 Brief van den schout aan den heer van Barendrecht over de weigering van den 
waarsman zijn rekening te doen.
1630 1 stuk

117 Brief van den secretaris aan de heeren van Barendrecht en Carnisse, met verzoek 
het tarief der secretarie vast te stellen.
1650 1 stuk

118 Brief van den procureur Van Campen aan den heer van Oost-Barendrecht over de 
rekening van den penningmeester.
1703 1 stuk

119 Brief van den predikant van Barendrecht aan den heer van Oost-Barendrecht over 
herstellingen aan den preekstoel.
1742 1 stuk
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B. Stukken behoorende tot het archief van schout en gerecht van Oost-Barendrecht.

B. STUKKEN BEHOORENDE TOT HET ARCHIEF VAN SCHOUT EN GERECHT VAN 
OOST-BARENDRECHT.

120 Commissie voor het schoutambt van Oost-Barendrecht.
1640 1 charter

121 Commissie voor het schout- en secretarisambt van Oost- en West-Barendrecht.
1697 1 stuk

122 Acte van aanstelling van schepenen van Oost-Barendrecht. In duplo.
1698 2 stukken

123 Brief van den heer van Oost-Barendrecht aan den schout om den schepenen hun 
ontslag aan te zeggen.
1745 1 stuk

124 Lijsten van het salaris van den secretaris van Barendrecht en Carnisse. Met minuut 
van een begeleidenden brief aan de heeren van Oost- en West-Barendrecht en 
Carnisse.
1649 en 1650 2 stukken

125 Extracten uit het quohier der verponding betreffende den aanslag van Oost- en 
West-Barendrecht en Carnisse.
1583, 1632 en z. j. 4 stukken

126 Request van schout, schepenen en regeerders van Barendrecht en Carnisse, aan 
Gecommitteerde Raden over hun aanslag in de belasting.
1692 1 stuk

127 Quitantie voor de gerechten van Barendrecht wegens betaalde verponding.
1686 1 stuk

128 Brieven van den heer van Oost-Barendrecht aan schout en gerecht over het 
collecteloon van de verponding. Deels copieën.
1704, 1720 3 stukken

129 Stukken betreffende de verplichting van de schouten bij den baljuw van Zuid-
Holland den ban te gaan halen.
1673-1762 4 stukken

130 Bevelschrift van den baljuw van Zuid-Holland aan Gerrit Pietersz. om aan de 
schouten aan Gerrit Pietersz. om aan de schouten aan te zeggen voor de 
handhaving van de voorschriften omtrent het stellen van rechters te zorgen. Copie.
1545. 18de eeuw 1 stuk
(Reg. no. 45.)

131 Extract-resolutie van Gecommitteerde Raden. gezonden aan schout en gerecht van 
Barendrecht, over het verwijderen van een zalmsteek aldaar. Met begeleidend 
schrijven.
1760 2 stukken

132 Circulaire van A. H. van der Mey van der Linden, advocaat(?), aan de schouten van 
Zuid-Holland, over de reglementen van de vierschaar over Zuid-Holland op de 
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jacht, stieren en honden.
1781 1 gedrukt stuk
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C. Stukken behoorende tot archief der heerlijkhaid West-Barendrecht.

C. STUKKEN BEHOORENDE TOT ARCHIEF DER HEERLIJKHAID WEST-
BARENDRECHT.

I. Stukken betreffende het verlei der heerlijkheid.

I. STUKKEN BETREFFENDE HET VERLEI DER HEERLIJKHEID.

133 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht en het korte ambacht van 
Zwijndrecht. Afschriften.
1442 (1443?) 2 charters
(Reg. no. 27.)

134.1 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht. Met acte van overdracht.
1491 2 charters (getransfigeerd)
(Reg. nos. 33 en 34.)
134.1 1491 mei 4

(regest no. 34).
134.2 1491 maart 12

(regest no. 33).

135 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht.
1516 1 charter
(Reg. no. 38.)

136.1 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht. Met acte van verkoop.
1546 2 charters (getransfigeerd)
(Reg. nos. 47 en 48.)
136.1 1546 november 6

(regest no. 48).
136.2 1546 november 5

(regest no. 47).

137 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht.
1563 1 charter
(Reg. no. 53)

138 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht c. a. (als in reg. no. 48) aan 
Frederick Wilhelm, graaf van Bronchorst, vrijheer van Batenburch, hem 
aangekomen door den dood van zijn vader, jonker Maximiliaan van Bronchorst en 
Batenburch.
1642 1 charter

139 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht c. a. (als in reg. no. 48) aan 
Abraham van Beveren, heer van Oost-Barendrecht, hem aangekomen door koop 
van de familie Van Batenburch, met de koopakte van 1642 in de vorm van een 
notarieel afschrift van 1658
1643, 1658 1 charter en 1 stuk
De koopakte is sterk door vocht beschadigd.

140 Brieven van het Hof van Gelderland aan Abraham van Beveren, heer van Oost- en 
West-Barendrecht over afbetaling van de koopsom van West-Barendrecht aan den 
voogd van de kinderen Van Batenburch. Met copie van een request van den voogd 
aan het Hof.
1643-1645 5 stukken

141 Stukken betreffende de afbetaling van de rest der koopsom van de heerlijkheid 
West-Barendrecht, door Elisabeth Ruysch, weduwe van abraham van Beveren aan 
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de gravin van Batenburch, douairière van Hornes.
1668 1 dossier

142 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht c. a. aan Cornelis de Roovere, hem
aangekomen door den dood van Johanna de Witt en de kaveling der goederen van 
de familie Van Beveren.
1698 1 charter

143 Octrooi van de Staten van Holland voor Cornelis de Roovere, burgemeester van 
Dordrecht, en Dina Meerman, heer en vrouwe van West-Barendrecht, om bij 
testament over hun leengoederen te mogen beschikken.
1698 1 charter

144 Autorisatie van de Staten van Holland aan den stadhouder van de leenen, om 
Cornelis de Roovere, behalve met de heerlijkheid West-Barendrecht als van ouds 
ook met het dijkgraafschap te beleenen.
1698 1 charter

145 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht enz. aan Sophia Dina de Roovere, 
haar aangekomen door den dood van haar vader Cornelis de Roovere.
1707 1 charter

146 Volmachten voor de voogden van Sophia Dina de Roovere om de heerlijkheid 
West-Barendrecht in leen te ontvangen.
1707 en 1710 2 stukken

147 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht enz. en de ambachtsheerlijkheid 
Hardinxveld c. a. aan Diederik van Leyden, heer van Vlaardingen, hem aangekomen 
door den dood van zijn vrouw Sophia Dina de Roovere.
1739 1 charter

148 Octrooi van het Hof van Utrecht aan Diderik van Leyden, heer van Vlaardingen, om 
over zijn eigen- en leengoederen in Utrecht gelegen, bij testament te mogen 
beschikken.
1751 1 charter

149 Verleibrief van vier leenen in West-Barendrecht c. a. aan Jan van Leyden, kolonel 
van de cavalerie, hem aangekomen door den dood van zijn vader Diderik van 
Leyden.
1764 1 charter

150 Octrooi van de Staten van Utrecht voor Jan van Leyden, heer van West-Barendrecht
en Carnisse, om over zijn leengoederen, Stichtsche, Gaasbeeksche, en die aan de 
abdij van St. Paulus of aan het burggraafschap van Montfoort behooren, te mogen 
beschikken.
1765 1 charter

151 Octrooi van de Staten van Holland voor Jan van Leyden, heer van West-Barendrecht
en Carnisse, om over zijn leengoederen bij testament te mogen beschikken.
1765 1 charter

152 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht c. a. en het binnendijksche 
korentiend in het ambacht, genaamd Jacob Dammasz ambacht, aan Cornelis Pieter 
van Leyden, heer van Warmond, Kraayenisse en Oud- en Nieuw-Krayerspolder, 
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hem aangekomen door den dood van zijn broeder Jan van Leyden.
1783 1 charter

153 Verleibrief van de heerlijkheid West-Barendrecht c. a. en het binnendijksche 
korentiend, gelegen in Jacob Dammasz ambacht, aan Frederik van Leyden, hem 
aangekomen door den dood van zijn vader Cornelis Pieter van Leyden, heer van 
Warmond enz.
1790 1 charter

154 Extract uit de verleibrieven d.d. 1790 van West-Barendrecht en Carnisse aan 
Frederik van Leyden.
(19de eeuw.) 1 stuk

II. Stukken betreffende de goederen van de heeren der heerlijkheid.

II. STUKKEN BETREFFENDE DE GOEDEREN VAN DE HEEREN DER HEERLIJKHEID.

155 Rekening van den rentmeester Wouter de Gelder Laurensz. over inkomsten en 
uitgaven der heerlijkheid West-Barendrecht en Carnisse. In duplo.
1643 2 stukken

156 Quohier van de grootte der morgentalen onder de heerlijkheid van West-
Barendrecht.
(c. 1700.) 1 stuk

157 Commissiën voor het ambt van schout en secretaris van West-Barendrecht. Deels 
copieën.
1724-1773 6 stukken

III. Stukken betreffende het aanstellen van ambtenaren.

III. STUKKEN BETREFFENDE HET AANSTELLEN VAN AMBTENAREN.

158 Stukken betreffende het beroepen van een predikant te West-Barendrecht.
1609-1785 61 stukken

159 Acten van aanstelling en andere stukken betrekking hebbende op het ambt van 
schoolmeester, koster, voorzanger en doodgraver van West-Barendrecht.
1697-1818 76 stukken

160 Voorwaarden voor de aanstelling van een gaarmeester der verponding door schout 
en gerecht van West-Barendrecht.
1774 1 stuk

161 Acten van aanstelling van en dijkbode voor West-Barendrecht en Carnisse.
(18de eeuw.) 5 stukken

IV. Stukken betreffend de andere heerlijke rechten en het tiendrecht.

IV. STUKKEN BETREFFEND DE ANDERE HEERLIJKE RECHTEN EN HET TIENDRECHT.

162 Rekening van den schout van West-Barendrecht over het maken van den 
korenmolen en over het recht van nakoop.
1668 1 stuk

163 Verleibrief van de visscherij van West-Barendrecht.
1487 1 charter
(Reg. no. 31.)

164 Stukken betreffende een geschil tussen den heer van West-Barendrecht en de 
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erfgenamen van den heer van Heinenwoord over het leggen van dammen in de 
Oude Maas.
1667-1701 35 stukken

--- Kaart van meting en observatie, gedaan aan den steek van West-Barendrecht en 
Carnisse door Abel de Vries.
1700 1 stuk
Voorheen inv. nr. 165, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 165

166 Huurcedullen van het marktveer van West-Barendrecht.
1827 (copie) en 1843 2 stukken

167 Staten van tiendverpachting van West-Barendrecht en Carnisse.
1646-1775 18 stukken

168 Inventarissen van stukken berustende ter secretarie van West-Barendrecht en 
Carnisse.
1721-1783 5 stukken

169 Relaas van den gerechtsbode van West-Barendrecht over het aanzeggen aan 
notaris Lieshout van het verbod in West-Barendrecht nog acten te passeeren.
1726 1 stuk

170 Overeenkomst tussen den schout van West-Barendrecht en den chirurgijn van 
Charlois over het verkoopen van een huis in West-Barendrecht. Met 
deurwaardersexploit van het Hof van Holland.
1743 2 stukken

171 Stukken betreffende een proces over de armenrekening van de diakenen van de 
kerk te Oost- en West-Barendrecht en Carnisse tegen den heer van West-
Barendrecht.
1773 4 stukken
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D. Stukken behoorende tot het archief der heerlijkheid Carnisse.

D. STUKKEN BEHOORENDE TOT HET ARCHIEF DER HEERLIJKHEID CARNISSE.
I. Stukken betreffende het verlei der heerlijkheid.

I. STUKKEN BETREFFENDE HET VERLEI DER HEERLIJKHEID.
Carnisse werd in leen gehouden van de heerlijkheid De Merwede, welke in 1604 door den heer Van 
Boetselaer aan de stad Dordrecht werd verkocht. Zie balen. Beschrijving der stad Dordrecht, I, 38.

172 Extract uit het leenboek van De Merwede, over het verlei van de heerlijkheid 
Carnisse aan Arent van Loon in 1462.
(c. 1700.) 1 stuk

173 Acte van verkoop van de heerlijkheid Carnisse door de erfgenamen van Gideon van 
den Boetselaer aan Cornelis Musch. Gelijktijdige copie.
1643 1 stuk

174 Liquidatie tussen Gideon van den Boetselaer als verkooper en Cornelis Musch als 
kooper van de heerlijkheid Carnisse. Gelijktijdig extract.
1650 1 stuk

175-176 Verleibrief van de heerlijkheid Carnisse aan Jacoba Pompe, opgedragen door haar 
moeder Elisabeth Musch, vrouwe van Slingeland en Carnisse, weduwe van Matthijs 
Pompe, heer van Slingeland, wegens Jacoba's huwelijk met den heer Van Brakel tot 
Carmesteyn. 1688. Met copie van deze akte en van de gelijktijdige schenkingsakte.
1688 1 charter en 1 stuk
175 Charter
176 Kopie

177.1-177.2 Verleibrieven aan Louise Isabella, baronesse van Brakel
1720, 1732 2 charters
177.1 Verleibrief van de heerlijkheid Carnisse aan Louise Isabella, 

baronesse van Brakel, dochter van Jacoba Pompe, 1720
177.2 Verleibrief van de korentienden en smaltienden van Carnisse, 

leenroerig aan de St. Paulusabdijaan aan Louise Isabella, baronesse 
van Brakel, na de dood van Jacoba Pompe, haar moeder, 1732
Oud nummer 177A.

178-179 Verleibrief van de heerlijkheid Carnisse aan Diderik van Leyden, heer van 
Vlaardingen, Hardinxveld, West-Barendrecht enz., opgedragen door Louise Isabelle 
baronesse douairière van Liere, geboren Van Brakel, vrouwe der vrije heerlijkheden 
van de beide Katwijken en 't Zand. Met bijbehoorende procuratie en acte van 
verkoop.
1736 1 charter en 2 stukken
178 Verleibrief
179 Akte van procuratie en verkoop, 2 stukken

180 Verleibrief van de heerlijkheid Carnisse aan Jan van Leyden, hem aangekomen door 
den dood van zijn vader Diderik van Leyden.
1764 1 charter

181 Verleibrief van de heerlijkheid Carnisse aan Cornelis Pieter van Leyden, vrijheer van 
Warmond enz., hem aangekomen door den dood van zijn broeder Jan van Leyden.
1783 1 charter

182 Octrooi van Prins Willem V en de Staten van Utrecht aan Cornelis Pieter van Leyden,
heer van Warmond, West-Barendrecht, Carnisse enz., om te mogen beschikken 
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over de koren- en smaltienden van Carnisse en alle andere goederen, die hij van de 
St.-Paulusabdij in leen mocht hebben.
1783 1 charter

183 Verleibrief van de heerlijkheid Carnisse aan Frederik van Leyden, heer van West-
Barendrecht enz., hem aangekomen door den dood van zijn vader Cornelis Pieter 
van Leyden.
1790 1 charter

II. Stukken betreffende de goederen der heeren, het aanstellen van ambtenaren en het veerrecht.

II. STUKKEN BETREFFENDE DE GOEDEREN DER HEEREN, HET AANSTELLEN VAN 
AMBTENAREN EN HET VEERRECHT.

184 Stukken betreffende het accoord tussen de heeren van West-Barendrecht en 
Carnisse over de scheiding hunner goederen.
1650 7 stukken

185 Memorie over hetgeen de heer van Carnisse aan den heer van Barendrecht schuldig 
is. Met copie.
1650 2 stukken

186 Commissiën voor het ambt van schout en secretaris van Carnisse.
1712 (copie z. j.) en 1722 (copie van 1765) 2 stukken

187 Contract tussen de vrouwe en den schout van Carnisse, waarbij deze belooft haar 
jaarlijks f 50 te zullen betalen.
1681 1 stuk

188 Stukken betreffende een proces tussen de vrouwe van Carnisse en de ingelanden 
over het aanstellen van een dijkgraaf en heemraden.
1705 5 stukken

189 Huurcedulle van het marktveer van Carnisse.
1843 1 stuk
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E. Stukken behoorende tot het archief van het bestuur van den polder Ziedewy onder Oost-Barendrecht.

E. STUKKEN BEHOORENDE TOT HET ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DEN 
POLDER ZIEDEWY ONDER OOST-BARENDRECHT.

190 Rekeningen, afgelegd door den waarsman van de Ziedewy.
1545, 1547, 1553, 1555-1567, 1570, 1573-1586, 1588-1593, 1595-1599 1 portefeuille

191 Copieën van rekeningen, afgelegd door den waarsman van de Ziedewy.
1700, 1711, 1718-1720, 1737, 1738, 1765-1767 10 stukken

192 Rekeningen en quitanties, ontvangen door den waarsman van de Ziedewy.
1668-1675 1 pak

193 Formulieren van den eed af te leggen door heemraden, penningmeester en 
dijkbode van de Ziedewy.
1611 en (c. 1700.) 2 stukken

194 Formulier van den commissiën van penningmeester en dijkbode van de Ziedewy.
(c. 1700.) 1 stuk

195 Staat van voordracht van een heemraad van de Ziedewy, opgemaakt door den heer 
van Oost-Barendrecht.
1835 1 stuk

196 Conditiën van aanbesteding van werken tot onderhoud van de Ziedewy.
1560 en 1668-1674 15 stukken

197 Overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden van de Ziedewy en die van 
Barendrecht over eene gemeenschappelijke waterloozing. Met copie van 1669.
1572 1 charter en 1 stuk
(Reg. no. 54.).

198 Request van den dijkgraaf van Oost-Barendrecht en de Ziedewy aan het Hof van 
Holland in zake een geschil met heemraden van de Ziedewy. Met uitspraak.
1627 1 stuk

199 Overeenkomst tussen ambachtsheer, dijkgraaf en dijkheemraden van de Ziedewy 
en de eigenaars van het Liesveld over het graven van een sluisvliet.
1637 1 stuk

200 Huurcedullen van de gemeenlandsdijken en kulken van de Ziedewy.
1653 1 stuk
Kulken zijn landen, die vroeger den bergboezem vormden. Zie Teixeira de Matthos: Waterkeeringen, 
waterschappen en polders van Zuid-Holland. VI. blz. 499.

201 Uitspraak van het Hof van Holland, waarbij dijkgraaf, heemraden en ingelanden van
den Zuidpolder en die van de Ziedewy veroordeeld worden zich te houden aan de 
overeenkomst, die zijn over de uitwatering der polders gesloten hebben. 
Gelijktijdige copie.
1661 1 stuk
Zeer geschonden.

202 Notulen, gehouden in zake het geschil tussen den penningmeester en een der 
bewoners van de Ziedewy over het betalen van omslag.
1663 1 stuk
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203 Accoord, rakende den afkoop van tienden in de Ziedewy. Copie van 1669.
1586 1 stuk
(Reg. no. 55.)

204 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen dijkgraaf en 
heemraden van de Ziedewy, en Matthijs Pompe, heer van Slingeland, en Reynier 
Pauw, heer van Carnisse, over het aanleggen van een zandpad, beslist ten gunste 
van den dijkgraaf c. s.
1669-1671 5 stukken

205 Conditiën van verhuring van het beweiden van de gemeenlandsdijken en 
boezemlanden van de Ziedewy.
1671 1 stuk

206 Conditiën van den verkoop van hout door het bestuur van de Ziedewy.
1672 1 stuk

207 Acte tot vaststelling van den omslag voor de bewoners van de Ziedewy door 
dijkgraaf en heemraden.
1748 1 stuk

208 Resolutie van dijkgraaf en heemraden van de Ziedewy, waarbij aan Aart 
Leeuwenburch verlof wordt gegeven een dam te leggen in de 
gemeenelandswetering. Gelijktijdige copie.
1767 1 stuk

209 Uitspraken van het Hof van Holland in zake van vrijwillige condemnatie tussen den 
heer van Barendrecht en dijkgraaf, heemraden en ingelanden van de Ziedewy over 
een sluisje aldaar. Copie van 1771.
1496 en 1515 1 stuk
Daar dit stuk voor het grootste deel onleesbaar is, is het niet mogelijk er regesten van te maken.

--- Kaart van de Ziedewy, gemaakt door Hendrik Leenheer. Naar een kaart van Abel de 
Vries van 1698. Zeer geschonden.
1753 1 stuk
Voorheen inv. nr. 210, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 210

--- Kaartteekening van de Ziedewysluis.
1746 1 stuk
Voorheen inv. nr. 211, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 211
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F. Stukken, behoorende tot het archief van het bestuur der polders het Binnenland en Buitenland van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse.

F. STUKKEN, BEHOORENDE TOT HET ARCHIEF VAN HET BESTUUR DER POLDERS 
HET BINNENLAND EN BUITENLAND VAN OOST- EN WEST-BARENDRECHT EN 
CARNISSE.

212 Rekeningen, afgelegd door den penningmeester van het Binnen- en Buitenland.
1701-1708 10 stukken

213 Resolutie van dijkgraven, heemraden en ingelanden van Oost- en West-
Barendrecht en Carnisse over het verzetten van den dag der rekening (met copie, z. 
j.) en memorie daarover.
1627 3 stukken

214 Relaas van den dijkbode van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse over een 
insinuatie, gedaan aan den waarsman tot het doen van de rekening.
1630 1 stuk

215 Resolutie van het college van het Binnen- en Buitenland over het geven van een 
copie der rekening aan een afgevaardigde der ingelanden.
1702 1 stuk

216 Protest van de ingelanden bij dijkgraaf en heemraden over de niet vermelding van 
de aanstelling van den penningmeester op de rekening van het Binnen- en 
Buitenland.
1711 1 stuk

217 Acte, waarbij de graaf van Holland uitspraak doet over geschillen tussen 
Ridderambacht en Zwijndrecht over dijkage. Extract, in 1633 gemaakt uit het 
leenregister van Holland.
1333 1 stuk
(Reg. no. 15.)

217A Acte van verkoop van den uiterdijk van den Reyerwaard aan de geërfden van den 
Reyerwaard. Extract uit het leenregister van Holland, in 1633 gemaakt. en 19de-
eeuwsche copie hiervan.
1333 2 stukken
(Reg. no. 16.)

218 Handvest van bedijking van den Pendrecht, gegeven door Albrecht van Beieren. 
Copie van 1600.
1370 Juni 27 1 stuk
Van dit stuk is geen regest gemaakt, daar het gedeeltelijk onleesbaar is.

219 Handvest van bedijking van het land tussen den kleinen Waaldam en de plaats, 
waar Ridderkerk vroeger lag. Copie van een in 1651 gemaakt extract uit het 
leenregister.
1403 1 stuk
(Reg. no. 24.)

219A Handvest van bedijking van de uiterlanden voor het land van Zwijndrecht. Extract 
uit het leenregister van Holland, gemaakt in 1633.
1435 1 stuk
(Reg. no. 26.)

220 Machtiging voor Gherit Heynrixz., raad van Dordrecht, om een scheidsrechtelijke 
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uitspraak tussen de ingelanden van Carnisse en Barendrecht eenerzijds en die van 
Pendrecht anderzijds ten uitvoer te helpen brengen.
1495 1 charter
(Reg. no. 36.)

220A Vidimus van de regeering van Dordrecht van het handvest van bedijking d.d. 1332 
Januari 14. (Reg. no. 13.) Extract uit een register dier stad.
1495 1 stuk
(Reg. no. 37.)

221 Vidimus van de regeering van Dordrecht van een handvest van bedijking, met de 
grafelijke goedkeuring. Met 3 copieën uit de 17de eeuw.
1516 1 charter. 4. stukken
(Reg. no. 28, 29 en 40.)

222 Overeenkomst tussen de heeren van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse en 
dijkgraaf, heemraden en ingelanden aldaar, om tot bedijking van de uiterlanden 
van Barendrecht te komen. Met drie 19de-eeuwsche copieën.
1551 4 stukken
(Reg. no. 49.)

222A Handvest ter bedijking van de uiterlanden van Barendrecht. Copieën, 16e en 17e 
eeuw.
1551 5 stukken
(Reg. no. 50.)

223 Huurcedulle van de vogelarij op den ouden dijk van Barendrecht, verhuurd door 
dijkgraven en heemraden van Barendrecht. Copieën.
17e eeuw. 1618 2 stukken

224 Acte, waarbij dijkgraven en hoogdijkheemraden van Oost- en West-Barendrecht en 
Carnisse vaststellen, waar vroeger de Zwijndrechtsche dijk aan den 
Reyerwaardschen dijk vastzat.
1622 1 stuk

225 Stuk betreffende het geschil tussen den waarsman van Barendrecht en de 
erfgenamen van Cornelis Adriaensz. over het maken van een weg.
1625, 1626 1 stuk

226 Stukken betreffende een proces over het bezit van den Uiterdijk tussen dijkgraven 
en heemraden van Oost- en West-Barendracht en Carnisse en den dijkgraaf van 't 
Smeetgensland e. a. voor eenige ingelanden van Oost- en West-Barendrecht. Met 
retroacta.
1623-1628 1 dossier en 1 pak
(Reg. nos. 13, 14 en 25.)
De stukken, geletterd R en V, van de jaren 1628 en 1640 zijn blijkbaar later ingevoegd.

227 Blafferd van de landen, gelegen in het oude Binnen- en Buitenland van Barendrecht
en Carnisse en van de Ziedewy.
1698 1 stuk

228 Extract uit het 100ste-penningboek van de landen gelegen in het Binnen- en 
Buitenland en de Ziedewy.
1699 1 stuk
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229 Attestatie van Hendrik de Vos, timmerman te Dordrecht, over door hem gemaakte 
reparaties aan de Robbenoordsche sluis, in opdracht van dijkgraven en 
hoogdijkheemraden van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse.
1705 1 stuk

230 Attestatie van eenige aan den Hordijk wonende lieden, dat dijkgraven en 
heemraden van Barendrecht de schouw van de bermsloot om het Binnenland van 
Barendrecht en langs den Hordijk hebben.
1705 1 stuk

231 Commissie van het dijkgraafschap van Oost-Barendrecht en de Ziedewy voor Arent 
Maertense door Gecommitteerde Raden, daar de heerlijkheid toen geconfisqueerd 
was.
1607 1 stuk

232 Acte, waarbij Gideon van den Boetzeler, vrijheer van Langerak enz., heer van 
Carnisse, zijn rentmeester machtige aan Arent Maertense den eed als dijkgraaf van 
West-Barendrecht en Carnisse af te nemen. Gelijktijdige copie. Met bijbehoorend 
eedsformulier.
1612 2 stukken

233 Commissie voor het ambt van dijkgraaf van het Binnen- en Buitenland.
(c. 1663.) 1 stuk

234 Lijst van de hoogdijkheemraden van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse.
1559-1627 1 stuk

235 Lijst der heemraden van het Binnen- en Buitenland.
1706-1793 1 stuk

236 Acten van nominatie van hoogdijkheemraden van het Binnen- en Buitenland door 
de ingelanden, met, in margine verkiezing door den heer van Oost-Barendrecht.
1700-1724, 1726, 1727, 1729, 1731, 1734, 1743-1769 55 stukken

237 Acten van nominatie door de ingelanden van hoogdijkheemraden van het Binnen- 
en Buitenland. De jaren 1735, 1738 en 1751 ontbreken.
1707-1795 87 stukken, waarvan eenige in duplo

238 Accoord tussen dijkgraven en hoogdijkheemraden en schouten en heemraden van 
Oost- en West-Barendrecht en Carnisse over de verkiezing van een waarsman.
1616 1 stuk

239 Aanteekening over de verkiezing van een waarsman.
1514-159.(c. 1700.) 1 stuk

240 Aanstelling van den penningmeester van het Binnen- en Buitenland door 
dijkgraven en heemraden. Copie.
1709. z. j. 1 stuk

241 Formulier van eed voor den penningmeester van het Binnen- en Buitenland.
1752 1 stuk

242 Acte van survivance van het dijkbode-ambt op Sebastiaan Outraad, gegeven door 
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de heeren der drie heerlijkheden als opperdijkgraven. Met copie van 1724.
1722 2 stukken

243 Commissie, gegeven door den heer van West-Barendrecht en Carnisse voor het 
ambt van bode van het Binnen- en Buitenland en den Zuidpolder. Copie.
1765 1 stuk

244 Lijsten van de ingelanden van het Binnen- en Buitenland.
1747, 1752 en z. j. 3 stukken
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G. Stukken, behoorende tot het archief van het bestuur van den Zuidpolder onder Oost- en West-Barendrecht en Carnisse.

G. STUKKEN, BEHOORENDE TOT HET ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DEN 
ZUIDPOLDER ONDER OOST- EN WEST-BARENDRECHT EN CARNISSE.

245 Rekening van den rentmeester W. Havius over het beheer van den Zuidpolder over 
1659.
1659 1 stuk

246-264 Rekeningen, afgelegd door den penningmeester van den Zuidpolder, afgehoord 
door dijkgraven en hoogdijkheemraden.
1701-1708, 1711-1721 19 stukken
246 Bestanddeel 1
247 Bestanddeel 2
248 Bestanddeel 3
249 Bestanddeel 4
250 Bestanddeel 5
251 Bestanddeel 6
252 Bestanddeel 7
253 Bestanddeel 8
254 Bestanddeel 9
255 Bestanddeel 10
256 Bestanddeel 11
257 Bestanddeel 12
258 Bestanddeel 13
259 Bestanddeel 14
260 Bestanddeel 15
261 Bestanddeel 16
262 Bestanddeel 17
263 Bestanddeel 18
264 Bestanddeel 19

265-281A Copieën van rekeningen, afgelegd door den penningmeester van den Zuidpolder, 
afgehoord door dijkgraven en hoogdijkheemraden.
1748-1765 18 stukken
265 Bestanddeel 1
266 Bestanddeel 2
267 Bestanddeel 3
268 Bestanddeel 4
269 Bestanddeel 5
270 Bestanddeel 6
271 Bestanddeel 7
272 Bestanddeel 8
273 Bestanddeel 9
274 Bestanddeel 10
275 Bestanddeel 11
276 Bestanddeel 12
277 Bestanddeel 13
278 Bestanddeel 14
279 Bestanddeel 15
280 Bestanddeel 16
281 Bestanddeel 17
281A Bestanddeel 18

282 Concept-brief van den heer van West-Bardendrecht en Carnisse aan dijkgraven en 
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hoogdijkheemraden van den Zuidpolder om mede te deelen, dat hij een volmacht 
zendt voor het afhooren der rekening.
1765 1 stuk

283 Resolutie van ingelanden en bedijkers van gorzen van Oost- en West-Barendrecht 
en Carnisse, aangaand het bedijken der gorzen.
1647 1 stuk

284 Uitspraak van heemraden van den Zuidpolder van Barendrecht in een geschil 
tussen Cornelis de Roovere als heer en dijkgraaf van West-Barendrecht en een 
bewoner van den buitendijk over het onderhouden van den dijk.
1697 1 stuk

285 Huurcedulle van het water, den duiker, den boezem en de haven van den 
Zuidpolder, verhuurd door de heeren van West-Barendrecht en Carnisse. 19de-
eeuwsche copie.
1698 1 stuk

286 Stukken betreffende het geschil van dijkgraven en heemraden van den Zuidpolder 
met den heer van Heinenoord over het leggen van dammen.
1701 4 stukken

287 Stukken betreffende de vacati?n voor het schouwen van den Zuidpolder.
1749 2 stukken

288 Huurcedulle van de vogelarij op de gorzen voor den Zuidpolder langs West-
Barendrecht en Carnisse. verhuurd door dijkgraven en hoogdijkheemraden van den 
Zuidpolder.
1700 1 stuk

289 Brief van dijkgraven en heemraden van den Zuidpolder aan ? over het verkoopen 
van het recht van aanwas. Gelijktijdige copie.
1716 1 stuk
Zeer geschonden.

290 Request van de ingelanden van den Zuidpolder aan Gecommitteerde Raden van 
Holland, om vermindering der verponding op de landen en verhooging daarvan op 
de tienden. 1727. Copie z. j. Met extract uit het quohier der verponding.
1726 2 stukken

291 Beschrijvingsbrief van de ingelanden van den Zuidpolder, om te vergaderen over de
bedijking van eenige gorzen.
1703 1 stuk

292 Acte van nominatie van een dijkgraaf van den Zuidpolder, opgemaakt door den 
heer van Oost-Barendrecht en de vrouwe van West-Barendrecht.
1829 1 stuk

293 Lijst van de heemraden van den Zuidpolder.
1706-1793 1 stuk

294 Acten van nominatie door de ingelanden van heemraden van den Zuidpolder. De 
jaren 1726, 1735, 1740, 1742 en 1743 ontbreken.
1704-1794 83 stukken, waarvan vele in duplo
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295 Acten van nominatie van hoogdijkheemraden van den Zuidpolder met, in margine, 
electie vanwege de vrouwe van Carnisse.
1719 en 1722-1725 5 stukken

296 Acte van electie van hoogheemraden van den Zuidpolder, wegens Oost-
Barendrecht.
1748 1 stuk

297 Brieven van den heer van West-Barendrecht en Carnisse aan J. Bend e. a. over het 
aanstellen van heemraden van den Zuidpolder.
1761 3 stukken

298 Aanteekeningen over een geschil tussen de heeren en de ingelanden over het 
aanstellen van een penningmeester van den Zuidpolder.
1701 2 stukken

299 Commissiën voor het penningmeesterambt van den Zuidpolder. Deels copieën.
1701, 7124, 1748 en 1766 6 stukken

300 Contract tussen de heeren van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse over de 
aanstelling van den penningmeester van den Zuidpolder.
1748 1 stuk

301 Notitie van de inkomsten van het penningmeestersambt van den Zuidpolder over 
de jaren 1749-1763.
1749-1763 1 stuk

302 Lijst van de ingelanden van den Zuidpolder.
Z. j. 1 stuk

--- Kaart van den Zuidpolder van Barendrecht en Carnisse, gemaakt in 1655 door 
Abram de Gelder. Copie.
(17e eeuw) 1 stuk
Voorheen inv. nr. 302A, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 302A

--- Kaart van den Zuidpolder voorzoover gelegen onder Oost-Barendrecht, gemaakt 
door A. de Vries.
1698 1 stuk
Voorheen inv. nr. 303, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 303

--- Kaart van den Zuidpolder, voorzoover gelegen onder Oost-Barendrecht, gemaakt 
door Hendrik Leenheer. (Gecopieerd naar een kaart van A. de Vries van 1698.).
1753 1 stuk
Voorheen inv. nr. 304, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 304

--- Kaart van de bekade gorzen, liggende voor den Zuidpolder van de Barendrechten 
en Carnisse, bedijkt in 1712, nu genaamd den Vreedepolder, gemaakt door Abel de 
Vries.
1714 1 stuk
Voorheen inv. nr. 305, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 305

--- Kaart van den Vreedepolder, gemaakt door Hendrik Leenheer. (Naar een kaart van 
Abel de Vries van 1714.).
1753 1 stuk
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Voorheen inv. nr. 306, aan te vragen als nummer toegang 4.BAF, inv. nr. 306
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H. Stukken, geen betrekking hebbende op een der drie heerlijkheden.

H. STUKKEN, GEEN BETREKKING HEBBENDE OP EEN DER DRIE HEERLIJKHEDEN.

307 Machtiging van het Hof van Holland voor de voogden van Lijsbeth Brandelycx en de
weduwe van Dirck Dircxz. Beest tot grondkaveling.
1560 1 charter
(Reg. no. 52.)

308 Brief van den advocaat De Jonge aan ?............... over de kosten van een proces.
1626 1 stuk

309 Voorschriften, gegeven door dijkgraven en hoogdijkheemraden van Oud- en 
Nieuw- .................. voor het onderhoud der dijken en slooten.
1633 1 stuk

310 Lijst van salaris voor den schout, secretaris en bode van ridderkerk. Copie van 1649.
1645 1 stuk

311 Acte van aanbesteding van het timmerwerk aan een huis aan den Hordijk voor de 
vrouwe van Hardinxveld.
1675 1 stuk

312 Sententie van den Hoogen Raad van Holland in het proces over visscherij tussen 
Johan de Mey, heer van IJselmonde, en de Rekenkamer der domeinen van Holland. 
Copie z. j.
1698 1 stuk

313 Stukken, behoorende tot het proces over het uitsteken van dammen tussen den 
heer van Oost-IJselmonde en dijkgraven en heemraden van het Oost-Zomerland 
van Heinenoord.
1703 3 stukken

314 Aanteekening aangaande den oorsprong van den naam Veerenambacht.
(c. 1700.) 1 stuk

315 Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen den baljuw van 
Zuid-Holland en ambachtsvrouw en schout van Meerdervoort over het recht om 
verstoring van de Zondagsrust te beboeten.
1780 4 stukken

316 Stamboom van de familie Van der Mijle, ter verklaring van hun vischrechten.
1852 1 stuk

317 Onleesbare stukken.
1 portefeuille

Niet raadpleegbaar
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Aanvulling 2010

AANVULLING 2010
Van het Gemeentearchief Rotterdam.

318 Lijst van de eigendomspapieren uit de jaren 1593-1701 van de woning Dierestein 
gelegen in de heerlijkheid Oost-Barendrecht met bijbehorende landerijen in Oost- 
en West-Barendrecht en Carnisse. [18de eeuw} .
18e eeuw 1 katern
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Bijlagen

B I J L A G E N
Regesten

REGESTEN

37a. 1501 december 1.
Peterus de Accolitis u.j.d., pauselijk kapelaan en auditor, stelt, gezien het verzoekschrift van Johannes 
van der Does en de pauselijke beschikking daarop, gezien de definitieve sententie van Hieronimus de 
Porcharius, pauselijk auditor, gezien het verzoek om appèl hiertegen, eveneens van Johannes van der 
does, met pauselijke beschikking, en gezien tenslotte het verzoekschrift van de tegenstanders Johannes 
de Wassenaer, ridder, Jacobus de Menebecke en Elizabetha de Loen, vrouwe van Morkercken, met 
pauselijke beschikking, alles betreffende een geschil over het bezit van de koren- en smaltienden van 
Oost- en West-Barendrecht en Carnisse, de kosten van dit proces vast en veroordeelt Johannes van der 
Does deze te betalen.

Sub anno a navitatie domini millesimo quingentesimo primo indictione quarta die vero 
mercurri prima Mensis decembris pontificatus prefati sancitissimi christo patris et domini 
Alexandri divina providentia pape sexti anno decimo.
In een notarieel instrument van notari Regnerus Regneri Overhoff ( Inv. no. 88A.1 ).Met de resten 
van het zegel van Petrus de Accolitis in rode was en de signatuur van de notaris.
Hieraan is gehecht het charter van 1502 oktober 14 (reg. no. 37b).

37B. 1502 oktober 14.
Het Hof van Holland geeft aan de vrouwe van Wassenaer toestemming het vonnis, genoemd in reg.no.
37a ten uitvoer te leggen.

Aldus gedaen upten dach ende jair als boven (den XIIIIen dach van october anno 
vijfthienhonderd ende twee)
Oorspr. ( Inv. no. 88A.2 ). Met de handtekening van de secretaris mr. Vranck van Messe
Gehecht aan het charter van 1501 december 1 (reg. no. 37a).

1. 1264 Februari 18.
Abt en convent van S. Paulus in Traiectum beleenen Theodericus de Reden met het derde deel van de 
tienden in Berendrech in het ambacht van Theodericus, waarvan het secundaire deel aan Nicholaus de 
Berendrech behoort, maar behouden aan zich de smaltienden en het patronaatsrecht van de te stichten
kerk, waarvoor Theodericus de bijbehoorende goederen en tienden aan het bestuur van den abt 
overdraagt, terwijl hij voor zich en zijn nakomelingen van alle rechten op die goederen afstand doet.

Datum anno Domini Mo ducentesimo sexagesimo quarto duodecimo Kal. Marcii.
Oorspr. ( Inv. no. 85.2 ).Met geschonden zegel van den abt in groene was; met contrazegel. Het 
zegel van het convent verloren.

2.. 1273 mei 6.
Daniël van der Merwede oorkondt van den abt van S. Paulus in Traiectum het derde deel van de 
tienden, die deze in Daniels ambacht Kernisse heeft, in leen ontvangen te hebben, tegen belofte om 
aan het innen van het overige ? deel en het collatierecht van den abt niets in den weg te zullen leggen.

Anno Domini ducentesimo septuagesimo tertio sabbato post inventionem sancte crucis.
Afschrift in Inv. no. 112, fol. 22vo.

3.. 1311 mei 30
Geraerdt, heer van Hoorne, van Altena en van Perweys, oorkondt, dat heer Diederick van Rieden en Jan
Clauwers zoone van Barendrecht het ambacht van Barendrecht van hem in leen hebben, begrensd door
IJsselmonde, Riederambacht en Heer-Damasambacht, op de wijze als onlangs wettelijk is vastgesteld.

Dusent driehondert ende elf in Pinxterdage.
Afschrift in Inv. no. 112, fol. 9 ro.

4.. 1320 juni 28
Gheraet, heer van Hoerne, van Althena, van Parveys en van Haerlaer, beleent heer Dederic van Riede, 
ridder met 20 gaarden land in Barendrecht, die van Heynnen van Waes zijn, en met het ambacht van 
Berendrecht, zóó, dat de rechter van de heer van Hoerne de boeten van 2 schellingen mag 
kwijtschelden, maar van de betaalde boeten 2/3 deel aan heer Dedric moet geven, die bovendien 30 
schellingen 's jaars van de bede van Berendrecht krijgt, terwijl heer Gheraet lossen zal het derde deel 
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van het ambacht Berendrecht, door heer Dederic verkocht aan Gelis van Berendrecht, in wins plaats hij,
heer Dederic, een man zal zetten

Dertienhondert ende twintich des Zaterdaghes na Sinte Jans dach te middezomer.
Oorspr. ( Inv. no. 1 ). Met zeer geschonden zegel van den heer van Hoerne (?); met contrazegel in 
groene was.
Aschrift in ( Inv. no. 112 ) fol 9 v.

5.. 1320 juli 14.
Gheraet, heer van Hoerne, van Altena, van Parweis en van Heerlaer, beleent heer Didderic van Riede, 
ridder, met vijf viertel lands in het ambacht Barendrecht, die Heine van Waes van heer Didderic in leen 
houdt.

Dertienhondert ende twintich des Manendaghes na Sinte Margriten dach.
1. Oorspr. Inv. no. 2. Met resten van het zegel van den heer van Hoerne in groene was.
2. Afschrift in Inv. no. 112, fol. 9 vo.

6.. 1320 September 16.
Leenmannen van Gijsbrecht 1), heer van Hoorne, van Altena, van Perveys en van Herlaer, oorkonden, 
dat Diederich, heer van Riede, opgedragen heeft aan heer Geerade voornoemd het ambacht van 
Barendrecht, gelegen tusschen Jan-Clauwerszoonsambacht en het ambacht van Riede, en al het 
andere goed, dat hij van hem in leen hield.

MCCC en twintich op Sinte Lambrechts avont.
Afschrift in Inv. no. 112, fol. 9 ro.
1) lees: Geraerdt.

7.. 1321 mei 17..
Gheeraet, heer van Hoerne, van Altena, van Perveys en van Haerlaer, beleent Jan heren Gillys' zoon, 
poorter in Dordrecht, met het ambacht van Barendrecht, zooals heer Dideric van Riede, ridder, het hem 
opgedragen heeft, met de manschap van Heinen van Waes voor de vijf viertel lands.

MCCC ende een ende twintich des Sondaghes na Sinte Servaes' daghe.
Oorspr. Inv. no. 3. Met resten van het zegel van den heer van Hoerne in groene was.

8.. 1321 augustus 6.
Willem, graaf. van Heynnegouwen etc., bekrachtigt den koop van het ambacht Barendrecht door Jan 
heren Gillys' zoon.

Dordrecht des Donredaghes na Sinte Pieters daghe ten ingaenden oest in 't jaer ons heren 
MCCC ende een ende twintich.
1. Oorspr. Inv. no. 4. Met geschonden zegel van graaf Willem in groene was.
2. Afschrift in Inv. no. 10 en in Inv. no. 112, fol. 10 ro.
Afgedrukt bij Oudenhoven: Zuydt Hollandt, p. 275.

8.. 1321 augustus 6.
Willem, graaf. van Heynnegouwen etc., bekrachtigt den koop van het ambacht Barendrecht door Jan 
heren Gillys' zoon.

Dordrecht des Donredaghes na Sinte Pieters daghe ten ingaenden oest in 't jaer ons heren 
MCCC ende een ende twintich.
1. Oorspr. Inv. no. 4. Met geschonden zegel van graaf Willem in groene was.
2. Afschrift in Inv. no. 10 en in Inv. no. 112, fol. 10 ro.
Afgedrukt bij Oudenhoven: Zuydt Hollandt, p. 275.

9..  1324 Augustus 25.
Willem, graaf van Henegouwen etc., pacht met toestemming van zijn neef Johann van Diest, bisschop 
van Utrecht, voor eeuwig van abt en convent van S. Pouwels te Utrecht al hun goed in Swindrecht en 
Heer-Heyenland 1) en in het land tusschen de Merwede en de Dubbel, strekkende tot Barendrecht, en 
tusschen Ryderwaert en Dordrecht, met alle rechten, er aan verbonden, voor 100 pond zwarte 
tournoysen.

MCCC. XXIIII des andere daegs na Sinte Bartholomeus' dage.
Afschrift in Inv. no. 112, fol. 21 vo.
1) In margine: nu Heerjansdam.

10..  1326 april 4.
Broeder Barnaert, gardiaan der Minderbroeders in Dordraech, vidimeert de oorkonde d.d. 1321 Mei 17. 
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(regest no. 7).
MCCC ende seisestwintich des iersten Vridaghes in Aprille.
1. Oorspr. Inv. no. 5. Het zegel van broeder Barnaert verloren.
2. Afschrift in Inv. no. 112, fol. 10 ro.

11. 1327 December 12.
Gheernant van Kalinchem, abt van Sente Pouwels te Utrecht, beleent Jan heren Gillys' zoon, poorter in 
Dordrecht, met de smaltienden onder Berendrecht en Karnisse, waarmee zijn voorganger Henric hem al
beleend had.

Dusent driehondert ende seven ende twintich op den Saterdach na onser vrouwen dach 
verholen.
Oorspr. ( Inv. no. 86.1 ). Met rest van het zegel van den abt in groene was
Afschrift in ( Inv. no. 112 ) fol 19r.

12. 1328 Mei 24.
Ghernant van Calinghem, abt van Sinte Pouwels te Utrecht, beleent met het derde deel van de tienden 
te Berendrecht, opgedragen door heer Diederic van Reyde, ridder, en gelegen in het gerecht van Johan 
here Gillys' zoon, diens oudsten zoon Gillys, op voorwaarde, dat deze bij den dood van zijn vader het 
leen weer opdragen zal, waarmee dan zijn oudste broeder of een zijner naaste erfgenamen beleend zal 
worden.

Dusent drihondert achte ende twintich des Dinsedaghes na Pincterdaghes.
Oorspr. ( Inv. no. 85.1 ). Met rest van het zegel van den abt in groene was
Afschrift in ( Inv. no. 112 ) fol 20r.

13..  1331 januari 14.
Willem, graaf van Holland etc., oorkondt, dat hij na overleg met zijn gemeenen raad Zwindrecht zal 
uitgeven tot indijking volgens het Zeeuwsche recht, met bepalingen over de te vormen ambachten, het 
aanstellen der dijkgraven en de op te brengen pacht.

Gegeven tot Bruyssel op Sinte Pontiaens dach in 't jaer ons Heeren duysent CCC ende een 
ende dertich. 1)
Afschrft in Inv. no. 226.
1) Moet. zijn 1330.

14.. 1331 januari 14.
Willem, graaf van Hollandt etc., beveelt Jan van Sassenaem, baljuw, Jan Sart Gieliszoon, rentmeester 
van Zuythollandt, Ingelbrecht, rentmeester van Noorthollandt, Jan Henricxzoon, rentmeester van 
Bywesterschelt, Willem Janszoon van Swanenburch, Jan Willemszoon van Bordendam, Aert 
Ghysenszoon en Gerit Alewijnszoon van Leyden, om op Maria Lichtmis eerstkomende te Dordrecht het 
land van Swindrecht ter bedijking uit te geven.

Gegeven te Bruyssel op Sinte Pontiaens dach in 't jaer ons Heeren MCCC ende dertich.
Afschrift in Inv. no. 226.

15.. 1333 April 8.
Willem, graaf van Henegouwen etc., bepaalt op versoek van de inwoners van Riederambachte en van 
Zwindrecht, dat die van Rieden een sluis moeten leggen in den dam, die op den uiterdijk uitkomt aan 
de zijde van den Riederweert, met uitvoerige voorschriften, wat in geval van herstellingen aan deze 
sluis of overstrooming gedaan moet worden.

Des Donredaghes nae Paesdagh in anno XXXIII.
Extract uit het leenregister van Holland van 1633, Inv. no. 217.

16.. 1333 mei 6.
Willem, graaf van Henegouwen etc., oorkondt, dat hij den uiterdijk van Henegouwen etc., oorkondt, 
dat hij den uiterdijk van Riederwaert, tusschen de twee Waildammen liggende, aan de geërfden in den 
Riederwaert, in vrij eigendom verkocht heeft.

Des Donredaghes na Meydach in 't jaer ons Heeren MCCC drye ende dertich.
Extract uit het leenregister van Holland van 1633. Inv. no. 217a.

17. 1342 October 12.
Herman Wolf, abt van Sinte Pouwels te Utrecht, beleent jonkvrouw Machteld Gylys heren Jans zoon 
dochter met de smaltienden in Berendrecht en Karnisse, zooals haar vader die in leen gehad heeft.
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Dertienhondert ende twe ende viertich des Saterdaghes na Sinte Victoers dach..
Oorspr. ( Inv. no. 86.2 ). Met rest van het zegel van den abt in groene was
Afschrift in ( Inv. no. 112 ) fol 20v.

18..  1346 juli 25.
Margriete, keizerin van Romen etc., bekrachtigt den koop van het ambacht Barendrecht ten behoeve 
van jonkvrouw Machteld Gillys heren Jans zoon dochter, dat bij Gillys' dood weer aan den heer van 
Hoerne was gekomen, benevens den koop van andere leengoederen, door Machtelds ouders van eenig 
heer van der Lecke gekocht.

In die Haghe in 't jaer ons Heeren MCCC ses ende viertich op Sinte Jacobs dach.
1. Oorspr. Inv. no. 6. Met geschonden zegel van de Keizerin in roode was.
2. Afschrift in Inv. no. 112, fol. 10 vo.

19.. 1357 augustus 3.
Daniel van der Merwede, ridder, en Margriet van Steyne, zijn vrouw, oorkonden, dat zij van abt en 
convent van Sinte Pouwels te Utrecht de korentienden van Barendrecht en Kernisse, zoolang als zij zelf 
en hun oudste zoon of dochter leven, gepacht hebben.

Duysent driehondert seven en vijftich, des Donredaeghs nae Sinte Peters dach ad vincula.
Afschrift in Inv. no. 112, fol. 21 ro.

20.. 1361 juli 26.
Jan van Oen, abt van S. Pouwels te Utrecht, beleent heer Jan van Rosendael, ridder, met de tienden in 
Oost-Barendrecht, welk ambacht aan den heer van Wassenaer behoort, in West-Barendrecht, ook 
genoemd Clawaerts ambacht van den Poel, en in heer Daniels ambacht van de Merwede, dat men 
noemt Carnesse.

Dusent driehondert eenentsestich des andere daege na Sinte Jacops dage mit in den zomer.
Afschrift in Inv. no. 112, fol. 21 ro.

21.. 1361 september 7.
Johan van Oene, abt van Sinte Pouwels te Utrecht, beleent heer Dyderic van Wassenaer, burggraaf van 
Leyden, als woogd van zijn vrouw Mechteld met alle tieden, groot en klein, in Berendrecht en Karnesse, 
welke Mechteld's vader in leen heeft gehad, bij haar dood door haar nakomelingen te verzoeken met 
dubbele heergewaden.

Dusent dryehondert een ende tsestich op onser vrouwen avond nativitatis.
1. Oorspr. Inv. no. 87. Met geschonden zegel van den abt in groene was.
2. Afschrift in Inv. no. 112, fol. 22 vo.

22..  1369 juli 8.
Willem, heer van Hoorne en van Altena, beleent Wouter van den Wale, zijn neef, met de goederen, 
waarmee diens ouders beleend zijn geweest, nl. alle visscherjen, stalen, zegenworpen voor Barendrecht,
en voorts het land, ambachten, tienden, vogelarijen en verder toebehooren, strekkende van Willems 
lande van Wilnesse in de Mile tot aan het goed van Schobben en van Everacken tot Heynkensoert toe, 
met een stuk land, genaamd De Nesse, met zijn visscherijen bij Swindrecht tusschen den Devel en den 
Wale.

MCCC neghen ende tsestich des Sonnendage nae Sinte Maertyns dach translatio.
Afschrift van een extract uit het leenregister van Holland. Inv. no. 10.
2. Afschrift in Inv. no. 112, fol. 25.
Afgedrukt bij Oudenhoven: Zuidt-Hollandt, p. 275.

23.. z.d.
Wouter van der Wael erkent in leen ontvangen te hebben van den heer van "Oestvant" alle goederen, 
genoemd in de oorkonde d.d. 1369 Juli 8. (Reg. no. 22.)

1. Afschrift van een extract uit het leenregister van Holland. Inv. no. 10.
2. Afschrift in Inv. no. 112, fol. 25 ro.
Afgedrukt bij Oudenhoven: Zuydt-Hollandt, p. 276.

24.. 1403 december 9..
Aelbrecht, graaf van Holland etc., geeft dijkrecht aan de geërfden tusschen den kleinen Waeldam en de 
plaats, waar Riederkerk vroeger lag, waarbij het Zuidhollandsche recht zal worden gevolgd met 
uitvoerige bepalingen over dijkage, bestuur en uitgifte van land, terwijl Harmen Vinck tot dijkgraaf 
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wordt aangesteld, totdat hij het geld, dat hij voor bedijking heeft uitgegeven, heeft terugontvangen.
Gegeven in den Haghe opten negenden dach in Decembri in 't jaer ons Heeren duysent 
vierhondert ende drye.
Afschrift van een extract uit het register van Holland van 1650. Inv. no. 219.
Afgedrukt bij Oudenhoven: Zuidt-Holland, p. 253.

25.. 1413 Juli 25.
Willem, graaf van Holland etc., geeft aan de heeren en ambachtsheeren in den Alblasserwaerdt de 
goederen van Ghiessen, door Aernt van Leyenberch en Jan van Langrake hem overgegeven, te weten 
van Alblas, Alblasserdam, Ghiessendam en Molenaersgrave met alle toebehooren, met verlof ze weer 
over te geven, wanneer zij den dijk niet kunnen houden.

Gegeven in den Haghe op Synte Jacobs dach apostel anno XIIII C XIII.
Extract in Inv. no. 226.

26..  1435 November 17.
Philips, hertog van Bourgondiën etc., geeft aan Floris van Kiefhoeck om de bedijken de uiterlanden, 
gelegen voor het land van Zwindrecht tot aan den kleinen Waeldam genaamd Dappersdam, en 
verpacht hem alle tienden, die daar zullen komen te vallen.

Gegeven opten XVIIten dach van Novembris in 't jaer ons Heeren duysent vyerhondert vijf 
ende dertich.
Extract uit een register van Holland van 1633. Inv. no 219a.

27..  1442 (1443?) April 13..
Philips, hertog van Bourgondiën etc., beleent Jacob van Mynnenbeke Dammis, zoon met het ambacht 
West-Barendrecht, met visscherij enz., opgedragen door Jan van Culenburch en met het korte ambacht 
van Zwindrecht, opgedragen door Robbrecht van Drongelen.

Den dertienden dach in Aprill int jaer ons Heeren dusent vierhondert twee ende vertich na 
den loep van onsen hoven.
1. Afschrift gecollationneerd door den notaris Adrianus Braet. Inv. no. 133.
2. Afschrift gecollationneerd door ...... Duyst. Inv. no 133.

28.. 1483 December 20.
Johan, heer van Wassenaer etc., ambachtsheer van Oost-Barendrecht, Elizabet van Loon etc., 
ambachtsvrouwe van Carnisse, en Jacop Damas' zoon, ambachtsheer van West-Barendrecht, komen 
overeen met de ingelanden der drie ambachten tot bedijking van het uiterland over te gaan, volgens de 
handvesten van den Ridderwaert, behalve eenige uitvoerig beschreven punten van bestuur en 
afwatering.

Binnen der stede van Dordrecht in den jaer ons Heren duysent vierhondert drie ende tachtich 
opten twintichsten dach in December
Gevidimeerd in den brief d.d. 1516 Juni 21. (Reg. no. 40.)
Afgedrukt bij Oudenhoven: Zuidt-Hollandt, p. 277.

29.. 1484 juni 14.
Maximiliaen en Phillips, hertogen van Oistenrijck etc., keuren de overeenkomst d.d. 1483 December 20 
(reg. no. 28) goed.

Upten XIIIIe dach in Junio int jair ons Heeren duysent vierhondert vier ende tachtich.
Gevidimeerd in den brief d.d. 1516 Juni 21. (Reg. no. 40.)
Afgedrukt bij Oudenhoven: Zuydt-Hollandt, p. 279.

30. 1486 juli 20.
De abt van Sinte Pouwels te Utrecht beleent Johan, heer van Wassenaer, van Catwijck, van Voorscoeten
en burggraaf van Leyden, met de koren- en smaltienden van Barendrecht, die ongeveer 60 jaar 
onbedijkt hebben gelegen en nu weer bedijkt zijn.

Dusent vierhondert ses ende tachtentich opten twintichsten dach in Julio.
Oorspr. ( Inv. no. 88 ). Het zegel van de abt verloren.
Afschrift in Inv. no. 11 , fol. 23r.

31.. 1487 februari 5.
Maximiliaen, Roomsch koning, en Philips, aartshertog van Oistenrijck etc., beleenen Adriaen Pieters 
zoon met de visscherij van West Barendrecht, opgedragen door Jacob Jacobszoon van Minnebeke, die 



48 Heerlijkheid Barendrecht 3.19.06

of wiens erfgenamen binnen 12 jaar de visscherij kunnen terugkoopen, welke dan weer één leen zal 
uitmaken met het ambacht West-Barendrecht.

Upten vijften dach van Februario in 't jair ons Heeren duysent vierhondert zeven ende tachtich
na de loep van onsen hove.
Oorspr. Inv. no. 163. Met rest van het signet der aarthertogen in roode was, wegens afwezigheid 
van het grootzegel.

32.. 1487 September 21.
Johan, heer van Wassenaer, van Catwijck, van Voorschoten en burggraaf van Leyden beleent Pieter 
Dammas' zoon met de vogelarij en visscherij van zijn land in de heerlijkheid Oost-Barendrecht.

Opten XXIen dach Septembris int jaer veerthienhondert seven ende tachtich.
Afschrift in Inv. no. 77.

33. 1492 November 2.
Maximiliaen, Roomsch koning etc., en Philips, aartshertog van Oistenrijck etc., verbieden Gheryt ter 
Heerenhoven, deken van Reys en kanonnik van den Dom te Utrecht, zich krachtens zijn ambt van 
delegaat te bemoeien met geschillen tusschen den heer van Wassenaer, heer van Barendrecht de 
vrouwe van Moerkerke, vrouwe van Kernisse, en Jacob Jacobs zoon van Minnebelke, heer van West-
Barendrecht.

Upten tweesten dach van Novembry in 't jaer ons Heeren duysent vierhondert twee ende 
tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 134.2 ).Het signet van Maximiliaan verloren.
Afschrift in Inv. no. 11 , fol. 12

34.. 1491 Mei 4.
Maximiliaen, Roomsch koning etc., en Philips, aartshertog van Oostenrijk etc., beleenen Elisabeth van 
Loon, vrouwe van Moerkerken, met de ambachtsheerlijkheid West-Barendrecht, opgedragen door 
Jacob Jacops zoon.

Den vierden dach in Meye in 't jaer XIIIIc een ende tnegentich
Oorspr. ( Inv. no. 134.1 ).Met signet van Maximiliaan in roode was.
Transfix van het charter d.d. 1491 Maart 12. (Reg. no. 33.)

35. 1492 november 2
Maximiliaen, Roomsch koning etc., en Philips, aartshertog van Oistenrijck etc., verbieden Gheryt ter 
Heerenhoven, deken van Reys en kanonnik van den Dom te Utrecht, zich krachtens zijn ambt van 
delegaat te bemoeien met geschillen tusschen den heer van Wassenaer, heer van Barendrecht de 
vrouwe van Moerkerke, vrouwe van Kernisse, en Jacob Jacobs zoon van Minnebelke, heer van West-
Barendrecht.

Upten tweesten dach van Novembry in 't jaer ons Heeren duysent vierhondert twee ende 
tnegentich.
Oorspr. ( Inv. no. 7 ). Het signet van Maximiliaan verloren.
Aschrift in ( Inv. no. 112 ) fol 12.

36.. 1495 april 26..
Burgemeesters, schepenen en raad van Dordrecht oorkonden den stadhouder-generaal of den heeren 
van den rade in Hollant, dat de dekens van de gilden van St. Pieter, St. Sebastiaan, St. Katerynen in de 
Nieuwe Kerk te Dordrecht Gherit Heynriks zoon, raad der stad, machtigen de uitspraak tusschen de 
ingelanden van Carniss en Barendrecht eenerzijds en die van Peyndrecht anderzijds ten uitvoer te 
helpen brengen.

MCCCC vijff ende tnegentich opten zessentwintichsten dach in Aprille.
Oorspr. Inv. no. 220. Het stadszegel verloren.

37.. 1495 augustus 10.
Burgemeesters, schepenen en raad van Dordrecht vidimeeren de oorkonde d.d. 1332 Januari 14. (Reg. 
no. 13.)

Duysent vyerhondert vijff ende tnegentich den thiensten dagh in Augusto.
Extract uit een register van Dordrecht. Inv. no. 220a.

38.. 1515? januari 16.
Karel, prins van Spaengnen etc., beleent heer Lodewijck van Praet en van Moerkereken, ridder, met de 
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heerlijkheid West-Barendrecht met toebehooren, uitgezonderd visscherij, vogelarij, stalen, veenen en 
uitgorzen, koren- en smaltienden binnendijks en die later buitendijks zullen vallen, zooals zij moeder 
Elizabeth van Loon, vrouwe van Moerkerken, het in leen gehad heeft, en bovendien met de 
smaltienden van West-Barendrecht, die zijn moeder ook in leen heeft gehouden.

Den XVIe Januario anno XV C vijftien stilo curie Hollandie.
Oorspr. Inv. no. 135. Met geschonden zegel van Karel in roode was.

39. 1516 April 8.
Willem van Nyerkercke, abt van Sinte Pouwels te Utrecht, beleent Johan van Wassenaere, burggraaf 
van Leyden, met de koren- en smaltienden, groot en klein, van Barendrecht, zooals zijn vader Johan 
van Wassenare etc. die in leen heeft gehad.

Duysent vijfhonderd ende sestien opten achten dach van Aprill.
Oorspr. ( Inv. no. 88.2 ). Met het geschonden zegel van den abt in roode was.
Afschrift in Inv. no. 112 , fol. 23r.

40.. 1516 juni 21.
Burgemeesters, schepenen en raad van Dordrecht vidimeeren de oorkonden d.d. 1483 December 20 en 
1484 Juni 14. (Reg. nos. 28 en 29.)

Vijftienhondert ende sesthien opten een ende twintichsten dach in Junio.
Oorspr. Inv. no. 221. Met geschonden zegel ad causas van Dordrecht in groene was.

41.. 1525 mei 19.
Matheus van Goch, abt van Sinte Pouwell te Utrecht, oorkondt, daar sommigen zijn recht in twijfel 
trekken, dat Josyne van Egmondt, vrouwe van Wassenaer etc., de koren- en smaltienden van 
Barendrecht van de abdij in leen gevraagd heeft. zonder iemands recht daarbij te willen benadeelen.

Duysent vijffhondert vijff ende twyntich den negenthienden dach van Mey.
1. Oorspr. Inv. no. 89. Het zegel van den abt verloren.
2. Afschrift in Inv. no. 112, fol. 23 vo.

42. 1525 Mei 19.
Matheus van Goch, abt van Sinte Pouwell binnen Utrecht, beleent Josyne van Egmondt, vrouwe van 
Wassenaer, burggravin van Leyden etc., weduwe van Johan van Wassenaer, ten behoeve van haar 
dochter Maria van Wassenaer met de koren- en smaltienden, groot en klein, van Barendrecht tot een 
onversterfelijk erfleen.

Dusent vijffhondert vijff ende twyntich den negenthienden dach van Mey.
Oorspr. ( Inv. no. 88.3 ). Met het geschonden zegel van den abt in roode was.
Afschrift in Inv. no. 112 , fol. 23v.

43.. 1525 september 12.
Karel, Roomsch keizer etc., beleent zijn nicht Maria van Wassenaer met de heerlijkheid Barendrecht, 
sluis, visscherij, vogelarij. smaltienden in Carnisse en in den polder, een deel in Tyselinxwaert, den 
uiterdijk van Barendrecht, de korentienden van Barendrecht, Muesinckbroeck en Bolnisse, haar 
aangekomen door den dood van haar vader.

XII in Septembri XV C vijffentwintich.
1. Extracten uit het leenregister van Holland van 1623 en 1643. Inv. no. 9.
2. Afschrift in Inv. no. 112, fol. 11 ro.

44.. 1526 maart.
Schepenen van Dordrecht oorkonden, dat de erfgenamen van Pieter Dammas' zoon, burgemeester van 
Dordrecht, voor hen verschenen zijn ter verdeeling der erfenis, waarbij Cornelia Aert Kernstens, weduwe
van Pieter Dammas' zoon gekregen heeft de helft van de uiterlanden en aanwassen, die hij had in 
Oost-Barendrecht, West-Barendrecht, Carnisse, Veerenambacht, Wassenaersambacht en 
daaromtrent.

Duysent vijffhondert ses ende twintich op den ...... dach van Meerte.
Afschrift van een extract uit den origineelen vertichtingsbrief in Inv. no. 77.

45.. 1545 mei 1.
De baljuw van Zuyd-Holland gelast Gerrit Pietersz den schouten aan te zeggen, dat zij hun 
ambachtsheeren moeten waarschuwen een gewaarden rechter aan te stellen, die iedere veertien dagen 
ter hooger vierschaer moet komen om aan te brengen wat binnen zijn gebied geschiedt is, hetzij 
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crimineel of civiel.
Dordrecht opten Meydag in 't jaar onses Heeren 1545.
Afschrift uit de 18de eeuw. Inv. no. 130.

46. 1545 October 25.
Gheryt van der Nyekerck, abt van S. Pauwels te Utrecht, beleent Philips van Ligne, heer tot Wassenaer, 
burggraaf van Leyden etc., met de koren- en smaltienden, groot en klein, van Barendrecht, zooals zijn 
moeder Maria van Wassenaer die in leen heeft gehad.

Duysent vijffhondert vyve ende veertich opten vive ende twyntichsten dach van Octobri.
Oorspr. ( Inv. no. 88 ). Met rest van het zegel van den abt in roode was.
Afschrift in Inv. no. 112 , fol. 24r.

47. 1546 November 5.
Wessel van Boetseler, heer van Asperen, echtgenoot van de oudste zuster van Lodewijck van 
Moerkercken, in het Oosten gestorven, koopt voor 25 carolusguldens van den Keizer diens recht op 
Lodewijcks nalatenschap, nl. de heerlijkheid West-Barendrecht met eenige bijbehoorende goederen.

Opten vijfden in Novembri XVc zessenveertich..
Oorspr. ( Inv. no. 136.2 ).In dorso quitantie voor de koopsom van den ontvanger der exploiten aan 
het Hof van Hollend, d.d. 1547 Januari 22.
Met transfix, d.d. 1546 November 6 (reg. no. 48).

48. 1546 November 6.
Karel, Roomsch keizer etc., beleent Fransoize van Praet, vrouw van Wessel van der Bootselaer, heer van
Asperen, met de heerlijkheid West-Barendrecht zonder visscherij etc. (als in reg. no. 15), en met de 
smaltienden, die er nu zijn of in onbedijkt land komen zullen, en evenzoo de korentienden met de 
rechten, die Jacob van Minnebeek aan deze tienden buitendijks hebben mag.

Den VIden November in 't jaer ons Heeren duysent vijffhondert ses en viertich.
Oorspr. ( Inv. no. 136.1 ).Met geschonden zegel van het leenhof van Holland in roode was.
Transfix van het charter d.d. 1546 November 5 (reg. no. 47).

49.. 1551 januari 30.
Wessel van den Boetselaer, heer tot Asperen tot Langerack etc., ambachtsheer van West-Barendrecht 
en Carnisse. Herman van Bronckhorst, heer tot Batenborch en tot Steyn etc., namens het huis van 
Moerkercken, en Jacques, graaf van Lynges, als vader en voogd van Philips van Lynges heer van 
Wassenaer, ambachtsheer van Oest-Barendrecht komen overeen met dijkgraaf, heemraden en 
ingelanden van Barendrecht om het uiterland van Barendrecht te bedijken op dezelfde voorwaarden 
als beschreven is in de oorkonde d.d. 1483 December 20. (Reg. no. 28.)

Den XXXen dach in Januario anno duyssent vijffhondert vijftig nae 't seryven 's hoefs van 
Holland.
1. Oorspr. Inv. no. 222. Met handteekeningen van de deelnemers.
2. Afschrift van 1845.

50..  1551 november 6.
Kaerle, Roomsch keizer etc., bevestigt op verzoek van heeren en ingelanden van Barendrecht de 
handvesten ter bedijking van 1403 en 1484, en geeft een nieuw handvest voor het nu te bedijken land, 
met uitvoerige voorschriften.

Gegeven in onsen stadt van Bruessele den sesten van Novembry in 't jaer ons Heren duysent 
vijffhondert ende een ende vijftich.
1. Afschrift uit de 16de en 17de eeuw. 5 stukken. Inv. no. 222a.
2. Afschrift in Inv. no. 112, fol. 43 ro.

51.. 1558 april 13.
Schout, heemraden en eenige inwoners van Oost-Barendrecht getuigen, dat het huis van Gerit Ariens 
zoon, dat vroeger in IJsselmonde lag, na de overstrooming 6 jaar geleden, verplaatst is en nu onder 
Oost-Barendrecht behoort.

Duysent vijffhondert acht ende vijftich den XIIIen Aprilis.
Oorspr. ( Inv. no. 99 ). Met opgedrukt zegel van een der heemraden; dat van den schout en een 
heemraad verloren.

52.. . 1560 april 29.
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Het Hof van Holland machtigt de voogden van Lijsbeth Brandelycx en de weduwe van Dirck Dircxzoon 
Beest tot grondkaveling van zekere niet nader aangeduide stukken land.

Den XXIX Aprilis anno XVc LX
Oorspr. Inv. no. 307 . Met handteekening van den secretaris W. de Berendrecht.

53.. 1563 juli 1.
Phillips, koning van Castilliën etc., beleent jonker Kaerl van Bronchorst en van Battenburch met de 
heerlijkheid West-Barendrecht zonder visscherij etc. (als in reg. no. 4), opgedragen door zijn moeder 
Petronella van Praet, douairière van Battenburch en Steyn.

Den eersten Julii in 't jaer ons Heeren duysent vijffhondert drie ende tsestich.
Oorspr. Inv. no. 137 . Met geschonden zegel van het leenhof van Holland in roode was, met 
contrazegel.

54..  1572 April 1.
Dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden van de Zyedewy besluiten dezen polder geheel af te 
scheiden van de waterloozingen van Swindrecht, en een sluis in den zeedijk te maken en sluiten met 
dijkgraaf en heemraden van Barendrecht een overeenkomst over de afwatering hunner polders.

Den eersten dach van April XVc een ende tseventich naer 't schryven 's hoefs van Holland.
Oorspr. Inv. no. 197. Met resten van 9 zegels in groene was.

55..  1586 maart 17
De Staten van Holland staan de ingelanden van de Sydewy in de heerlijkheid Barendrecht, die wegens 
de afwezigheid van den heer van Linge geconfisqueerd is, tot voor 12 jaar de tienden af te koopen 
wegens het maken van een nieuwen watermolen.

Den XVIIen Martii XVc sesentachtich
Afschrift van 1669, door vuur geschonden. Inv. no. 203.
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