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J~f O L L A-̂ N D REGIONAAL-HISTORISCH TIJDSCHRIFT 

Tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland 
onder de zinspreuk 'Vigilate Deo Confidentes' en de Stichting Contactcen
trum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-
Holland. 

E E R S T E J A A R G A N G • N U M M E R 2 • A P R I L 1969 

j . H O F o s . B . Wie was Willem Procurator? 

De middeleeuwse historiografie is voor een overgroot deel het werk van 
naamloze auteurs, van werkers in de anonimiteit, die er zelf niet aan gedacht 
hebben of er geen prijs op stelden hun naam aan de vergetelheid te ontruk
ken. Te proberen deze naamloosheid te trotseren is meestal een hachelijke 
poging die bij voorbaat tot mislukking gedoemd is.1) 
Enigszins anders ligt het geval, wanneer de schrijver zelf de bedoeling gehad 
heeft zijn naam aan een werk te verbinden maar door beknoptheid of door 
aanduidingen, die ons niets meer zeggen, hierin niet geslaagd is. Dit is dik
wijls het geval met wat latere kronieken uit de dertiende en veertiende eeuw, 
waarvan de naam van de auteur ons is overgeleverd, maar waarbij verdere 
identificatie niet mogelijk of minstens zeer moeilijk is. De enige oplossing is 
dan dikwijls te zoeken naar gelijknamige personen uit hetzelfde tijdvak en 
het liefst uit dezelfde omgeving en dan te proberen ze te vereenzelvigen met 
de gezochte auteur. Een typisch geval is dat van de bekende kroniekschrijver 
die gewoonlijk Johannes de Beka genoemd wordt. Men heeft een zestal ver
meldingen van gelijkluidende namen bijeengezocht, waarvan tenslotte twee 
vermeldingen als mogelijk toepasselijk' op de kroniekschrijver werden be
houden. Pas de vondst van een nieuwe persoon met de naam Jan Beke in 
het archief van de Egmondse abdij heeft de mening naar de laatste doen over
hellen.2) 
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Een dergelijk geval doet zich voor met een andere Egmondse kroniekschrij
ver die gewoonlijk aangeduid wordt met de naam van Willem de procurator. 
Zijn werk is een voortzetting van het Chronicon Egmundanum vanaf 1206 
tot 1332, waarvan het eerste deel tot 1321 geschreven werd toen Willem nog 
kapelaan was op het slot Brederode en het tweede, vanaf 1322 tot 1332 als 
monnik in het klooster van Egmond, waar de schrijver, naar eigen getuigenis, 
rond het jaar 1330 het ambt van procurator bekleedde,3) 
We zijn hier, zo zal de lezer opmerken, al aardig op weg om de man te ont
maskeren. Inderdaad, vergeleken bij de gegevens over bijv. Jan Beke hebben 
we niet te klagen. Dit is bovendien niet het enige wat van onze auteur bekend 
is. Als we zijn kroniek doorlezen, vinden we wel aanknopingspunten om iets 
meer van zijn leven te weten te komen. 
Vooreerst kunnen we als zeker aannemen dat zijn jeugd zich te Haarlem of 
omgeving heeft afgespeeld. Als hij als monnik verhaalt van een Zeeuwse 
vrouw van geweldige afmetingen, die in 1322 te Parijs bij het huwelijk van 
koning Karei van Frankrijk te pronk werd gesteld, denkt hij aan een analoog 
geval dat hij in zijn jeugd meegemaakt heeft, nl. een reus te Spaarndam 
Klaas van Kyeten genaamd, die hij als schooljongen dikwijls gezien had.4) 
Ook van het merkwaardige geval van een knecht te Schoten, wiens haren 
plotseling geheel waren uitgevallen, zou Willem ooggetuige geweest kunnen 
zijn.3) Een andere aanwijzing voor zijn verblijf in de buurt van Haarlem zijn 
de connecties, die de toekomstige kapelaan reeds vóór zijn priesterwijding, 
met de heer van Brederode gehad moet hebben. Daar de jongeman, zoals 
hij later zelf zal verklaren, niet bemiddeld was, had hij voor zijn priester
wijding een 'titulus' nodig, d.w.z. hij moest kunnen aantonen, dat er een 
ambt voor hem klaar lag om hem het nodige levensonderhoud te verschaffen. 
Dit kan niet anders geweest zijn dan zijn kapelanie te Brederode. In moderne 
termen zou men kunnen zeggen, dat de heer van Brederode zijn priester
opleiding bekostigd heeft. We zullen later zien, wat hem hiertoe bewogen 
kan hebben. 
Deze priesterwijding zal niet ver vóór 1321 plaats gehad hebben. In dat 
jaar spreekt hij voor het eerst van zijn ambt dat hem als het ware de plicht 
oplegde Brederode zoveel mogelijk te verheerlijken.6) 
Pijnacker Hordijk heeft betoogd dat het eerste deel van de kroniek tussen 
11 april en 28 september 1322 is geschreven.7) Als we rekening houden met 
het feit dat de berichten meestal met aanzienlijke vertraging arriveerden mo
gen we deze data wel met een korreltje zout nemen, maar het jaar 1322 
kunnen we toch wel aanhouden. Vis heeft weliswaar betoogd dat een gedeel
te van de kroniek reeds in 1314 op schrift gesteld is,8) maar daarna heeft 
Bruch toch het jaar 1322 gehandhaafd.9) 
Vanaf dit tijdstip hebben we een nieuwe bron van inlichtingen over onze 
kroniekschrijver. Hij heeft namelijk ook de pen opgenomen om St. Adelbert 
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de patroon van het klooster, waar hij monnik was geworden, te verheerlijken. 
Rond het jaar 1332 tekende hij enige wonderverhalen op die hij vernomen 
of zelf meegemaakt had.1 0) Hieronder bevindt zich er een, die voor ons in
teressant is, omdat het over de schrijver zelf gaat en de geschiedenis van zijn 
kloosterroeping beschrijft. Daar de latijnse uitgave hiervan zeldzaam is en 
een nederlandse vertaling niet bestaat, zullen we hier de woorden van de 
procurator zelf weergeven. 

'Waarom zouden we tot lof van onze heilige patroon verhalen zoeken die 
we alleen maar van horen zeggen hebben, terwijl we met eigen ogen genoeg 
gezien en aan den lijve ondervonden hebben, waarmee we Christus' glorie 
kunnen bewerken? Daarom verklaar ik naar waarheid op mijn woord als 
priester, dat ik, nu monnik te Egmond en vroeger kapelaan in Brederode, 
toentertijd en daar ter plaatse door een ernstige ziekte overvallen was. Ik 
scheen aangetast door zware verlammende koortsen, waardoor beide dij
benen vanaf de heupen tot beneden aan toe hun diensten weigerden. De 
huid dekte alleen nog het gebeente terwijl het vlees geheel wegteerde. Zo 
groot was bij deze ziekte mijn zwakheid of bij deze zwakheid mijn ziekte dat 
ik eerder mijn hoofd had laten afslaan dan mijn voet ook maar een weinig 
van de grond te heffen. Zoals een gezond lichaam door de voeten gedragen 
wordt, zo moesten mijn voeten door mijn handen van plaats verzet worden. 
Terwijl ik zo reeds geruime tijd ziek te bed lag en van geneesheren, waarvan 
sommigen mij hoop op leven maar niemand hoop op genezing kon geven, 
geen vertroosting meer verwachtte, overdacht ik hoe mijn toestand, en dat 
nog wel in mijn jeugd, was en ik gaf de voorkeur aan de dood boven het 
leven en wenste dat een korte spoedige dood een eind zou maken aan mijn 
ellendig leven. Terwijl ik mij dikwijls met zulke gedachten bezig hield en 
's nachts overvloedige tranen stortte, begon ik God en Zijn heiligen om 
troost aan te roepen en vooral de voorspraak van de heilige Adelbert te 
vragen en ik beloofde dat, zo ik door zijn hulp mijn gezondheid weer zou 
krijgen, ik de wereld zou verlaten en hem mijn leven lang in het klooster 
dienen. Bij al deze droevige gedachten kwam een zachte slaap mij verkwik
ken. En zie bij het krieken van de dag, om een uur of negen, werd er een 
onbekende pelgrim mijn armoedig huisje binnengebracht. Hij kwam naar 
mijn bed, groette mij en informeerde naar de aard van mijn ziekte. Ik sloeg 
mijn ogen op en vroeg hem wie en vanwaar hij was. Hij antwoordde, dat hij 
een bekeerde jood was en raad wist op velerlei kwalen. Bij deze woorden 
werd mijn hoop weer gewekt, ik beschreef hem mijn kwaal en hij verklaarde 
dat die vast en zeker genezen kon worden. Om kort te gaan, de vreemdeling 
nam de zorg voor mij op zich, onderzocht mijn verzwakte ledematen en wist 
ze met Gods hulp en die van sint Adelbert, door geneesmiddelen en baden 
te genezen. 

31 



Deze wonderbare genezing van mijn ledematen schrijf ik na God aan sint 
Adelbert toe evenals hetgeen volgt en naar mijn gevoelens een nog groter 
wonder is. U moet namelijk weten dat ik na het verdwijnen van mijn zwak
heid en het terugkeren van de kracht in mijn voeten, mij mijn gelofte indach
tig, naar Egmond begaf om de heilige Adelbert te vereren en daar in de 
kapel van de heilige een van mijn krukken aan te bieden. Vervolgens ging ik 
met enige goede bekenden overleggen hoe ik een monniksplaats zou kunnen 
verkrijgen en hun steun vragen voor het ontvangen van het monnikshabijt. 
Op hun raad gingen we naar de broeders zelf om hen op de hoogte te stellen 
van het gebeurde. En zie, dat was het nog grotere mirakel, bijna geheel het 
convent haastte zich naar abt Dirk om hem, uit eigen beweging en zonder 
voorspraak van buitenstaanders, te bewegen mij die toch van arme en be
scheiden stand was, op te nemen. Deze gewaardigde zich zelf mij te zeggen 
dat hij mij gaarne als monnik en medebroeder aannam, alsof iemand mij heel 
bijzonder aanbevolen had. Zo heeft sint Adelbert met Gods hulp drie won
deren in mij gewrocht, hij schonk mijn ledematen hun vroegere gezondheid 
terug, ontrukte mij aan de zondige wereld en nam mij onwaardige en arme 
op in het gezelschap van hen die zowel door hun kleed als hun ambt een 
voorname plaats innemen. Daarom zal ik niet ophouden Hem te prijzen.' 

Dit lange ongewoon persoonlijke verhaal licht ons volledig in over de om
standigheden die kapelaan Willem naar de abdij voerden. We zagen dat zijn 
kroniek in het jaar 1322 afgebroken was. Moet de reden hiervan gezocht 
worden in de ziekte of in zijn intrede in het klooster? Ik zou het willen 
voorstellen alsof de auteur juist de periode van ziekte gebruikt heeft om zijn 
kroniek op te stellen. Het trof mij, dat bij een bericht over de Paasweek 1323 
te Egmond, over de monniken als 'nostri' 'de onzen' gesproken wordt.1 1) 
Ik geef graag toe dat het geen overtuigend bewijs is, dat Willem toen reeds 
was ingetreden, hij kon natuurlijk in 1324, toen hij dit bericht schreef, over 
iets wat vóór zijn intrede gebeurd was, als monnik oordelen, maar men heeft 
de indruk dat hij er toch meer bij betrokken is geweest, dan alleen van horen 
zeggen. Maar als we bedenken, dat Willem, alvorens zich in 1324 als mon
nik te kunnen presenteren, toch eerst een proefjaar doorgemaakt moet heb
ben, waarin een activiteit als het schrijven van een kroniek wel niet tot de 
werkzaamheden behoorde, moeten we het begin van het jaar 1323 wel als 
tijd van intrede aanvaarden. 
De kapelaan was, zoals hij zegt, geen onbekende in de abdij. Het feit dat hij 
te Egmond kennissen had die hem konden raden bij zijn verzoek tot opname, 
zijn grote verering voor sint Adelbert en zijn bekendheid met de orde van 
Benedictus in het algemeen wijzen daar wel op. Willem was trouwens zijn 
kroniek begonnen met het kopiëren van het Chronicon Egmundanum. Daar
voor heeft hij alleen maar een exemplaar in Egmond kunnen vinden. Daar 
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het niet denkbaar is dat men de codex lange tijd uit handen heeft willen ge
ven moeten we ons de kapelaan voorstellen aan het werk in het scriptorium 
van de abdij, waar zijn voorbeeld aan de ketting lag. Zijn bekendheid met 
de regel en het leven van Benedictus,12) en zijn uitdrukkelijke genegenheid 
voor de orde veronderstellen een langdurig contact er mee.13) 
Zo zien we Willem dus in 1324 als monnik te Egmond. Dat de onderlegde 
priester het spoedig tot een voornaam ambt in het klooster zou brengen lag 
voor de hand. Hij zelf is zo vriendelijk geweest het ons mee te delen. In het 
jaar 1330 noemt hij zich 'nu procurator van het klooster te Egmond'. 1 4) 
Wat behelsde het ambt van procurator in een middeleeuwse abdij? Bij de 
eerste kennismaking met het latijnse woord 'procurator' zal men onwille
keurig denken aan ons moderne woord 'procureur' wat in behoorlijk Neder
lands weergegeven kan worden als 'zaakgelastigde'. En inderdaad, die be
tekenis heeft het latijn óók. Maar als men een woordenboek opslaat, ziet 
men wel dat dit niet de eerste betekenis is. Ik lees bijv. in Kramer: verzorger, 
opzichter, bestuurder, beheerder, administrateur van landgoederen. Pas op 
de laatste plaats komt de betekenis van 'zaakgelastigde'. Als men dan ook 
bij een middeleeuwse kerk of klooster van een procurator spreekt, moet men 
wel degelijk onderscheid maken. Het Glossarium van Ducange vermeldt het 
ambt van procurator in beide betekenissen.15) Dat klopt met wat we te Eg
mond vinden. In de bronnen is regelmatig sprake van een of meerdere pro
curatoren van de abt te Rome of Avignon bij de H . Stoel. Dezen waren be
last met het voeren van processen, het verrichten van betalingen, het aan
vragen van gunsten, kortom het behartigen der zaken van de abdij aan het 
pauselijk hof. Daar deze zaken in naam van de abt werden verricht, noemde 
men deze zaakgelastigden dan ook meestal procuratoren van de abt. 
Iets geheel anders was het ambt van 'procurator ecclesie' de procurator in de 
abdij zelf. Deze benaming komen we in andere kloosters maar zelden tegen. 
Ook Ducange vermeldt er maar één voorbeeld van en dat is dan nog in een 
kapittel. Maar het wijst ons wel in de richting waarin we moeten zoeken. De 
bij Ducange vermelde persoon was belast met het uitdelen van de preben
den, de honoraria van de kannuniken en vervulde dus ongeveer een functie, 
die wij nu als die van econoom zouden betitelen. 
We kunnen het beste Willem de procurator zelf eens uithoren over de inhoud 
van zijn ambt. Hij is bereid daar op te antwoorden. De eerste de beste plaats 
waar hij zich als procurator aandient, is al heel typerend. In het jaar 1330 
heerste er zo'n schaarste aan zilvergeld dat dit in waarde het goud ging over
treffen. Willem kon er over mee praten, want in zijn ambt viel het hem dik
wijls gemakkelijker een pond in goud te betalen dan twee of drie schellingen 
in zilvergeld uit te geven.16) In zijn functie wist hij ook dat het geldgeschenk, 
door abt Dirk in 1327 bij gelegenheid van de eerste pontificale Mis van 
bisschop Jan van Utrecht geofferd, heel wat aanzienlijker was dan de an-
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dere offergaven.17) Het zou ons niet verwonderen als Willem reeds vóór 1330 
het ambt uitgeoefend heeft. 
In 1328 weet hij ons te vertellen dat abt Dirk 2600 pond aan zijn eigen in
komsten moest onttrekken voor een hoognodige restauratie van het kerk
dak.18) Dat kon Willem weten want hij was zelf heel nauw bij die bouw be
trokken. Als een jaar later het werk in een recordtijd is voltooid, kan hij niet 
nalaten te vermelden dat hij er praktisch de zakelijke leider van geweest was, 
de 'dispensator', de beheerder op wie de abt bij dit werk geheel gesteund 
had.19) 

Als we de gegevens uit de kroniek samenvatten krijgen we het beeld van 
een te Haarlem of omgeving geboren jongeman, die vanwege relaties met de 
heer van Brederode het priesterschap kon bereiken en tenslotte na een ziekte 
monnik te Egmond werd, waar hij al spoedig een voornaam ambt bekleedde. 
Tot nu toe hebben we ons beperkt tot gegevens uit de geschriften van Willem 
zelf. We moeten ook een poging wagen deze procurator in de contekst van 
de abdij geschiedenis te plaatsen, zoals we die uit andere bronnen kennen. 
Vooreerst zouden we hier moeten nagaan of er van elders een monnik van 
die naam bekend is, die voor identificatie met de procurator in aanmerking 
komt. We treffen het, want hiervoor hebben we juist in het begin van de 
veertiende eeuw nogal wat monniken met de naam Willem. Van de andere 
kant maakt dat het geval wel wat moeilijker dan bij een beperkte keuze. Het 
Necrologium van weldoeners overgeleverd in een zestiende-eeuwse kopie van 
Balduinus van Den Haag, bevat verschillende monniken met de gezochte 
naam.20) Nu moeten we vooraf constateren dat dit Necrologium niet volle
dig is. Gezien zijn aard bevat het alleen de namen van hen voor wier ziele-
rust door hen zelf of door verwanten een gift gedaan was. Dus alle overleden 
monniken komen er niet in voor. Ook wordt, behalve bij abten en prioren, 
nooit het door hen beklede ambt vermeld. Toch kan het zijn nut hebben om 
onder de voorradige namen eens te gaan kijken of er geen onder schuilt die 
voor identificatie met Willem de procurator in aanmerking komt. Het tijd
perk dat voor ons van belang is loopt van 1332 tot 1344. Immers in 1332 
leefde de kroniekschrijver nog, terwijl in de oudste ons bekende monniken-
lijst van Egmond, vervat in een rekening van het jaar 1344,21) maar één 
monnik van die naam voorkomt met de naam Willem en wel de opsteller 
van de rekening zelf. 
In bovenvermeld tijdperk nu vinden we in het z.g. Necrologium de volgende 
namen: 
Wilhelmus de Selandia sacerdos et monachus f 1 dec. 1334. 
Wilhelmus filius Jacobi sacerdos et monachus f 18 april 1335. 
Wilhelmus de Meghen sacerdos et monachus t 5 april 1341. 
Wilhelmus de Spue wiens vader op 8 februari 1337 vermeld wordt. 
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Behalve deze monniken waarvan we kunnen veronderstellen dat zij in 1332 
en daarvoor te Egmond vertoefden, hebben we dan nog Willem van Rollant 
de latere abt, volgens het Necrologium op 9 april 1365 gestorven, en blijkens 
bovengenoemde rekening de enige monnik van die naam in 1344 te Egmond 
aanwezig. Behoren Necrologium en monnikenlijst tot het archief van de abdij 
van Egmond, waarvan het eerste in de Universiteitsbibliotheek te Leiden en 
het laatste in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage berust, we hebben 
als tweede bron het Vaticaans archief te Rome. Hierin treffen we een beta
ling van het jaar 1335 aan die verricht werd door: 
Willermus Tollindus, monnik van Egmond. 2 2) 
Van deze lijst kunnen we gezien de geboorteplaats van de Procurator, Haar
lem of omgeving, Willem van Megen en Willem van Zeeland gevoegelijk af
voeren. De vier overigen zijn alle vier serieuse kandidaten voor het auteur
schap van de kroniek. 
Bunderius verklaarde in de zestiende eeuw een oude boekenlijst van Neder
landse kloosters gezien te hebben, waarin aan een zekere Wilhelmus Jacobi 
van Egmond een Historia Alexandri Magni, Chronica Martiniana en andere 
werken werden toegeschreven.23) Nu wordt er hierbij geen jaartal vermeld, 
zodat we in de verste verte niet weten welke Willem Jacobsz. hier bedoeld 
werd, maar de vermelding wijst wel op eenzelfde geschiedkundige interesse 
als bij de procurator. Het zou zelfs niet onmogelijk zijn, dat Bunderius de 
kroniek van Willem de procurator vanwege de vele ontleningen aan Mar-
tinus van Tropau aangezien heeft voor de Chronica Martiniana. 
De volgende kandidaat Willem de Spue wordt ook in de noten op de Abten
kroniek bij Mathaeus vermeld.24) Hij houdt zich daar bezig met een geschil 
om een leengoed rond het jaar 1330. Deze Willem wordt in de vermelding 
van het Necrologium wel geen priester genoemd, maar zoals we zeiden wordt 
hij daar maar indirect in verband met zijn vader vermeld, en een nader on
derzoek in het genoemde boek wijst wel uit dat de vermelding van priester, 
behoudens een enkele uitzondering, in een dergelijk geval altijd achterwege 
werd gelaten. Een noot in het voordeel van deze monnik is, dat hij uit Haar
lem afkomstig was. Zijn vader wordt: Wilhelmus filius Henrici Thade de 
Harlem genoemd.23) 
De derde kandidaat is Willem van Rollant. Blijkens zijn familienaam was hij 
eveneens afkomstig uit de buurt van Haarlem, verder had hij relaties met 
de familie Brederode en was blijkens de reeds genoemde rekening van 1344, 
belast met het financieel beheer in de abdij.26) Dit laatste argument, dat tot 
nu toe over het hoofd is gezien, geeft wel te denken. Wij zullen daar even 
nader op ingaan. De betreffende rekening gaat over het tijdperk augustus 
1344- augustus 1345. Blijkens de oude eigentijdse foliering beslaat dit stuk 
maar één katern van een groter schrijfboek. Daar de bewaarde rekening de 
folia L I - L X V I bevat, moet het boekje nog drie voorafgaande rekenjaren be-
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vat hebben, ieder van ongeveer 16 folia. Maar we weten nog meer van dat 
boekje. Uit het verslag van een inspectie van het geredde abdijarchief in 1591 
te Leiden verricht, blijkt dat het kasboek zelf weer deel uitmaakte van een 
bundel rekeningen vanaf St. Lourensdaege 1330 t /m 1354.2 7) N u kan men 
wel zeggen dat het een algemene regel in het abdijarchief is dat dergelijke 
bundels gesloten eenheden zijn ofwel bijv. van het bestuur van één abt ofwel 
van een en dezelfde rentmeester of andere ambtenaar. Alles wijst er op dat 
we hier met een bundel te maken hebben, die in zijn geheel aan Willem van 
Rollant kan worden toegeschreven. Deze moet dus in 1330 reeds procurator 
geweest zijn en eist bijgevolg het auteurschap van de kroniek voor zich op. 
We hebben nog geen nadere kennis gemaakt met de vierde kandidaat: Wi l -
lermus Tollindus. Deze monnik was op 22 mei 1335 te Avignon om namens 
de abt de verschuldigde belasting aan de Curie te voldoen. Nu leert de erva
ring dat de pauselijke klerken hopeloos veel moeite hadden met het spellen 
van Nederlandse namen. Bij de oprichting van de bisdommen in 1559 heeft 
deze moeilijkheid de zaken eindeloos vertraagd en in de veertiende eeuw zal 
dat wel niet veel beter geweest zijn. Wat moeten we bijv. er van denken als 
we Egmond aangeduid zien als 'monasterii Egmirandensis' i.p.v. Egmonden-
sis? De naam Tollindus is dus bij voorbaat verdacht. Als we deze nu naast 
bovenvermelde namen leggen en we hebben Willem van Zeeland en Willem 
Jacobsz., die 22 mei 1335 niet meer in leven waren geëlimineerd, dan blijven 
van Spue, van Megen en van Rollant over. Als we de T in een R veranderen 
en de i in een a dan komen we tot de naam Rollandus, wat een behoorlijke 
latijnse overzetting is voor 'van Rollant'. 2 8) Dat de procurator bekenden te 
Avignon had wisten we reeds uit zijn kroniek, waarin hij brieven van de 
Curie vermeldt.29) Het schijnt dat hij dus ook wel eens door zijn abt, als 
buitengewoon zaakgelastigde, naar de Curie gezonden is, waar hij dus het 
procuratorschap in de andere betekenis heeft uitgeoefend. 

Als we nu de voorafgaande gegevens overzien blijkt de weegschaal wel ten 
gunste van Willem van Rollant door te slaan. Pijnacker Hordijk had, welis
waar heel voorzichtig, reeds voor deze Willem geopteerd als schrijver van 
de kroniek maar Vis weigerde hem hierin te volgen bij gebrek aan bewijs. 

Willermus Tollindus, monnik van Egmond, betaalt namens de abt de ver
schuldigde cijns aan de Camera Apostolica over een half jaar - 22 mei 1335. 

Vaticaans Archief, Archief der Camera Apostolica, Afd. Introitus et Exitus Vol. 146 
fol. VI alias 4 aan het eind. 

Foto verkregen door bemiddeling van het Ned. Historisch Instituut te Rome. 
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Deze laatste meende zelfs enige argumenten tegen van Rollant te kunnen 
vinden. Het voornaamste was wel dat Willem van Rollant zo nauw verwant 
was aan de heren van Brederode, dat het ondenkbaar was dat hij het tamelijk 
ondergeschikte ambt van kapelaan vervulde, kennelijk volgens zijn Miracula 
buiten het slot woonde en zichzelf van 'arme en bescheiden stand' noemde.30) 
Het is dus zaak eerst even duidelijk de familierelaties tussen Willem van 
Rollant en de Brederodes vast te stellen. Ook hier kan het Necrologium zijn 
diensten bewijzen. Van de vele van Rollants die daar vermeld worden, von
den we de volgende die onmiddellijk betrekking hadden op onze Willem: 
Theodoricus de Rollant, pater Wilhelmi f 16 juli 1310. 
Brechta de Rollant, mater domini Wilhelmi abbatis t H okt. 1335. 
Florentius de Rollant, frater Wilhelmi quondam abbatis f 23 jan. 1363. 
Wilhelmus de Scoten, frater Wilhelmi abbatis t 17 dec. 1359. 
Wolki, uxor Wilhelmi de Scoten, fratris Wilhelmi dicti Rollant, de Haerlem 
abbatis f 19 juli 1360. 
Vaststaand zijn dus de moeder en twee broers. Ook de vader menen we met 
zekerheid te kunnen aanwijzen. Wie zou de zoon, Willem van Rollant nog 
geen monnik maar te Egmond genoegzaam bekend om zijn vader te identi
ficeren, anders kunnen zijn dan de latere monnik, procurator en abt? 
Nu komt de moeilijkheid. Uit een oorkonde van 1290 blijkt een zekere 
Brechta gehuwd te zijn met Floris van Scoten, broer van Dirk van Brede
rode.31) Dat hier de moeder van Willem bedoeld is lijdt geen twijfel. Immers 
zoals we zagen, heette een van haar zonen Willem van Scoten. Maakt dit 
Dirk van Rollant onmogelijk als vader van Willem van Rollant? Als we 
Obreen, geciteerd door Vis, willen geloven, inderdaad,32) want deze vereen
zelvigt Floris van Scoten met Floris van Adrichem, die in het Necrologium 
op 1 januari als gestorven in 1327 vermeld wordt. Maar Obreen vergist zich 
hier kennelijk. Floris van Adrichem (Aderkem) wordt in hetzelfde Necrolo
gium op 13 juli nog eens vermeld als zoon van Nicolaas van Adrichem en 
Gertrudis, dus kan hij de broer van Brederode niet geweest zijn. Het gevolg 
is dat we dus de sterfdatum van Floris van Scoten niet kennen en dus niets 
ons belet een tweede huwelijk van Brechta met Dirk van Rollant aan te ne
men. We zijn hiertoe wel gedwongen, want hoe anders de verschillende ge
slachtsnamen van de zonen te verklaren? Uit het tweede huwelijk zijn dus 
Willem en zijn broer Floris geboren. De gevolgtrekking is dan dat Willem 
van Rollant niet zo nauw verwant was aan de Brederodes als eerst veronder
steld werd, ja dat er zelfs helemaal geen verwantschap was. Maar van de 
andere kant kunnen we ons indenken dat er te Brederode nog genoeg relaties 
waren met de gewezen schoonzuster om een van haar kinderen een kapelanie 
als bron van levensonderhoud te schenken. 
Vis werpt tegen de kandidatuur van Willem van Rollant nog op, dat er van 
litteraire activiteit in het grafschrift niets vermeld wordt.3 3) We weten dat dit 
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grafschrift is opgesteld door Jan de Weent, de latere abt in de jaren 1380-
1390.3 4) Toen was misschien de identiteit van de kroniekschrijver niet meer 
bekend. Maar laten we niet te veel gewicht hechten aan wat er in een graf
schrift verzwegen is. Immers, een dergelijk grafschrift zal meestal de over
ledene in zijn hoedanigheid van abt beschouwen en daarvoor was bij Willem 
van Rollant genoeg stof. In het epitaaf op dezelfde Jan de Weent (t 1404) 
vinden we ook met geen woord melding gemaakt van zijn activiteit als graf-
schriftdichter, terwijl dit toch in het begin van de zestiende eeuw, aan de 
continuator van de abtenkroniek wel bekend was.3 5) 
Nu we dan met de nodige waarschijnlijkheid Willem de procurator en Willem 
van Rollant vereenzelvigd hebben, kunnen we de verdere levensloop van 
onze kroniekschrijver beschouwen. 
Gezien het tweede huwelijk van zijn moeder na 1290 en het feit dat de 
kapelaan in 1321 minstens 25 jaar oud moet zijn geweest om priester te 
worden, kunnen we Vis volgen waar hij de datum van de geboorte kort na 
1290 plaatst.36) In 1310 was zijn moeder voor de tweede maal weduwe ge
worden en het is dus niet te verwonderen dat de familie er niet al te breed 
voor zat. Mogelijk is Willem tijdens zijn kapelaanschap te Brederode ook in 
het ouderlijk huis aan de Rampelaan te Haarlem blijven wonen en daar tij
dens zijn ziekte door zijn moeder verzorgd. Na zijn intrede en een vijftien
jarige ambtsperiode als procurator werd Willem van Rollant na de dood van 
abt Hugo Mensonis op 17 augustus 1345 door zijn medebroeders tot abt ge
kozen.3 7) Over de zes jaren van zijn bestuur weten we zo goed als niets. Dat 
hij dit bestuur lofwaardig uitgeoefend heeft en het klooster geestelijk en tijde
lijk tot voordeel geweest is, geloven we gaarne op gezag van het grafschrift. 
Jan de Weent moet in de eerste jaren van zijn kloosterleven van Rollant nog 
gekend hebben. Uit tekens en opschriften op stukken uit het abdij archief 
blijkt, dat de praktische aard van de abt zich niet verloochend heeft en dat 
hij grondig orde op de administratie heeft gesteld. Van zijn bestuur dateert 
waarschijnlijk ook een hervorming van het rentmeesterschap dat voortaan in 
twee administraties verdeeld zou worden, die van Kennemerland en die van 
'Door den Hout' m.a.w. Rijnland, Delfland en Schieland.38) Verder schijnt 
het wel dat de abt zijn ambt niet erg geambieerd heeft. Het verschijnsel van 
een aftredende abt had hem reeds vóór zijn intrede gefascineerd. Toen abt 
Hendrik van de St. Paulusabdij te Utrecht in 1321 zijn ambt neerlegde, prees 
de kapelaan hem reeds: 'omdat hij liever zichzelf ten nutte wilde zijn dan 
onnuttig een bestuursfunctie te bekleden en zich liever op de beschouwing 
van God toelegde dan dagelijks door zaken verontrust te worden, legde hij 
zijn waardigheid neer en werd eenvoudig monnik'. 3 9) 
Met dit voorbeeld voor ogen bood Willem in 1350 de paus zijn ontslag aan 
en vroeg als opvolger de door het convent gekozen Jan Olout doctor in het 
kerkelijk recht, die toendertijd aan de curie te Avignon verblijf hield.4 0) Na 
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inwilliging van het verzoek trok Willem zich terug in een woning op de bij 
het klooster gelegen boerderij. Mogelijk was dit zijn oude verblijf als pro
curator, want hij ging zich weer met administratie bezig houden. Twee oor
konden in 1355 en 1361 zijn uitgevaardigd vanuit deze woning.4 1) 
Uit alles blijkt wel, dat de ontslagen abt nog een onmisbare figuur in het 
leven van de abdij was. Het beste komt dit uit bij de dood van zijn opvolger 
in 1353. Het zag er naar uit dat deze keer de abtskeuze niet zonder troebe
len zou verlopen en de graaf en de adel zich met de keuze zou komen be
moeien. Men was te Egmond gewaarschuwd en nam zijn maatregelen. Toen 
het gezelschap van de graaf zich bij de abdij presenteerde vernam het dat de 
keuze reeds was geschied in de persoon van de oud-abt Willem van Rollant 
en dat er niets meer aan te doen was.42) Teen de heren afgetrokken waren 
en de vooruitzichten op een rustige abtskeuze gunstig waren, riep de abt het 
kapittel bijeen en deed bij notariële akte wederom afstand. In alle rust werd 
nu Hugo van Assendelft tot abt gekozen. 
De vrede zou niet lang duren. Hugo was er de man niet naar om de politieke 
omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Weldra was hij verwikkeld in 
allerlei twisten en geschillen en stootte door allerlei kortzichtige daden on
nodig de heren van Egmond voor het hoofd, zodat de oude strijd weer spoe
dig ontbrandde. Steun van de graaf was na de bovenbeschreven gebeurtenis
sen natuurlijk niet te verwachten en de abt moest noodgedwongen naar het 
buitenland uitwijken waar hij bij de Curie een proces tegen zijn tegenstanders 
begon.43) 
Het ligt voor de hand dat Willem van Rollant in de opnieuw verweesde abdij 
nog veel invloed op het bestuur gehad heeft. De boven genoemde oorkonden 
zijn juist in deze periode uitgevaardigd. Het einde van de strijd, die hij zeker 
met een bloedend hart gevolgd zal hebben, heeft hij niet mogen beleven. Na, 
zoals het grafschrift zegt, 'honeste et humiliter' 'eerzaam en nederig' zijn 
laatste levensdagen doorgebracht te hebben, is hij op 9 april 1365 overle
den.44) Hij werd ter aarde besteld in de abdijkerk voor het altaar van het 
H . Kruis. Misschien slaat de enigszins mysterieuze opmerking van het graf
schrift, nl. dat hij driemaal tot abt verkozen was en tweemaal afstand deed, 
wel op een mogelijk ad interim-bestuur tijdens de ballingschap van Hugo. 4 5) 
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Prof. Dr. C. V A N DE KIEFT 

In Memoriam 
Mr. S. J . Fockema Andreae 
1904-1968 

Op 6 december 1968 overleed te Beetsterzwaag mr. S. J. Fockema Andreae, 
rijksarchivaris in de provincie Friesland. Met hem is een historicus heenge
gaan van een eruditie, een veelzijdigheid en een creativiteit die onder de Ne
derlandse historici ongeëvenaard mag heten. Als jurist gevormd, heeft hij zich 
al spoedig op het terrein van de rechtsgeschiedenis begeven, doch zijn origi
nele en onafhankelijke geest leidde hem daarbij op enkele zeer speciale, nog 
weinig ontgonnen gebieden, nl. de geschiedenis van het waterschapsrecht en 
van de heerlijkheden. Het opvallende van Fockema Andreae is nu geweest, 
dat hij al die aspecten die verbonden waren met de kern van zijn studie vol
ledig leerde beheersen. Zo kwam hij vanuit het waterschapsrecht tot de be
oefening van de waterstaatkunde, van de kartografie, van de historische geo-
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grafie en van de plattelandsgeschiedenis. Op al deze terreinen heeft hij baan
brekend werk gepubliceerd, dat steeds gepresenteerd werd in een geheel 
eigen, gedrongen doch glasheldere stijl, die de lectuur tot een bijzonder genot 
maakte. Steeds verder reikte zijn blik, steeds meer nieuwe grensgebieden be
trad hij: de naamkunde, de bouwgeschiedenis, de geschiedenis van de wegen, 
de stadsgeschiedenis. Op dit laatste terrein leerde ik hem persoonlijk kennen, 
in zijn beminnelijke, enigszins conventionele eenvoud, waaronder men echter 
terstond - en juist in de conversatie - de diepte en veelzijdigheid van geest 
peilde. Hij was een geboren organisator, die de kunst verstond anderen 
enthousiast te maken voor zijn ideeën en hen in een projekt in te schakelen. 
Zo bijvoorbeeld een aantal werkstudenten van de Universiteit van Amster
dam, die in Friesland onder zijn leiding gemeentelijke archieven inventari
seerden. 

Er valt niet aan te denken in dit bestek de omvang van zijn werk te beschrij
ven. Een bibliografie daarvan is trouwens kort geleden verschenen. Ik noem 
slechts enkele titels, mij ingegeven door mijn persoonlijke voorkeur. Het 
proefschrift over het hoogheemraadschap van Rijnland (1934), dat meer dan 
een proefschrift was, een meesterschrift, de Studiën over waterschapsgeschie
denis (1950-1952), de Geschiedenis der kartografie van Nederland (1947), 
de Nederlandse Staat onder de Republiek (1961). Het meest bewonder ik 
nog steeds het kleine werkje Willem I, graaf van Holland 1203-1222, en de 
Hollandse hoogheemraadschappen (1954), door hem in zijn functie van se
cretaris van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland geschreven, een kor
te, meesterlijke schets van de doelgerichte waterstaatkundige politiek van deze 
Hollandse graaf, gebaseerd op een nauwkeurige bronnenstudie, maar ge
realiseerd met behulp van stoutmoedige, doch verantwoorde hypothesen. 

Ernstige ziekten hebben hem de laatste jaren getroffen. Hij heeft ze geduldig 
gedragen, en hij kon dat, omdat hij - naar hij mij eens toevertrouwde - nim
mer tot werkloosheid was gedoemd: zijn geest bleef actief, ook op het ziek
bed. In het voorwoord van zijn Geschiedenis der Kartografie van Nederland 
schreef hij: 'En zoals wel vaker, het boek waarvan men het gemis sterk ge
voelt gaat men tenslotte zelf schrijven'. Een gedurfd woord, doch hij heeft 
het waar gemaakt. 

Zijn heengaan betekent een zeer groot, en voor mij persoonlijk ook een zeer 
pijnlijk verlies. 
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Archaeologie 

Drs. H. SARFATIJ K A S T E E L B O U W E N - B O U W E R S I N H O L L A N D (II) 

Recente opgravingen in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland. 

c. vierkante en rechthoekige kastelen 

De politieke gebeurtenis, of liever gezegd reeks van gebeurtenissen, die tot 
een hernieuwde grafelijke burchtenbouw leidde was de verovering van West-
Friesland in de tweede helft van de 13e eeuw. De positie van de landsheer 
was in de eeuw sedert de (her)bouw van de Burcht in Leiden wel veranderd. 
Van een locale graaf, die zich aan het centrale gezag van de Duitse koning 
had weten te ontworstelen, was hij in 1250 wel niet juridisch,1 2) maar toch 
in feite een zelfstandig vorst geworden met een eigen politiek binnen en buiten 
het graafschap. Ja zelfs, in deze jaren was deze graaf het centrale gezag, in de 
figuur van graaf Willem II (1234-1256), vanaf 1247 tot zijn dood Rooms-
koning. Zijn zoon, graaf Floris V (1256-1296), wist zich jarenlang een 
waardevol bondgenoot van de Engelse koning; kort voor zijn dood werd hij 
Frankrijks geallieerde, In verband met de kasteelbouw is voor ons hun bin
nenlands13) beleid van belang. Ter afronding van het Hollandse graafschap 
hebben beiden ernaar gestreefd het grondgebied naar het noorden en het 
oosten uit te breiden. In beide richtingen zijn daarbij kastelen als politieke 
dwangmiddelen opnieuw verschenen. 
In 1256 is er een eerste pogen van graaf Willem II om West-Friesland te 
veroveren, een jammerlijk mislukte expeditie die eindigde met het sneuvelen 
van de graaf in het ijs bij Hoogwoud. Op zijn initiatief moet reeds vóór, 
wellicht als voorbereiding op die tocht in de buurt van Alkmaar een dwang-
bucht gebouwd zijn, want hij wordt in datzelfde jaar, 1256 voor het eerst 
genoemd. Van zijn vorm is niets bekend; alleen de naam, Torenburg, en een 
veronderstelde gelijkenis met burchten tot hetzelfde doel een kleine dertig 
jaar later in West-Friesland gebouwd, maken de hypothese van een vroeg 
vierkant kasteel niet geheel onwaarschijnlijk. Zekerheid is daaromtrent niet 
meer te verkrijgen, aangezien de fundamenten van het kasteel bij de aanleg 
van het Noordhollands kanaal bijna totaal zijn vergraven. 
Graaf Floris V zet de expansie-politiek van zijn vader voort; in 1272, op 
18-jarige leeftijd, onderneemt hij een poging tot verovering, die er in de eer
ste plaats op gericht was de dood van zijn vader te wreken en diens lijk terug 
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te krijgen. Ook dit wordt een volslagen mislukking. Sadder and wiser be
proeft hij het tien jaar later nog eens, nu met meer succes. De verovering van 
lijk en land wordt bezegeld met de aanleg in de eerste jaren na 1282 van een 
serie dwangburchten, strategisch gelegen bij de toegangen tot het gebied. 
Langs de dijk van Alkmaar in de richting Ouddorp de Middelburg en de 
Nieuwburg, die samen met de Torenburg de toegang over de zandruggen 
vanuit het zuiden beheersen; de Nieuwendoorn en de Eenigenburg op de 
kleigrond aan het Zijpe bewaken de entree in het noorden. De Zuiderzee
kust wordt in het noorden afgesloten door het kasteel van Medemblik, in het 
zuiden door dat van Wijdenes. 
Van deze kastelen is in zichtbare vorm nog slechts een restje bewaard in de 
weinige overblijfselen van het kasteel te Medemblik, dat op onhistorische 
gronden tegenwoordig kasteel Radboud wordt genoemd. Eenzelfde aanleg 
vindt men terug in de zuidelijke tegenhanger van de Westfriese dwangburch
ten: het Muiderslot. Ook dit kasteel werd door graaf Floris V als politiek 
dwangmiddel aangelegd (na 1285), nu tegen de bisschop van Utrecht, de 
eeuwenlange tegenstander van de Hollandse graaf. Gelegen aan de mond van 
de Vecht beheerste het de waterweg, die de economische slagader van het 
Sticht vormde. Het Muiderslot is het enig overgeblevene van de Hollandse 

Nieuwendoorn in opgegraven toestand; linksboven de hoofdburcht met hoofdtoren, 
rechtsonder de voorburcht met toegangstoren. 

Cliché: Fibula-Van Dishoeck. 
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grafelijke dwangburchten uit de 13e eeuw.14) Beide door water omgeven 
kastelen hebben een vierkant grondplan met ronde hoektorens, maar zonder 
een hoofdtoren; zij lijken een stadium in de bouw van de dwangburchten te 
vertegenwoordigen dat vooraf gaat aan de meeste andere uit de serie. 
Deze zijn, op de Torenburg na, door opgravingen van Renaud bekend ge
worden; het defensieve accent blijkt daar steeds gelegd op een zware, a-cen
traal geplaatste hoofdtoren, zoals ook enige jaren geleden aangetoond kon 
worden bij het onderzoek van de Nieuwendoorn (gem. Krabbendam). De 
Nieuwendoorn bezat een rechthoekige hoofdburcht voorzien van een weer-
muur met weergang op spaarbogen (ca. 20 x 30 m), met aan de voorzijde op 
een der hoeken de vierkante hoofdtoren, waarnaast weer een zware poort
toren. Aan de andere, dus de achterzijde van de hoofdburcht bevond zich de 
(6 m brede) woonvleugel. Voor de hoofdburcht lag een zeer ruime voor
burcht met aan een zijkant uitstekend de toegangstoren. 
De aldus geschetste vierkante/rechthoekige burcht is in de 13e eeuw een 
nieuwe verschijningsvorm van het kasteel in Holland. Het is er in de vorm 
van grafelijke dwangburchten door de landsheer geïntroduceerd. Onachter
haalbaar zal wel blijven, waar deze nu precies de ideeën voor de nieuwe 
bouwwijze heeft opgedaan: Engeland, Frankrijk, Sicilië, de Kruisvaarders-
staten zijn wel gesuggereerd. De vele buitenlandse contacten en de niet on
belangrijke rol die de graaf tijdens de 13e eeuw in de Westeuropese politiek 
speelde, maken een bepaalde toewijzing onmogelijk. Het veiligst is het wel
licht aan te nemen dat het vierkante kasteel in de loop van de 13e eeuw een 
gangbaar Europees kastelentype is geworden. De hoogste ogen voor zijn 
origine gooit wel Frankrijk, dat van zoveel cultuur-historische verschijnselen 
in de 13e eeuw de bakermat is geweest. De Hollandse graaf volgde met zijn 
dwangburchten in ieder geval de bouwtrant van zijn tijdgenoten; de spreek
woordelijke Hollandse achterlijkheid van een halve eeuw gold zeker niet 
voor de 13e eeuwse kastelenbouw. Het prototype van de vierkante kastelen 
in ons land dateert trouwens al van rond 1260; het is het Huis te Riviere, 
door gravin Aleidis, tante en in deze jaren voogdes van graaf Floris V , even
eens gebouwd als een soort dwangburcht in de kort voordien door haar op 
privé-bezit gestichte stad Schiedam. Dit kasteel met zijn zeer zware, a-cen
trale hoofdtoren lijkt wel het voorbeeld te zijn geweest voor de ruim twintig 
jaar jongere Middelburg bij Alkmaar. 

Reeds bij de geschiedenis van het mottekasteel zagen wij in de loop van de 
tijd de maatschappelijke status van de bouwheer dalen; de geschiedenis van 
het vierkante kasteel verloopt analoog. Na het vroege Huis te Riviere, in het 
bezit van een vooraanstaand lid van de grafelijke familie, verschijnen in het 
begin van de 14e eeuw tal van vierkante kastelen, die toebehoren aan de hoge 
adel. In het begin van die eeuw wordt het ronde waterkasteel te Egmond 
verbouwd tot een vierkant waterkasteel, eenzelfde verbouwing levert het 
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Valckensteyn, na de opgraving uitgewerkte plattegrond. Opm. Dienst Gemeentewerken, 
Rotterdam. 

Cliché: Historisch Genootschap Roterodamum. 

kasteel van Brederode op, de huidige ruïne; een voorbeeld uit het rivieren
gebied is het in het tweede kwart van de 14e eeuw opgerichte Huis te Merwe 
even ten oosten van Dordrecht, de woning van de heren van de Merwede, 
een rijke zijtak uit het geslacht van Putten. 
Maar ook de bouwijver van dit laatste geslacht, m.n. heer Nicolaas 111 van 
Putten (1276-1311), heeft grondsporen van een vierkant waterkasteel ach
tergelaten, die niet lang geleden zijn opgegraven. Heer Nicolaas was door 
zijn huwelijk met Aleid van Strijen een der rijkste, en in de woelige jaren na 
de dood van graaf Floris V (1296) door dit vermogen ook machtigste edelen 
van Holland geworden. Kort na 1300 is hij bewindvoerder voor graaf Jan II 
van Avesnes, de eerste Hollandse graaf uit het Henegouwse huis (1299-1304), 
die als gevolg van de jarenlange dynastieke kwestie met het gravenhuis van 
Vlaanderen, juist in deze jaren (1303-1304) een Vlaamse inval in zijn pas 
verworven graafschap Holland te verduren krijgt. Bij die gelegenheid is van 
zijn getrouwe Nicolaas van Putten een kasteel verbrand, dat door C. Hoek 
gëïndentificeerd is met het verdwenen Puttensteyn of Huis te Putten, dat 
gelegen heeft aan de noordzijde van de huidige Hoekse Waard even ten 
westen van Heinenoord in de polder De Bosschen. De brandschade en toe-
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nemende wateroverlast moeten de heer van Putten hebben doen besluiten 
zijn zetel te verplaatsen over de Oude Maas naar het veilige land van Poortu-
gaal (ten zuidwesten van Rotterdam). Daar althans verrees in de eerste jaren 
van de 14e eeuw een groot kasteel, Valckensteyn, dat in 1826 gesloopt werd 
en in 1961-62 door Hoek is opgegraven. Het bleek een rechthoekig water
kasteel te zijn; een der korte zijden werd gevormd door een reusachtige, 
zware, tweedelige donjon (uitw. 10 x 18 m); het overblijvende deel van de 
rechthoek vormde een binnenplaats, omgeven door een schildmuur aan de 
binnenzijde voorzien van een weergang op spaarbogen. Op de twee hoeken 
van de binnenplaats bevonden zich twee zware ronde torens; zij bestreken 
de andere korte rechthoekszijde, waar zich in het midden de ingang bevond. 
De zware donjon, een der grootste van Zuid-Holland, had een vierdelige 
opbouw, zoals bekend is van een serie tekeningen van Roeland Roghman uit 
1649. Er was een overkluisde begane grond verdieping, waarboven een ca. 
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4 m hoge hoofdverdieping met waarschijnlijk de zaal; daarboven was nog 
een verdieping en een zolderruimte.15) 
Het vierkante of rechthoekige waterkasteel is bij de landadel van de 14e en 
15e eeuw het meest gangbare bouwtype geworden; vele voorbeelden zijn te 
vinden bij Van Reyen. Hun afmetingen zijn afhankelijk van de rijkdom, het 
maatschappelijk aanzien van de kasteelheer. Zo koopt bijv. begin 15e eeuw 
het bepaald niet onbemiddelde geslacht de Blote de landerijen van de familie 
van Dorp, die zonder erfgenamen zat, in Schipluiden. Kort na de koop moet 
daar een groot en sterk huis zijn gebouwd; ondanks romantiserende plaatjes 
uit de 17e eeuw, was er over de vorm van dit Kenenburg weinig bekend. 
Enige jaren geleden zijn er echter sporen van ontdekt in een broeikas. In een 
aantal opgravingen 'onder glas' heeft Hoek nu de rechthoekige voorburcht 
met dienstgebouwen, ingang en aansluitende gracht naar de hoofdburcht kun
nen traceren. De hoofdburcht zelf wacht nog op ontgraving, want hoewel de 
andere kant van de gracht, die voor- en hoofdburcht van elkaar scheidt, is 
bereikt, heeft men er niet veel meer gevonden dan een muur van een na-
middeleeuwse bouwfase. Verdergaande opgravingen zullen echter geleidelijk-
aan het nog ontbrekende deel van het middeleeuwse kasteelcomplex kunnen 
opleveren. Het nu gevondene en de bestaande afbeeldingen maken het zeer 
waarschijnlijk dat ook de Kenenburg een vierkant/rechthoekig waterkasteel 
is geweest. 
Ook machtiger heren dan de landadel bouwden nog tijdens de late middel
eeuwen hun kastelen in deze trant. Het in het Hollands-Gelderse grensgebied 
opererende machtige geslacht van Arkel 1 6 ) heeft in de 14e eeuw een dergelijk 
kasteel aan de Vlist onder Haastrecht gebouwd, dat in 1963 door Renaud is 
onderzocht. Het bestond uit een grote zaal (uitw. 25 x 12 m), door een tus
senmuur verdeeld in twee ruimten in de gebruikelijke verhouding van 2 : 1 
(een dergelijke verhouding bestond ook in Valckensteyn); aansluitend was er 
een binnenplein met waarschijnlijk aan de zijde van de Vlist een uitspringen
de toren. 
Tenslotte keren we bij ons overzicht van recente opgravingen van vierkante 
kastelen terug naar het burggrafelijke Leiden, nu echter in een tijd waarin de 
burggraaf geen wezenlijke politieke taak meer had. Het ambt was een erfstuk 
geworden binnen de familie van Wassenaar. A l lang had de Burcht als uit
beelding van het ambt geen militaire functie meer. Aan het eind van de 14e 
eeuw vinden we de burggraaf terug als de herbouwer van het kasteel van 
Paddenpoel in Oegstgeest; het eerste kasteel op die plaats was bij de ver
geldingsactie gevolgd op de vermoording van 's graven boel Aleid van Poel
geest in 1393 op last van graaf Albrecht verwoest. De resten van het eerste 
Paddenpoel moeten bij de herbouw volledig zijn opgeruimd; niet veel meer 
werd ervan teruggevonden dan enig puin in een vlijlaag onder de nieuwe mu
ren. Enige onderzoekingen in 1966 door G. P. Rodenburg en H . H . Vos heb-
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Haastrecht, vogelvluchtopname tijdens de opgraving. Aan de bovenzijde de Vlist en de 
uitspringende toren, links beneden de toegangstoren. 

Foto: K L M Aerocarto N . V . 

ben aangetoond dat de herbouw bestaan heeft uit een rechthoekige hoofdburcht 
met minstens op één hoek een ronde toren; aan de noordoostzijde bevond 
zich door een gracht van de hoofdburcht gescheiden een rechthoekige, ver
sterkte, ruime voorburcht met aan de uiterste lange zijde dienstvertrekken, 
die reeds uit vroegere waarnemingen (1927) bekend waren. Het gehele com
plex van hoofd- en voorburcht werd door water omgeven. Het herbouwde 
kasteel heeft maar kort bestaan; reeds in 1420 is het door hertog Jan van 
Beieren verwoest.17) 
Niet alleen echter bij de grote heren, ook en vooral bij de kleinere land
jonkers valt er vanaf de 13e eeuw een toenemende bouwdrift te bespeuren. 
Het ging de landadel economisch niet slecht gedurende de late middeleeuwen, 
terwijl een verbeterde en goedkopere baksteentechniek de bouw vergemakke
lijkte. Daarnaast is een niet te verwaarlozen factor van psychologische aard 
de menselijke drang het eigen aanzien ook in materialibus uit te dragen, 
m.a.w. het kasteel(tje) als adellijk statussymbool. Deze drie redenen, waar
van de laatste hoewel moeilijk aantoonbaar waarschijnlijk een der, wellicht 
de belangrijkste is geweest, moeten m.i. het grote aantal laat-middeleeuwse 
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kastelen verklaren. Daarbij is de tegendruk niet sterk; voor de landsheer zijn 
deze versterkte huizen na de voltooiing van het autonome vorstendom 
geen wezenlijke, dat is militaire bedreiging. De vele verwoestingen van kaste
len op last van de graaf tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten zullen in 
de eerste plaats als bestraffing van rebellie opgevat moeten worden. Het 
grootste aantal verwoeste kastelen is immers van de militair ongevaarlijke 
landadel; vaak zijn het niet meer dan stenen huizen, waarmee adellijke here-
boeren hun agrarisch bedrijf hadden opgesierd. Zoals wij zagen (p. 18 vlg.) 
bouwden deze heren in de 13e eeuw aanvankelijk nogal 'ouderwetse' motte-
kasteeltjes;18) geleidelijkaan maakten deze echter plaats voor de meer of 
minder eenvoudige, enkelvoudige of samengestelde woontorens, het laatst van 
de door Van Reyen behandelde middeleeuwse kasteeltypen. 

d. woontorens 

De laatmiddeleeuwse woontorens hebben in beginsel een eenvoudig vierkant 
of rechthoekig grondplan; in de regel tellen zij drie enkelvoudige verdiepin
gen. Zij kunnen direct aan of in het water staan, maar ook wel (vooral in 
het noorden van ons land) staan zij op een ruim door water omgeven terrein. 
Wat hen van de kastelen en vroege torens onderscheidt is, naast de eenvoud 
van bouwplan, de geringe dikte van het muurwerk: niet meer dan 1.50 m 
tegen anderzijds 2 tot 3 m. Dit constructie-gegeven weerspiegelt de functie
verandering van de adellijke behuizing; van versterkt kasteel, in de zin van 
fort, is de woontoren de versterkte, stenen woning geworden, met de nadruk 
op woning. Terwijl op de kasteelcomplexen de grote, oncomfortabele burcht 
vaak leeg bleef en de woning te vinden was op de voorburcht (de Burcht in 
Leiden!), wordt in de woontoren wel degelijk gewoond. Hun militaire waarde 
is miniem, des te hoger hun waarde als statussymbool; woontorens van de 
landsheer en de grote adellijke geslachten zal men niet licht vinden, dezen 
manifeesterden hun status op andere wijzen. Bij de kleinere landadel zijn de 
woontorens echter zeer gangbaar geworden en van de vele tientallen die er 
geweest zijn komen in ons bestek een aantal voor beschrijving in aanmerking, 
die onlangs werden opgegraven. 
Omstreeks het midden van de 13e eeuw duikt er een geslacht op genaamd 
van Moordrecht dat betrokken is bij de veenontginningen aan de Hollandse 
IJssel. Gezien de naam was Moordrecht waarschijnlijk hun uitgangspunt. In 
het laatste kwart van de 13e eeuw hebben zij hun basis verplaatst naar een 
hunner bezittingen te Capelle aan de IJssel, waarop omstreeks 1275 reeds 
een eenvoudige stenen woning gebouwd was. Deze lag in het centrum van 
een agrarisch complex, dat terugging op een grote hoeve uit de tweede helf 
van de 12e eeuw, de periode van ontginningen door de graaf in deze streek. 
De nieuwe bewoner, heer Dirc Traveys van Moordrecht (vermeld van 1282 
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tot 1287), heeft waarschijnlijk zijn nieuwe zetel meteen aan een grondige 
verbouwing onderworpen. Aan het bestaande stenen woonhuis wordt een 
zware woontoren toegevoegd; deze bevindt zich aan de overzijde van een 
langs het oude huis lopend grachtje, dat aldus ingesloten tot binnenhaventje 
wordt. Het gebouwencomplex, gelegen op een schiereiland tussen twee 
kreekarmen, krijgt na het doorgraven van de landengte een echt kasteel
achtige aanleg, temeer daar het nog onbeschermde deel van het eiland door 
een schildmuur omgeven wordt. De nadruk ligt echter op de zware donjon 
(uitw. ca. 10 x 15 m); één buitenmuur is zeer zwaar, de overige drie zijn 
lichter maar voorzien van steunberen die muurbogen gedragen zullen hebben; 
de muurbogen zullen nodig zijn geweest om op de uitkragende muur een ge-
kanteelde borstwering te kunnen construeren. De steunberen op de hoeken 
doen kleine uitgekraagde hoektorentjes, zgn. Arkeltorentjes vermoeden. Met 
de resultaten van zijn opgraving heeft Hoek een reconstructie voorgesteld, die 
van de donjon van het huis te Capelle een typische vertegenwoordiger maakt 
van de groep woontorens door de Engelsen 'hall-keep', door ons met een 
germanisme 'zaalbouw' genoemd, die ook uit contemporaine voorbeelden van 
elders bekend zijn. Bij aanvullend onderzoek in 1965 en 1966 is het gelukt 
de plattegrond te completeren met een stenen voorburcht (daterend van rond 
1345) en een stenen landbouwschuur (13 x 15 m), welke tot het 13e eeuwse 
landbouwbedrijf behoorde, de directe bestaansbron van de heren van Moor
drecht. Een reeks van transacties brengt het goed in 1331 in handen van de 
van Duvenvoirde-clan, de voornaamste aanvoerders van de Hoekse adel, 
waardoor het complex na de nederlaag van deze partij in 1351 nog in dat
zelfde jaar totaal verwoest wordt, ontmanteld en door verkoop van de bouw
materialen nagenoeg geheel verdwijnt. 
De wraak van de Kabeljauwse partij trekt dat jaar als een cycloon door het 
Hoekse kastelenland. Vele Hollandse landedelen behoorden tot de partij der 

Reconstructie van het huis te Capelle tegen het einde van de dertiende eeuw. Rechts het 
oudste huis met links hiervan de donjon, waartussen de toegang tot het 'binnenhaventje'. 

Geheel links de stenen landbouwschuur. 
Foto: Gemeentewerken Rotterdam. 
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Hoeken en in de bouwgeschiedenis van hun kastelen vormt dan ook vaak het 
jaar 1351 een belangrijke caesuur. In Rijnland zijn toen, volgens de kroniek
schrijvers, 17 Hoekse kastelen verwoest; hoewel het aantal waarschijnlijk 
overdreven is, is de intentie van een ramp wel duidelijk.19) En het zijn, zoals 
altijd, vooral de kleineren die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Dat 
is zo in 1351, maar ook in de daaropvolgende kastelenstormen tijdens deze 
adelstwisten (1393-94 en rond 1420) en na 1570 in het verwoestingsvolle 
begin van de Opstand. Dit verklaart dat van de talrijke woontorens, zeker in 
verhouding tot de grotere kastelen, maar een klein aantal is overgebleven. 
Hedentendage is de volledigste van al de ruïne Ravesteyn, het versterkte 
huis van de heren van Heenvliet, gelegen in de gemeente van die naam. Het 
geslacht van Heenvliet, voortgekomen uit dat van Voorne, heeft zich hier 
waarschijnlijk in het tweede kwart van de 13e eeuw een zware, rechthoekige 
woontoren laten bouwen. In deze tijd zijn de muren nog dik (2 a 2.30 m); 
er zijn vier overhoekse ronde torens met kleine spaarboogjes gefundeerd op 
paren van loodrecht op elkaar staande steunberen. Dit detail, maar vooral de 
aanleg als geheel vertoont grote overeenkomst met het huis te Capelle; ook 
Ravesteyn is een 'hall-keep', zaalbouw met twee boven elkaar gelegen zalen 
(van 9 x 6 m elk). 
Binnen de heerlijkheid lagen verder nog een wisselend aantal stenen hof
steden, bestemd voor naaste verwanten (zoons, broers) van de heer van 
Heenvliet; daarvan kwam Bleydesteyn reeds bij de mottekastelen ter sprake 
(p. 20-21). Tegelijk met de vroegste fase van Bleydesteyn (tweede helft 13e 
eeuw), werd de hofstede Blicksteyn aangelegd, die eveneens door Hoek werd 
onderzocht. Van het vroege Blicksteyn is niets dan enig baksteenpuin terug
gevonden; het bleek zo volledig gesloopt, dat zelfs de fundamentsleuven, die 
anders belangrijke gegevens voor vorm en afmetingen van een gebouw kun
nen geven, waren weggespit. Niettemin veronderstelt Hoek dat de eerste fase 
van Blicksteyn bestond uit een kleine woontoren. Een vierkante woontoren 
met enige (meestal drie) verdiepingen wordt, voortgaande in de Engelse ter
minologie 'tower-keep' genoemd.20) 
Een dergelijke 'tower-keep' vormde het hart van het kasteel Rodenburg even 
ten zuidoosten van Leiden in de Meerburgerpolder. Een twintig jaar geleden 
reeds is dit kasteeltje onderzocht; enige nagravingen uitgevoerd door Roden
burg en Vos in 1964 en 1965 bij de stadsuitbreiding van Leiden hebben de 
oude uitkomsten bevestigd en aangevuld. Een zware bakstenen toren (uitw. 
ca. 10 x 10 m), daterend uit de 13e eeuw, lag even uit het centrum van een 
vierkant aangelegd kasteelterrein (35 x 35 m). Aanvankelijk was het terrein 
misschien omgeven door een wal met palissade; later was er in ieder geval 
een bakstenen muur, waarvan bij de eerste opgraving alleen de uitgebroken 
puinsleuven werden teruggevonden. Het geheel was omgeven door een gracht. 
Bij het aanvullend onderzoek werd één hoek van de weermuur nog in zijn 
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oorspronkelijk verband aangetroffen; aan de oostzijde verdubbelde zich de 
gracht. Daarin werden de palen teruggevonden, die de jukken hebben ge
dragen van de brug die naar de ingang leidde. De geschiedenis van het 
kasteel valt uiteen in twee perioden; de eerste loopt van zijn ontstaan in de 
13e eeuw tot 1420 toen het door hertog Jan van Beieren verwoest werd, de 
tweede is een herbouw die opnieuw met een verwoesting eindigde, nu in 
1573 door de Spanjaarden. Beide perioden tekenden zich af in de grond
sporen en de daarin gevonden voorwerpen. 
Een landelijk kasteeltje van gelijke aard was de versterkte hofstad Steen
huizen, in 1965 door Hoek opgegraven in de gemeente Vlaardingen. Ook 
hier een enceinte nu in de vorm van een trapezium; tegen de 'bovenzijde' 
van het trapezium stond een vierkante woontoren (uitw. 8 x 8 m). De onder
bouw van de toren werd weergevonden, maar de schildmuur bleek volkomen 
weggesloopt en alleen nog in een puinbaan herkenbaar. Blijkens het steen
formaat en de ceramische vondsten dateert de aanleg van kort voor 1300; in 
1317 wordt het voor het eerst genoemd. Wanneer Steenhuizen in 1351 in 
handen blijkt te zijn van de dan verslagen Hoekse aanvoerder Willem van 
Duvenvoirde, spreekt het haast vanzelf dat het in dat jaar gesloopt is. 2 1) 
A l enige malen is er sprake geweest van kasteelbouw (meest -herbouw) uit de 
late 14e of uit de 15e eeuw. In het herfsttij der middeleeuwen is echter de 
twee-eenheid kasteel/versterkt huis - edelman niet meer zo hecht en uitslui
tend als in voorgaande eeuwen. Reeds in de tweede helft van de 13e eeuw 
treedt op de bekende, zeker niet-adellijke, Gerard van Leiden, 'clerc' in de 
kanselarij van graaf Floris V - dus 'ambtenaar ten burele' van de graaf - die 
in Steenvoorde onder Rijswijk een versterkt huis bezat. Renaud heeft er in 
1964 naar gezocht, maar ondanks enige 13e eeuwse vondsten, heeft hij het 
gebouw niet gevonden. Hij veronderstelt dat het huis compleet is afgebroken 
en in de 14e eeuw vervangen door een rechthoekig gebouw (8,50 x 17 m) 
met waarschijnlijk twee verdiepingen, waarvan hij nu de puinsleuven terug
vond gevuld met secundair verwerkt oud materiaal. 
Een eenvoudig rechthoekig gebouw uit het derde kwart van de 14e eeuw was 
ook de herbouw van de hofstad Blicksteyn in Heenvliet; een halve eeuw eer
der was het na de dood van zijn bewoner verlaten. Het weer toenemende 
aantal woningzoekende verwanten van de heer van Heenvliet in de tweede 
helft van de 14e eeuw had tot gevolg de herbouw van Blicksteyn en Bleyde
steyn en de stichting van Wielesteyn, een stenen huis in het dorp bij de haven 
(een oud wiel).2 2) 
We kunnen echter wel aannemen, dat in de tweede helft van de 14e eeuw 
versterkte huizen als nieuwe stichtingen niet veel meer gebouwd zijn. Hun 
versterking was niet meer nodig, want vanwaar zou het gevaar komen?; en 
dan, met de nieuwe belegeringstechnieken (vuurmonden!) werd de verster
king ook onverdedigbaar. 
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Wanneer een vorm zijn functie verliest geraakt hij ook al gauw uit de mode. 
De herbouw van de donjon in Capelle in 1390 (ontijdig afgebroken door een 
nieuwe verwoesting in 1394) is dan ook eigenlijk een anachronisme te noe
men. Exemplarisch mag de verdere lijdensweg van herbouw en verwoesting 
van hetzelfde Capelle heten: 1396-1418, 1420-1425, vóór 1428-begin 16e 
eeuw. Wanneer er begin 17e eeuw een renaissance-kasteel gebouwd wordt 
op de plaats van het middeleeuwse complex, meer zonder ook maar enigs
zins bij de plattegrond daarvan aan te sluiten, dan is dat eigenlijk in alle op
zichten geen kasteel meer te noemen. Het sluit nergens aan bij de bovenge
schetste middeleeuwse vormontwikkeling, het is onversterkt, eigenaar/bouw
heer is de Rotterdamse koopman Johan van der Veecken. Van versterkte 
woning van een edelman is het het buitenhuis van een rijke burger geworden. 

Aan elk der verschijningsvormen van het middeleeuwse kasteel hebben de 
vermelde recente opgravingen in Noord- en Zuid-Holland nieuwe bijdragen 
geleverd. Tevens hebben zij nieuwe gegevens verschaft op het gebied van de 
architectuurgeschiedenis (de architecturale vorm en de bouwtechniek), de 
militaire geschiedenis (versterkings- en belegeringskunst), de sociale geschie
denis (de ontwikkeling der adellijke geslachten), de economische geschiede
nis (de welstand ten plattelande), de historische geografie (het gedifferen
tieerde verspreidingsgebied). Deze algemene kaders zijn in ons overzicht hier 
en daar aangestipt; diepgaande studie van het verschijnsel kasteel zal een 
nader ingaan op elk der aspecten vereisen. Daarvoor is deze archaeologische 
rubriek niet de plaats. 
Wel dient op iets anders gewezen. De geschiedenis van een kasteel komt 
vaker dan anders voort uit een waardevolle symbiose van materiële en ge
schreven bronnen, van archaeologie en historie. Verklaarbaar is dit wel. 
Kastelen zijn als de hoge bomen uit het spreekwoord; hun bestaan is kwets
baar en wisselvallig, opkomst, ondergang, wedergeboorte lossen elkaar ge
regeld af. Rampen als krijgsverwoestingen, branden, overstromingen, maar 
ook minder desastreuse gebeurtenissen als nieuwbouw, uitbreiding, wisse
ling van eigenaar e.d. zijn bij de hooggewaardeerde kastelen meer dan bij 
andere objecten direct schriftelijk vastgelegd, of langs indirecte weg te her
leiden. Het leven gaat in de kastelen bij al deze veranderingen schoksgewijs, 
de caesuren zijn ook werkelijk caesuren, zij snijden meestal diep in het 
kasteelbestaan in. Hier geen continue ontwikkeling als in gemeenschappelijke 
wooncentra (steden, dorpen), maar episode na episode goed gescheiden van 
de voorgaande en de nakomende vindt zijn neerslag in de chronologische rij 
der historisch vastgelegde feiten. 
Echter, en dit is de belangrijke overstap naar de archaeologie, materieel vindt 
men deze opeenvolging terug in de opeenstapeling van grondsporen in de 
opgravingsput, in de stratigrafie. In het ideale geval zijn de historisch beken-
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de caesuren in het kasteelbestaan te correleren met hervonden grondlagen of 
bouwresten. Niet alleen kunnen de grondsporen nu gedateerd worden, ook 
de daarin aangetroffen vondsten kunnen tussen jaartallen gevat worden. Dit 
is archaeologisch van grote wetenschappelijke betekenis; immers bij een 
kasteelopgraving goed gedateerde vondsten kunnen ondateerbare sporen el
ders, waarin dezelfde vondsten voorkomen, helpen dateren. Een van de taken 
van de archaeologie is daarom het opstellen van een voorwerpenchronologie, 
in de eerste plaats van het aardewerk. Het moge nu duidelijk zijn, dat de 
chronologie van het middeleeuwse aardewerk, m.n. uit de late middeleeuwen, 
voor een belangrijk deel uit kasteelopgravingen zal moeten worden opge
bouwd.2 3) Dit laatste algemene, op het gebied der archaeologische weten
schap liggende aspect achtte ik belangrijk genoeg om het meer dan alleen 
aan te stippen, in deze rubriek. 

12) De formele losmaking van het graafschap uit het Duitse Rijk geschiedde eerst bij de 
vrede van Munster in 1648. 

13) Op gevaar af de West-Friezen op het hart te treden beschouw ik het 13e eeuwse 
West-Friesland als een Hollands binnenland, dit om de tegenstelling tot de West-
europese, modern gesproken internationale politiek duidelijker te laten uitkomen. Ik 
ben mij er evenwel van bewust dat West-Friesland door de eigentijdse Hollanders 
wel degelijk als buitenland ervaren werd. 

") Het huidige Muiderslot is weliswaar een - op sommige punten gewijzigde - herbouw 
uit ca. 1370 door hertog Albrecht van Beyeren, maar gaat toch in zijn hoofdopzet 
terug op het kasteel uit Floris' tijd, dat na zijn dood in 1296 door de bisschop -
begrijpelijk - tot op de fundamenten werd gesloopt. 

15) Latere uitbreidingen uit de 16e eeuw, zoals een poortgebouw en in de gracht ge
construeerde zij-aanbouwsels laat ik buiten beschouwing; zij hebben weinig met de 
oorspronkelijke kasteelaanleg te maken. 

10) De Arkels bouwden in 1267 een burcht in het Wijdschild, even ten noordoosten van 
Gorinchem. Enige funderingen bij graafwerk aldaar onlangs door amateur-archaeo-
logen gevonden (Westerheem, X V I (1967), p. 163) kunnen, gezien hun ligging en 
het baksteenformaat, tot dit kasteel hebben behoord. Over de vorm van het kasteel, 
dat in 1412 werd verwoest, is verder niets bekend. 

17) Daarmee eindigde Paddenpoel als kasteel. Tussen 1428 en 1431 verrees er het kloos
ter Marienpoel, met gedeeltelijke gebruikmaking van de funderingen van het kasteel. 

1K) Misschien zou het beter geweest zijn de kleine mottekastelen onder te brengen bij de 
groep van de woontorens, functioneel behoren zij daar zeker toe. Om de ontwikke
ling van het mottekasteel aan te geven vond ik het echter gewenst de vorm boven 
de functie te laten praevaleren. 

1!') H . P. H . Jansen, Hoekse en Kabeljauwse twisten. Bussum, 1966, p. 38. 
'•"') Naar analogie van de 'hall-keep' zou men de 'tower-keep' 'torenbouw' kunnen noe

men, maar uit de litteratuur is mij niet gebleken of deze benaming correct is. 
21) Een herbouw aan het eind van de 16e of het begin van de 17 eeuw op de oude 

fundamenten blijft hier verder buiten beschouwing, aangezien deze op de ligging na 
geen verband houdt met het middeleeuwse kasteel. Ook deze herbouw was overigens 
voor onze dagen al weer verdwenen. 

Z2) Van de hofstad Leeuwesteyn, de laatste in de rij, valt niet veel te zeggen, daar deze 
(nog?) niet opgegraven is. 
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-') Tn dit opzicht zijn van de genoemde recente kasteelopgravingen de volgende, chro
nologisch geordend en eventueel geperiodiseerd (in Romeinse cijfers), van belang: 
Oud-Haerlem: ca. 1250-1351 (verwoest) 
Capelle I: ca. 1280-1351 (verwoest) 
Steenhuizen: ca. 1300-1351 (gesloopt) 
Nieuwendoorn: kort na 1282-ca. 1370 (overstroomd) 
Capelle II: ca. 1360-1390 (herbouwd) 
Paddenpoel I: XIII-1393 (verwoest) 
Capelle III: 1390-1394 (verwoest) 
Bleydesteyn II: XIV C -1418 (verwoest) 
Capelle IV: 1396-1418 (verbrand) 
Rodenburg I: XIII-1420 (verwoest) 
Paddenpoel II: 1393-1420 (verwoest) 
Capelle V : 1420-1425 (verwoest) 
Capelle V I : ca. 1430-begin X V I (verlaten) 
Rodenburg II: na 1420-1573 (verwoest) 
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Archiefnieuws 

J. A . Jaeger, Index op de verzoekschrif- aanduiding waarmee deze akte in de 
ten om en de door de Staten van Hol- archivalia kan worden opgeslagen. 
land en West-Friesland verleende akten Veelal waren financiële belangen ge-
van venia aetatis (1613-1700). moeid met een meerderjarigheidsverkla-
Algemeen Rijksarchief Den Haag 1967. ring, zodat men vooral namen uit de 
Gestencild, ƒ 4,-. 'hogere kringen' uit de zeventiende eeuw 

in deze index zal tegenkomen. Voor ge-
Deze zeer nuttige index geeft alfabetisch gevens uit het dagelijks leven van koop-
de namen en woonplaatsen van de re- lieden, grondeigenaars, regenten etc. zal 
questranten die vervroegde meerderja- nader onderzoek van de desbetreffende 
righeidsverklaringen verzochten, het jaar verzoekschriften niet tevergeefs zijn. 
waarin de akte werd verstrekt en een A. G. van der Steur 

Bronnenpublikaties 

J. A . Ankum en J. Th. de Smidt (ed), gankelijk maakt en dit dan nog in een 
Mini-plakaatboek, zeven van de belang- zeer verantwoorde tekstcritische uitgave. 
rijkste wetten uit het oud-vaderlandse Voor de Hollandse geschiedenis is voor-
recht. al van belang het plakaat van 10-5-1529 
Leiden (E. J. Brill) 1968 met het voorschrift dat de verkoop van 
Serie Textus Minores deel 37. 65 pag. onroerend goed slechts plaats mag vin-
ƒ 5,-- den voor het gerecht van de betreffende 

plaats. Voorts het plakaat van 9-5-1560 
Na de bekende 'groot'-plakaatboeken van dat voorschrijft dat van deze eigendoms-
Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland en overdrachten ook registers bijgehouden 
Gelderland en het 'Klein Plakkaatboek dienen te worden. Dan de bekende Po-
van Nederland', verscheen nu een mini- litieke ordonnantie van 1 april 1580, 
plakaatboek met slechts zeven teksten. waarin een groot stuk oud-Hollands pri-
Deze uitgave is bedoeld als hulpmiddel vaatrecht is te vinden, onder meer be-
bij het onderwijs in de rechtsgeschiede- treffende huwelijk, erfrecht en het be-
nis, maar heeft de prettige bijkomstig- zwaren en transporteren van onroerend 
heid dat zij een aantal belangrijke wets- goed. Deze publikatie behoort een ieder 
teksten voor hen die zich bezig houden die zich met dit soort onderwerpen be-
met de Hollandse geschiedenis op een z ' ê houdt, in zijn kast te hebben, 
gemakkelijke en goedkope wijze toe- A. G. van der Steur 
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öoeKenmeuws 

M R . S. J. F O C K E M A A N D R E A E lijkheidsarchief van Kralingen. 
Het verslag bevat tenslotte een tweetal 

Dr. J. Westenberg, Bibliografie van de artikelen, beide van de hand van C. 
werken mr. S. J. Fockema Andreae Hoek. In het eerste, Twee tekeningen 
Met een inleiding door prof. J. Th. de van de hand van Roeland Roghman in 
Smit. het museum Boymans-van Beuningen te 
Algemeen Rijksarchief Den Haag 1963. Rotterdam' identificeert de heer Hoek 
ƒ 2,50. twee tekeningen van Roghman waarvan 

men tot dusver de voorstelling niet kon 
Het lijkt ons goed in dit tijdschrift de thuisbrengen, als een gezicht op de Hof 
aandacht te vestigen op de bibliografie van Putten te Geervliet en het kasteel 
van het werk van mr. S. J. Fockema van Kuilenburg. 
Andreae, welke kort na zijn overlijden Het tweede artikel, 'Twee middeleeuwse 
is verschenen, en de tot en met 1967 hofsteden in Vlaardingerambacht' werd 
verschenen publikaties bevat. De activi- inmiddels opgenomen in het onlangs 
teiten van Fockema Andreae op het ge- verschenen 22e Jaarboek van het Cen-
bied van de locale en regionale geschie- traal Bureau voor Genealogie. Het be
denis van Holland, met name de water- treft de woning van Holy en de Juffer 
staatsgeschiedenis en de kartografie, zijn . Aechtenwoning. De historie van beide 
zo veelomvattend geweest, dat wel haast huizen wordt uitvoerig verhaald en toe-
elke historicus die zich met deze streken gelicht met kaarten en genealogische ge-
bezig houdt vroeg of laat van zijn werk gevens betreffende de bewoners, 
kennis zal moeten nemen. Genoemde Met veel interesse zien wij uit naar de 
bibliografie kan daarbij goede diensten rapporten over 1968. 
bewijzen. A. G. van der Steur 

P. A. Henderikx 

BIBLIOGRAFIEËN 
R O T T E R D A M E N O M G E V I N G 

De bibliothecaris van het Algemeen 
Rapport betreffende de werkzaamheden Rijksarchief, de heer A . H . Huussen sr., 
verricht door de afdeling Oudheidkun- maakte mij attent op het bestaan van 
dig Onderzoek van de Dienst Gemeente- bibliografische werkstukken van de bi-
werken Rotterdam, gedurende het vier- bliotheek- en documentatieschool te Am-
de kwartaal van 1967. Gestencild. sterdam. 

Op de afdeling inlichtingen in de cata-
In dit omvangrijke rapport wordt ar- loguskamer van de Koninklijke Biblio-
chaeologisch nieuws meegedeeld betref- theek te 's-Gravenhage staat een kaart-
fende de kerk van Vlaardingen, de ka- systeem van de werkstukken, naar on-
stelen De Kenenburg en Hodenpijl on- derwerp gerangschikt. De bibliografieën 
der Schipluiden, de kerk te Kethel, op- kunnen onder het in dit kaartsysteem 
gravingen in de polder Oud-Rockanje, aangegeven nummer in de K . B . ter raad-
vondsten bij de kerk te Simonshaven, pleging (geen uitlening) worden aange-
een gevonden 'hak' bij het Hartelkanaal vraagd. 
onder Geervliet en over de ruïne te De bibliografieën zijn verschillend van 
Hillegersberg. omvang: sommige tellen meer dan 150 
Getracht wordt voorts de plaats vast te titels. De meeste zijn voorzien van uit
stellen waar het Huis te Krooswijk ge- voerige registers op auteurs, namen en 
legen heeft; er worden mededelingen ge- zaken. 
daan over oude bedijkingen onder Heen- Hieronder vermeld ik enkele onderwer-
vliet en over een charter uit het heer- pen (met het nummer van de bibliogra-
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fie) die voor de lezer van belang kunnen Leidse hofjes (CXXXIII ) ; 
z i j n : Uithangtekens ( L X V ) ; 

Velsen (320); 
Beleg van Alkmaar, 129 titels (287); Vlaardingen (267); 
Beverwijk, 139 titels (S 74); Het volk van West-Friesland, 156 titels 
Bleau (XXXII) ; (S 47). 
Bloemenspeculatie in Nederland (LXIV); 
Dordrecht (390 + 342); In Bibliotheekleven 53 (1968) 647-51 
Erasmus (XLIII); geeft drs. H . Sleurink een overzicht van 
Gevelstenen (344); de in het cursusjaar 1967-68 ingelever-
Gilden ( L X X V I I + 77); de bibliografische werkstukken van de 
Het Gooi na 1900, 199 titels (S 57); 2e cyclus van de school (in het kaart-
Gouda, 154 titels (249); systeem van de K . B . aangeduid met een 
Hofwyck te Voorburg, 58 titels (S 46); S). Sommige van deze werkstukken zijn 
Hoorn, 141 titels (S 35); nog bij de auteur verkrijgbaar; het over-
Amsterdamse Jordaan (396); zicht geeft ook andere vindplaatsen dan 
Kastelen en buitenplaatsen aan de Vecht de K .B . op. 

(214); mr. F. C. J. Ketelaar 

Agenda 

12 april Congres van het Nederlands torie van Katwijk, voor de ver-
Comité voor Geschiedkundige eniging Oud-Leiden, te Leiden. 
Wetenschappen te Amsterdam. 
Inleidingen zullen worden ge- 26 april Genealogische Dag te Goes van 
houden binnen het kader van de Nederlandse Genealogische 
de vakken cultuurgeschiedenis, Vereniging, 
economische geschiedenis, ge
schiedenis van de oorlog, kerk- 26 april Erasmuscongres te Rotterdam 
geschiedenis, rechtsgeschiede- onder auspiciën van het His-
nis, sociale geschiedenis en zee- torisch Genootschap Rotero-
geschiedenis. damum. Sprekers o.a.: prof. dr. 

S. Dresden en prof. dr. C. 
12 april Voorjaarvergadering te Rijns- Augustijn, 

burg van de Historische Ver
eniging voor Zuid-Holland. 28 april Lezing door drs. J. J. Tem-
Spreker: prof. dr. W. Glasber- minck over de geschiedenis van 
g e n . Haarlem, voor de vereniging 

Haerlem, te Haarlem. 
15 april Gecombineerde bijeenkomst te 

Delft van de afdelingen Den 28 april Voorjaarsvergadering van de 
Haag en Rotterdam van de Ne- vereniging Die Haghe te Den-
derlandse Genealogische Ver- Haag. Vertoond zal worden de 
eniging. Spreker: C. D . Goud- onlangs gereedgekomen film 
appel. Den Haag-Holland. Spreker: 

mr. F . C. J. Ketelaar over 'De 
16 april Lezing met lichtbeelden door toekomst van Den Haags ver-

J. P. van Brakel over de his- leden'. 

62 



29 en 30 Gezamenlijke conferentie van bijbel, de strijd om een mono-
april de Afdeling Historische Geo- polie' voor de vereniging Oud

grafie van het Koninklijk Ne- Leiden, te Leiden, 
derlands Aardrijkskundig Ge
nootschap, de Historisch De- 2 juni Lezing door R. F . Vulsma voor 
mografische Kring, de Neder- de Zuidhollandse Vereniging 
landse Vereniging tot Beoefe- voor Genealogie 'Ons Voorge-
ning van de Sociale Geschie- slacht', te Rotterdam, 
denis, de Studievereniging voor 
Sociaal-economische Geschie- 3 juni Bezichtiging door de Histori-
denis, en de vereniging voor sche Vereniging Woerden van 
Landbouwgeschiedenis, in het • de archaeologische verzameling 
conferentieoord Hoekelum bij van J. van Bemmel te Woer-
Ede. den. 

6 mei Causerie door mevrouw drs. E . 7 juni Excursie van de vereniging Die 
P. Polak-de Booy over 'Ver- Haghe naar Haarlem, 
rassingen in oude papieren' 
voor de Historische Vereniging 17 juni Jaarvergadering te Bloemen-
Woerden, te Woerden. daal van de vereniging Haer-

lem. 
8 mei Lezing door prof. mr. H . de 

la Fontaine Verwey, over 'De 18 juni Zomervergadering te Culem-
Leidse drukkers en de Staten- borg van de vereniging Gelre. 

Vraag en Aanbod 

Te koop gevraagd door mevr. E . van Meester Westerveld, Aardrijkskundige en 
Schoor, Wethouder Twaalfhovenstraat geschiedkundige beschrijving van Uit-
18, Uitgeest (N.H.): J. C. van der Loos, geest, 1846. 
Geschiedenis van Uitgeest, Haarlem Oude jaargangen van Westerheem, tijd-
1925. schrift der A . W . N . 
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H O L L A N D wordt toegezonden aan de leden van de Historische Vereniging 
voor Zuid-Holland en aan de aangeslotenen bij de Stichting Contactcentrum. 

De Historische Vereniging voor Zuid-Holland, opgericht in 1947, stelt zich 
ten doel de kennis van haar leden betreffende de geschiedenis van de provin
cie Zuid-Holland te bevorderen door middel van publikaties en het organi
seren van excursies naar voor de geschiedenis van dit gebied belangrijke 
plaatsen, dit in combinatie met lezingen en rondleidingen door deskundigen. 
De Stichting Contactcentrum opgericht in 1967, stelt zich ten doel voorlich
ting te geven aan en contact te leggen tussen de aktieve beoefenaars van de 
lokale en regionale geschiedenis in Noord- en Zuid-Holland. Behalve door 
middel van dit blad tracht zij dit doel te bereiken door het organiseren van 
werkcursussen en een jaarlijkse Contactdag. Voor Noord-Holland heeft zij 
daarnaast een voorlichtende taak ten behoeve van de passieve geschiedbe-
oefenaar, op dezelfde wijze als de Historische Vereniging voor Zuid-Holland 
die in Zuid-Holland heeft. 

De leden van beide organisaties ontvangen de gezamenlijk uitgegeven H O L 
L A N D S E STUDIËN, waarvan jaarlijks één of meer delen verschijnen. De 
H O L L A N D S E STUDIËN worden toegezonden aan hen die op het moment 
van verschijnen lid zijn van één van beide organisaties. Degenen die in de 
loop van een kalenderjaar lid worden ontvangen wel de reeds verschenen 
nummers van H O L L A N D , niet de reeds verschenen H O L L A N D S E STU
DIËN. 

De contributie van beide organisaties bedraagt ƒ 10,- per jaar. Losse num
mers van H O L L A N D voor leden ƒ 1,50, voor niet-leden ƒ 2,50. Betalingen: 
Voor de Historische Vereniging voor Zuid-Holland: postgiro 339121 t.n.v. 
de penningmeester van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland, Vlaar-
dingen. Voor de Stichting Contactcentrum: postgiro 9013 t.n.v. Algemene 
Bank Nederland, Breestraat, Leiden, met vermelding 'Contactcentrum'. 

Abonnementen en inlichtingen: De secretaris van de Historische Vereniging 
voor Zuid-Holland: Mr . J. A . Borman, Johannes Bildersstraat 65, Den 
Haag. De penningmeester van de Stichting Contactcentrum: H . M . van den 
Heuvel, Boshuizerlaan 11, Leiden. 



Druk: Drukkerij Amicitia, Bloemendaal 
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