REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTAD VAN
OUD-TEYLINGEN, LATER GENAAMD LOKHORST,
TE WARMOND, 1272-1770
door
C. Hoek
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 21 (1966), jrg. 40 (1985) een uitgave van de
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie
De hier volgende gegevens zijn ontleend aan het archief van de Nassause Domeinraad, inv.nr.
6525, fol. 312-327.
WARMOND
1. Huybrechts hofstad, de putcamp en de rietbosch over de Leede, belend ten westen:
Huge’s Papenz. met een hofstad, die hij in leen houdt van de jonkvrouwe van
Naeldwijc, ten oosten: Hillebrant Pietersz.
4 akker land zonder het einde van een akker, belend ten westen: Heynrick van
Alckemade met land in leen gehouden van de graaf van Hollandt en Dirck Venen
Oedenz. aan beide zijden.
1 hond land, belend ten westen: Dirck Venoeden, ten oosten: het godshuis.
1 akker land, belend ten oosten: de abdis van der Leede, ten westen: Dirck
Venoedenz.
1 blok land bij de “barndenstal”, belend ten westen: de graaf van Hollandt, ten
oosten: de abdis van Reynsburch.
1 akker land naast de molenwerf, belend ten westen: Claes Aerntsz., ten oosten:
Dirck Geldofsz.; met een stuk land eraan gelegen.
1 kamp land in de Broeck met een rietbos, genaamd de Tacken, belend ten oosten:
Gerrit Dircxz., ten westen: Symon Dircxsz. met Strevenlants Tacken.
1 kamp land, genaamd de zeven made, belend ten oosten: de vrouw van Willem van
Spaerwoude met haar morgengave, genaamd de zeven made, ten westen: Foytgen
Willemsz.
1 kamp land, genaamd Goeswijnsvenne, belend ten noorden: de graaf van Hollandt,
ten zuiden: Heynrick van Alckemade met de Duyfhuysvenne, die hij in leen houdt
van de jonkvrouwe van Naeldwijck.
1 akker land, genaamd de viertel, belend ten zuiden: Floris Claesz. met land
genaamd de viertel, dat hij in leen houdt van de jonkvrouwe van Naeldwijck, ten
noorden: heer Jacob van der Woude.
29-5-1373: Jacob Ghysbrechtsz. van Warmonde.
Het leen nr. 1 gesplitst in 1A, 1B, 1C en 1D.
1A. 1 kamp land, genaamd de Tackeven, gelegen aan het einde van de Zijl en van het
Zweyland, belend ten zuiden: Strevelants tacken, ten noorden: Jan van der Woude
met Blanckenesse.
1 akker land bij de molenkuyl, groot 1½ hond, belend ten zuiden: Claes Aerntsz.,
ten noorden: Aert Heynricxz.
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1 kamp land aan het einde van de “barnden stal”, belend ten zuiden: Jutte, de
weduwe van Dirc veren Oedenz., ten noorden: het klooster van Reynsburch.
24-4-1403: Agniese, gehuwd met Dammas Heymansz. krijgt op verzoek van Jacob
Ghijsbrechtsz. en van diens dochter Willeborch het recht van opvolging na diens dood, met
behoud voor Willeborch van haar lijftocht aan de helft van dit leen.
17-7-1413: Angnies, gehuwd met Dammas Heymansz.
1B. 4½ morgen land, genaamd de zeven made, belend ten oosten: Willem van der
Specken, ten westen: de erfgenamen van Foyken Willemsz.
19-6-1396: Jan Symen Jacob Ghysbrechtszoonsz.
28-12-1445: Jan Woutersz.
20-12-1458: Jan Woutersz. krijgt 2 morgen land ten vrij eigen.
..-.-1...: Jan Sijmon Woutersz. krijgt 2½ morgen land ten vrij eigen in ruil voor het leen 5.
1C. Hubrechts hofstad, belend ten zuiden: Jacob Huygenz., ten noorden: Alyt Heynen.
De Petkamp en de rietbosch over de Leede, belend aan beide zijden: Jacob
Huygenz.
1 morgen geestland, belend ten westen: Floris van Alckemade Heynricxz., ten
oosten: Jutte, de weduwe van Dirc ver Noedenz.
1 hond land voor de deur van Jacob Ghysbrechtsz., belend ten zuiden: Jutte, de
weduwe van Dirc ver Noedenz., ten oosten: het klooster van der Lee.
24-4-1403: Ghijsbrecht Jansz. en Wouter Jansz., de kinderen van Jan Symonsz., krijgen het
recht van opvolging van Jacob Ghijsbrechtsz. van Warmonde na diens dood op zijn verzoek.
1D. 1½ morgen land, genaamd Goeswijnsvenne.
2 hond land (1431: 3 hond land), belend ten zuidwesten: het klooster van de
Bernaerdsorde te Warmonde, ten noordoosten: Symon Claes scuytemakersz.
2 hond land gelegen voor Anthonis raeptuyn, belend ten zuidwesten: Symon Claes
scuytemakersz., ten noordoosten: het klooster van der Lee.
2 hond 20 gaarden land, genaamd het Viertel, belend ten zuidwesten: Claer, de
weduwe van Goesen, ten noordoosten: Dirck Huyge Pietersz.
7-1-1431: Pieter Jacob Ghysbrechtsdochter, gehuwd met Jan Jansz. van Meerburch, krijgt
Goeswijnsvenne ten vrij eigen en draagt in ruil daarvoor 1 hond land op, dat zij zelf in het
zuidwesten belend mlet 2 hond land, die een deel van dit leen zijn.
22-5-1440: Jan Jansz. van Meerburch.
18-4-1444: Dirck Jansz. van Meerburch.
8-6-1467: Pieternelle van Meerburch Jansdochter bij dode van haar broer Dirck Jansz.
11-10-1483: Heyman Jacobsz. na overdracht door Pieternelle Jan Janszoonsdochter.
..-.-1...: Jacob Pietersz.
26-3-1514: Heynrick van Alckmade na overdracht door Jacob Pietersz.
..-.-1522: Jonkvrouwe Claer Gerrit Buytewechsdochter, weduwe van Heynric van
Alckemade.
5-12-1522: Jonkvrouwe Adriaene Heynricxdochter van Alckemade, gehuwd met meester
Gerrit van der Laen, bij dode van haar vader Heynrick van Alckemade.
25-5-1551: Heyman Jansz. te Warmont na overdracht door jonkvrouwe Adriana, gehuwd met
meester Gerrit van der Laen.
4-2-1577: Jan Heymansz. te Warmont bij dode van zijn vader Heyman Jansz.
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28-12-1610: Cornelis Jacobsz. Rous te Warmont na overdracht door Jan Heymansz.
Het leen 1D gesplitst in 1E en 1F.
1E. 3 hond land, belenld ten noordoosten: de kerk van Warmond, ten zuidoosten: de
heerweg, ten zuidwesten: jonkvrouw Dieuwer van der Laen, vrouwe van
Uyterbuyrt, ten noordwesten: de vlietwal en Doe Jansz., het einde over de sloot.
7-1-1649: Jan Jacobsz. Rous na overdracht door zijn broer Cornelis Jacobsz. Rous.
28-4-1654: Dirck Jacobsz. Rousch bij dode van zijn broer Jan Jacobsz. Rousch en draagt het
leen over aan Annetge Jacobs, de weduwe van Jan Jacobsz. Rous, die het op haar beurt
overdraagt aan Willem Jansz. van der Son.
24-4-1665: Willem Pietersz. Batavier na overdracht door Willem Jansz. van der Son.
19-4-1672: Annetie Willems Batavier bij dode van haar vader Willem Pietersz. Batavier.
18-3-1700: Jacob Jacobsz. Rous na overdracht door Annetie Willems Batavier.
28-10-1765: Grietje Overzeyl bij dode van haar moeder.
1 F. 4 hond land, belend ten noordwesten: Doe Jansz., ten zuidoosten: de heerweg, ten
zuidwesten: Mouwering Heymansz., ten noordoosten: Lysbeth Gerritsdochter, de
weduwe van Pieter Nicolaesz.
7-1-1649: Heyman Mouringsz. na overdracht door Cornelis Jacobsz. Rous.
28-1-1671: Mauring Heymansz. van Stenevelt bij dode van zijn vader Heyman Mauringsz.
8-3-1704: Henriette van Stenevelt bij dode van haar vader Mauring van Stenevelt.
28-10-1765: Grietje van Overzeyl bij dode van haar vader.
2. 2 kampen land, groot 3½ morgen, belend ten westen: Sophie van Teylingen,
jonkvrouwe van Naeldwyck, de leenvrouwe, ten oosten: het leen, dat Floris van
Alckemade houdt van heer Jacob van der Woude.
1 kamp land, genaamd jonkvrouwe Yden ven, groot 3½ morgen, belend ten westen:
de abdis en het convent van Reynsburch, ten oosten: Huge Florisz.
11 hond land op de Hoole Marne, belend ten noordwesten: Wouter van der Brugge
met het leen, dat hij van de burggraaf van Leyden houdt, ten zuiden: de Hool Marne.
18-11-1383: Jan van Scoten.
20-10-1431: Jonkvrouwe Angniese Willemsdochter van Schoten.
7-5-1487: Willem van Schoten, neef van- en na overdracht door Jan van Scoten.
26-6-1495: Gerrit van Schoten.
14-7-1514: Jacob van Schoten.
25-8-1530: Jonkvrouwe Mary van Scoten Jacobsdochter, oom: Willem van Scoten.
13-10-1558: Clara van der Mye, voogd: Ysbrant van Sparwoude.
10-10-1625: Jonkheer Anthonis van Duyvenvoorde, heer van den Bosch als vader van
juffrouw Thymen van Wassenaer en Duvenvoorde, bij dode van haar grootmoeder Clara van
der Mye.
2-10-1628: Jonkvrouwe Anna Maria van Wassenaer ende Duvenvoerden, oom: heer Reynout
van Brederode, vrijheer en baron van Wesenberch, ridder heer van Veenhuysen, Spanbrouck
en Oosthuizen, president in de Hoge Raad van Hollandt, bij kaveling.
Het leen 2 gesplitst in 2A en 2B.
2A. Joffrouw Ydenven en 11 hond land.
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31-1-1633: Jonkvrouwe Clara van Wassenaer ende Duvenvoorden, vrouwe van
Cranenbroeck, hulde door haar rentmeester Anthonis Goeteeris, bij dode van haar zuster
jonkvrouwe Anna Maria van Wassenaer.
19-9-1646: Jonkheer Arent Adam van Wassenaer, heer van den Bosch Sanen enz., hulde door
zijn rentmeester Anthonis Goeteeris, bij dode van zijn zuster jonkvrouwe Clara van
Wassenaer.
20-3-1691: Jonkvrouwe Maria Jacoba van Wassenaer bij dode van haar vader heer Jacob van
Wassenaar, die het leen van zijn vader heer Arent van Wassenaar had geërfd.
Het leen 2A gesplitst in 2C en 2D.
2C. 11 hond land.
20-6-1698: Jacob Lelieveld bij brieven van onwillig decreet dd. 2-6-1698 voor het hof van
Holland, ten verzoeke van Susanna Meytens, weduwe van Balthasar Bruinestijn en ten laste
van vrouwe Maria van Vredenburg, weduwe van Johan van den Bosch en moeder van Maria
Jacoba van Wassenaar.
1-5-1708: Neeltie Pieters Lelievelt bij dode van haar broer Jacob Lelievelt en draagt het leen
over aan Cornelis Klaas Klinkenberg.
20-11-1720: Jan Claas Klinkenberg bij dode van zijn broer Cornelis Claas Klinkenberg.
26-10-1733: Cornelis Janse Klinkenberg bij dode van zijn vader Jan Claas Klinkenberg.
12-2-1740: Nanningh Bolswaert na overdracht door Cornelis Janse Klinkenberg.
1-5-1752: Marcus de Winter na overdracht door Laurens van der Lugt, Cornelis Cortenbosch
en Frans Overbeek als executeurs testamentair van Nanning Bolswaart.
26-4-1757: Cornelis van Haase na overdracht.
2D. 3½ morgen land, genaamd Juffrouw Ydenven.
11-2-1692: Jacob Pieters van Zantbergen na overdracht door jonkvrouwe Maria Jacoba van
Wassenaar.
21-5-1721: Dirck Aghthove bij dode van Dirck Joos te Houtuyn, die het leen geërfd had van
zijn vrouw Neeltie Jacobs van der Zijl, eerder weduwe van Pieter Santbergen.
11-12-1721: Meester Hieronimus van der Dusse na overdracht door Dirck Aghthove.
15-3-1732: Elisabeth Christina van der Dussen bij dode van haar broer meester Hieronimus
van der Dussen.
14-3-1768: Jonkheer Mauritz Carl van Utenhove, heer van Bottesteyn bij dode van zijn
grootmoeder maternel Elisabeth Christina van der Dussen.
1-10-1770: Jacob Rosewind na overdracht door jonkheer Mauritz Carl van Utenhove.
2B. 2 kampen land, groot 3½ morgen, genaamd het Liesvelt.
31-1-1633: Jonkheer Adam Arent van Wassenaer ende Duvenvoorden, heer van den Bosch en
Zanen, hulde door zijn rentmeester Anthonis Goeteeris, bij dode van zijn zuster jonkvrouwe
Anna Maria van Wassenaer.
20-3-1691: Jonkvrouwe Maria Jacoba van Wassenaar bij dode van haar vader heer Jacob van
Wassenaar, die het leen van zijn vader heer Arent van Wassenaar had geërfd.
20-6-1698: Johanna van Wassenaar, gehuwd met Jacob van Lutsenburgh bij onwillig decreet
(zie leen 2C).
11-12-1732: Albert van Lutzenburg bij dode van zijn moeder Johanna van Wassenaar.
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3. Een hofstad, strekkende van de weg in de Lede, belend ten oosten: de graaf van
Hollant, ten westen: Floris Claesz. van Warmonde.
5-1-1382: Floris Claesz. van Warmonde na opdracht uit eigen, te versterven op zijn jongste
zoon respectievelijk jongste dochter, gewonnen bij zijn vrouw Clemense.
WARMOND EN OEGSTGEEST
4. 14 morgen land in Warmonderbroeck.
8 morgen land, genaamd Vyverlant, in Oostgheest.
10-10-1389: Dirck Aerntsz. van Warmonde, zoals zijn vader Aernt van Warmonde het hield,
op verzoek van heer Dirck Voppenz., deken in Onser Vrouwen kapel in der Hage.
OEGSTGEEST
5. 1 morgen land, belend ten zuidwesten: de heer van Wassenair, ten noorden: Symon
van Baretten, ten oosten: de zijtwech, ten noorden: de heerweg.
..-.-1...: Jan Symon Woutersz. na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 1B.
SASSENHEIM
6. 2 morgen land, gemeen met Aelbrecht van Bosch, belend ten oosten: Jan Pietersz.,
ten westen: Lysbeth, de weduwe van Jan Hugez., ten noorden: Jonge Jan Scermer.
½ morgen land, belend ten oosten: Jan Claes Mouwerijnsz., ten zuiden: Wouter
Dircxz., ten westen: Floris Jansz. en ten noorden: Dirck van Alphen.
12-1-1413: Wouter Dircxz. na opdracht uit eigen.
12-6-1435: Willem Woutersz. en krijgt het perceel van ½ morgen land ten vrij eigen.
13-8-1436: Garbrant Jansz. na overdracht door Willem Woutersz.
..-.-1...: Jan Garrebrantsz.
16-4-1499: Margriet gehuwd met Jacob Jacobsz.
29-10-1513: Pieter Jacobsz.
9-5-1558: Pieter Jacobsz. doet zelf de eed, daar hij mondig is.
2-5-1571: Aelbrecht Cornelisz. te Sassehem na overdracht door Maerten Diertz.
6-5-1592: Meester Dirck van Egmont van Nieuburgh na overdracht door Aelbrecht Cornelisz.
20-10-1606: Thomas van Egmondt van der Nieuburch, onmondig, oom: Jan Thomasz., bij
dode van zijn vader Cornelis van Egmont van Nieuburch.
20-3-1676: Jonkheer Willem van Egmont van der Nieuburgh bij dode van zijn grootvader
Thomas van Egmont van der Nieuburgh.
7-9-1733: Geertruyd Theodora Vijgh bij dode van haar man jonkheer Willem van Egmond
van der Nyenburg.
12-11-1739: Joanna Geertruyd Chastelain bij dode van haar nicht Geertruyd Theodora Vijgh.
KOUDEKERK
7. Een woning (1385: de woning ten Tolle, 1387: ten Tolle, 1470: de hofstad en de
woning van Tolle) (1306: met 14 morgen land )(1470: in de Hoogenwaert, belend ten
oosten: Bertelmeus die lyndraeyer, ten westen: de drie ackers, ten zuiden:
Bertelmeus die lyndraeyer en het goutlant, ten noorden: de erfgenamen van Symon
Vredericxz en de Luttelen Rijn).
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11-3-1272: Gherland van Reno (van den Rhijn) ontvangt het recht van opvolging voor zijn
wettige dochter bij gebrek aan een zoon, leenheer: Dirc, heer van Teylinge (Archief van Tol
en Koudekerk, inv.nr. XX, 1).
26-10-1306: Ver Mercely, gehuwd met heer Floris van der Tolle, krijgt recht van opvolging
voor de nakomelingen van haar en haar man, en bij gebreke hieraan voor haar zusters,
voorzover deze wettige kinderen zijn van Geerlant (leenheer: Dirck van Teylingen, knape).
..-.-13..: Florijs van den Tol, vermeld op 18-8-1368 (A.R.A. Handschriften derde afdeling,
inv.nr. 247, sub 22).
29-6-1385: Floris van den Tolle, hij ontvangt (als vermeerdering van het leen?) ook het leen
8.
..-.-1...: Dirck van Tolle, vermeld op 23-4-1429 (Nassau Domeinarchief, inv.nr. 6525, fol.
390).
5-2-1462: Symon Vrederick Gerritsz. bij dode van zijn oom Dirck van Tolle.
10-4-1466: Gerrit van Tolle Symon Vredericxz.
7-6-1471: Jacob Coppier Henricxz., oom van - en na overdracht door Gerrit van Tolle (L.H.
283, fol. 135v).
8-8-1492: Jacob Coppier Jacobsz., onmondig, hulde door Gerard Taest, bij dode van zijn
broer meester Henrick Jacob Coppiersz. (Fam. Archief van Dorp, inv.nr. 331, fol. 2.).
14-4-1496: Jacob Coppier Jacobsz. doet zelf hulde (van Dorp, inv.nr. 331, fol. 2).
7-11-1515: Jacob Coppier krijgt het leen ten eigen in ruil voor de afstand van het leen 8 (van
Dorp, inv.nr. 249, fol. 2v)
RIJSWIJK
8. Een rente van 30 schelling hollands per jaar, uit de tienden van de leenvrouwe Sophie
van Teylingen, van Crayensteyn en jonkvrouwe van Naeldwijc, welke tienden zij in
leen houdt van de graaf.
29-6-1385: Horens van den Tolle.
Alle beleningen zijn gelijk aan die van het leen 7.
ZOETERWOUDE
9. 8 hond land.
15-7-1399: Dirck Phillipsz. van Hoirne door Sophie van Teylingen, jonkvrouwe van
Naeldwijck, zoals zijn vader het vroeger in leen hield van heer Symon.
..-.-1424: Willem Dircxz. van Sandwijck.
10. Het goed van Swieten (1424: het huis met de hofstede, opstallen, boomgaard en
beplantingen, de gift van de kapelrie, 54 morgen land en de leenmannen).
2-2-1292: Gerard van Swieten heer Rampsz., krijgt het goed als onversterfelijk in plaats van
recht leen, leenheer: Dirck van Teylinghen heer Symonsz. (Rijksarchief Utrecht, m.s. nr. 358
1, fol. 30v).
..-.-13..: Claes van Swieten heeft geen hulde gedaan (L.H. 50, fol. 48v).
30-1-1360: Dirc van Swieten heeft geen hulde gedaan en het leen verbeurd; de leenheer heer
Symon van Teylinghen krijgt het recht van de graaf het huis te slopen indien Dirc zijn
verplichtingen niet nakomt (L.H. 50, fol. 48v).
..-.-14..: Willem de Rover van Montfoort en van Swieten, vermeld op 23-1-1418
(Universiteits Bibliotheek Utrecht, m.s. 1648, blz. 364).

6

..-.-1424: Bouwijn van Swieten, neef van - en na overdracht door heer Willem van Montfoort
en van Swieten (m.s. nr. 358 1, fol. 28 en Universiteits Bibliotheek Utrecht, m.s. 1648, blz.
362).
3-1-1441: Boudwijn van Swieten wordt door de graaf bevestigd in het feit, dat hij het leen ten
eigen heeft gekregen (Universiteits Bibliotheek Utrecht, m.s. 1648, blz. 357 en op 21-2-1441,
Hof van Holland, inv.nr. 3, fol. 152).
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