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Warmonds vergeten akkerland:  

reconstructie van een laatmiddeleeuws landschap (1) 
 

 

 

 

Stel dat we de kans zouden krijgen om door de tijd te reizen, om even in de late middeleeuwen een 

wandeling te kunnen maken, in de buurt van het dorp Warmond. Wat zouden we daar zien? Hoe zag 

het landschap er toen uit? 

 

Afgaand op het beeld dat kaarten vanaf de 17de eeuw van de heerlijkheid Warmond geven, lijkt het 

antwoord simpel: op de strandwal lagen akkers2 en daarbuiten, in het veen, lagen overal weilanden 

met vee erop.  

 

Zo was het niet. Om te beginnen was het landschap niet statisch. Het Warmondse landschap heeft 

spectaculaire, haast traumatische veranderingen ondergaan. Ooit waren de glooiende lage duinen 

van de Warmondse strandwal volledig bedekt met bos. Ontbossing, gevolgd door erosie, afzanding 

en egalisatie hebben dit landschap zo grondig uitgewist, dat het net lijkt of het er nooit is geweest. 

Het omringende veengebied vertoonde ook wisselende gezichten, daar het vaak het toneel was van 

langdurige overstromingen, afgewisseld met periodes van (her)ontginningen, waarbij niet alleen 

veehouders, maar ook akkerbouwers hun geluk in het veen beproefden.3  

Ten slotte was het landschap veel rijker dan een verzameling akkers en weilanden. Oude registers, 

waarin grondpercelen omschreven werden, vertellen ons over poelen, bossen met riet, velden 

omheind met doornstruiken, of tuinen met fruitbomen.  

 

Dit lang vergeten landschap gaan we in het hierna volgende proberen in details te reconstrueren. 

                                                           
1 Dit artikel is eerder in twee delen verschenen in het blad van het Historisch Genootschap Warmelda, De 

Hekkensluiter, jaargang 13 (2016), nr. 2 en jaargang 14 (2017), nr. 1. 
2 Wat betekende het woord ‘akker’, dat in laatmiddeleeuwse documenten wordt aangetroffen, toen precies? 

Karling Rottschäfer, Oudgermanist verbonden aan het Instituut voor de Nederlandse taal te Leiden, deelde mij 

daarover het volgende mede: “Ik kan zeggen dat het appellatief akker in de Germaanse talen bijna altijd 

‘geploegd en bezaaid land’ betekent. De uitzonderingen hebben betrekking op gevallen waarin ‘akker’ wordt 

gebruikt in de zin van ‘veld’ als verzamelnaam tegenover ‘woud’ of ‘nederzetting’ of wordt gebezigd als 

oppervlaktemaat ‘zoveel land als met één paard in één dag kan worden geploegd’. (…). In gevallen waarin een 

stuk land naar zijn bestemming/gebruik wordt benoemd als akker, met gevolgen van juridische of geldelijke 

aard, bv. in cijnsregisters of oorkonden, mag men daarom aannemen dat het om bouwland gaat. 

Akker als veldnaam –het woord zal in de regel wel een onderdeel vormen van een samenstelling- kan wél 

betrekking hebben op weide- of hooiland, namelijk als het gebruik van het land in die zin is gewijzigd. Zo’n 

wijziging is in ontgonnen veengebieden heel gewoon. Onmiddellijk na de ontginning werd het land nadat de 

oppervlaktelaag was afgebrand in gebruik genomen als bouwland. Naarmate het proces van oxidatie en 

inklinking van het veen vorderde en het land natter werd, moest men overgaan van gebruik als akker naar 

gebruik als weiland en, bij verdere verlaging, als hooiland. Zo kon een stuk land met bv. de naam Geeracker na 

verloop van tijd als hooiland in gebruik zijn. 

Alleen bij een bijzondere aanleiding, zoals vermelding in een verkoopoorkonde, zal men wijziging van de naam 

hebben overwogen. Onmiddellijke wijziging van de veldnaam bij ‘degradatie’ van de gebruikswijze zal wel 

zelden zijn voorgekomen. Zo’n wijziging is eerder voorstelbaar bij wisseling van de eigenaar of pachter van het 

land, met een nieuweling die de oudere gebruikswijze(n) niet had meegemaakt. Die kon er belang bij hebben 

dat de lagere status van de grond tot uiting werd gebracht in officiële stukken, wanneer de behoefte aan die 

documenten ontstond. 

Men kan dus stellen dat de veldnaam en de soortnaam ‘akker’ waarborgen dat het betrokken stuk land in 

gebruik was of was geweest als bouwland.” (vriendelijke mededeling d.d. 16 januari 2016). 
3 Op zich géén verrassing: ontginning tot landbouwgrond was toen de voornaamste beweegreden. 
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1. Methode 

 

Om het Warmondse landschap te reconstrueren, beschikken we over een paar middelen. In ‘tlant te 

Waremunde’ heb ik al laten zien, dat toponiemen (met name veldnamen) ons veel over het vroegere 

landschap vertellen, omdat landerijen vaak heetten naar hetgeen waarvoor ze gebruikt werden,4 of 

naar andere belangrijke eigenschappen van de grond, zoals (on)vruchtbaarheid, drassigheid, enz. We 

zullen hierna nog meer voorbeelden daarvan zien. 

 

Om meer over het uiterlijk van de landerijen te weten te komen, kunnen we ons bedienen van 

belastingregisters, zoals de kohieren van de Tiende Penning in Warmond.5 Deze kohieren werden 

opgesteld omdat de Hollanders halverwege de 16de eeuw bij herhaling6 een belasting van zo’n 10% 

op de eigen inkomsten uit vermogen moest betalen. Zo’n vermogen bestond voornamelijk uit 

landbezit, en de grondpercelen die aangeslagen werden, werden daarbij omschreven. Omdat de 

kohieren echter helaas niet duidelijk maken waar de aangeslagen landerijen in Warmond lagen, 

moeten we de ligging achterhalen door de aangeslagen eigenaren op te zoeken in contemporaine 

registers die wel iets over de ligging prijsgeven, zoals het Morgenboek van Warmond uit 1544. 

Daarmee valt redelijk nauwkeurig te reconstrueren, waar teelgrond, weilanden of hooilanden 

allemaal lagen.7 

 

Ten slotte kunnen andere belastingregisters, zoals het Tiendenboek van Warmond,8 ons wat vertellen 

over de producten van de grond. Tienden waren een soort winstbelasting,9 en hetgeen werd 

afgedragen in een bepaald gebied van Warmond verraadt ook hoe de grond daar benut werd, en 

indirect dus ook hoe het eruit zag. De Warmondse boeren betaalden naast “smalthienden” (over 

tuingewassen, kruiden en pas geboren beesten),10 ook “coorenthienden”, “haverthienden”, 

“vlasthienden”, “hennepthienden”, vanaf 1481 ook “raepsaet-thienden”11 en vanaf 1492 ten slotte 

ook “mostertthienden”.12 

 

Het heffen van deze tienden volgde, net als elders, een redelijk vast protocol. Nadat de boeren de 

oogst binnen hadden gehaald, bonden de vrouwen alles in schoven samen,13 die in rijen op het land 

werden opgesteld. Dan kon de gaarder komen ‘vertienden’: hij liep langs de schoven en wees een 

tiende van de oogst aan die hij wenste mee te nemen, en liet die vervolgens wegvoeren. Daarbij 

werd de boer er wel voor behoed, dat de gaarder alleen het allerbeste van de oogst weg zou nemen, 

want lopend langs de schoven mocht de gaarder nooit op zijn stappen terugkeren.14 De gaarder was 

                                                           
4 Daarbij moet men wel bedenken, dat de naam die op een bepaald tijdstip aan een stuk land werd gegeven, 

niet per se representatief is voor de functie van dat land op dat tijdstip. De naam die de bewoners van een 

nederzetting aan een bepaald veld gaven, bleef namelijk vaak enige tijd in gebruik ook nadat de functie van de 

grond veranderd was, omdat iedereen wist welk stuk grond ermee bedoeld was. Zie ook: Schönfeld, 

Veldnamen in Nederland, p. 78-79. 
5 Transcriptie: P.W.C. van Kessel (1999). Quoyeren van den thienden penninck van Warmondt van den iaeren 

1543, 1553, 1556 ende 1561. Erfgoed Leiden en Omstreken, signatuur G6B14. 
6 In 1543, 1544, 1553, 1556, 1561 en 1564. 
7 De gehele analyse (waarbij percelen uit het kohier van de Tiende Penning in verband worden gebracht met 

percelen uit het Morgenboek van Warmond uit 1544) is te vinden als bijlage achterin dit artikel. 
8 Transcriptie: P.W.C. van Kessel (1998). Het Thiendeboeck van Warmond. Erfgoed Leiden en Omstreken, 

signatuur G3A30 en G11A4. 
9 De boer moest een deel van zijn oogst afstaan, oorspronkelijk aan de kerk en later, door usurpatie 

(wederrechtelijke inbezitneming), aan de adel. 
10 Kosters, Het oude tiendrecht, p. 111-112.  
11 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 15. 
12 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 19. 
13 Mertens, “Landbouw”, p. 27-28. 
14 Kosters, Het oude tiendrecht, p. 124. 
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overigens niet de heer van Warmond of diens rentmeester. De tienden werden door de heer van 

Warmond namelijk verpacht.15 De dorpsbewoners die de pacht hadden weten te bemachtigen, 

waren degenen die de oogst mochten komen vertienden. Als zij de geheven landopbrengst te gelde 

hadden gemaakt, betaalden zij hun pachtgeld aan de heer van Warmond in twee termijnen: “d'een 

helft tot Kerssavont naestcommende ende d'ander helft tot Meydach daernaestcomende”. En oh wee 

degene die niet betaalde, want dan moest de pachter of diens borg “rantsoen betalen eer hij 

vandaen ghaet”.16  

 

Kaart van de heerlijkheid Warmond, getekend door J. Dou(w) in 1667. Het noorden is rechtsboven. In de 

bovenste helft van de kaart loopt de strandwal horizontaal: daar waren de geestgronden te vinden, met de 

daaraan gelegen boerderijen. In de onderste helft van de kaart is het uitgestrekte veengebied te zien. 
[Collectie Warmelda; foto André van Noort] 

 

 

Het moge nu duidelijk zijn, dat het reconstrueren van het laatmiddeleeuwse landschap in Warmond 

in hoofdzaak dus een reconstructie zal zijn van de ‘boerenindustrie’ uit die tijd. Laten we het 

middeleeuwse Warmondse boerenland nu gaan verkennen. We zullen daarbij een voor de hand 

liggend onderscheid maken tussen landerijen gelegen in het natte veen, en die gelegen op de droge 

geestgronden. Over de geestgronden, waaraan het dorp was gelegen, weten we het meest. Over het 

veen weten we veel minder. Laten we daar gauw verandering in brengen. 

  

                                                           
15 Zoals uit V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond blijkt. Het verpachten van tienden was overigens 

gebruikelijk, zie: Ettema, “Boeren op het veen”, p. 249. 
16 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 30. 
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2. In het veen 

Ten oosten van het dorp lag in de middeleeuwen een enorm veengebied. Al vóór het einde van de 

Romeinse tijd (d.w.z. vóór de 5de eeuw) was daar een moerasbos gelegen.17 In de eerste helft van de 

middeleeuwen was dit veengebied in hoofdzaak 

wildernis, waar vroegmiddeleeuwse boeren konden gaan 

jagen, vissen, of hout en riet verzamelen.18 Maar al vóór 

het einde van het eerste millennium hebben de 

Warmondse boeren een deel van dit veen, direct ten 

oosten van het dorp gelegen, ontgonnen. Dat blijkt uit 

het feit dat daar, voornamelijk in de zuidelijke helft van 

de latere Zwanburgerpolder, sprake was van een 

onregelmatige blokverkaveling.19 Zo’n type 

perceelindeling was met name gangbaar vóórdat de graaf 

van Holland zich rond het jaar 1000 met de ontginningen 

bemoeide.  

Wat de Warmondse boeren voor het jaar 1000 in het 

ontgonnen veen deden, is niet helemaal zeker. Duidelijk 

is wel, dat vanaf de 9de eeuw zich in 

strandwalnederzettingen een proces voltrok, waarbij 

boerderijen op de hoge zandgronden naar de randen van 

de strandwal verschoven, zodat het hoogste gedeelte van 

de strandwal in zijn geheel als akkerland gebruikt kon 

worden.20 Denkbaar zullen de veengebieden rondom het 

dorp benut zijn om daar het vee te laten weiden, zodat 

de akkerbouw op de strandwal daar geen hinder van had. 

Zoals we straks zullen zien, wordt deze aanname wat 

betreft het einde van de middeleeuwen door de 

toponymie (veldnamen) wel ondersteund. 

 

Vloeden en (her)ontginningen 

De Warmondse boeren hebben hun veengronden niet ongestoord kunnen gebruiken. In 1134 

woedde er een flinke storm en de zee brak via de Rijn door tot in het achterland. Tot vijf kilometer 

van de Rijn af liep het land tussen Wassenaar en Noordwijk onder water, al bleven de hogere 

strandwallen wel droog. De doorbraak was echter zodanig dat zeker tien jaar lang bij vloed een grote 

oppervlakte overstroomde.21 Ook in Warmond liepen de laaggelegen landerijen jaren lang steeds 

onder met zeewater. In de klei van deze overstromingen werden nog wadschelpen gevonden, van 

weekdieren die hier moeten hebben geleefd.22 Nadat de Warmondse boeren oorspronkelijk gewend 

                                                           
17 Dat blijkt uit archeologisch onderzoek uit 2004 op Koudenhoorn, waarbij op een diepte van 3 à 3,5 meter 

onder NAP nog intact mineraalarm bosveen werd gevonden (de bovenste 3 meter is een omgezet [opgespoten] 

pakket zand). Zie: Deunhouwer, Plangebied Koudenhoorn, p. 9, 10.  
18 Vergelijk: V.d. Linden, “Het platteland in het Noordwesten met nadruk op de occupatie circa 1000-1300”, p. 

52, en ook : Dijkstra, Rondom de mondingen van Rijn & Maas, p. 94. 
19 Zie kaart van Warmond met de Zwanburgerpolder door J. Dou uit 1669 (Erfgoed Leiden en Omstreken, 

Gemeente Warmond, archiefnr. 600, inv.nr. 1072, blad 7). 
20 Vergelijk Dijkstra, Rondom de mondingen van Rijn & Maas, p. 189. 
21 Parlevliet, “De Rijnmond verstopt”, p. 16. 
22 In de woorden van V. Heeringen en V.d. Valk: “Gezien de wadschelpen moet er voorafgaande aan de 

definitieve afsluiting [van de Rijn] een periode van zeker een tiental jaren bestaan hebben met beschut-mariene 

omstandigheden, gunstig voor de groei van eerder genoemde schelpen, zelfs zo ver oostelijk nog als Warmond”. 

 
De onregelmatige blokverkaveling in de 

zuidelijke helft van de Zwanburgerpolder 

in 1669 (heden: ’t Joppe en Koudenhoorn).  
[Erfgoed Leiden en Omstreken, archiefnr. 600, inv.nr. 

1072, blad 7] 
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waren geweest hun vee in de laag gelegen weilanden te laten weiden, werd het vanaf 1134 wel heel 

anders. Warmonds vee werd toen voor jaren op de strandwal teruggedreven.  

Drie decennia later, op 21 december 1163, woedde weer een storm waarbij zandverplaatsingen de 

monding van de Rijn definitief afsloten.23 De Rijn moest vanaf dan via het noorden afwateren, onder 

andere via de Mare/Leede en de Zijl.24 De Leede, die tot dan toe een afwateringsriviertje was dat van 

noord naar zuid stroomde, zag zijn stroomrichting langzamerhand omkeren en ook zal de rivier in 

omvang zijn toegenomen.25 De verzilting van de grond door de overstromingen met brak water na 

1134, en de volumetoename van de Leede vanaf 1163, zullen in het veen ten oosten van het dorp 

omstandigheden hebben gecreëerd, die het boerenbedrijf daar niet goed mogelijk meer maakten.  

Toch kwam een kentering: al in de vroege 13de eeuw was men in het oosten van de heerlijkheid 

Warmond bezig met (her)ontginningen,26 op plekken waar, zoals we zo meteen zullen zien, 

naderhand zeker akkerbouw zou plaatsvinden.  

De oudste vermeldingen van grondpercelen in gebruik in 

het veen bij de Leede, wijzen erop, dat daar in de 13de eeuw 

hooiwinning en misschien ook enige veeteelt plaatsvonden. 

Ene Lammekijn Tiedemanszoon, wiens woning op de 

oostflank van de strandwal bij kasteel Oud Teylingen was 

gelegen,27 bezat rond 1285 een stuk van “derdehalf 

morghen made”, dus letterlijk ‘hooiland’, bij de Leede.28 In 

hetzelfde jaar worden in Warmond en directe omgeving 

nog meer mensen genoemd, die een combinatie van land 

op de strandwal en in het veen bezaten. Zo bezat de 

Warmonder Willekijn Heldecop “tve morghen op die 

Droglede, ene halve morghen op die Ghest”29 en in 

Oegstgeest bezat ene Beatrijs Gheionsdochter “enen 

morghen weidelans, ende vier hont ghestlants”.30 Deze 

vermeldingen doen vermoeden, dat sprake was van 

gemengde bedrijven, met geestgronden voor akkerbouw en 

veengronden voor veeteelt of hooiwinning.31   

                                                                                                                                                                                     

Zie: Parlevliet, “De Rijnmond verstopt”, p. 6; V. Heeringen & V.d. Valk, “De mond van de Oude Rijn komt in 

beweging”, p. 200. 
23 V.d. Plas, “De Heimanswetering en het Utrechts-Hollandse vredesverdrag van 1202”, p. 47. 
24 Parlevliet, “De Rijnmond verstopt”, p. 14. 
25 Immers, de wateren van het vanuit het noorden stromende veenriviertje werden nu aangevuld met het vele 

Rijnwater, dat krachtig zijn weg zocht naar het noorden toe.  
26 Fannee, tlant te Waremunde, p. 50-60. 
27 Hoek, “De leenkamer van de hof te Wassenaar” [leen 369]. 
28 Muller, “Het Oude Register van Graaf Florens”, p. 195 [nr. 73]. 
29 Muller, “Het Oude Register van Graaf Florens”, p. 195 [nr. 75]. 
30 Muller, “Het Oude Register van Graaf Florens”, p. 195 [nr. 72]. 
31 Aan het einde van de middeleeuwen waren de Warmondse boerderijen nog steeds gemengde bedrijven (V. 

Noort, De Kunst van het Boerenleven, p. 12), iets wat rond 1500 in zeer veel andere plaatsen ook het geval was. 

Volgens de ‘Enqueste’ van 1494 en de ‘Informacie’ van 1514 leefden boeren in Holland van “lantneringe van 

coern” (korenteelt) en zeer vaak bleken boeren daarnaast ook koeien te houden (Ettema, “Boeren op het 

veen”, p. 251). 

 
Een boer aan het maaien, ca. 1470  
[KB, 74 G 28, fol. 6r] 
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Hennep- en haverteelt 

Als de gegevens over de tot hier behandelde periode suggereren, dat akkerbouw in het veen bij 

Warmond in de 12de eeuw door de lokale waterhuishouding werd bemoeilijkt, laten de latere 

bronnen zien dat al minstens 

vanaf de vroege 14de eeuw in 

het veen uiteindelijk wel 

akkerbouw plaatsvond.  

Dat zullen we in een aantal 

stappen demonstreren. Om te 

beginnen blijkt uit de grafelijke 

rekeningen, dat het veengebied 

in trek was en heel wat 

opbracht. Als de graaf op de 

Warmondergeest in de vroege 

14de eeuw toch al 15 pond aan 

landhuur kon innen, verdiende 

hij in het Warmonderbroek niet 

minder dan 62 pond aan 

landhuur.32   

De hoge opbrengst van het 

Warmonderbroek blijkt voor de 

omgeving van de Zijp eigenlijk al 

vanaf het einde van de 13de 

eeuw. De abdij van Rijnsburg, 

die aan de noordoostzijde van 

het Vennemeer veel grond 

bezat, zag rond 1300 namelijk 

zijn recht op de tienden van dat 

gebied herhaaldelijk betwist 

door zowel de heer van 

Warmond33 als de heer van 

Alkemade.34 De opbrengst van deze grond was in de ogen van alle partijen kennelijk te groot om links 

te laten liggen.  

Een andere aanwijzing dat de waarde van dit gebied op z’n minst voor een deel aan de akkerbouw te 

danken was, is de naam van een veld dat in 1410 direct ten noorden van de landen van de abdij 

wordt genoemd: de “Hollander akker”.35 We zullen zien dat in deze periode nog meer ‘akkers’ in het 

veen letterlijk worden vermeld. Voor de omgeving die ons bezighoudt, is het interessant om te 

wijzen naar een andere veldnaam, die we reeds rond 1372 aan de westelijke oever van de Zijp 

tegenkomen: de “Backersvenne”. Zouden we hier te maken hebben met een stel akkers, waar 

graangewassen werden verbouwd ten behoeve van een bakker?36 Dat op deze plek akkerbouw 

plaatsvond, blijkt in latere tijd namelijk wel ondubbelzinnig. Zo is in een overzicht van de inkomsten 

                                                           
32 Hamaker, De rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis, eerste deel, p. 79. 
33 Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, deel IV, p. 58-59 (d.d. 1279). 
34 V. Mieris, Groot Charterboek – deel II, p. 143; Hüffer, Bronnen voor de geschiedenis der Abdij Rijnsburg, p. 51 

[96], p. 68 [140]. 
35 Fannee, tlant te Waremunde, p. 150. In 1410-1433 werd genoemde akker verpacht aan Frank Arend 

Bruinensz., in 1435-1488 Adriaan Frank Adriaan Bruinensz.sz.sz., in 1489-1494 Pieter Jacobsz., enz. (V. Egmond, 

“Rijnlandse pachters van de abdij Leeuwenhorst - Warmond”, p. 2, 7, 27). 
36 Fannee, tlant te Waremunde, p. 48, 139. 

 

 

De omgeving van het Vennemeer rond 1400. 
[tekening auteur] 

 

Backersvenne
(ná 1364)

De Tackeven 

"een rietbos"

(1403)

De Zijl

De Zijp

Vennemeer / 
Sijpmeer 
(1542)

Hollander akker
(1410)

Landen van

de abdij

Van

Rijnsburg

(1200)
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van de heren van Warmond uit 1606 sprake van de koren- en henneptienden die “int lage lant achter 

Warmont wassen, geen gemeenschap hebbende met die andere thienden van Warmont op de geest 

gewassen”.37 Daaruit blijkt ontegenzeggelijk, dat er tienden werden geheven op de productie van 

koren en hennep op het land in het uiterste oosten van Warmond, daar waar we al vanaf de vroege 

15de eeuw (weliswaar spaarzaam) op grond van de toponymie akkerbouw kunnen aantonen.  

  

“kenp tuynen”, d.w.z. henneptuinen aan 

het einde van de 16de eeuw, nabij het 

Vennemeer aan de oostgrens van 

Warmond.  

[Nationaal Archief, Kaartcollectie Binnenland 

Hingman, Kaartboek van de landen behoorende 

aan de voormalige abdij van Rijnsburg, 1596-1598, 

archiefnr. 4CTH, inv.nr. L1, fol. 37] 

Akkerbouw was ook te vinden in de Zwanburgerpolder. De oudste aanwijzing is te vinden in de 

vroege 15de eeuw. In 1419 pachtte ene Gerrit Barthoutsz. namelijk een ‘akker’ in de “Jan 

Duikersven”,38 een gebiedje dat aan de oostzijde van het huidige Koudenhoorn was gelegen.39 In de 

16de eeuw vindt men nog zo’n veelzeggende vermelding. Bij de “Nes-sloot”, d.w.z. in de noordelijke 

helft van de Zwanburgerpolder, wordt tussen 1564 en 1612 namelijk een “Havercamp” regelmatig 

genoemd.40 In de praktijk heetten akkers vaak naar het product dat erop verbouwd werd, of anders 

eerder lange tijd verbouwd was geweest.41 

Haverkampen waren in de 16de eeuw niet alleen in de Zwanburgerpolder te vinden. Zo’n gelijknamig 

veldje was in dezelfde jaren ook te vinden in de Tuin- en Kogjespolder.42 En ook elders in het veen 

vinden we tekenen van haverteelt, zij het wel heel wat later. Zo wordt in 1777-1780 letterlijk 

gesproken van haverteelt in de Veerpolder en in de Boterhuispolder.43 Alles bij elkaar zijn de 

Veerpolder, de Zwanburgerpolder, de Tuin- en Kogjespolder en de Boterhuispolder, de enige plekken 

in Warmond waar de haverteelt expliciet vermeld wordt. Haver werd in Warmond dus kennelijk niet 

op de strandwal geteeld (daar werden, zoals later zal blijken, vooral andere gewassen verbouwd),44 

                                                           
37 V.d. Steur, Johan van Duvenvoirde, p. 76. 
38 V. Egmond, “Rijnlandse pachters van de abdij Leeuwenhorst - Warmond”, p. 36. 
39 Fannee, tlant te Waremunde, p. 152. 
40 Morgenboek 1612, folio 19v. De “Havercamp opde Nes-sloot” was toen in gebruik van “de weduwe van 

Willem Dammasz. in sijn leven Schout tot Warmont”. In 1608 was schout Willem Dammasz. nog in leven. en 

werd toen vermeld: “Willem Foijt Dammasz. Schout eijgen ende selfs bruijcker van de Havercamp” 

(Morgenboek 1564, fol. 15; Morgenboek 1568, blz. 27; Morgenboek 1572, blz. 27; Morgenboek 1580, blz. 33; 

Morgenboek 1592, blz. 27; Morgenboek 1596, blz. 29; Morgenboek 1600, blz. 22; Morgenboek 1604, blz. 24; 

Morgenboek 1608, blz. 66 – transcriptie Marcel Kusse). 
41 Schönfeld, Veldnamen in Nederland, p. 78-79. In dit geval herinnerde de naam waarschijnlijk aan een situatie 

die toen al bij het verleden hoorde, want in 1592 wordt de ‘haverkamp’ omschreven als weiland (V. Kessel, 

Protocollen van Warmond, p. 30 [B 30r]). 
42 De ‘haverkamp’ lag in 1583 bij de Norremeersloot (V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 30 [B 30r]) en 

deze blijkt “op den thuyn omtrent de Kaechge” te hebben gelegen (V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 33 

[B 54r]). In 1579 is sprake van “noch 13 hont 10 roeden toegemaect weylants, genaemt de Havercamp, bij de 

hofstede genaamt de Thuyn in't Lagelandt” (V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 19 [A 68v]). 
43 V. Noort, De Kunst van het Boerenleven, p. 13. 
44 Een uitzondering is misschien de zuidwestelijke hoek van de strandwal, waar op een kruising van 

waterwegen, aan het begin van de 18de eeuw nog sprake was van land bezaaid met haver (V.d. Steur, 'Chaerte 

vande Vrye Heerlickheydt Warmondt', p. 13 [percelen B2 en B3]). 
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maar eerder in het veen ten oosten van de strandwal.45  

 

 
Een veld haver in Postling (Engeland). [Wikimedia] 

 

 
Een veld met hennep in de Uckermark (Duitsland). [Wikimedia] 

Van hennep werden touwen gemaakt. 

De teelt van haver bestond in Warmond al in 1462, want in dat jaar is sprake van de “haverthienden” 

die de Warmondse boeren moesten betalen.46 Dit laat zien, dat het veengebied ten oosten van het 

dorp aan het einde van de middeleeuwen met regelmaat droog genoeg was voor akkerbouw, want 

                                                           
45 Dat in het veen bij Warmond in de middeleeuwen akkerbouw mogelijk was, blijkt indirect ook uit de 15de- en 

16de-eeuwse vermeldingen van tiendeheffing op koren en haver in veengebieden als Alkemade en 

Esselijkerwoude. Zie bijv.: V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 13 (1476); Kort, “Repertorium op de 

grafelijke lenen in Rijnland” [leen 15]; Kort, “Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen” [leen 10]. 
46 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 7. 
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uit de ‘Enqueste’47 van 1494 is bekend dat haver alleen gezaaid werd in jaren dat het land droog 

was.48 Er waren goede redenen om haver te willen telen: naast het gebruik als voedergewas voor het 

vee, kon haver verkocht worden ten behoeve van de stedelijke bierproductie.49 

We kennen nog meer laatmiddeleeuwse vermeldingen van akkers in het Warmondse veen, zonder 

dat duidelijk wordt wat dáár geteeld werd. Zo huurde ene Jan Daniëlsz. in 1410 twee ‘akkers’ op 

Faljeril,50 in wat toen het “Schoeland” werd genoemd.51   

Alles bij elkaar hebben we behoorlijk concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van akkerbouw 

ten oosten van de Leede in de 14de, 15de en 16de eeuw. Om te beginnen vonden we in de vroege 15de 

eeuw zeker drie letterlijke vermeldingen van ‘akkers’ op verspreide plaatsen in het Warmondse 

veengebied. We hebben geen redenen om aan te nemen dat de in 1410 en 1419 vermelde akkers 

toen pas waren aangelegd. De vermelding van de “Backersvenne” halverwege de 14de eeuw, op een 

steenworp afstand van de in 1410 vermelde “Hollander akker”, suggereert eerder dat akkerbouw in 

het veen in de 14de eeuw ook al bestond. De henneptienden die in 1606 nog in het ‘Lage land’ 

(oostzijde van Warmond) werden betaald wijzen daarnaast op een eerder aldaar bedreven 

hennepteelt. Maar vooral de havertienden uit hetzelfde jaar in hetzelfde gebied, de heffing van 

havertienden reeds in 1462, en ook de 16de-eeuwse vermelding van een tweetal ‘haverkampen’ in de 

Zwanburgerpolder en in de Tuin- en Kogjespolder, wijzen overduidelijk op een laatmiddeleeuwse 

haverteelt in het veen.  

 
Vroege vermeldingen van akkers in het veen. [tekening auteur] 

Zijn er in het 17de-eeuwse kaartbeeld nog sporen van deze laatmiddeleeuwse akkerbouw in het 

Warmondse veen? Daar lijkt het inderdaad op. Voorbeelden zijn te vinden in de noordelijke 

                                                           
47 Dit was een onderzoek verricht in opdracht van de Staten van Holland, met als doel het bepalen van de 

relatieve economische draagkracht van dorpen en steden. 
48 Ettema, “Boeren op het veen”, p. 252. 
49 Ettema, “Boeren op het veen”, p. 240; Bieleman, “De ossen zijn hier seer schoon en groot”, p. 83 
50 In 1410 Jan Daniëlsz. met 2 akkers, nogmaals in 1414, in 1414–1420 Jacob Everhartsz. en Jan Daniëlsz., en 

vanaf 1421 Jacob Everhartsz. alleen. Het heette nu ‘2 kampen op het Schoeland’. Zie: V. Egmond, “Rijnlandse 

pachters van de abdij Leeuwenhorst - Warmond”, p. 12, 16, 17. 
51 Fannee, tlant te Waremunde, p. 160. 
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Zwanburgerpolder,52 waar tussen de onregelmatige blokverkaveling ook enige kaarsrechte percelen 

te vinden zijn. Hun op die plek zo afwijkende vorm doet vermoeden, dat deze percelen niet voor 

weiland werden bemeten, maar juist voor akkerbouw: de langwerpige vorm maakte deze percelen 

geschikter voor het ploegen.53 

   
Onregelmatige blokverkaveling in 

de Zwanburgerpolder. 

Langwerpige percelen tussen de anders zo onregelmatige 

blokverkaveling in de Zwanburgerpolder. 
 

[Erfgoed Leiden en Omstreken, Gemeente Warmond, archiefnr. 600, inv.nr. 1072, blad 7] 

 

Plassen, rietvelden en grazend vee 

Er was akkerbouw in het veen, maar we moeten ons daar ook niet té veel van voorstellen. Ten eerste 

maken omschrijvingen van stukken land in het veen wel duidelijk, dat er beslist niet overal aan 

akkerbouw werd gedaan. Zo spreken de aktes met betrekking tot het veengebied vanaf de 16de eeuw 

bijna uitsluitend van wei- of hooilanden.54 Een paar voorbeelden zijn de “Hoofdenscamp”, gelegen in 

de Hofpolder, die in 1586-1590 als “weylants” wordt omschreven,55 of het “maailand leggende op de 

Zijl bij het boterhuis” dat in 1579 wordt vermeld.56 Ook wijzen de veldnamen hier en daar eerder op 

veeteelt. En eigenlijk al vanaf heel vroeg. Aan de noordzijde van de Zwanburgerpolder lag in 1392 

ene “Negen Koe-venne”,57 en de nabij gelegen Joppesloot heette in 1544 nog veelbetekenend de 

“sloot daermen doer vaerdt omme te melcken”.58 Begrijpelijk, want koeien waren toen inderdaad 

vooral belangrijk voor melk en de daarmee geproduceerde boter en kaas.59 Aan de Mare net buiten 

Warmond was in 1339 sprake van de “Swinshoerne”,60 wat op de aanwezigheid van varkens wijst.61 

                                                           
52 Percelen P12 en P17 op: Erfgoed Leiden en Omstreken, Gemeente Warmond, archiefnr. 600, inv.nr. 1072, 

blad 7. 
53 Streep- of reepvelden zijn in Nederland voor akkers de overheersende vorm (Schönfeld, Veldnamen in 

Nederland, p. 111).  
54 Zie eerdere voetnoot m.b.t. de analyse van het kohier van de Tiende Penning, aan het begin van dit artikel. 
55 V.d. Steur, Johan van Duvenvoirde, p. 82. 
56 Erfgoed Leiden en Omstreken, Notarieel Archief Leiden, p. 89 d.d. 14-2-1579. 
57 Fannee, tlant te Waremunde, p. 155 (en verklaring van het toponiem op p. 36). 
58 Fannee, tlant te Waremunde, p. 163. 
59 Maar ook voor mest, en soms ook voor de vleesproductie. Zie: Mertens, “Landbouw”, p. 32. 
60 “…drie campyen lands van vier morghen ende vier hont lands luttel min of meer, die ghehieten sien 

Swinshoerne, legghende binnen der Slaghe ende op die Maerne in den ambacht van Leyderdorp…”. Zie: V.d. 

Vlist, De oudste oorkonden van de stad Leiden [nr. 62]. 
61 Zie: Middelnederlands Woordenboek, artikelen ‘swin II’ en ‘swijn’ (Instituut voor de Nederlandse taal, 

Leiden). 
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Ook in Warmond waren zwijnen te vinden, waar de vermelding van ene “Verkenscot” bij de Poel in 

148362 en in de Zwanburgerpolder in 1544 van getuigt.63 In 1580 lag bij de Zweilandpolder ook een 

stuk land dat “die Coewaert” werd genoemd.64 In 1583 waren in de Klein-Hemmeerpolder blijkens de 

aanwezigheid van ene “Rosvennentgen” paarden te vinden.65 Deze werden toen steeds vaker als 

trekdier ingezet,66 en in Warmond met name ten behoeve van de aandrijving van 

“paerdewatermolens” waarmee het land “drooch gehouden” werd.67 Samen met het “Ossengras” en 

de “Schaapscamp” die in de 15de eeuw in de Kooipolder worden genoemd,68 hebben we met eerder 

genoemde veldnamen behoorlijk veel aanwijzingen voor laatmiddeleeuwse veeteelt in het veen. Dat 

de registers daarbij in het veen vooral van weilanden spreken, past bij de aanwezigheid van dit vee: 

begin 16de eeuw waren veengronden in Holland meestal zo slecht dat een boer 2 à 4 morgen weiland 

nodig had om één enkel beest te laten weiden.69 

 

 
Een man slacht varkens, een man draagt stro; ca. 1500-1525 [KB, MMW, 10 F 14, fol. 8v]. 

Toch is het voorgaande beslist niet in tegenspraak met eerder aangenomen akkerbouw in het veen. 

We zagen al dat in het Warmondse ‘Lage land’ tienden over haver en hennep werden geheven, en dit 

waren nu bij uitstek gewassen waarvan de teelt in het veen gecombineerd werd met veeteelt. Uit 

eerder genoemde ‘Enqueste’ van 1494 blijkt namelijk, dat het hier en daar in Holland de praktijk was, 

dat haver en hennep in het veen verbouwd werden op de randen van weilanden.70 Die randen 

werden opgehoogd met bagger uit de sloot en zwaar bemest met de uitwerpselen van het rundvee. 

Kortom: in het veen hield men koeien, en tegelijk deed men aan akkerbouw op walletjes langs de 

sloten.71 Blijkbaar ging het in Warmond net zo. Zo wordt in 1579 over één van de reeds vermelde 

                                                           
62 Hoogheemraadschap van Rijnland, Register Oud Archief Rijnland 12, fol. 35r-35v. 
63 Morgenboek 1544, folio 23v (transcriptie Marcel Kusse). 
64 Morgenboek 1580, blz. 18 (transcriptie Marcel Kusse). 
65 “noch 8 hont lants genaemt het Rosvennentge, belent … ten W de Hemmeer”. Zie: V. Kessel, Protocollen van 

Warmond, p. 31 [B 36r]. 
66 Mertens, “Landbouw”, p. 31. 
67 Dat was zo in de 16de eeuw. Zie o.a.: V. Kessel, Verponding, p. 114 (fol. 14r), p. 116 (fol. 17r) 
68 Fannee, tlant te Waremunde, p. 44, 158/160. 
69 De Vries, “Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1490-1650”, p. 14. 
70 “Item angaende die neringhe zeggen, dat zij hem generen met koeyen te houden, zonder hoogher ofte 

meerder neringhe te hebben; want zij geen zaylant en hebben, dan zij een luttel sayen up die wallen, ’twelck zij 

metter handt doen, zonder paerden ofte ploech” (Ettema, “Boeren op het veen”, p. 252). 
71 Ettema, “Boeren op het veen”, p. 252, p. 254; De Vries, “Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1490-

1650”, p. 14. 
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haverkampen in het veen gemeld dat dit “toegemaect weylants” was:72 letterlijk betekent dat, dat 

het weiland geschikt was gemaakt om er landbouw op te bedrijven.73 Dat er op zulke toegemaakte 

weilanden daadwerkelijk haver geteeld werd, blijkt uit een register uit 1556 waarin sprake is van 

“cleyne percelen, van die welck anno '53 op toegemaect sijn met haver ofte gerste ghesayt ... ende 

anno ... '55 weylant was”.74 Een ander register spreekt in 1579 van een stuk van drie morgen land 

aan de zuidzijde van het ambacht, waarvan een fractie (één hont) als akker was ingericht.75 Op 

plekken die slechts weilanden waren, werden –zoals de ‘Enqueste’ al duidelijk maakte–, in bepaalde 

jaren dus kleine percelen als akkers ingericht.  

Als de Warmondse boeren, net als andere boeren elders in Holland, in het veengebied akkerbouw 

bedreven op bescheiden walletjes langs de slootkanten, begrijpen we beter waarom de heer van 

Warmond zo weinig aan die akkerbouw verdiende. De tiendenboeken laten zien, dat de 

ambachtsheer zijn korentienden op de Warmondergeest in 1489 voor bijna 100 pond verpacht had, 

maar de haver- en henneptienden konden in hetzelfde jaar respectievelijk voor slechts 2,5 pond en 

1,5 pond worden verpacht.76 In 1506 werden de korentienden op de geest verpacht voor iets meer 

dan 70 pond, terwijl de havertienden voor slechts 15 stuivers verpacht werden, en de henneptienden 

voor minder dan 2 pond.77 Uit de voorwaarden die gesteld werden bij het verpachten van de tienden 

in 1513 blijkt bovendien, dat alle soorten tienden binnen een zestal ‘bonnen’ (administratieve 

gebieden)78 op de geest werden geheven.79 Daarbij was het veengebied –ondanks zijn 

uitgestrektheid– niet in bonnen opgedeeld. We kunnen aannemen dat de magere opbrengst daarvan 

zo’n administratieve maatregel als het definiëren van ‘veen-bonnen’ niet noodzakelijk maakte. 

Andere gegevens laten zien waarom akkerbouw in het Warmondse veen slechts een bijrol speelde. 

De overgeleverde veldnamen maken duidelijk, dat het land in het veen niet overal even bruikbaar of 

vruchtbaar was. De aanwezigheid van ene “liesveld” in de Veerpolder aan het einde van de 14de 

eeuw80 laat zien, dat daar tot dan toe alleen maar hoog gras groeide. Daarnaast werden in de 14de en 

15de eeuw meerdere percelen grond in de Lakerpolder of Klein-Hemmeerpolder “Hongercamp” of 

“Hongerveld” genoemd. Daarmee werden velden aangeduid waar men tevergeefs moeite in stak, 

zodat men er letterlijk honger door leed.81 Dit gold ongetwijfeld ook voor de “Nikker”, in de 16de 

eeuw vermeld in de zuidelijke helft van de Zwanburgerpolder, een veld dat onvruchtbaar was en 

daarom des duivels (het Oudgermaanse woord ‘Nikker’ was oorspronkelijk de naam van een 

fabelachtig waterdier, later een naam voor de duivel).82  

Door de drassigheid van het land was hier en daar ook gewoon niets daarmee te beginnen. De 

namen van verschillende velden in de Zwanburgerpolder, zoals de “Smeltic” (1341,83 1407),84 de 

                                                           
72 V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 19 [A 68v]. 
73 “(veengrond) voor den landbouw geschikt maken”. Zie: Middelnederlands Woordenboek, artikel ‘toemaken’, 

definitie 1 (Instituut voor de Nederlandse taal, Leiden). 
74 V. Kessel, 10e Penning Warmond 1543, 1553, 1556 en 1561, p. 53 [fol. 263]. 
75 “Dirc Heymansz veerman bruyct van de huyse van Lochorst 3 margen lants mette hont ackeren opte Maren 

aen 't Scheyt van Oestgeest”. Zie: V. Kessel, Verponding, p. 115 (fol. 15v). 
76 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 18. 
77 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 25. 
78 Zie Woordenboek der Nederlandsche Taal, artikel bon I, definitie 2 (Instituut voor de Nederlandse taal, 

Leiden). 
79 “In de manieren ende voirwaerden hierna bescreven wil mijnheer van Warmondt vercopen zijn tienden in 

Warmondt: te weten smaltienden, corentienden, havertienden, kenneptienden, raep- ende mostertienden ende 

vlastienden, wel verstaende alsdat die havertienden kenneptienden, raep- ende mostertienden ende vlastienden 

elcx sal hebben in sijn bun daer 't staet in die corentiende (…)”. Hierop volgde een opsomming van zes bonnen 

op de geest, maar geen bon in het veen. Zie: V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 30-31. 
80 Fannee, tlant te Waremunde, p. 154. 
81 Fannee, tlant te Waremunde, p. 150-151. 
82 WNT, artikel ‘Nikker’ (Instituut voor de Nederlandse taal, Leiden); Fannee, tlant te Waremunde, p. 157. 
83 V.d. Vlist, De oudste oorkonden van de stad Leiden [nr. 75]. 
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“Laak” (1430),85 de “Zuddetjes” (1504),86 wijzen zeker op drassigheid van het land, dat hier en daar 

bovendien “zeer afgesleten door het water” werd.87 De waterhuishouding in Holland in die dagen zal 

ook niet veel geholpen hebben. De Leidse regio had in 1374 al buitengewoon zware overstromingen 

gekend.88 In latere eeuwen werd het niet veel beter. Veelzeggend is het feit, dat in 1452 een stuk van 

de latere Zwanburgpolder “Zwansmeer” werd genoemd.89 Later in 1509 kende Holland niet minder 

dan twee zware stormvloeden:90 in dat jaar brak de Spaarndammerdijk (die liep langs de zuidelijke 

oever van het IJ tussen Velserbroek en Amsterdam) door en net als elders in het Rijnland kwamen de 

landerijen in Warmond onder water te staan.91 In september 1514 gebeurde het weer en wederom 

stonden als gevolg van een doorbraak van de Spaarndammerdijk alle landerijen bij het dorp onder 

water.92 En daar bleef het niet bij. Het ontzet van Leiden ging gepaard met “oorlogsinundaties”: 

dijken werden moedwillig doorgestoken, wat in 1575 in de wijde omgeving overstromingen 

veroorzaakte.93 In dezelfde periode stond zelfs het bos bij het Huys te Warmont onder water, dat ook 

nog eens zout was.94 Het kan niet anders of grote delen van de latere Zwanburgerpolder waren in de 

16de eeuw een hopeloze, natte zooi. Waarschijnlijk verklaart dit ook waarom de akkers in het veen 

die in de 15de eeuw vermeld worden, nadien niet meer genoemd worden,95 en plaats maakten –naar 

we mogen aannemen– voor geïmproviseerde akkerstrookjes op walletjes, aan de rand van de 

weilanden. 

Een opmerking, ten slotte, over het ‘Lage land’, gelegen aan de oostzijde van de heerlijkheid 

Warmond. In tegenstelling tot de rest van het veengebied vonden we daar juist géén toponiemen die 

op de magere opbrengst van de grond wezen. En ook niet op drassigheid. In de 14de eeuw is daar 

juist sprake van ene “Hoge veld”.96 Dit land lag dus hoger dan de landerijen die door Leede en Zijl 

omsloten werden. Dat de Warmondse boeren dit desondanks ‘Lage land’ noemden, moet dan ook 

enkel te maken hebben met het feit, dat dit lager was gelegen dan het hoge land: de strandwal. Het 

tussenliggende gebied, tussen Leede en Zijl, mocht geen ‘land’ heten. Dat viel immers steeds ten 

prooi aan het water.  

Hoe het ook zij: we hebben in het veengebied duidelijke aanwijzingen gevonden voor veeteelt en 

hooiwinning, gecombineerd met enige akkerbouw. We moeten ons het veengebied ten oosten van 

                                                                                                                                                                                     
84 Fannee, tlant te Waremunde, p. 163. 
85 Fannee, tlant te Waremunde, p. 153. 
86 Fannee, tlant te Waremunde, p. 164. 
87 V. Egmond, “Rijnlandse pachters van de abdij Leeuwenhorst - Warmond”, p. 12. 
88 Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel I, p. 412. 
89 Er was toen letterlijk sprake van “2½ morgen tussen Zwansmeer en de Dyepe Lee” (Erfgoed Leiden en 

Omstreken, archiefnr. 503, inv.nr. 84; regest 1005). In 1590 wordt dit meer nogmaals vermeld als er sprake is 

van een stuk van “4 morgen 5 hont maeylants, gebruyckt geweest door Foeyt Niclaesz”, belend ten 

noordwesten “de Swaensmeer”, dat verkocht werd aan ene Cornelis Cornelisz. In 1592 vermeldt het 

Morgenboek van Warmond deze Cornelis Cornelisz. inderdaad in bezit van 4 morgen 5 hont land, en meldt 

daarbij dat bedoeld land “op Zwamburgersloot” was gelegen. De Zwaansmeer lag dus middenin de 

Zwanburgerpolder (V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 50 [D 42v]; Morgenboek Warmond 1592 

[Hoogheemraadschap van Rijnland, inv.nr. 8146a], blz. 41, transcriptie Marcel Kusse). 
90 Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel II, p. 350. 
91 Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel II, p. 353. 
92 Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel II, p. 378-379; Fockema Andreae, Het 

Hoogheemraadschap van Rijnland, p. 132. 
93 Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel II, p. 731, p. 738. 
94 In de 16de eeuw meldde men:“het onderhoud van het huis (te Warmond) kost meer dan het goed opbrengt, 

omdat het hout door overstroming met zout water vergaan is”. Zie: Kort, “Repertorium op de lenen van de 

hofstede Voorne in Noord-Holland” [leen 98] (Nationaal Archief, Graven van Holland (889-1581), archiefnr. 

3.01.01, inv.nr. 886, fol. 25v). 
95 Op de ‘Hollanderakker’ na, maar dit lijkt nadien een gefossiliseerde benaming. 
96 Fannee, tlant te Waremunde, p. 47, 197 (analyse van Warmond 101bis). 
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de Leede in de late middeleeuwen dan ook voorstellen als een verzameling weilanden met grazend 

vee, soms afgewisseld door akkers, hier en daar onderbroken door sloten, plassen met bosjes en 

hoog riet. De akkers tussen Leede en Zijl moesten na de 15de eeuw door de ongunstige 

waterhuishouding het veld ruimen, en maakten plaats voor nog slechts bescheiden akkertjes op 

verhoogde (opgebaggerde) perceelranden, waar hennep en haver werden gekweekt. Dit is het 

landschap, dat men vanuit het middeleeuwse dorp, turend naar het oosten, te zien kreeg. 

 

3. Op de geest 

Op de strandwallen was in de vroege middeleeuwen veel bos te vinden. Al sinds de prehistorie (en 

uiteraard met een onderbreking in de Romeinse periode) groeiden bossen daar weelderig.97 De 

sterke ontkalking van de bovenlaag van de strandwallen –die oorspronkelijk uit kalkrijk zeezand 

bestond– getuigt daar nog van.98 In de zuidelijke helft van de Warmondse strandwal is deze 

bosinvloed in de ondergrond nog goed waarneembaar. In de noordelijke helft is de kalkarme 

zandlaag daarentegen flink afgegraven: naast de vroegere aanwezigheid van bos vertelt dit ons, dat 

de strandwal in het Oosteinde en aan de Wasbeeklaan ooit substantieel hoger was dan die nu is.99 

Na de vroege middeleeuwen werd het bos op de Warmondse strandwal volledig gekapt. 

Archeologisch onderzoek heeft laten zien dat de bossen in de duinstreek tussen de 9de en de 12de 

eeuw sterk afnamen,100 en uit laatmiddeleeuwse belastingregistraties blijkt hoe grondig dit proces in 

Warmond is geweest. Hier en daar in de duinstreek betaalde men namelijk belastingen zoals de 

‘windval’ (over de opbrengst van omgevallen bomen) of de ‘vedeminge’ (vanwege het weiden van 

varkens die eikels aten). Zulke belastingen duiden op de aanwezigheid van bos.101 Maar in 

tegenstelling tot in Lisse of Voorhout was er van zulke heffingen in Warmond in de 14de eeuw geheel 

geen sprake.102 Op de Warmondse strandwal stond kennelijk geen bos meer. 

Op de strandwal lag het dorp. Naar alle waarschijnlijkheid waren de boerderijen daar oorspronkelijk 

op de hoogste delen gelegen, waar ze in een soort onregelmatig schaakbordpatroon verspreid lagen. 

Maar vanaf de 9de eeuw moeten de boerderijen naar de randen van de strandwal zijn verschoven, 

om plaats te maken voor akkerbouw op de ‘geest’,103 zoals men de voor de landbouw geschikte delen 

van de strandwal toen noemde.104 Dit proces was in Warmond in de vroege 12de eeuw volledig 

uitgekristalliseerd, want vanaf ca. 1100 is de aanwezigheid van een lint boerderijen op de oostflank 

van de strandwal aan te tonen. De bewoning was toen vrijwel exclusief aan de oevers van de Leede 

en van het Hemmeer te vinden,105 al lijken er kort voor 1100 nog boerderijen aan de andere flank 

(westzijde) van de strandwal te hebben bestaan.106 

                                                           
97 Weliswaar is de Romeinse periode met ontbossing gepaard gegaan, maar het bos kon zich in het Zuid-

Hollandse kustgebied in de vroege middeleeuwen weer herstellen. Zie: Dijkstra, Rondom de mondingen van 

Rijn & Maas, p. 70. 
98 Parlevliet, “Holland – in het veen of langs de kust?”, p. 5. 
99 V.d. Meer, De bloembollenstreek, p. 49. 
100 Met name door stuifmeelonderzoek. Zie: Parlevliet, “Holland – in het veen of langs de kust?”, p. 7. 
101 Parlevliet, “Holland – in het veen of langs de kust?”, p. 5. 
102 Parlevliet, “Holland – in het veen of langs de kust?”, p. 10 (bijlage 1). 
103 Vergelijk Dijkstra, Rondom de mondingen van Rijn & Maas, p. 189, 373. 
104 Geschikt voor landbouw was de Warmondse strandwal zeker, want als de meest oostelijk gelegene was de 

Warmondse strandwal het minst overgestoven bij de vorming van de nieuwe duinen, zodat de 

Warmondergeest relatief lager was en daardoor vochtiger dan hoge duinen. Zie verder: Parlevliet, “Holland – in 

het veen of langs de kust?”, p. 5.  
105 Fannee, tlant te Waremunde, p. 25 e.v. 
106 Zoveel suggereert althans de vondst van de paalfundering een middeleeuws bijgebouw bij het archeologisch 

onderzoek op Park Klinkenberg. Een van de houten paaltjes had een koolstofdatering tussen 865 en 1042 na 

Chr. Bink, Park Klinkenberg – Archeologisch onderzoek, p. 22, 65. 
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De boerderijen schoven dus op om 

plaats te maken voor een 

akkercomplex. Zoals we zo meteen 

zullen zien, waren aan de westzijde van 

de Herenweg aan het einde van de 

middeleeuwen nog veel akkers gelegen. 

Sommige van deze akkers worden al 

vroeg genoemd, zoals de akkers 

behorend bij kasteel Endepoel, die 

reeds kort vóór 1326 worden vermeld. 

Blijkens een vermelding uit 1495 lagen 

deze akkers tussen kasteel Endepoel (in 

het noordwesten) en kasteel Oud-

Teylingen (in het zuidoosten), dus 

duidelijk op de top van de strandwal, 

ten westen van de Herenweg.107  

Naast diezelfde akkers lag in 1373 nog 

vier akker land108 ‘zonder het einde van 

een akker’.109 En ook even ten 

noordoosten van de dorpskerk wordt in 

hetzelfde jaar melding gemaakt van 

‘een akker land’ aan de westzijde van de 

Herenweg.110 De weg vormde echter 

geen strikte grens, want verschillende 

akkers reikten –in latere tijd althans– 

aantoonbaar helemaal tot aan de 

huidige Dorpsstraat.111 

Ook noordelijker op de strandwal 

worden akkers al vroeg vermeld, zoals 

een akker die naast de molenwerf, dus 

direct ten noorden van de huidige Korenmolenbrug, in 1373 wordt vermeld.112 En nog verder 

noordelijk, aan de latere Wasbeeklaan, is in 1359 sprake van “twee akkers over de weg”113 en in 1370 

van een “Perric”,114 een zeer verspreide veldnaam die ‘akkerstrook’ betekende.115  

                                                           
107 Fannee, tlant te Waremunde, p. 106. 
108 Let wel, hier wordt het woord ‘akker’ gebruikt als oppervlaktemaat, maar dit duidt wel op het gebruik van 

het land als akker. Fockema Andreae schreef daarover: “Een kamp hooiland b.v. wordt verdeeld naar 

'dagsneden', een blok weiland naar 'koeweiden', een geestcomplex naar de bij het ploegen uitgezette 'akkers'” 

(Fockema Andreae, “Middeleeuwsch Oegstgeest”, p. 261). 
109 Fannee, tlant te Waremunde, p. 188-189 (analyse van Oud Teylingen 1B) 
110 Fannee, tlant te Waremunde, p. 189-190 (analyse van Oud Teylingen 1D en opsplitsing in 1E en 1F). 
111 Zoals blijkt uit de aanwezigheid van teelland tussen de “heerweg” en het “buurpad” in 1583 (Erfgoed Leiden 

en Omstreken, Notarieel Archief Leiden, no. 257 d.d. 4-11-1583; V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 33 [B 

59r]). In 1584 is letterlijk sprake van meerdere ‘akkers’ gelegen tussen de “Heerwech” en het “gemeen 

buyergangpadt” (V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 36 [C 8r], [C 9r]). Ook in 1580 is sprake van “1 margen 

geestlant, streckende uyt de Lydtwech deur den Breden Wech tot aen ‘t Buyerpadt” (V. Kessel, Protocollen van 

Warmond, p. 23 [A 101v]). 
112 Fannee, tlant te Waremunde, p. 187-188.  
113 De ligging van deze akkers blijkt uit het feit dat de Vliet als belending wordt genoemd, als ook een aantal 

telgen uit het geslacht Van Alkemade, onder wie de vrouwe van Alkemade, die op het kasteel aan de 

Wasbeeklaan zetelde. Zie: Hoek, “De leenkamer van de burcht te Leiden” [leen 115]. 
114 Fannee, tlant te Waremunde, p. 151. 

 

 

Vroege vermeldingen van ‘akkers’ op de geest. 
[tekening auteur] 
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Zes bonnen 

Uit eerdergenoemd overzicht van de inkomsten van de heren van Warmond daterend uit 1606, 

leerden we dat deze akkers koren opleverden, waar tienden over geheven werden. In verband met 

de heffing van deze korentienden, was het hele gebied op de geest onderverdeeld in zes ‘bonnen’: 

administratieve gebiedjes, zoals we reeds meldden. Hoe oud deze indeling was, is niet bekend. Maar 

die kan best oud zijn: ook de stad Leiden was in bonnen ingedeeld, die zo oud waren als de stad 

zelf.116 

De omschrijving van de bonnen is in de tiendenboeken altijd summier. Zeker in de beginperiode van 

de ons overgeleverde registratie (die begint in het jaar 1462) begint die omschrijving met “dat 

oestbon” en eindigt met “dat westbon”, zonder geografische details te noemen over de 

tussenliggende bonnen. Wel geven de tiendenboeken prijs, dat de zes bonnen aan elkaar lagen:117 ze 

vormden dus een aaneengesloten geheel. 

Met ‘oostbon’ en ‘westbon’ als begrenzingen van de zes aaneengesloten bonnen op de geest hebben 

we toch een indicatie van het omschreven gebied. Voor Warmonders kunnen benamingen als 

‘oostbon’ en ‘westbon’ namelijk niet geheimzinnig zijn. Het oostbon werd in het tiendenboek in 1523 

“’t oesteynde” genoemd,118 en dit Oosteinde bestaat heden nog altijd: het is het gebied ten noorden 

van het Huys te Warmont. Met het tegenwoordige Westeinde, dat zeker al in 1561 wordt vermeld,119 

bedoelen Warmonders juist het gebied ten zuiden van het dorp en we zullen zo zien, dat het in de 

tiendenboeken ook het geval was.  

De tiendenboeken geven tegen het einde van de 15de eeuw meer details over de geografische ligging 

van de verschillende bonnen, zodat we onze akkers op de geest vanaf dan redelijk nauwkeurig in de 

ruimte kunnen plaatsen. Zo wordt het bon ten zuiden van het oostbon “dat bon voer die poort” 

genoemd. Ditzelfde bon wordt in 1495 door de heer van Warmond omschreven als “dat bon 

leggende voir mijn poort”.120 In de periode 1505-1520 heette het regelmatig “dat bon voir dat hof”,121 

en in 1524 ten slotte werd het “dat bon voer die hoffpoort” genoemd.122 Over de ligging van deze 

poort hoeven we niet te gissen: in 1508 sprak de vrouwe van Warmond expliciet van “mijn laen daer 

die poort nu op staet”.123 Dit was het laantje dat vanaf de Herenweg naar het Huys te Warmont 

liep,124 zodat het geen twijfel lijdt, dat het ‘bon voor de poort’ het gebied betrof ter hoogte van het 

Huys te Warmont. Omdat het kasteel van de heren van Warmond tegen de oostelijke flank van de 

geest stond, was het “bon voer die hoffpoort” het gebied ten westen van bedoelde poort.  

                                                                                                                                                                                     
115 Schönfeld, Veldnamen in Nederland, p. 132. 
116 Marsilje, “Bestuur en rechtswezen”, p. 85. 
117 Bijvoorbeeld in 1466: “Item in den eersten: dat oistbon heeft Jan Simonsz. (...). Item dat bun dairan buert nu 

heer Claes, die pastoir. Item dat bun dairan heeft Pieter Simonsz. (...) Item dat bun dairan heeft die bailiu van 

Warmond (...) Item dat bun dairan heeft Jan Willemsz. (...) Item dat leste bon heeft Geryt Woutersz. (…)”. Zie: V. 

Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 10. 
118 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 37. Het blijkt dat de naam Oosteinde al in 1429 in gebruik 

was. Het wordt gebruikt in een omschrijving van een perceel land uitgegeven in dat jaar (V.d. Heuvel/V.d. 

Steur, “De onder Warmond gelegen lenen van het Huis te Warmond”, p. 140). 
119 In het kohier van de 10de penning in Warmond uit 1561 worden achtereenvolgens vermeld: “het 

Oesteynde”, “die Middelbuyrt” en “dat Westeynde”. Zie: V. Kessel, 10e Penning Warmond 1543, 1553, 1556 en 

1561, p. 55, 59, 64. 
120 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 20. 
121 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 7. 
122 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 37. 
123 Erfgoed Leiden en Omstreken, Archief Heerlijkheid Warmond, inv.nr. 32, charter 239 (transcriptie door A. de 

Hamer). 
124 Fannee, tlant te Warmunde, p. 140 (zie aldaar bij de oude/grote boomgaard). 
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De bonnen lijken van noord naar zuid te zijn geordend. Dat deze conclusie correct is, wordt bevestigd 

doordat het volgende bon stelselmatig “dat bon voir Sint Anthonis”,125 en soms ook “dat bon voer 

Sinte Anthonis-huysgen”,126 wordt genoemd. Van het Sint Anthonishuisje, een plek waar leprozen 

werden opgevangen, is bekend dat dit even ten zuidwesten van het Huys te Warmont was 

gelegen,127 op de plek waar de Herenweg zich splitste in de Herenweg en de nu grotendeels 

verdwenen Lijtweg (een overblijfsel van de Lijtweg is de huidige Mgr. Aengenentlaan).  

Het volgende bon zou hier natuurlijk iets zuidelijker van moeten liggen, zodat het ons niet verbaast, 

dat dit “dat bon voir die Monicken” werd genoemd.128 Het monnikenklooster lag direct ten 

zuidoosten van het voormalige kasteelterrein van Dirks Steenhuis, ruwweg op de plek van de huidige 

woonwijk ‘de Kloosterwei’,129 bij de westelijke flank van de geest. Het “bon voir die Monicken” betrof 

dan ook het gebied ten oosten van het klooster. Omdat dit bon in 1524 “dat bon voer die 

Monickenmuyr” wordt genoemd,130 waarvan we weten dat het langs de oostrand van de Kloosterwei 

liep,131 hebben we goed zicht op de westelijke begrenzing van dit bon. Het Warmondse tiendenboek 

uit 1579 geeft ons nog een waardevol detail: de grens van het bon voor de monniken werd in dat jaar 

“de monickenkerk” genoemd.132 De inwisselbaarheid van de termen “Monickenmuyr” en 

“monickenkerk” om de grens van dit bon aan te duiden geeft wel te denken. Zeker ook omdat het 

pad dat langs de monnikenmuur liep, in de 17de eeuw het “Kerckepad” werd genoemd.133 Kennelijk 

stond de monnikenkerk, net als de kerk van het vrouwenklooster,134 tegen de geest. In huidige 

termen betekent dat, dat de monnikenkerk binnen de huidige Kloosterwei zeer waarschijnlijk heel 

dicht tegen de huidige Geestlaan stond.  

Op dit bon volgde verder zuidelijk “dat vyfde bon”, dat vanaf 1494 “dat bon voir Vechter” heette.135 

Dit bon werd in 1524 explicieter “dat bon voor Vechter’s hoffstede” genoemd.136 Misschien was 

Vechter een bekende Warmonder. In 1544-1564, d.w.z. vanaf twee decennia na laatstgenoemde 

vermelding, vinden we op de plek waar we Vechters’ hofstede verwachten, ten zuiden van het dorp, 

ene “Cornelis Vechters zoon” met “zijn landt daer dat huijs op staet”.137 Men zou geneigd zijn te 

denken, dat vader Vechter in het dorp een belangrijke figuur was, of anders dat zijn huis groots of 

opvallend was, zodat dit als geografisch baken werd gebruikt. 

Het laatste bon was, dat zeiden we al, “dat westbon”.138 Deze benaming leeft nog voort in ‘het 

Westeinde’: het zuidelijkste gedeelte van de geest op Warmonds gebied. 

                                                           
125 In 1494 ook letterlijk “dat bon voir Sinte Anthonis Huys”. Zie: V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 

20. 
126 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 38. 
127 V. Noort, “Het St. Anthonishuisje in Warmond”, p. 20. 
128 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 22. 
129 Fannee, tlant te Waremunde, p. 127-128. 
130 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 37. 
131 Rond de zuidoostzijde van perceel A15 op de kaart van J. Dou (de huidige Kloosterwei) liep ene “kerckepad” 

langs de “Munnike muur”. Zie: V.d. Steur, 'Chaerte vande Vrye Heerlickheydt Warmondt', p. 14 [percelen B29 

en B34]. 
132 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 68. 
133 V.d. Steur, 'Chaerte vande Vrye Heerlickheydt Warmondt', p. 14 [percelen B29 en B51]. 
134 Fannee, Het klooster St. Ursula te Warmond, p. 49 e.v. 
135 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 20.  
136 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 37. 
137 Morgenboek Warmond 1544, fol. 8v; Morgenboek Warmond 1564, fol. 23v; Morgenboek Warmond 1568, 

blz. 44 (transcriptie Marcel Kusse). 
138 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 20. 
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De zes bonnen op de Warmondergeest 
[tekening auteur] 
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Nadere plaatsbepaling van de akkerbouwgronden 

Van de zes beschreven bonnen zijn de oppervlakten bekend, op verschillende tijdstippen. 

Bijvoorbeeld: 

 

 1513139 1586-1590140 

oestbon 25 morgen 28 morgen 

voer die hoffpoort 22 morgen 25 morgen 

bon voir Sint Anthonis 21 morgen 25 morgen 

bon voir die Monicken 15 morgen 15 morgen 

bon voir Vechter 13 morgen 13 morgen 

westbon 18 morgen 18 morgen 

 

 

Wanneer we deze bonnen op de oudst bekende kaart 

van de heerlijkheid Warmond (J. Dou, 1667-1669) 

proberen te localiseren, doen we er waarschijnlijk 

goed aan om uit te gaan van de percelering.  

Op genoemde kaart tonen zones B en C (zie schema 

met zones), gelegen op de top van de strandwal, 

namelijk een zeer groot aantal percelen, die door hun 

uiterst nauwe én langwerpige vorm geschikt waren om 

er de ploeg te hanteren. Andere zones bij de 

strandwal, zoals zone A, tonen een heel ander patroon: 

de ruime rechthoekige percelen waren door hun vorm 

met name geschikt als weiland, en zo werden die ook 

gebruikt.141  

Bij eerdergenoemde zones B en C op de top van de 

strandwal zullen we denkelijk ook de westzijde van 

zone G moeten betrekken (zie volgende kaart). Die ligt 

namelijk tegen de oorspronkelijk poort van het Huys te 

Warmont, waarvan we weten, dat die de oostelijke 

begrenzing van dit bon vormde. De loop van de sloten 

op die plek, alsook het verschil in percelering aan 

weerszijden daarvan, laat zien dat we die scheiding 

daadwerkelijk moeten aanbrengen. 

                                                           
139 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 30. 
140 V.d. Steur, Johan van Duvenvoirde, p. 86. 
141 Het Morgenboek van 1544 (transcriptie Marcel Kusse) zegt over dit gebied, waarvan de ligging wordt 

omschreven als “tusschen dat scheijdt van Zassenem ende die Vliet, Ende is begonnen te meeten vandie moelen 

wateringhe voortgaende naer tveer toe”, letterlijk dat het “al weijdtlandt” was. 

 
Zones op de kaart van J. Dou wat betreft de 

onmiddellijke omgeving van het dorp (zelf 

gelegen in zones E/F). De huidige as 

Herenweg/Oranje Nassaulaan scheidt de zones 

C/G, resp. B/D van elkaar. Het noorden is 

boven. [tekening auteur] 
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De westzijde van zone G op de kaart van Warmond door J. Dou (het noorden is rechtsboven). 

Horizontaal lopen een aantal sloten in elkaars verlengde. Deze scheiden de langwerpige percelen aan 

de westzijde van de rest van de landerijen van het Huys te Warmont. [Erfgoed Leiden en Omstreken, 

Gemeente Warmond, archiefnr. 600, inv.nr. 1072, blad 1] 

 

Vijf van de zes bonnen waren gelegen ten zuiden van de Dinsdagse Wetering. Het zesde (het 

oostbon) lag er juist ten noorden van. Uit bovenstaande tabel met oppervlakten valt af te leiden, dat 

eerstgenoemde vijf bonnen in 1513 89 morgen groot waren;142 en in 1586-1590 96 morgen.143 De 

gebieden die wij door hun kenmerkende percelering en hun ligging op de top van de strandwal als 

akkerbouwgronden identificeerden (zones B,C en een stukje van G), waren in 1667-1669 –als we de 

weilanden in het zuidelijkste gedeelte van zone B uitsluiten– alles bij elkaar 82 morgen groot.144 Dit 

komt redelijk overeen met de in 1513 vermelde 89 morgen. Denkelijk moeten we de ontbrekende 

morgens zoeken in een aantal percelen tussen de Herenweg en de Dorpsstraat, die, zoals we eerder 

aantoonden, ook als akkers in gebruik waren.  

 
De akkerbouwgronden op de geest in 1667-1669 (het noorden is rechtsboven). Links zone B, rechts zone C 

(groenig) en daaronder een stuk van zone G. Binnen dit omschreven gebied waren zeer veel langwerpige 

perceeltjes te vinden. Deze vorm maakte ze niet zozeer geschikt om er koeien te laten lopen, maar vooral om 

er de ploeg te hanteren. [Erfgoed Leiden en Omstreken, Gemeente Warmond, archiefnr. 600, inv.nr. 1072, blad 1] 

                                                           
142 22 morgen (bon voer die hoffpoort) + 21 morgen (bon voir Sint Anthonis) + 15 morgen (bon voir die 

Monicken) + 13 morgen (bon voir Vechter) + 18 morgen (westbon) = 89 morgen. 
143 25 morgen (bon voer die hoffpoort) + 25 morgen (bon voir Sint Anthonis) + 15 morgen (bon voir die 

Monicken) + 13 morgen (bon voir Vechter) + 18 morgen (westbon) = 96 morgen. 
144 Zone B: 12296 roeden (percelen B1-10) + 5649+ roeden (B11-20, één perceeloppervlakte niet leesbaar, 

maar vermoedelijk ca. 200-300 roeden) + 4487 roeden (B21-30) + 4279 roeden (B31-40) + 3177 roeden (B41-

50) + 3123 roeden (B51-60) + 548 roeden (B61-...). Samen 33559 roeden = 55,93 morgen. Zone C: 3659 roeden 

(percelen C1-10) + 3520 roeden (C11-20) + 3650 roeden (C21-30) + 1916 roeden (C31-37). Westzijde van zone 

G: 3600 roeden (percelen G1-10) + 1615 roeden (G11-13) + 6365 roeden (G45-59). Samen 11.580 roeden = 19,3 

morgen. Samen 12745 roeden = 21,25 morgen. Alles bij elkaar 95 morgen ten zuiden van de Dinsdagse 

wetering. Daarvan moeten we percelen B1 t/m B7 uitsluiten (8400 roeden = 14 morgen), die niet alleen 

afwijkend van vorm waren [geen langwerpige stroken] maar eind 16de eeuw bovendien expliciet als weilanden 

worden vermeld (V. Kessel, Verponding, p. 105-106).  



 

 

 

22 

 

Resten dan de 25 à 28 morgen ten noorden van de Dinsdagse Wetering. Ook die moeten we aan de 

hand van de percelering identificeren, al is de kaart van J. Dou aan de noordkant van de wetering 

voor ons doel minder helder. De kaart toont vooral dichtbij de noordoever van de Dinsdagse 

Wetering een aantal nauwe en langwerpige percelen,145 langs de oostelijke oever van een sloot die in 

het verlengde van de Roywal liep: een sloot die, zoals we zagen, ten zuiden van de Dinsdagse 

Wetering de westelijke grens van de akkergronden vormde. Wanneer we verder noordelijker van de 

Dinsdagse Wetering kijken, lijkt een aantal aaneengesloten rechthoekige percelen zich te bevinden 

tussen twee parallelle stelsels van sloten aan weerszijden van de as Oosteinde/Wasbeeklaan.146 De 

weg lijkt de oorspronkelijke percelen in tweeën te hebben gesplitst, want daar waar de weg ophoudt, 

vormen de langwerpige percelen tussen de twee slotenstelsels juist een geheel.147 Dit laatste zou 

kunnen duiden op een relatief late ontstaan van de Wasbeeklaan, te midden van akkers die er vóór 

het midden van de 13de eeuw al lagen.148  

 
De top van de strandwal in het Oosteinde (het noorden is rechtsboven). De akkergronden lijken daar door 

twee stelsels van sloten begrensd te zijn (horizontaal boven en onder). Daarbuiten zijn de percelen veel 

ruimer, wat ze eerder als weiland geschikt maakt. [Erfgoed Leiden en Omstreken, Gemeente Warmond, archiefnr. 600, 

inv.nr. 1072, blad 3] 

Hoe het ook zij, wanneer we de oppervlakten van deze percelen bij elkaar optellen, komen we uit op 

31,2 morgen.149 Dit past qua orde van grootte nog redelijkerwijs bij de cijfers van de tabel met 

oppervlaktes, die in 1513 en 1586-1590 sprak van 25 respectievelijk 28 morgen op deze plek. De 31 

morgen uit 1667-1669 (een verschil van drie morgen ten opzichte van 1590) kunnen we op twee 

manieren verklaren. Een eerste manier zou kunnen zijn, dat we boven de Dinsdagse Wetering net 

iets te veel gronden als akkerbouwgronden hebben aangemerkt – een iets te ruime schatting dus. 

Maar dat hoeft niet. Een tweede mogelijkheid is namelijk dat er sprake was van een stijgende lijn, in 

de zin dat er op die plek steeds meer grond voor de akkerbouw werd gebruikt: we zagen immers dat 

                                                           
145 Met name H12 t/m H19. 
146 De westelijke sloot loopt tussen percelen H1 t/m H9 (qua vorm uitgesproken weilanden) en percelen H10 

t/m H25 + H54 t/m H58 (rechthoekige cq. langwerpige percelen). Het oostelijke slotenstelsel loopt vanaf de 

oostrand van perceel H37 in noordelijke richting naar perceel H59. 
147 Percelen H56, H57. 
148 In ieder geval later dan het Oosteinde/Warmonderdam, waarvan de loop –in tegenstelling tot de 

Wasbeeklaan– geen opdeling van percelen lijkt te hebben veroorzaakt, daar de percelering aan weerszijden 

van het Oosteinde zeer verschillend is. Een later ontstaan van de Wasbeeklaan past bij het feit, dat de tijnslast 

op boerderijen ten noorden van het Oosteinde altijd relatief hoog was, wat op een relatief later ontstaan (13de 

eeuw) van deze boerderijen duidt (zie kaart in: Fannee, tlant te Waremunde, p. 33). Indien we de Wasbeeklaan 

opvatten als de toegangsweg tot kasteel Alkemade, dan is een ontstaan in de 13de eeuw ook het meest 

aannemelijk. De stichting van dit kasteel is op politieke gronden te plaatsen in of kort na 1242 (Fannee, tlant te 

Waremunde, p. 123-125). 
149 4806 roeden (percelen H10-H19) + 3604 roeden (H20-H25) + 5306 roeden (H54-H57) + 5014 roeden (H37, 

H40-H43, H48-H51). Samen 18730 roeden = 31,21 morgen  



 

 

 

23 

er tussen 1513 en 1586-1590 drie morgen akkergrond bijgekomen was. Er zouden tussen 1590 en 

1667 dus weer drie morgen akkergrond bij gekomen zijn. 

Tegenwoordig is het Oosteinde het enige gedeelte van de strandwal waar de kalkarme bovenlaag 

zodanig afgegraven is, dat de voor akkerbouw geschikte kalkrijke laag vlak onder de oppervlakte 

ligt.150 Wie weet hebben de Warmonders in de 16de eeuw de strandwal al afgegraven, om zo de 

akkergronden in het Oosteinde uit te breiden? 

 

Boeren en koren 

Wie waren daar eind 16de eeuw, op de strandwal in Warmond aan het boeren? En wat produceerden 

ze? 

In het oostbon, gelegen in het Oosteinde ten noorden van het dorp, hadden Jan Jacobz. en Dirck 

Aelbrechz. in 1564 beiden “teelant an Warmonderdam”.151 Aan de rand van de akkers lagen 

weilanden, zoals onder andere blijkt uit de vermelding in 1594 van “10 hont weylants” op de 

noordelijke oever van de Dinsdagse Wetering, ten westen van het Oosteinde,152 of van “3 morgen 

weylants” aan de zuidwestzijde van de Warmonderdam.153  

Een andere boer, Maerten Florijsz., had daar in 1564 “teelandt bij die molen”,154 dus ergens bij de 

huidige Korenmolenbrug. Overigens net als eerdergenoemde Jan Jacobz. en Dirck Aelbrechz. die daar 

ook “teelant bij die molen” hadden.155 De molen en genoemd teelland zijn op bovenstaande kaart, in 

de nabijheid van de Dinsdagse Wetering, makkelijk te identificeren. 

In het bon voor de poort, dus ter hoogte van het Huys te Warmont, gebruikte “Simon Jansz.” vijf hont 

“teelants ... streckende van de heerenwech tot aen den grooten bogaert”.156 Dit lag dus rond de 

westzijde van het huidige Bos van Krantz (in de westelijke rand van zone G op de kaart van J. Dou, 

waarvan we eerder stelden dat die tot de akkergronden moest behoren). Ook was daar sprake van 

“landen gelegen omtrent het huys tot Warmont, ... hoffsteede met seker teelant, groot acht margen 

dardalff hont”. 157  

Cornelis Gerijtz. Coninck had in 1564 “teelant voer mijn Heer”,158 dus ten westen van de poort van 

het Huys te Warmont. En ook Cornelis Claesz. had in 1580 daar “zijn telant voort thoff”.159 

In het Sint Anthonisbon was Willem Dammasz., schout van Warmond, in 1564 in het bezit van twee 

hond “teelant voer die kerck”,160 dus waarschijnlijk tussen Lijtweg en Herenweg. In 1586-1590 wordt 

hij ook genoemd in bezit van “een hont teelant over die kerck, gelegen in sijn lant”, en ook bezat hij 

“twee hont teelants, leggende onder Jutgen Boels huijs, ten noordoosten van de bagijnen muer [muur 

van de zusters],161 streckende van de wech tot in de reuywal toe”,162 dus in het zuidelijke gedeelte van 

                                                           
150 V.d. Meer, De bloembollenstreek, p. 49. 
151 Morgenboek 1564, fol. 3v, 4 (transcriptie Marcel Kusse). 
152 In het zuidoosten belend door de “Heerwech” en in het zuidwesten door de “Molenweteringe” (op de kaart 

van J. Dou moet het stuk van 10 hond (1000 roeden) perceel H1 betreffen: 977 roeden). Zie: V. Kessel, 

Protocollen van Warmond, p. 65 [F 51v]. 
153 V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 65 [F 78v].  
154 Morgenboek 1564, fol. 6v (transcriptie Marcel Kusse). 
155 Morgenboek 1564, fol. 3v, 4 (transcriptie Marcel Kusse). 
156 V.d. Steur, Johan van Duvenvoirde, p. 81. 
157 V.d. Steur, Johan van Duvenvoirde, p. 81. 
158 Morgenboek 1564, fol. 12v (transcriptie Marcel Kusse). 
159 Morgenboek 1580, blz. 21 (transcriptie Marcel Kusse). 
160 Morgenboek 1564, fol. 15 (transcriptie Marcel Kusse). 
161 Middelnederlands Woordenboek, artikelen ‘bagine’ en ‘begine’ (Instituut voor de Nederlandse taal, Leiden). 
162 V.d. Steur, Johan van Duvenvoirde, p. 82.  
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zone C op de kaart van J. Dou.163 Adriaen Jacobsz. gebruikte in 1586-1590 in het zelfde gebied 

anderhalf morgen “teelants, geleegen ... neffens die bagijnen muer N.O.” 164  

Het monnikenbon was een stuk kleiner dan de twee eerdere bonnen. Daar had Dirck Albrechtsz. 

“teelant bij die monicken”.165 Dicht in de buurt hadden Cornelis Cornelisz. en Pieter Pieter Conincxz. 

in 1564 beiden “teelant bij die Doelsteech”,166 d.w.z. de huidige Bisschopslaan.167 En ook in 1583168 en 

1604169 was sprake van teelland “voorde monickenmuijer”. Bij het westelijke uiteinde van de 

Doelsteeg was in 1583 sprake van teelland “belent ten NO ’t Kerckhoff, ten ZO de Lyt ofte Schouweg”, 

dat we denkelijk ook tot dit bon mogen rekenen.170 

Mogelijk mogen wij “Alfert Gerritsz. met sijn suster” tot het 

Vechtersbon rekenen. Zij gebruikten in 1586-1590 een halve morgen 

“teelants ... streckende uijt die breede wech [Herenweg] tot in de 

Vlietwal toe”.171 De Vlietwal was de naam die men gaf aan een sloot 

die langs boerderij Endepoel liep.172 

Nu we duidelijkheid hebben gekregen over de ligging van de akkers, 

is het zaak aandacht te schenken aan het precieze product van deze 

landerijen. Wat voor koren verbouwden al deze boeren?  

Het “oostbon”, het bon “voir de poert”, het bon “voir Sint Anthonis”, 

“dat monickenbon”, het bon “voir Vechter” en het “westbon” 

leverden in 1499 of 1501 allemaal rogge en gerst op.173 Dat rogge op 

de geest werd geteeld was te verwachten, want dit gewas was niet 

zo bestand tegen nattigheid,174 zodat de teelt daarvan in het 

veengebied veel lastiger zou zijn geweest. De registratie van de 

tiendenbetaling geeft daarnaast de indruk, dat de teelt van rogge 

kwantitatief de belangrijkste was, terwijl gerst slechts een bijrol 

speelde. Zo verlangde de heer van Warmond bij de tiendenbetaling 

in 1499 over het Oostbon “12 sack rog ende twee sack gherst”. Het 

Sint Anthonisbon toont hetzelfde beeld: ook daar verwachtte de heer 

van Warmond wel “10 sack rog”, maar slechts “twee sack gherst” te 

innen.175 De plaats die rogge in de korenproductie innam, is niet zo verwonderlijk: rogge was in 

middeleeuws Nederland namelijk het belangrijkste voedselgewas.176 Gerst vervulde in Warmond 

denkelijk een heel andere functie, want gerst kon aan de stedelijke bierbrouwerijen worden 

geleverd177 (misschien was de Leidse brouwer Henric Egbertsz., die eigenaar van 3 hond geestland 

                                                           
163 In 1583 is ook sprake van geestland tussen de “Heerwech” en de “Roeytwalle” [=Roywal] (V. Kessel, 

Protocollen van Warmond, p. 30-31 [B 35r]). 
164 V.d. Steur, Johan van Duvenvoirde, p. 81. 
165 Morgenboek 1564, fol. 4 (transcriptie Marcel Kusse). 
166 Morgenboek 1564, fol. 13v, 17v (transcriptie Marcel Kusse). 
167 V. Noort, Straatnamen in Warmond, p. 8. 
168 V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 31 [B 38v]. 
169 Morgenboek 1604, blz. 34 (transcriptie Marcel Kusse). 
170 V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 31 [B 44v]. 
171 V.d. Steur, Johan van Duvenvoirde, p. 81. 
172 V.d. Steur, 'Chaerte vande Vrye Heerlickheydt Warmondt', p. 13. 
173 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 22. 
174 Vergelijk: Ettema, “Boeren op het veen”, p. 240, 248. 
175 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 22. 
176 Ettema, “Boeren op het veen”, p. 248. 
177 Ettema, “Boeren op het veen”, p. 240. 

 
Een boer op het land, 1450 
[KB, MMW, 10 B 34, fol. 3r] 
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aan de Herenweg was,178 één van degenen die hier gerst ten behoeve van de Leidse bierindustrie 

verbouwden?). Waarschijnlijk werd de teelt van rogge en gerst op de geest volgens het klassieke 

drieslagstelsel afgewisseld. Op ieder perceel het ene jaar winterkoren (rogge),179 het volgende jaar 

zomergranen (gerst),180 en in het derde jaar liet men ten slotte de grond rusten, zodat die voldoende 

kracht behield.181   

Hoe gingen de Warmondse boeren te werk? Als door een wonder is daar wat over opgetekend, zij 

het wat laat: in 1765. Laten we onze ooggetuige toch aan het woord laten, over wat toen zonder 

twijfel al een eeuwenoude traditie was, en daarom ook relevant voor de door ons behandelde 

periode: “Wanneer onze Boeren met hunne Ploeg werken, ploegen zy altoos zoo, dat de grond aan 

hunne regter zyde geworpen word, en in het wederomkeeren aan de regter zyde van die kant die in 

opzicht van de eerste stand lings was. Zy maakten Akkers van elf Rhynlandsche voeten breed, waar 

op zy tien ploegen doen, dat is tien maal heen en weder gaan. Op andere plaatsen, daar veel Rogge 

groeid, als by Warmond, maakten zy ook wel Akkers van 12 of 13 Rhynlandsche voeten,182 het welk 

om deeze reden (zeggen zy) geschied, dat de Rogge op enkele steelen stoelt, en de Tarw drie, vier, of 

meer steelen maakt, en by gevolg ruimer grond noodig heeft, om veele Planten te kunnen doen 

groeijen. Tusschen ieder Akker laaten zy een grep van twee of anderhalf voet voor de afwatering 

open. De eerste ploeging geschied na den Oogst in het laatst van September, de tweede daar op in 

October, anderen, die keurig zyn, ploegen meerder, en die doen best.”183 

 

 
Een veld met Rogge bij Oftersheim (Duitsland). [Wikimedia] 

 

                                                           
178 V. Kessel, Verponding, p. 107. 
179 Ettema, “Boeren op het veen”, p. 248.  
180 Ettema, “Boeren op het veen”, p. 240, 245-246. 
181 Vergelijk: Mertens, “Landbouw”, p. 24-25. 
182 D.w.z. tussen 3,65 à 3,96 meter breed. 
183 Martinet, Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der weetenschappen, p. 163. 
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Een veld met gerst ten zuidwesten van Norwich (Engeland). [Wikimedia] 

 

Boomgaarden 

We hebben gezien dat de gehele Warmondergeest was opgedeeld in bonnen, waarin korentienden 

werden geheven. Over de hele lengte van de geest langs de Herenweg en het Oosteinde moet dus 

een groot aantal korenvelden hebben gelegen.  

Buiten deze korenakkers was er op de flanken van de strandwal ook een aantal boomgaarden te 

vinden. Denkelijk hing dit voor een deel samen met het groeiende belang van de fruitteelt in de late 

middeleeuwen.184 De Warmondse boomgaarden lagen hoofdzakelijk ten noordoosten van de 

dorpskern. Ten eerste de boomgaard van de heer van Warmond, waarvan het zwaartepunt rond het 

zuidwestelijke kwart van het huidige Bos van Krantz was gelegen. Het wordt voor het eerst vermeld 

in 1362 en amper een eeuw later stond het al bekend als de “ouden boemgaerdt”.185 Direct ten 

zuiden van deze boomgaard was nog een kleine boomgaard te vinden, die direct achter de huidige 

boerderij Burgemeester Ketelaarstraat 25 was gelegen.186  

Daarnaast waren noordelijker nog meer boomgaarden te vinden, aan het Oosteinde en aan de 

Wasbeeklaan aan de oevers van het Hemmeer, waar ze in 1544 worden genoemd.187  

Ten slotte lag er ook een boomgaard op de andere flank van de strandwal (westzijde), tussen Dirks 

Steenhuis en het vrouwenklooster, die zeer waarschijnlijk appels opleverde.188 Hoewel fruit vanaf de 

late middeleeuwen op de stedelijke markt zeker in trek was,189 werden deze appels voor zover 

bekend niet verkocht op de Leidse markt. Wel is bekend dat de Warmondse zusters veel compote 

maakten, die zij aan andere kloosters kwijt konden.190 

 

                                                           
184 Mertens, “Landbouw”, p. 24. 
185 Fannee, tlant te Waremunde, p. 104, 140. 
186 Dit ontdekte André van Noort in: Erfgoed Leiden en Omstreken, Archief Gemeente Warmond, inv. nr. 1193 

deel M folio 91v. 
187 “Jan Jacobs zoon zijn werff met den boomgaert ende dat weijdt landt”; “Grijete Bouwens weduwe haer landt 

daer dat huijs op staet met die boomgaert ende dat weijdtlandt leggende daer aen”, beide vermeld “tusschen 

den Heerewech ende die Hemmeer”. Zie: Morgenboek Warmond 1544, Hoogheemraadschap van Rijnland, 

inv.nr. 8145, folio 12 (transcriptie Marcel Kusse). 
188 Fannee, “Het klooster St. Ursula te Warmond”, p. 48. 
189 Mertens, “Landbouw”, p. 24. 
190 De Moor, Verborgen en geborgen, p. 230. 
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Vee! 

 

Buiten de boomgaarden en de akkers met graangewassen was op bepaalde delen van de geest ook 

vee te vinden. Zo liet de laat-16de-eeuwse Warmondse schout Willem Dammasz. zijn vee weiden op 

het terrein van het voormalige mannenklooster: op de huidige Kloosterwei, zoals we zeiden. Een 

andere Warmonder, Thijs Gerritsz. backer, liet zijn vee in dezelfde periode weiden op het terrein van 

het voormalige vrouwenklooster. Beide heren moesten de ommuringen van de kloosters zodanig 

herstellen, dat buren geen last zouden hebben van hun beesten.191 Want het vee was zeker maar al 

te graag in de akkers gaan oogsten, voordat de boer dat deed!   

En natuurlijk was er ook in het dorp zelf vee te vinden. Niet alleen op stal, maar denkelijk ook op 

kleine weilandjes bij de boerderijen. De vermelding uit 1594 van een “haegdoornheyning” aan het 

“gemeen buyergangpadt” (nu Dorpsstraat) doet dit althans vermoeden.192 Deze lage, met 

takdoornen gewapende bomen,193 die ook bekend staan als ‘meidoorn’, werden immers veel 

gebruikt in hagen als afscheiding voor het vee.194  

 

 

 

 

Koeien aan de oostelijke oever 

van de Leede in Warmond, in 

1756. 

Detail van “Gezigt van de vrye 

Heerlykheydt van Warmond, 

aan de zuydoost zyde”, door 

Quirinus van Briemen (1693-

1774). 

 
[Bibliotheek Universiteit Leiden, 

Collectie Bodel Nijenhuis, 313 I 17] 

 

 

Vlasteelt 

Het wordt tijd om onze aandacht ten slotte naar de randen van de strandwal te verleggen. In 1343 

inde de graaf van Holland namelijk meer dan 5 pond aan “vlastiende te Warmonde”,195 en er is alle 

aanleiding om te denken dat het in Warmond geteelde vlas aan de wateren op de flanken van de 

strandwal werd geteeld. Om te beginnen omdat in het aangrenzende ambacht Alkemade, waar men 

niet over geestgrond kon beschikken, géén vlastienden werden geheven.196 Het ligt dan ook niet voor 

de hand om de vlasteelt in het broekland te zoeken, zeker ook omdat veengronden voor de vlasteelt 

ongeschikt zijn.197 De gronden die voor de vlasteelt het meest geschikt waren, waren lichte 

                                                           
191 V.d. Steur, Johan van Duvenvoirde, p. 82. 
192 V. Kessel, Protocollen van Warmond, p. 69 [F 101]. 
193 Woordenboek der Nederlandsche Taal, artikel ‘haagdoorn’ (Instituut voor de Nederlandse taal, Leiden). 
194 Schönfeld, Veldnamen in Nederland, p. 139-140 (en ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Meidoorn). 
195 Hamaker, De rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis, tweede deel, p. 20. 
196 Zo werden in 1499 in Warmond wel vlastienden geheven, terwijl in Alkemade slechts sprake was van 

“korntienden, kemptienden ende smaltienden”. Zie: V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 21-22. Zelfde 

situatie in 1505 (p. 25). Ook in 1509 is in Alkemade wel sprake van “smaltiende” en “korentiende, haver-, 

kennip-, raep- ende mosterttienden”, maar geheel niet van vlastienden (p. 27). 
197 “Een zuivere Veengrond is tot de Vlasteelt geheel ongeschikt. Droog zynde, bevat dezelve weinig voedende 

zappen, noch heeft genoeg vastigheid, om de planten met haare wortelen regt in de hoogte te houden; en is 
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kleigronden, op voorwaarde dat die voldoende met zand vermengd waren. En dan met name 

landerijen die in de winter overstroomden –zodat daar een voedende laag klei werd afgezet –, maar 

die in de zomer droog bleven, zodat het vlas niet zou verrotten.198 Dit is precies de situatie die men 

aan de oevers van de Leede en andere Warmondse open wateren aan de strandwal aantrof,199 waar 

de door de rivier aangevoerde klei zich op natuurlijke wijze kon vermengen met het zand van de 

strandwal.   

 
Drogend vlas in schoven. [Wikimedia] 

Vlas werd daar geteeld voor de productie van linnen. De vlasteelt heeft in Warmond zeker eeuwen 

geduurd, want in 1462 inde de heer van Warmond nog altijd “vlasthienden” in de heerlijkheid.200 Na 

ca. 1500 zal deze teelt in Warmond echter niet meer zoveel hebben voorgesteld, want vanaf het jaar 

                                                                                                                                                                                     

dezelve nat, dan bederft en verrot het Vlas op het Veld. Ook kan men deezen grond door mesten niet verbeteren 

en tot goed Vlasland maaken; (...) maar de onkosten zouden de voordeelen der verbetering te boven gaan. 

Nogthans kan men op vruchtbaare Veenlanden zomtyds zeer goed Vlas teelen, indien ze niet te laag liggen, en 

het saisoen niet te vogtig is. Eindelyk moeten wy nog herinneren, dat men 's jaarlyks de Velden, tot de Vlasteelt 

gebruikt, verwisselen moet, en ten minsten zes of zeven jaaren andere Veldgewassen daar op zaaien.” (Muller, 

"Verhandeling over de vlasteelt", p. 129-130). 
198 “De ligte kleigrond, is tot de Vlasteelt, naa de zwartaardige, de beste; echter moet dezelve niet te zwaar zyn, 

althans moet hy behoorlyk met zand vermengd wezen”; “Overstroomd Land, het welk in de maand Maart weer 

droog word, en vóór den Herfst voor nieuwe overstrooming beveiligd is, is ongetwyffeld het bekwaamste voor 

de Vlasteelt; (...) zijn zodanige landen, benevens de Weilanden, de eenigste gronden, daar men met een 

gegrond vooruitzicht op een ryke inzameling van Vlas kan hoopen.”; “De overstroomde landen zyn de eenigste, 

welken men om de drie of vier jaaren tot Vlas kan gebruiken; de reden daar van is, dat het overstroomende 

water, van de gronden, over dewelke hetzelve heen loopt, eenige vette en groeibevorderende deelen met zich 

voert, welke by 't stilstaan van 't water naa den grond zakken; dus blyft. na 't afzakken van 't water, een zagte 

en voedzaame slyk liggen, welke een ongelooflyke vruchtbaarheid aanbrengt” (Muller, "Verhandeling over de 

vlasteelt", p. 125, 126, 130). 
199 Dat de waterstand in de Leede in de winter significanter hoger was dan in de zomer is in het verleden al 

vastgesteld, zie: Fannee, tlant te Waremunde, p. 145 (verklaring van ‘Droge Lee’).  
200 V. Kessel, Het Thiendeboeck van Warmond, p. 7. 
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1504 vermeldt het tiendeboek van Warmond de vlastiende nog maar zelden,201 al verdween de 

vlasbewerking zeker niet helemaal.202 

 

Conclusie 

Met het bovenstaande hebben we het agrarische landschap in en om Warmond in de late 

middeleeuwen enigszins gereconstrueerd.  

Op de strandwal was veel akkerbouw te vinden. Terwijl de boerderijen reeds in de 12de eeuw bijna 

allemaal aan de Warmondse wateren lagen (Leede en Hemmeer), lagen de akkers hoger op de 

strandwal, waar we ze vanaf de 14de eeuw sporadisch maar wel expliciet vermeld vinden. Ter hoogte 

van de dorpskern lagen de akkers vooral tussen de Herenweg (oostgrens) en de Roywal (westgrens), 

al reikten sommige akkers in latere tijd zeker tot buiten deze grenzen, zodat bepaalde percelen 

teelland zich van de geest helemaal tot aan de Dorpsstraat uitstrekten. Ten noordoosten van de 

Dinsdagse Wetering lagen de akkers vooral langs de westzijde van de as Herenweg/Oosteinde en 

vermoedelijk aan weerszijden van de Wasbeeklaan.  

Wie in de late middeleeuwen op de Warmondse wegen liep, was dus omringd door graanvelden. In 

deze uitgestrekte akkercomplexen werd met name rogge geteeld, een graansoort die niet goed 

tegen nattigheid kan, zodat de strandwal een geschikte plek was voor deze teelt. En ook gerst werd 

daar verbouwd. De fruitteelt was er ook aanwezig, zoals de aanwezigheid van meerdere 

boomgaarden getuigt. Deze waren hoofdzakelijk ten noorden van het dorp gelegen –bij het Huys te 

Warmont en ook aan de oevers van het Hemmeer–, al vinden we ook wel één boomgaard in het 

westen vermeld, direct ten zuiden van klooster Sint Ursula. 

Ten slotte waren op de lage flanken van de strandwal, op plekken die in de winter overstroomden 

maar die in de zomer droog vielen, waarschijnlijk akkers met vlas te vinden. Het is althans niet goed 

denkbaar, dat de in de registers expliciet vermelde Warmondse vlasteelt elders mogelijk was. 

Akkerbouw op de strandwal hield niet per se in, dat veeteelt geheel naar de weilanden in het veen 

verdreven was. In de 16de eeuw mochten verschillende Warmonders hun vee op de strandwal laten 

weiden. Voorwaarde was alleen, dat dit niet ten koste ging van de oogst op de nabijgelegen akkers. 

In de praktijk hield dat in, dat een weiland waar beesten stonden, stevig omheind moest zijn: met 

bakstenen muren of, waarschijnlijk veel gangbaarder: met meidoornhagen.  

Wie ten slotte vanaf de strandwal zijn blik richtte naar het veen ten oosten van het dorp, zag er veel 

grilliger landschap. We noemden het feit, dat dit veengebied in de 12de eeuw door een doorbraak van 

de zee minstens een tiental jaren onder zeewater heeft gelegen. Ook in de 14de en in de 16de eeuw 

stond dit gebied weer herhaaldelijk onder water. Maar het veen viel natuurlijk niet constant ten 

prooi aan het water. Er waren ook drogere periodes, en dan bestond het landschap daar uit 

weilanden bevolkt door vee, afgewisseld door verspreide rietbosjes en hoge grazen. Het vee was er 

veel verscheidener dan in de 20ste eeuw het geval was. Buiten de veel voorkomende koeien en ossen 

liepen daar namelijk ook schapen, varkens en paarden. De laatsten dreven de verspreide molentjes 

aan, waarmee het land werd drooggehouden. 

Naast deze veeteelt was daar ook sprake van akkerbouw. Al minstens vanaf de 14de eeuw waren in 

het veen akkertjes te vinden. Verschillende contemporaine bronnen noemen die akkers letterlijk, op 

                                                           
201 Het blijkt in 1504 gemakshalve met andere tienden “mede gherekent” te zijn. In 1512 wordt vermeld dat 

“die kennep-, raep-, mostertienden en vlastienden die sel gaen elckx in sijn bun daer ‘t staet” (V. Kessel, Het 

Thiendeboeck van Warmond, p. 24, 29).  
202 In 1672 wordt in Warmond (bij de kruising Dorpsstraat/Straat ter Leede) nog een “vlashuijs” genoemd 

(Morgenboek 1672, blz. 66: “Jan Corsz.van Vliet, Thuijs, desselfs vlashuijs, Den selven 't preechuijs”; transcriptie 

Marcel Kusse). In de 17de eeuw werd heel veel vlas van met name de Zuid-Hollandse eilanden in Lisse en 

Sassenheim (en kennelijk dus ook in Warmond) aangevoerd en daar bewerkt tot linnen (vriendelijke 

mededeling van Piet de Baar, d.d. 18 april 2018). 
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de plek van de huidige Koudenhoorn, op Faljeril en in de Zweilandpolder. Maar in de 16de eeuw lijken 

die akkers in het veen alweer te zijn verdwenen, misschien wel door de rampzalige overstromingen, 

die het veengebied onder meer in 1509, 1514 en 1575 geheel onder (brak) water hebben gezet. Toch 

lieten de Warmondse boeren zich niet klein krijgen. Hoewel de registers vanaf de 16de eeuw bijna 

geen gewag meer maken van akkers in het veen (wel van maai- en weilanden), bewijst de heffing van 

haver- en henneptienden in het ‘Lage land’ dat akkerbouw in het Warmondse veen nog niet geheel 

verdwenen was, al laat de opbrengst daarvan zien dat die niet veel voorstelde. Op grond van de 

praktijk elders in Holland is aannemelijk, dat de Warmondse boeren walletjes van bagger opwierpen 

langs de slootkanten, waar ze genoemde hennep en haver konden telen. Met grazende runderen in 

de onmiddellijke omgeving werden die walletjes makkelijk bemest.  

Gevarieerd, maar met een bepaalde ordening. Zo zag het landschap in Warmond er uit rond het 

einde van de middeleeuwen. 
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Bijlage 
 

In deze bijlage wordt het Morgenboek van Warmond uit 1544 (getranscribeerd door Marcel Kusse) in 

verband gebracht met het kohier van de tiende penning uit 1561 (getranscribeerd door P.W.C. van 

Kessel). Het eerste (het Morgenboek) vermeldt de ligging van landerijen met de namen van de 

eigenaren, maar het land wordt bijna nooit omschreven. Het tweede (het kohier) vermeldt naast de 

namen van de eigenaren helaas niet de ligging van de landerijen, maar omschrijft het gebruik van die 

landerijen juist wel. Door de eigenaren uit beide registers naast elkaar te leggen, kunnen 

omschrijvingen van landerijen in verband worden gebracht met (globale) locaties in Warmond.  
 

Onderste kwart van de Zwanburgerpolder 
 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Weijndtgen Vechters eijghen ende Cornelis Vechters zoon 

bruijckere Ende is groot j margen j½.C xxxv Roeden 

Dit was weiland en/of teelland, want dit maakt deel uit 

van: 17 merghen 2½ hondt weylandt ende teelant eyghen, 
203 

Meester Vranck tot Leijden met Sinte Aechten cloester 

eijghen ende Claes Pouwels zoon bruijcker Ende is groot iij 

margen j.C xxxij Roeden 

 

Dit was maailand, want dit komt vermoedelijk overeen 

met:  

Duyff, Claes Pouwelsz' weduwe bruyct van Beatris, weduwe 

wijlen meester Francken tot Leyden 14 hondt maylant, 204 

Foeijtgen Nijclaes eijghen ende bruijcker dat landt ende es 

ghenoemt die Nijcker Ende is groot ij½.C xLj Roeden 

Dit was weiland, want hij bezat in 1561: vier merghen 

weylant ende geestlant eyghen, 205 

 

Weijndtgen Vechters eijghen ende Cornelis Vechters zoon 

bruijcker dat landt ghenoemt die Bijl ende is groot ij 

margen ij½.C vj Roeden 

dit was weiland en/of teelland, want dit maakt deel uit 

van:  

17 merghen 2½ hondt weylandt ende teelant eyghen, 206 

Jacob Vergraft tot Leijden eijghen ende Jan Cornelis zoon 

bruijcker Ende is groot j½ margen xxxiiij Roeden 

Dit was weiland en/of teelland, want dit maakt deel uit 

van:  

Cornelis Jan Mouringsz ... van Jacob van der Graft tot 

Leyden 6 mergen weylandt ende teelant, 207 

Mijn Vrouwe van Waermondt eijghen Baerthoudt Nijclaes 

zoon bruijcker Ende is groot iij margen Lxxxvj Roeden 

 

Dit was weiland en/of maailand, want Barthoudt Niclaesz 

bezat in 1561 alleen weiland of maailand, zo blijkt uit het 

kohier. 

Dat Cloester ter Leede eijghen ende Gherijt Pieters zoon 

bruijckere Ende is groot iij½ margen ij½.C xv Roeden 

Dit was maailand, want dit correspondeert met: 

Betgen Cornelisdochter, weduwe wijlen Gerrit Pietersz 

Quinck bruyct ... van mijnvrou van der Leede vierdalve 

mergen 2 hondt maylant,208  

Den Abdt van Egmondt eijghen ende Baertoudt Nijclaes 

zoon met meer anderen bruijckers Ende is groot xiij½ 

margen ij½.C xLiiij Roeden 

Dit was weiland, want een deel daarvan was:  

Barthoudt Niclaesz ... van den Abt van Egmont zes merghen 

weylant, 209 

 

Tweede kwart Zweilandpolder 
 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Den Abdt van Egmondt eijghen ende Vranck Bouwens zoon 

tot Oestgheest met Gherijt Pieters zoon bruijckers Ende is 

groot iij½ margen ij½.C xxxvj Roeden 

Dit was maailand, want dit correspondeert met:  

Betgen Cornelisdochter, weduwe wijlen Gerrit Pietersz 

Quinck ... van den Abt van Egmondt vier merghen één halff 

                                                           
203 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
204 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. Hier zijn bedoeld: Beatrix Gerritsdr. van Stienevelt en haar man mr. 

Vranck Paets Jansz., zie Bodemonderzoek in Leiden 11+12, p. 101 (vriendelijke mededeling van Piet de Baar, 

d.d. 18 april 2018). 
205 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
206 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
207 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 67. 
208 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 64. 
209 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
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hondt maylandt, 210 

Cornelis Jorijs zoon tot Delft eijghen ende Neel Cornelis 

zoon bruijcker Ende is groot xj margen Lxvij Roeden 

Dit was weiland en hooiland, want dit was hetzelfde als:  

Cornelis Cornelisz  ... van Cornelis Jorisz ende Pieter Pietersz 

tot Delff 13 merghen vijff hondt weylant ende hoylandt,211 

Adriaen Gherijts zoon Boeijen tot Leijden eijghen, ende 

Jaep Dammas zoon bruijcker ende is groot j margen j½.C iiij 

Roeden 

Dit was weiland en maailand, want vermoedelijk hetzelfde 

als:  

Cornelis Jan Mouringsz ... acht merghen vijff hondt 

weylandt ende maylandt mette hoffstede, huys, berch ende 

schuyr van Arien Gerritsz tot Leyden,212 

Mijn Vrouwe van Reijnsburch eijghen Marije Willem Foeijten 

met Jan Willems zoon bruijckers Ende is groot x½ margen 

j½.C viij Roeden 

Dit was maailand, want:  

Jan Willemssoen ... van mijnvrou van Reynsburch thien 

merghen maylandts,213 

Quijerijn Allaerts zoon tot Leijden met meer anderen eijgen 

ende bruijckende Ende is groot iij margen ij½.C xxxvij Roeden 

 

Dit was maailand, want:  

Gerrit Jansz bruyct ... van Quiryn Allertsz' erffgenaemen tot 

Leyden 3½ mergen maylandt,214 

Jacob Vergraft tot Leijden eijghen ende Jan Cornelis zoon 

bruijcker Ende is groot ij margen j½.C xij Roeden 

 

Dit was weiland en/of teelland, want dit maakte deel uit 

van:  

Cornelis Jan Mouringsz ... van Jacob van der Graft tot 

Leyden 6 mergen weylandt ende teelant,215 

Baertgen Willem Bouwens wed.e tot Leijden eijghen ende 

Dirick Diricxs zoon bruijcker Ende is groot ij margen j½.C xLiij 

Roeden 

 

Dit kan weiland zijn, want Baertgen bezat in 1561 naast 

geestland216 ook:  

Haesgen, Anthonis Jacobsz'weduwe bruyct ... van Baertgen, 

Willem Bouwensz'weduwe tot Leyden vijff merghen 

weylants,217  

MAAR zie vooral andere twee vermeldingen, waar 

(An)thonis Jacobs uitdrukkelijk wordt genoemd 

Jacob Vergraft tot Leijden eijghen ende Jan Cornelis zoon 

bruijcker Ende is groot ij½ margen ij.C xxv Roeden 

 

Dit was weiland en/of teelland, want dit maakte deel uit 

van:  

Cornelis Jan Mouringsz ... van Jacob van der Graft tot 

Leyden 6 mergen weylandt ende teelant,218 

 

Hofpolder 
 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Marije Gherijts haer landt Ende is groot  iij½ margen 

j½.C ix Roeden 

 

Dit was waarschijnlijk maailand, want Marij Gerrits bezat 

alleen dit:  

Jan Lambrechtsz bruyct ...  

van Maricken Gerritsdochter tot Warmondt 2½ mergen 2 

hondt maylandt, 219 

Sinte Katherijnen ghasthuijs tot Leijden eijghen ende Jan 

Duijcker bruijcker Ende is groot j margen ij.C R 

Dit was weiland, want het Katharijne Gasthuis bezat alleen 

het volgende, waarvan alleen het laatste qua oppervlakte 

overeenkomt: 

drie merghen weylants;220 vijff merghen maylant;221 8½ 

hondt weylant;222 één merghen 2 hondt weylants;223 

dat laatste werd gebruikt door Jan Dircxsz Foyten ende 

                                                           
210 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 64. 
211 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 61. 
212 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 67. 
213 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 59. 
214 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 62. 
215 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 67. 
216 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 59. 
217 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 60. 
218 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 67. 
219 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 59. 
220 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 57. 
221 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 60. 
222 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 61. 
223 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 62. 
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Neeltgen, Dammas Jansz' weduwe, en Dammas Jans was de 

zoon van Jan Duycker.224 

Mijn Heere van Waermondt eijghen die Schout met Gherijt 

Jacobsz. ende Jan Duijcker bruijckers Ende is groot xv margen 

Lv Roeden 

 

Dit was weiland én teelland, want:  

Gerrit Jacobsz bruyct van de Edelen Heere van Warmondt 

13 merghen 2 hondt weylandt ende teelandt, 225 

Baerthout Nijclaes zoon zijn landt Ende is groot  ij margen 

Lxxiiij Roeden 

 

Dit was weiland, want Barthout bezat als eigen:  

Barthoudt Niclaesz bruyct zijn huys, berch ende schuyr met 

9 merghen 2½ hondt weylant ende geestlandt eyghen, 226 

 

Derde kwart van de Zwanburgerpolder 
 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Baerte Willem Bouwens weduwe eijghen ende Thoenis 

Jacobs zoon bruijcker dat landt ghenoemt dat Varckenschot 

Ende is groot ij margen j½.C xxij R 

Dit moet weiland zijn, want Baertgen bezat alleen 

geestland227 en daarnaast ook:  

Haesgen, Anthonis Jacobsz'weduwe bruyct ... van Baertgen, 

Willem Bouwensz'weduwe tot Leyden vijff merghen 

weylants, 228 

Den Abdt van Egmondt eijghen ende Gherijt Pieters zoon 

bruijckere Ende is groot ij margen xxij Roeden 

Dit was maailand want:  

Betgen Cornelisdochter, weduwe wijlen Gerrit Pietersz 

Quinck bruyct ... van den Abt van Egmondt vier merghen 

één halff hondt maylandt, 229 

Gheertgen Jaep Bouwens weduwe haer landt Ende is groot j 

margen Lj Roeden 

Dit was weiland en maailand, want:  

Willem Jansz bruyct van Geertgen, Jacob Bouwensz'weduwe 

tot Warmondt, zijn moeder, huys, berch ende schuyr met 

noch drie merghen twee hondt weylandt ende maylant, 230

  

Baerte Willem Bouwens weduwe tot Leijden eijghen ende 

Thoenis Jacobs zoon bruijcker Ende is groot ij margen 

ij½.C vij Roeden 

Dit moet weiland zijn, want Baertgen bezat naast 

geestland231 alleen:  

Haesgen, Anthonis Jacobsz'weduwe bruyct ... van Baertgen, 

Willem Bouwensz'weduwe tot Leyden vijff merghen 

weylants, 232 

Die Proeven tot Waermondt eijghen Foeij Nijclaesz. met 

Huijch Gherijts zoon ende Thoenis Jacobs zoon bruijckers dat 

landt ghenoemt die Nes Ende is groot v margen j.C xxviij 

Roeden 

 

Dit was maailand en weiland, want:  

Foyt Niclaesz ... van de Proven van Montfoort elff hondt 

weylant,233 

Huych Gerritsz bruyct ... van de canonisie... van Montfoort 

drie mergen ende 2 hondt maylant,234  

Cornelis Cornelis zoon zijn landt ende is groot v½.C xxj 

Roeden 

 

Dit was waarschijnlijk weiland, want:  

Cornelis Cornelisz bruyct 1½ mergen weylant en eygen, 235 

Meester Diricken erfgenamen tot Leijden eijgen, ende Foeijt 

Nijclaes zoon bruijcker leggende ande Luoet (sic) Ende is 

groot iiij½ margen ij.C xxx Roeden 

Dit was maailand, want:  

Foyt Niclaesz ... van de erffgenamen van meester Dirck tot 

Leyden vijff merghen maylandt, 236 

Mijn Heere van Lochorst eijghen ende Thoenis Jacobs zoon 

bruijcker Ende is groot j margen j½.C ij Roeden 

 

Dit was teelland en/of maailand, want:  

Haesgen, Anthonis Jacobsz'weduwe bruyct haer huys, berch 

ende schuyr staende upte grondt van Vincent van Lockhorst  

                                                           
224 Kuypers, Warmond kohieren 1599, p. 6. 
225 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 74. 
226 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
227 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 59. 
228 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 60. 
229 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 64. 
230 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 59. 
231 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 59. 
232 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 60. 
233 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
234 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 22. Transcriptie gecorrigeerd door Piet de Baar (d.d. 18 april 2018). 
235 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 72. 
236 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
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met 3 mergen teelandt ende maylandt eyghen lant, 237 

Mijn Vrouwe van Reijnsburch eijghen Kors Gherijts zoon 

bruijcker dat landt ghenoemt dat Block Ende is groot j 

margen j½.C xxxiij Roeden 

 

Dit was weiland, want:  

Janneken Willemsdochter, weduwe wijlen Cors Gerritsz 

bruyct ... van mijnvrou van Reynsburch één merghen 2 hont 

weylant, 238 

Thijs Jans zoon Pronck tot Leijden zijn landt Ende is groot - 

j½ margen ij½.C xix Roeden 

 

Dit was waarschijnlijk maailand, want een deel daarvan 

was:  

Mathijs Jansz bruyct zijn eyghen landt groot twee merghen 

2 hondt maylant, 239 

Deze Mathijs is dezelfde als Mathijs Jansz. tot Leiden, want 

in 1556: 

Mathijs Jansz tot Leyden bruyct sijn lant, groet 14 hont [= 2 

morg. 2 hond]240 

Baerthout Nijclaes zoon zijn landt Ende is groot  j margen ij.C 

xvij Roeden 

 

Dit was weiland, want:  

Barthoudt Niclaesz bruyct zijn huys, berch ende schuyr met 

9 merghen 2½ hondt weylant ende geestlandt eyghen,241 

Sinte Katherijnen ghasthuijs tot Leijden eijgen ende Thoenis 

Jacobs zoon bruijcker Ende is groot ij margen xxxix Roeden 

 

Dit was maailand, want:  

Haesgen, Anthonis Jacobsz'weduwe bruyct ... van Sincte 

Katherynen Gasthuys tot Leyden vijff merghen maylant, 242 

Thijs Jans zoon zijn landt ende is groot iiij margen ij.C xix 

Roeden 

Dit was maailand, want dit was onderdeel van: 

Mathijs Jansz bruyct zijn eyghen landt groot twee merghen 

2 hondt maylant,243 

 

Bovenste kwart van de Zwanburgerpolder 
 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Die Papelicke Proeven tot Waermondt eijghen ende Kors 

Gherijts zoon met Huijch Gherijts zoon ende Cornelis Gherijts 

zoon bruijckers die Nes Ende is groot vij½ margen j.C xiiij 

Roeden 

Dit was maailand, want:  

Janneken Willemsdochter, weduwe wijlen Cors Gerritsz 

bruyct ... 6½ hondt maylandt - ende es papelicke proven tot 

Warmont,244 

Dirck Aelberts zoon zijn landt Ende is groot ij½ margen Lxxvij 

Roeden 

 

Dit was weiland en/of teelland, want: 

Dirck Aelbrechtsz bruyct zijn huys, berch ende schuyr met 

twaelff merghen 3½ hondt eygen weylant ende teelandt,245 

Cornelis Gherijts zoon zijn landt ghenoemt die Meercken 

Ende zijn groot ij½ margen Lxix Roeden 

 

Dit was weiland, want:  

Cornelis Gerritszoen Coninck bruyct zijn eyghen huys, berch 

ende schuyr met noch twee mergen 2 hondt eyghen 

weylants,246 

Gherijt Jans zoon van Zijl zijn drie kampen Ende zijn groot  

v½ margen ij.C xLvj R 

Dit was maailand en weiland, want dit was een deel van:  

Gerrit Jansz bruyct zijn huys, berch ende schuyre met seven 

merghen één halff hondt eygen maylant ende weylandt,247 

Sinte Elijsabeths ghasthuijs tot Leijden eijghen, Gherijt Jansz. 

van Zijl bruijcker Ende is groot ij margen j½.C xxxviij Roeden 

 

Dit was maailand, want: 

Maricken Jansdochter, weduwe wijlen Gerrit Jansz bruyct ... 

van Sincte Lysbetten Gasthuys binnen Leyden 2½ merghen 

maylant,248 

Sinte Michiels Cloester tot Leijden eijghen ende bruijcker 

Ende is groot iij½ margen j.C xviij Roeden 

Dit was maailand, want: 

Sincte Michiels Convent binnen Leyden bruycken haer 

eyghen landt groot 3½ merghen maylant,249 

                                                           
237 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 60. 
238 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 61. 
239 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 74. 
240 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 51. 
241 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
242 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 60. 
243 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 74. 
244 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 61. 
245 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 56. 
246 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 60. 
247 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 62. 
248 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 72. 
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Gherijt Jans zoon van Zijl zijn landt daer dat huijs op staet 

ende achter dat huijs Ende is groot iij margen ij.C R 

Dit was maailand en/of weiland, want dit was een deel 

van: 

Gerrit Jansz bruyct zijn huys, berch ende schuyre met seven 

merghen één halff hondt eygen maylant ende weylandt,250 

Die kerck tot Waermondt eijghen ende Gherijt Pieters zoon 

bruijcker dat landt ghenoemt die Mercken ende es groot iij 

margen Lxxxix Roeden 

 

Dit was weiland, want onderdeel van: 

Betgen Cornelisdochter, weduwe wijlen Gerrit Pietersz 

Quinck bruyct ... van de Kercke van Warmondt vier merghen 

weylandt ende geestlandt,251 

 

Boterhuispolder 
 

In het Morgenboek van 1544 wordt de Boterhuispolder omschreven als “Dit landt is ghenoemt dat Laeghe Landt”, 

overigens net als de Zweilandpolder. 

 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Alijdt van Leeuwen tot Leijden met meer anderen eijghen, 

Cornelis Jans zoon bruijcker dat landt ghenoemt die Benen 

(of: Beven) kamppe Ende is groot ij margen ij.C xLj Roeden 

 

Dit was weiland, want: 

Cornelis Jans zoon is dezelfde als Cornelis Jansz uyt 

Butterhuys, die in 1556 kon beschikken over: 

15 morgen van de erffgenamen van mr. Willem Symonsz tot 

Leyden zijn huys, barch ende schuyer /van Alyt van 

Leeuwen tot Leyden 2½ morgen / 2½ morgen van de 

Wesen tot Leyden,252 

 

In 1561 stond hij bekend als Cornelis Jansz Roesz en 

beschikte over hetzelfde: 

van de erffgenaemen van meester Willem Simonsz tot 

Leyden 15 merghen weylant ende maylant / zijn huys, berch 

ende schuyr staende opte zelve gront eyghen / van Willem 

van Loen ende Dirck Steen tot Leyden 2½ merghen 

weylants / van de Weesmeesters binnen Leyden 2½ 

merghen weylant 

Jan Diricxs zoon met Grijete Bouwens (folio 28v) eijghen 

ende Jan met Grijete voorß bruijckers ende is gr. ij½ 

margen j½.C R 

Dit was misschien maailand of weiland, want misschien 

onderdeel van:  

Jan Dircxsz Foyten ende Neeltgen, Dammas Jansz' weduwe 

bruycken haer huys, berch ende schuyr met noch thien 

merghen 1½ hondt maylant ende weylant eyghen,253 

 

Mijn Heere van Alckemade eijgen ende Neel Vechtersz. met 

Jan Jacobs zoon ende Barthout Nijclaes zoon bruijckers Ende 

is groot ix margen ij.C xxxiij Roeden 

 

Dit was maailand, want: 

Barthoudt Niclaesz bruyct ... van joncffrou Agatha van 

Alckemade 17 hondt maylant,254 

Mijn Heere van Lockhorst tot Leijden eijghen ende 

Mouwerijn Jans zoon bruijcker die Heesecken kampe Ende is 

groot v.C xLvij Roeden 

 

Dit was waarschijnlijk maailand, want van deze eigenaar 

met deze oppervlakte kennen we in 1561 alleen: 

Mouring Jansz bruyct van de Rentmeester van die van 

Lockhorst ... Noch 1 merghen maylandt,255 

Die weesen tot Leijden eijghen ende Dirick Pieters zoon met 

Huijbrecht Diricxs zoon bruijcker Ende is groot xxxv margen 

j½.C xLviij Roeden 

 

Dit was weiland, want: 

Huybrecht Dircxsz bruyct van den Heylich-Geestmeesters 

binnen Leyden 35 merghen 2 hondt weylant, met huys, 

berch ende schuyr daerup staende,256 

Pieter Pijns zoon tot Zassenem ende die Deecken tot Leijden 

eijghen ende Jaep Heijmmens zoon met Jan Duijcker ende 

Dit was weiland en/of maailand, want:  

Jacob Hermansz bruyct van Pieter Pijnsz tot Sassem 25 

                                                                                                                                                                                     
249 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 74. 
250 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 62. 
251 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 64. 
252 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 49. 
253 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 62 
254 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
255 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 68. 
256 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 72. 
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meer anderen Ende is groot xLvij margen xLj Roeden merghen 2½ hondt weylant ende maylant,257 

Mijn Heere van Lockhorst eijghen ende Gheert Jan die Roose 

bruijckersse (sic) Ende is gr. xviij margen j.C xLvj Roeden 

 

Dit was waarschijnlijk maailand en/of weiland, want: 

Marycken Jansdochter, weduwe wijlen Gerrit Cornelisz uyt 

Butterhuys bruyct van Vincent van Lochorst 18 merghen 

weylandt ende maylant258 

(let wel: patroniem wijkt af, terwijl oppervlakte enz. wel 

overeenkomt,  zie ook volgend perceel) 

Die Monnicken tot Waermondt met die Kanesije tot 

Montfoert eijgen ende Gheert Jan die Roes bruijcker Ende is 

groot xvj½ margen j½.C xxiiij Roeden 

 

Dit was waarschijnlijk maailand, want de enige gebruiker 

van land van de monniken en ‘die Kanesije tot Montfoert’ 

was: 

Marycken Jansdochter, weduwe wijlen Gerrit Cornelisz uyt 

Butterhuys bruyct ... van de Monnicken tot Warmont ende 't 

Capittel van Montfoort 8½ merghen maylant,259 

Huijch Gherijt Jans zoon die Mannen kamp Ende is gr. ij½ 

margen xxvij Roeden 

 

Dit was weiland, want onderdeel van: 

Huych Gerritsz bruyct zijn huys, berch ende schuyr met 8½ 

mergen weylant ende geestlandt eyghen260 

 

 

Zweilandpolder en stuk ten oosten daarvan (in ambacht Alkemade e.d.) 
 

In het Morgenboek van 1544 wordt de Zweilandpolder omschreven als “Dit landt es ghenoemt dat Laghelandt”, overigens 

net als de Boterhuispolder. 

 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Die Schoudt van Leijden eijghen die woenninghe daer 

Cornelis Jans zoon op woendt Ende is groot xv margen j.C 

xxvij Roeden 

Dit was weiland, want:  

Cornelis Jansz den Ouden bruyct van Niclaes van 

Berendrecht, schoudt der stede van Leyden, zijn woninghe, 

huys, berch ende schuyr met 16 merghen weylants,261 

 

Leenaert Diricxs zoon zijn werff Ende is groot iiij½.C xxxj 

Roeden 

 

Dit was in 1556 waarschijnlijk:  

Annitgen, Lenaert Dircxz'weduwe bruyct 4½ hont lants 

eygen met een huysken, daer zij in woent - ende zijn 

scamele luyden,262 

Meester Willem Sijmons zoon met meester Pouwels tot 

Leijden eijghen Ende Cornelis Jans zoon ende Huijch Claes 

zoon met Anna Willems dochter bruijckers Ende is groot 

xxxix margen ij½.C xxv Roeden 

Dit was maailand en weiland, want:  

Cornelis Jansz Roesz bruyct van de erffgenaemen van 

meester Willem Simonsz tot Leyden 15 merghen weylant 

ende maylant,263 

Mijn Heer van Waermondt eijghen ende Gherijt Jacobs zoon 

met Mouwerijn Jans zoon bruijckers Ende is groot xj½ 

margen j½.C xxxiij Roeden 

 

Dit was weiland en/of teelland, want onderdeel van:  

Gerrit Jacobsz bruyct van de Edelen Heere van Warmondt 

13 merghen 2 hondt weylandt ende teelandt,264 

Dat Cloester ter Leede eijghen, ende Mouwerijn Jans zoon 

bruijcker twee campen Ende zijn groot iiij margen j½.C xxviij 

Roeden 

 

Dit was weiland, want:  

Mouring Janssoen bruyct ... in erffpacht van mijnvrou van 

der Leede vier merghen 1½ hondt weylants,265 

Claes Gherijts zoon zijn landt ende is groot ij margen j.C xiij Dit was weiland, want:  

                                                           
257 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 72. 
258 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 73. 
259 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 73. 
260 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 62. 
261 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 72. 
262 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 50. 
263 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 71. Meester Pouwels (vermeld in het Morgenboek) is denkelijk mr. 

Paulus Simonsz. van Oy (zelden ook wel eens: van Oyen), kanunnik op de St. Antoniusprebende in de 

Hooglandse kerk van 1524 tot na 1546. Willem Simonsz. krijgt af en toe ook de naam Van Oy (vriendelijke 

mededeling d.d. 18 april 2018 van Piet de Baar, die verwijst naar: Leverland, B.N. (2000). St. Pancras op het 

Hogeland. Kerk en kapittel in Leiden tot aan de Reformatie. Uitgeverij Verloren. Hilversum, p. 272). 
264 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 74. 
265 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 71. 
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Roeden 

 

Claes Gerritsz bruyct twee merghen eyghen weylant,266 

LET OP: er is nog zo’n vermelding van 2 morgen van hem, 

dicht in de buurt 

Mouwerijn Jans zoon zijn landt daer dat huijs op staedt 

Ende is groot j margen xCvij Roeden 

Dit was weiland, want:  

Mouring Janssoen bruyct zijn eyghen landt groot 7 hondt 

weylant met huys, berch ende schuyer daerup staende 

eygen,267 

Die weesen tot Leijden eijghen,ende Mouwerijn Jans zoon 

bruijckere Ende is groot iiij margen ij.C xLiiij Roeden 

 

Dit was weiland, want:  

Mouring Janssoen bruyct ... van de Weesen binnen Leyden 

vier merghen 2½ hondt weylants,268 

Claes Gherijts zoon zijn landt, ende is groot ij margen ij.C xx 

Roeden 

 

Dit was weiland, want:  

Claes Gerritsz bruyct twee merghen eyghen weylant, 

LET OP: er is nog zo’n vermelding van 2 morgen van hem, 

dicht in de buurt269 

Sinte Barbaren zusterhuijs tot Leijden eijghen ende Erme 

Jacobs wed.e bruijcxster Ende is groot j margen ij.C xxxj 

Roeden 

 

Dit was maailand of weiland, want Sint Barbara bezat dit:  

van Sincte Barbaren Susterhuys binnen Leyden 8 hondt 

weylandt270 

Sinte Barbaren Susterhuys tot Leyden vijff hondt 

maylandt271 

Sincte Barbaren Susterhuys binnen Leyden anderhalff 

merghen weylant272 

 

Lakerpolder 
 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Die kerck tot Waermondt eijgen ende Sijmon Jansz. bruijcker 

ende is gr. v.C xxij Roeden 

 

Dit was teelland, want: 

Simon Janszzoen bruyct ... van de Kercke van Warmondt 4½ 

hondt teelandt,273 

Sinte Katrine gasthuijs tot Leijden eijgen Willem Jans zoon 

bruijcker ende is groot ij½ margen j½.C xL Roeden 

 

Dit was maailand of weiland, want het Katharina gasthuis 

had alleen dat: 

drie merghen weylants van Sincte Katherynen Gasthuys tot 

Leyden274 

van Sincte Katherynen Gasthuys tot Leyden vijff merghen 

maylant275 

van Sincte Katherijnen Gasthuys binnen Leyden 8½ hondt 

weylant276 

van Sincte Katherynen Gasthuys één merghen 2 hondt 

weylants277 

Sinte Katherijnen Ghasthuijs tot Leijden eijghen ende Thoenis 

Jacobs zoon bruijcker Ende is groot j½ margen xxiiij Roeden 

 

Dit was maailand of weiland, zie verantwoording bij eerder 

perceel. 

Sinte Katherijnen ghasthuijs tot Leijden eijghen ende Jaep 

Pieters zoon bruijcker Ende is gr. iiij margen ij.C xxxvij 

Roeden 

 

Dit was maailand of weiland, zie verantwoording bij eerder 

perceel. 

 

 

                                                           
266 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 71. 
267 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 71. 
268 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 71. 
269 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 71. 
270 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 55. 
271 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 56. 
272 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
273 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 58. 
274 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 47. 
275 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 60. 
276 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 61. 
277 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 62. 
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Klein-Hemmeerpolder 
 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Dat Cloester tot Heemstede met meer anderen eijghen ende 

Sijmon Jans zoon bruijcker Ende is groot j½ margen j½.C xxxix 

Roeden 

Dit was weiland, want:  

Simon Janszoen bruyct ... van 't Clooster van Heemstede 

10½ hondt weylandt,278 

Dirck Aelberts zoon zijn landt Ende is groot j margen ij.C xxiij 

Roeden 

 

Dit was weiland en/of teelland, want dit was onderdeel 

van :  

Dirck Aelbrechtsz bruyct zijn huys, berch ende schuyr met 

twaelff merghen 3½ hondt eygen weylant ende teelandt279 

Claes van Alphen tot Reijnsburch eijghen ende Willem Claes 

zoon bruijcker Ende is groot iij margen xCiij Roeden 

Dit was weiland en/of teelland, want onderdeel van :  

Willem Claesz van Alphen bruyct ... van Claes van Alphen 

zijn vader huys, berch ende schuyr met thien merghen 

weylandt ende teelandt,280 

Die Falije baghijnnen tot Leijden eijghen ende Jan Jacobs 

zoon bruijckere Ende is groot j½ margen j½.C xxx Roeden 

 

Dit was maailand, want de Falije baghijnen tot Leijden 

bezaten:  

de Falibegijnen binnen Leyden neghen hondt maylandt281 

de Falybeghijnen tot Leyden acht hondt maylandts282 

Sinte Barbaren zusterhuijs tot Leijden eijghen ende Dirck 

Aelberts zoon bruijcker Ende is gr. iiij½.C xLiiij Roeden 

Dit was maailand, want:  

Dirck Aelbrechtsz bruyct ... van Sinte Barbaren Susterhuys 

tot Leyden vijff hondt maylandt,283 

Den Abdt van Egmondt eijghen ende Jan Jacobs zoon 

bruijcker Ende is groot iiij½.C vij Roeden 

 

Dit was maailand, want:  

den Abt van Egmont vijff hondt lants maylant284 

 

Die kerck tot Waermondt met meer anderen eijghen ende 

Ghijsbert Heijnricxs zoon bruijcker Ende is groot  j margen 

xxxvij Roeden 

 

Dit was maailand of weiland, want:  

Gijsbrecht Henricxsz coster tot Warmont bruyct ... van de 

Kercke van Warmen vijff mergen een hondt maylant ende 

weylant,285 

Joncfrouwe Margriet van Alckmade inden Haghe eijghen 

ende Dirick Aelbrechts zoon bruijcker Ende is groot ij margen 

xxx Roeden 

Dit was weiland, want:  

Dirck Aelbrechtsz bruyct ... van joncfrou Agatha van 

Alckemade twee merghen ende anderhalff hondt 

weylandt,286 

 

Oostzijde van het Oosteinde en van de Wasbeeklaan 
 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Marije Jans dochter vander Waerdt [Oosteinde 1] tot Hoern 

eijghen, Jan Jacobs zoon bruijcker Ende is groot vj½ margen 

Lxxij Roeden  

Dit was waarschijnlijk weiland en teelland (net als bij de 

buren), want in 1561: 

Janneken Pietersdochter, weduwe wijlen Jan Jansz bruyct ... 

van Maricken Jansdochter van der Waert tot Haerlem ende 

Ariaentgen Jansdochter tot Hoorn huys, berch ende schuyr 

met 7 merghen 5 hondt weylandt ende teelandt.287 

(Is Jan Jacobsz. uit 1544 misschien de vader van Jan Jansz. 

uit 1561??; de laatste is in ieder geval dezelfde als Jan 

Jansz. Pronck;288 op dezelfde manier kan Jan Jacobsz. uit 

                                                           
278 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 58. 
279 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 56. 
280 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 57. 
281 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 56. 
282 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 57. 
283 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 56. 
284 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 74. 
285 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 69. 
286 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 56. 
287 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 57. 
288 Kuypers, Warmond kohieren 1599, p. 4 [nr. 10]. 
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1544 dezelfde zijn als ‘Jan Jacopsz alias Pronckgen’, die in 

1553 wordt genoemd)289 

Claes van Alphen tot Reijnsburch eijghen, Willem Claesz. 

bruijcker Ende is groot viij margen ij½.C vj Roeden 

 

Dit was weiland en/of teelland, want in 1561 onderdeel 

van: 

Willem Claesz van Alphen bruyct ... van Claes van Alphen 

zijn vader huys, berch ende schuyr met thien merghen 

weylandt ende teelandt.290 

Mijn Vrouwe van Reijnsburch eijgen Gherijt Mathijs zoon 

bruijcker Ende is groot j½.C ix Roeden 

 

Dit was teelland, want in 1561: 

Lysbet Jansdochter, weduwe wijlen Gerrit Matheusz ... van 

mijnvrou van Reynsburch 1½ hont teelandt.291 

Gherijt Mathijs zoon zijn landt Ende is groot j margen ij½.C 

xxxvj Roeden 

Dit was mogelijk weiland, want in 1561: 

Lysbet Jansdochter, weduwe wijlen Gerrit Matheusz brengt 

aen een olyck huysken ende berchken staende up 8 hondt 

eygen weylants292   

Jan Jacobs zoon zijn werff met den boomgaert ende dat 

weijdt landt Ende is groot j margen ij½.C xLiiij Roeden 

In 1544 boomgaard en weiland, zoals het Morgenboek zelf 

zegt. 

Grijete Bouwens weduwe haer landt daer dat huijs op staet 

met die boomgaert ende dat weijdtlandt leggende daer aen 

Ende is groot iiij margen ij.C xLvj Roeden 

In 1544 boomgaard en weiland, zoals het Morgenboek zelf 

zegt; in 1561:  

Willem Jansz bruyct van Geertgen, Jacob Bouwensz'weduwe 

tot Warmondt, zijn moeder, huys, berch ende schuyr met 

noch drie merghen twee hondt weylandt ende maylant293 

Die Proeven tot Waermondt met meer anderen eijghen, 

Thoenis Jacobs zoon bruijcker dat zaedt landt met dat 

weijdtlandt Ende is groot iiij½ margen j hont ij R. 

In 1544 zaadland en weiland, zoals het Morgenboek zelf 

zegt. 

Thoenis Jacobs zoon zijn zaedt landt Ende is groot iij½.C viij 

Roeden 

In 1544 zaadland, zoals het Morgenboek zelf zegt. 

Claes van Alphen tot Reijnsburch eijghen, Willem Claes zoon 

bruijcker Ende is groot j½ margen ij.C xv Roeden 

Dit was weiland en/of teelland, want in 1561 onderdeel 

van: 

Willem Claesz van Alphen bruyct ... van Claes van Alphen 

zijn vader huys, berch ende schuyr met thien merghen 

weylandt ende teelandt.294 

Mijn Vrouwe van Reijnsburch met die Proeven ende meer 

anderen eijghen Erm Jacobs weduwe met Theeus Jacobs 

zoon bruijckers Ende is groot v margen ij.C vj Roeden 

 

dit was geest en weiland want in 1561: 

Matheus Jacobsz bruyct ... van mijnvrou van Reynsburch 

vijff merghen één hondt geest- ende weylandt.295 

 

 

Gebied tussen Oegstgeest/Sassenheim (westen) en de Vliet aan de Warmondergeest (oosten) 
 

Het Morgenboek van 1544 zegt van dit gebied, waarvan de ligging wordt omschreven als “tusschen dat scheijdt van 

Zassenem ende die Vliet, Ende is begonnen te meeten vandie moelen wateringhe voortgaende naer tveer toe”, letterlijk dat 

het “al weijdtlandt” was. 

 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

 

Analyse niet nodig: hele gebied wordt omschreven als 

weiland 

 

 

n.v.t. 

 

 

 

 

 

                                                           
289 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 53. 
290 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 57. 
291 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 56. 
292 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 56. 
293 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 59. 
294 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 57. 
295 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 55. 
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Gebied tussen de Vliet (westen) en de Herenweg (oosten) 
 

Het Morgenboek van 1544 zegt van dit gebied, waarvan de ligging wordt omschreven als “vande wateringhe daer die 

moelen staet voertgaende nae die kercke toe, Ende leijdt tusschen die Vliet ende Lijdtwech”, letterlijk dat het “al 

gheestlandt” was. 

 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Jan Claes zoon tot Leijden eijghen, ende Jaep Pieters zoon 

es bruijcker Ende is groot iij.C xxxvij Roeden 

Dit was denkelijk maailand of weiland, want:  

Melten Huyghen ende Pieter Hugen zoenen bruycken ...  

van ... Jan Claesz die Ghoe tot Leyden ... tsamen 25 

merghen maylant ende weylants.296 

 

Jan Jacobs zoons landt Ende is groot iij.C xviij Roeden Dit was gezien de ligging op geestgrond vermoedelijk 

teelland, want in 1561 onderdeel van: 

Jan Jacobsz bruyct zijn eyghen huys, berch ende schuyr met 

zeven merghen één halff hondt weylandt, teelandt ende 

maylandt.297 

Mijn vrouwe van Reijnsburch eijgen, Dirck Aelbrechts zoon 

bruijcker Ende is groot iij.C viij Roeden 

 

Dit was geestland/teelland, want het gebied zo als geheel 

zo omschreven, en in 1561 was dit onderdeel van: 

Dirck Aelbrechtsz bruyct ... van mijnvrou van Reynsburch 

zeven hondt geestlandt ende maylandt.298 

Jan Jacobs zoon zijn landt Ende is groot iij½.C x Roeden Dit was gezien de ligging op geestgrond vermoedelijk 

teelland, want in 1561 onderdeel van: 

Jan Jacobsz bruyct zijn eyghen huys, berch ende schuyr met 

zeven merghen één halff hondt weylandt, teelandt ende 

maylandt.299 

Foeije Nijclaes zoon zijn landt Ende is groot iij½.C xLj 

Roeden 

Dit was geestland/teelland, want het gebied zo als geheel 

zo omschreven, en in 1561 was dit onderdeel van: 

Foyt Niclaesz bruyct zijn huys, berch ende schuyr met vier 

merghen weylant ende geestlant eyghen.300 

Mijn Heer van Lochorst eijghen ende Thoenis Jacobs zoon 

bruijcker Ende is groot j.C xxxix Roeden 

 

Dit was waarschijnlijk teelland, want in 1561 onderdeel 

van: 

Haesgen, Anthonis Jacobsz'weduwe bruyct haer huys, berch 

ende schuyr staende upte grondt van Vincent van Lockhorst 

met 3 mergen teelandt ende maylandt eyghen lant.301 

Die kerck van Waermondt eijghen Jaep Jans zoon bruijcker 

Ende is groot iij½.C xLij Roeden 

 

dit was geestland, want in 1561 onderdeel van: 

Weyn, Jacob Jansz' weduwe bruyct ... van de Kercke van 

Warmondt één merghen geestlandt.302 

Mijn Heer van Waermondt eijghen, Marije Jan Gherijts zoons 

wed.e met Huijghe Gherijts zoon ende Marij Cornelis wed.e 

bruijckers Ende is groot j margen xv Roeden 

 

Dit was geestland, want in 1561 viel dit deels samen met:  

Huych Gerritsz bruyct ... van mijn Edelen Heere van 

Warmondt twee hondt geestlandt.303 

  

Gebied tussen de Lijtweg en de Herenweg 
 

Morgenboek 1544  

(ligging) 

Kohier 10de penning 1561  

(omschrijving van het land) 

Mijn Heer van Lochorst eijgen ende Mouwerijn Jans zoon 

bruijcker Ende is groot j.C xxiiij Roeden 

 

Dit was geestland, want in 1561 maakte dit deel uit van: 

Mouring Jansz bruyct van de Rentmeester van die van 

Lockhorst 't ... van denzelven vier merghen drie hont 

geestlants.304 

                                                           
296 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 71. 
297 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 55. 
298 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 56. 
299 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 55. 
300 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
301 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 60. 
302 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 66. 
303 V. Kessel, 10e Penning Warmond, p. 62. 
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Mijn Heer van Lochorst eijghen, ende Mouwerijn Jansz. 

bruijcker Ende is groot ij.C xij Roeden 

Dit was geestland, zie boven. 

Mijn Heer van Lockhorst eijghen ende Mouwerijn Jans zoon 

bruijckere Ende is groot j½ xxxiiij Roeden 

Dit was geestland, zie boven. 

Mijn Heer van Lockhorst eijghen, Mouwerijn Jans zoon 

bruijckere Ende is groot iiij margen j½.C vij Roeden 

 

Dit was geestland, zie boven. 

Die kerck eijghen, ende Gherijt Pieters zoon bruijcker Ende is 

groot v.C xxij Roeden 

 

dit was waarschijnlijk geestland, want in 1561 onderdeel 

van: 

Betgen Cornelisdochter, weduwe wijlen Gerrit Pietersz 

Quinck bruyct ... van de Kercke van Warmondt vier merghen 

weylandt ende geestlandt.305 

Den Heijlighen Gheest tot Waermondt eijghen ende Gherijt 

Pieters zoon bruijcker Ende is groot j.C xLviij Roeden 

 

dit was geestland, want in 1561: 

Betgen Cornelisdochter, weduwe wijlen Gerrit Pietersz 

Quinck bruyct ... van den Heylighen Geest tot Warmont 

anderhalff hondt geestlant.306 

Huijghe Gherijts zoon zijn landt Ende is groot v½.C xxvij 

Roeden 

 

Dit was vermoedelijk geestland, want in 1561 onderdeel 

van: 

Huych Gerritsz bruyct zijn huys, berch ende schuyr met 8½ 

mergen weylant ende geestlandt eyghen.307 

Die kerck tot Waermondt eijghen Cornelis Cornelis zoon 

bruijcker Ende is groot ij.C xLij Roeden 

Dit was geestland, want in 1561:   

Cornelis Cornelisz ... van de Kerck van Warmont 2½ hont 

geestlandt.308 

Die kerck eijghen ende Jaep Jans zoon bruijcker Ende is groot  

ij.C ix Roeden 

 

Dit was geestland, want in 1561 onderdeel van: 

Weyn, Jacob Jansz' weduwe bruyct ... van de Kercke van 

Warmondt één merghen geestlandt.309 

Die kerck eijgen Ende Foeije Nijclaes zoon bruijcker Ende is 

groot iiij.C ix Roeden 

Dit was geestland, want in 1561 onderdeel van: 

Foyt Niclaesz ... van de Kerck van Warmont anderhalf 

merghen weylant ende geestlandt.310 

Die kerck ende Baerthout Nijclaes zoon bruijcker Ende is 

groot iij½.C ix Roeden 

 

Dit was weiland, want in 1561: 

Barthoudt Niclaesz bruyct ... van de Kercke van Warmont 4 

hondt weylant.311 

Adriaen Gherijts zoon tot Leijden eijghen Ende Jan Cornelis 

zoon bruijcker Ende is groot  v½.C xxix Roeden 

 

Dit was vermoedelijk weiland, want in 1561 onderdeel van:  

Cornelis Jan Mouringsz bruyct ... acht merghen vijff hondt 

weylandt ende maylandt mette hoffstede, huys, berch ende 

schuyr van Arien Gerritsz tot Leyden.312 

Meester Gherijt vander Laen eijghen, zaedtlandt ende 

weijdtlandt Ende die hoefstede daer Thijs Foeijen op woendt 

Ende is groot iiij margen xxx Roeden 

Dit was teelland (want zaadland volgens het Morgenboek) 

en ook weiland, want in 1561 onderdeel van: 

Fytgen Jansdochter, weduwe wijlen Mathijs Foytsz bruyct ... 

van mr. Gerrit van der Laen haer huys, berch ende schuyr 

met 11½ merghen weylant.313 

Cornelis Vechters zoon met die kerck eijghen Cornelis voorß 

bruijcker Ende is groot ij margen xCiij Roeden 

 

Dit was teelland, want in 1561 was een deel daarvan: 

Cornelis Vechtersz bruyct ... van de Kercke van Warmondt 

4½ hondt teelant.314 

Adriaen Gherijts zoon met Jacob Jans zoon Vergraft tot 

Leijden eijghen Jan Cornelis zoon bruijcker Ende is groot xv 

margen xix Roeden 

 

Dit was maailand en weiland, want een deel daarvan was 

in 1561: 

Cornelis Jan Mouringsz bruyct ... acht merghen vijff hondt 

weylandt ende maylandt mette hoffstede, huys, berch ende 

schuyr van Arien Gerritsz tot Leyden315 
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