
Hof van Holland: Decreten  Periode: 1523 - 1810 

Datum decreet Namen eigenaren Namen kopers Onroerend- en roerend goed 

1559-04-29 Maerten Willemszn. mede deurwaarder 7 hond leens gelegen in de Muijlkers 

Koudendussen belent ten zuiden tot de gemeene weetering toe, te leen gehouden van joncker Pieter 

van Cheuw, heer tot Werkendam 

1563-03-21 Maritje Dircxsdr, de weduwe van Jasper Dircxsz, aan de Dussen, voor haarzelf en haar 

kinderen Roeloff Cornelisz Dussen, 1) huis en erf met bepoting, barg, schuur en 

geboomte (helft eigendom van Willem Berendrecht, secretaris Hof van Holland), 2) 7 morgen land 

onder Muilkerk, strekkend van de halve Dussen tot het land van Altena, 3) 2,5 morgen land aan de 

Dussen in Munsterkercke (?), strekkend van de halve wetering tot de Middelt 

1590-02-19 De erfgenamen van jhr. Adriaen Harlaer, te Wel (Gelderland) Job Pietersz van 

Ruven Muilkerk, aan de Dussen, 10 morgen land genaamd de Ponssche Houff strekkend van de 

halve Dussen tot het land van Altena in 't noorden (W. Ruytensteeg) 

1590-04-30 Jacob Cornelisz alias Jaep Neeltgens, te Vlissingen Cornelis Claesz, biersteker te 

Alkmaar Wieringen (eiland van), 1) drie percelen waarvan a) perceel van 2 geers met huis en 

achterhuis, b) en c) twee afzonderlijk gelegen percelen samen groot ca. 27 snees 

1594-09-06 Pieter Haringman, curator van de goederen van Marritje Jacobsdr., wonend in de 

Witte Molen te Den Haag en erfgename van haar vader Jacob Adriaensz en van haar moeder Job 

Pietersz van Ruyven Altena, 't land van, 1) 4 morgen 4 hond land (Z. gemene straat, N. land van 

het klooster van de Sartroysen te Geertruydenberg), 2) in Meeuwen en Zuytbrouck, 8 morgen land 

strekkend van de halve Dussen tot de Bellecamp, 3) idem, 2 campen land, elk 2,5 morgen groot 

(eerste perceel: O. tweede perceel), Z. de Bellecamp; tweede perceel: N. Bellecamp), 4) buiten 't land 

te Meeuwen, 3 morgen land aan een stuk (N. Hogendijk), 5) buitendijks 8 hond land (Z. de 

Coppelsloot, N. de Hogendijk), 6) de nieuwe koy, groot 4 morgen land strekkend tot de 

dwarswetering (W. Bellecamp) 

1595-09-26 Gerrit Melchiorsz, als oom en voogd van zijn zusters zoon Melchior Heyndricxsz, en 

als gemachtigde van zijn neef Heynrick Heyndricxsz, wonend aan de Dussen Corst Willemsz van 

Heesbeen, te Heusden Muilkerk (heerlijkheid), aan de Dussen, 3 morgen land 

1602-05-24 Cornelis Baltasarsz van Alblas, voor zichzelf en voor zijn tante Clara Cornelisdr. van 

Alblas, Engebrecht van Steenhuysen en zijn zuster Johanna van Alblas, en nog als voogd van de 

onmondige kinderen van zijn zuster Clara Baltasarsdr. van Alblas en wijlen Govert Roovers, secretaris 

van Dirksland, allen erfgenamen van Cornelis Adriaensz, bij leven ambachtsheer van Oud-Alblas

 Mathijs van Asperen, dijkgraaf van Alblasserwaard Dussen (aan de), 9 morgen land in 

twee weren van 9 morgen, het ene genaamd 't Oude Kerckhoff, het andere de Achterlaet dat nog 

onbedijkt was 

1609-03-12 Anna van Brecht, vrouwe van der Dussen, weduwe van heer Henrick Tzeeraerts, te 

Ginniken Walraven van Gent, jongeheer te Ooyen Dussen, Munsterkerck en 

Haertsweert (Heer Arenswaard?), de heerlijkheden van - 1) slot of huis van der Dussen met twee 

hoeven of tuinen en elzenbos dat nu weide is, vrij van schattingen en imposten, 2) twee hoeven 

achter het huis vrij van beden en schattingen, elk groot 21 morgen strekkend van de halve Dussen tot 

de landen van Altena, plus tienden daarvan, 3) de helft van de tienden buitendijks in Munsterkerck 

tussen de Middelt en de Dussen, 4) ambachtsheerlijkheid van Munsterkerck, groot 2400 morgen met 

diverse tienden en rechten 



1619-06-20 Jhr. Coenraet van Barlaymont, heer van Weveren Aernt Maertsz, ambachtsheer 

van Schobbeland en Barendrecht Dussen (ambacht), 8 morgen weiland geheten de Vleuge 

1620-02-24 Jan Meliszn, capiteijn van de peunjers, wonende te Crèvecoeur Hendrik Boom, ten 

behoeve van Jacob van der Dussen Crèvecoeur, bij Heusden, huis genaamd:"De Prins": Huis en 

alles dat aard- en nagelvast is 

1620-06-22 Heijndrick Pots, als procureur van Jacob Huijgenszn van der Dussen, Heer van 

Harinckarspel, en Jan van Zoutelande als procureur van de weduwe van Adriaen Fijck (Fyck) van 

Bleiswijk, als voogd van de toenmalige minderjarige weeskinderen van Lucas Huijgenszn van der 

Dussen Johan de Jonge, procureur van deze hove Schiedam, in de Molenstraat noordzijde, 

strekkende tot aan de haven: zekere harinckplaats, met zijn huising, getimmerde stalling voor 

paarden 

1625-04-11 Claes Wolbrants timmerman te Delft Robbrecht van der Burch, procureur Hof van 

Holland voor de erfgenamen van Arent Sasbouts van der Dussen Delft;in de Voorstraat, een 

huis en erf west de heerstraat 

1626-07-24 Engelbrecht Sloth, wijnkoper te Den Haag wijlen Jacob van Nes Den Haag, 

een tuin gelegen in 't Oosteinde van Den Haag, vanouds genoemd "de Pootten" met eigen of 

gemeenschappelijke in- en uitgangen met de Herenstraat aan de noordzijde 

1627-11-02 Jan Cornelisz Cruyssert, koopman te Schiedam Cornelis van Hyzelendoorn, procureur 

van het Hof van Holland Schiedam,Herenstraat, drie naast elkaar gelegen erven,strekkende 

van de Herenstraat tot aan de haven toe 

1628-09-08 Matheus Muyter; wijlen Dirck Symonsz Teylingen Johan Stael, schout van 

Dussen, koopt goed 1 en goed 2; Henrick Castens, wonende te Barlicum (hier wordt waarschijnlijk 

Blaricum bedoeld), koopt goed 3 en 6 Laar, Dussen verscheidene percelen land:een stuk land 3 

morgen groot, genoemd de Pan (goed 1); een stuk land 6 morgen groot, genoemd de Brede Camp 

(goed 2); Laar, Dussen binnen de Sommerdijk een stuk land 5 morgen en 3 hond groot, met plantage, 

betimmeringen, genaamd, de Hoge Laar (goed 3); Laar, Dussen bij Giessen, binnen de Sommerdijk 

van de hoge Laer 4 morgen land (goed 5); een stuk land 6 morgen land, genaamd de Hootcamp (goed 

6). 

1630-01-10 Cornelis Swaen; Matheus Muijter, schout te Giessen; wijlen Dirck Sijmonsz van 

Teijlingen (of Teijlinghen), en zijn vrouw wijlen Sara Muijs 1). Jan Cornelisz, wonende aan de 

Dussen. 2). Dingeman Jansz Loeff. 3). Willem Gielen 1). Dussen/Muilkerk (in het ambacht van-), 6 

morgen land, van ouds genaamd "Bruijnenhouff", oostelijk van de heilige geest van Dordrecht, 

strekkende van half Dussen noordwaards tot de boezem, behorende tot het land van Altena. 2). 

Ganswijk (in de ban van-) onder het recht van Sunnichoven, ca. 3 morgen land ten westen van de 

"Peertskamp". 3). Dussen (in het buitenland van-) 5 morgen griendland in de Boskoije 

1630-09-30 Jan Claesz van Lijn, als rentmeester van jouffrouw Johanna van Duvelant, weduwe 

van Jkhr Dirck van der Nath, zaliger  Leiderdorp; Maren; Een stuk weiland groot ongeveer 

2 morgen zijnde patrionaal goed gelegen tussen de Maren en de Zijlpoorten, omtrent de Singel, 

belendt in het noorden eendeels de stad Leiden met zeker stuk land welke gebruikt werd door Pieter 

Andriesz van Vesaneveltkapitein en voor het andere deel zekere andere 7 hond van Willem van Oijen 

burgemeester van Leiden, ten oosten Andries Jaspersz van Vesanevelt burgemeester met bruikwaar 

goed en Jacob Adriaensz van Dam met eigen goed, ten zuiden de erfgenamen van zaliger Jacob 



Huijgensz van der Dussen en ten westen de stad Leiden. Welk goed het laatst in gebruik is geweest 

door Abraham Willemsz Verschou 

1631-07-29 Pieter Gerrit Maertensz, te Vrijenban Cornelis van Beest, te Delft Vrijenban, in 

't Hof van Delft, een huis met erf en 4 morgen water en land (O. kade, W. akkers van slagturfland) 

1632-07-26 Jan de Vos, bierschooier te Amsterdam Cornelis Corstiaensz van Houten, bode, uit 

naam van Michiel Cornelisz van der Dussen Delft, Cellebroersstraat, huis en erf (W. heerstraat) 

1642-05-08 Heyndrick Aertsz Doudijns de heer Pieter Helleman (of Helmans), te Den Haag

 Dussen, Dussen Muylkercke, aan weerszijden van de rivier de Dussen, ten noorden grenzend 

aan het land van Altena; de ambachtsheerlijkheid van Dussen Muylkercke met de grove en smalle 

korentienden, de krijtende tienden, de visserij en vogelarij, de wind met het gemaal, leenroerig aan 

de baronie of heerlijkheid van Merwede, met de ridderhofstede, genaamd heer Adriaen van 

Harlaershoeve, leenroerig aan de grafelijkheid van Holland, groot ca. 14 morgen. 

1648-12-07 Baert Jansz Coster, in de jurisdictie van Petten, gehuwd met Grietje Cornelisdr., 

moeder van de opposanten Pieter Jeweldal (of Ieweldal), rentmeester van de impetrant

 Petten (in de ban en heerlijkheid van-) ca. 2 geersten weiland ten westen van de 

gemenelandsvaart en ten oosten van de oude Zandsloot. 

1655-02-05 Reynier Casembroot Hendrick van der Graeff, klerk ordinaris van de Generaliteit

 Den Haag, Voorhout, zuidzijde, uitkomende in de Houtstraat. Aan de westzijde St. Joris 

Doelen. Een huis en erf 

1661-07-25 Hendrik Corsten van der Wercken, als principaal, en Melchior Hendricxsz van 

Oldenburgh als borg en medeprincipaal Hendrick Neercastel, te Gorinchem Dussen (Muilkerk), 11 

hond land met beteling en beplanting (N. landen van Altena) 

1661-12-19 Roeloff Jacobsz Spieringh Nicolaes de With, deurwaarder, voor zichzelf en voor 

Lambrecht Willemsz wonend aan de Dussen Dussen-Munsterkerk, 1) een heel huis en erf met 

boomgaarden en 10 hond weiland en bijbehorende dijkkavel (W. 's heren dijk, Z. dijkkavel) 

noordwaarts strekkend tot de Dussen, en daar tegenover nog een huis met voor en achter 

bijbehorende dijkkavels en ca. 1,5 hond grienden er tegenover (O. dijkkavels, W. de Dussen), 2) 4 

hond weiland (Z. dijkkavel) 

1683-05-19 De kinderen en erfgenamen van Jan Gerritsz Clapwijck; Gerrit Versteech; Dirck 

Baersenburch; Abraham van de Velde, te samrn en elk van hun in het bijzonder hadden 

geathoriseerd en gemachtigd om de woningen en de landerijen te mogen opvijlen en verkopen, zo in 

het gehele als ten deele; Maerten van der Schilde, getrouwd met Gerritie Jans Clapwijck.

 Franciscus van der Hoeve, Frans zoon, ten behoeve van Cornelis van der Dussen

 Pijnacker, 10 hond patrimoniaal land, strekkende oost op de Strijckade tot in de 

Strijckadesloot toe, ten behoeve van Jan Gerritsz Clapwijck. 

1709-10-09 Dirck Ramp, heer van Cabauw Theodorus van Honthorst voor Petrus van der Dussen

 Aarlanderveen, Kortstekerpolder of Aarlanderpolder, een hofstede en woning met 28 

morgen 3 hond land 

1718-03-24 Johan Tusselman, notaris te Den Haag, curator van de boedel en goederen van wijlen 

Pieter Blotelingh in zijn leven procureur voor de Raad van State van de Verenigde Nederlanden en 

diens vrouw Elisabeth van der Dussen Hester Versteeg Den Haag, Wagenstraat westzijde, 

huis met erf 


