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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 Conjidentes' en de Stichting Contactcen
trum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-
Holland. 

V I E R D E J A A R G A N G N U M M E R 2 A P R I L 1972 

P. C. BEUNDER De Zwammerdam na 800 jaar 
definitief verwijderd 

Inleiding 

Sedert oktober 1969 ligt in de kom van het dorpje Zwammerdam (zie afb. 1) 
een nieuwe provinciale verkeersbrug over de Oude Rijn. Deze moderne brug, 
gelegd met de bedoeling de scheepvaartmogelijkheden te vergroten en de be
langen van een goede ontwatering van het Hollands-Utrechts polderland in 
deze regio in meerdere mate te dienen, komt in de plaats van een oude, een 
honderdtal meters westelijker gelegen, wipbrug over de Oude Rijn, waarvan 
de landhoofden oudtijds in onderhoud waren bij het Hoogheemraadschap 
van Rijnland en het Grootwaterschap Woerden. O.a. op grond van deze en 
andere merkwaardige onderhoudsbepalingen, vindt de mening van diverse 
geschiedschrijvers zijn basis, dat men hier te doen heeft met de plaats, waar 
in de twaalfde eeuw, de Hollandse graaf Floris de Derde een dam in de Rijn 
sloeg, teneinde te voorzien in de afwateringsmoeilijkheden van zijn graaf
schap K Hij keerde hiermee eenzijdig, het, vanuit zijn bisdom Utrecht aan
stromend opperwater, op de grens van zijn graafschap. 
Deze daad van regionaal waterstaatkundig belang, zou wellicht in vergetel
heid zijn geraakt, ware het niet dat 's Graven leenheer, toentertijd keizer 
Frederik Barbarossa, zich ertegen had uitgesproken en deze uitspraak, neer
gelegd in een oorkonde van 25 november 1165, niet alleen in de eerste plaats 
oorzaak is geworden van een eeuwenlang contact tussen de twee, zich in deze 
streek ontwikkelende overkoepelende waterstaatsorganen, maar tevens de 

1 O.a. S. J. Fockema Andreae: Het Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 1934, pag. 
28 en van dezelfde schrijver Willem I en de Hollandse hoogheemraadschappen, Wormer-
veer 1954, pag. 8. 
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Afb. 1 Overzicht van de plaats van de 'Zwammerdam' in Zuid-Holland. 

oorspronkelijk politiek getinte, feitelijke actie van de Hollandse graaf, geo
grafisch heeft vastgelegd 2 . 
Het afbreken nu van de oude wipbrug over de Oude Rijn, (zie afb. 2) waarbij 
tevens ter plaatse de Oude Rijn enkele tientallen meters zou worden ver
breed, (men zie voor oriëntatie afb. 3) leek mij een goede gelegenheid om 
waarnemingen te doen. Het belang daarvan zou immers liggen in een feite
lijke constatering van de aanwezigheid van een 12e eeuws waterstaatswerk 3 

2 Een detailstudie over de historie van de Zwammerdam, verscheen ondertussen van de 
hand van prof. dr. H . van der Linden, in de bundel opstellen 'met eerbiedigende werking' 
aangeboden aan prof. mr. L . J. Hijmans van den Bergh, Kluwer 1971, pag. 119-131. 
Een bijzondere editie van dit opstel verscheen in november 1971 uitgegeven door het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, ter gelegenheid van de officiële onthulling van een 
beeldje, voorstellende keizer Friedrich Barbarossa, op de plaats, waar de Zwammerdam 
werd gelegd, door Hare Majesteit Koningin Juliana. In deze detailstudie wordt ook uit
voerig ingegaan op de meer recente ontwikkelingsgeschiedenis van de bij de Zwammer
dam betrokken regionale waterstaatsorganen. 

3 De, in de aangehaalde literatuur, door diverse schrijvers, gedane aanduidingen, aangaan
de de situering van de Zwammerdam, behoeven m.i. enkele toelichting. 
Ook schrijver dezes is van mening, dat, wil de Zwammerdam een oplossing zijn in de 
moeilijkheden, veroorzaakt door wateroverlast, verkregen door de bovenliggende land-
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streek (het bisdom Utrecht), deze moest zijn voorzien van lange, in het veengebied bin
nendringende vleugels. De vleugels moeten tevens, in zekere mate de grenswateren heb
ben gemarkeerd, tussen het graafschap Holland en het bisdom Utrecht. 
Welnu, noordelijk van de Oude Rijn, kan in het riviertje de Meije deze begrenzing ge
stalte vinden, met belendende Meijekade; ten zuiden van de Oude Rijn vinden we ter 
plaatse eveneens een natuurlijk afstromend veenwatertje, rudiment van een oude bij
bedding van de Rijn, dat min of meer kronkelend vanuit het zuid-westen, het dorp Zwam
merdam tot op ± 500 beter nadert. (De topografische kaart, kaartblad nr. 31 C Boskoop, 
sectie 108/110 - 457/458, geeft een duidelijk beeld van de onderhavige situatie.) 
De oorspronkelijke, natuurlijke loop, botst dan op enkele hoge, uit zand bestaande, oude 
stroomruggen van de vroegere Rijnbedding en vindt door een laagte hierin z'n uitstroom
gelegenheid, door met scherpe, vrijwel haakse bocht noordwestwaarts af te buigen en zo 
de Oude Rijn te bereiken, op ongeveer 1300 m ten westen van de Zwammerdam. (Men 
zie voor de geologische aspecten van dit onderwerp tevens: K . J. Beek, Onderzoek 
bodemgesteldheid omgeving Zwammerdam, Wageningen 1961, niet gepubl.). 
Vanaf deze scherpe bocht, vormt de benedenloop van dit veenwatertje in de eerste twee 
eeuwen van onze jaartelling, de aanleghaven, voor het zuidelijk hiertegen gesitueerde 
Romeinse castellum Nigropullo. 
Kennelijk in de tussenliggende eeuwen dermate dichtgeslibd en verland, vormt het veen-
water gedurende de 11e en 12e eeuw geen voldoende aanleiding om te worden gebruikt 
voor de afwatering van hierop dan te graven kavelsloten in haakse richting. In de open
legging hier, door middel van opstrekkende kavelsloten, zien we, dat de Oude Rijn als 
lozingseenheid wordt aangewend en dat de bovenloop van het veenwater, zich enkel on
derscheidend door flauwe kronkelingen, in het patroon van opstrekkende kavels ligt op
gesloten. 
Zijn functie als grenswater blijkt dan (pas) duidelijk, wanneer men beneden de scherpe 
afbuiging naar het noordwesten, aan weerszijden een geheel verschillende verkavelings
richting kan constateren. Zuidelijk, ligt een afgerond, op de bovenloop van het veen-
water georiënteerd patroon van verkaveling, de Steekterpolder. Ten noorden, tussen de 
benedenloop en de Oude Rijn ingeklemd, zet het verkavelingspatroon van de Dam- of 
Binnenpolder zich hier voort. In het licht van het grenswater gezien, mogelijk een Sticht-
se ontwikkeling. 
Tot aan het tijdstip van de waarneming, waaruit dit artikel is voortgekomen, bestond 
voor schrijver dezes de mogelijkheid, dat de Zwammerdam misschien gezocht kon wor
den op de plaats, waar de oorspronkelijke loop van het genoemde veenwater in de Oude 
Rijn uitmondt. Kennelijk is echter in de 12e eeuw, door de, naar expansie strevende 
graven van Holland, op de plaats waar de Dampolder in de Steekterpolder steekt, (ligt 
hier de achtergrond van de in de keizerlijke oorkonde gebezigde lokale aanduiding: 
. . . had doen verrijzen en maken te Steckede?) de grens in casu de damvleugel over 
± 500 meter rechtdoor getrokken om zo de plaats van de recente waarneming te berei
ken. De oorzaak van deze handeling, waar gedane constatering van de aanwezigheid van 
de Zwammerdam een aanwijzing voor vormt, kan op grond hiervan misschien ook zo 
worden bezien, als zou ten tijde van de damlegging, de oostelijk gelegen Dam- of Binnen
polder, reeds (misschien sinds kort) tot het machtsgebied van de Hollandse graaf hebben 
behoord. Het is immers opvallend, dat, van alle polders, die min of meer aan de oostzijde 
de Zwammerdam belenden, slechts de Dam- of Binnenpolder een hoge schadevergoeding 
voor geleden overstromingsschade ontvangt, die werd uitgedrukt (tot aan 1951!) in een 
sterke reductie op het bundergeld, dat aldaar vanaf de vaststelling door het Hoogheem
raadschap van Rijnland werd geheven. 
Ook de afbakening van het zogenaamde Beneficium van Graaf Dirk Baven zone, afge
zien van het feit, hoe men hier tegenover staat, (men zie hiervoor b.v. H . van der Linden, 
De Cope, blz. 259 ev.) laat ruimte voor een dergelijke veronderstelling. 
Aangaande de naam van het onderhavige veenwater, weet H . K . de Raaf (Berichten 
R.O.B. 57-58, jrg. 8, pag. 40) op te merken, dat dit als De Alphens moet worden geïdenti
ficeerd. H . van der Linden (De Cope, blz. 261) weet echter aannemelijk te maken, dat dit 
watertje kan worden aangemerkt, als zijnde de Bavensloot (een oorspronkelijk Stichtse 
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Afb. 2 Recente opname van de oude ophaalbrug over de Oude Rijn te Zwammerdam, 
gezien naar het oosten. 

en bovendien in de mogelijkheid iets naders te weten te komen over de con
structie van een dergelijk object. In de 12e eeuw immers staat de dijkbouw 
nog in de kinderschoenen. Hoewel een actuele aangelegenheid toentertijd, is 
een aanvulling op de luttele gegevens uit deze fase van de ontwikkelingsge
schiedenis van de dijkbouw, zeer welkom 4 . 
De bedoeling van dit artikel is dan ook een weergave en een overzicht te 
geven van de waarnemingen, die in het kader van genoemde Rijnverbredings-
werkzaamheden, konden worden gedaan. Het moge begrijpelijk zijn, dat e.e.a. 
door de aard en aanpak der werkzaamheden, t.w. het weggraven van een 
strook oeverland tot ca. 3,50 m beneden het wateroppervlak met behulp van 
een dragline, niet op elk onderdeel tot in details kon worden nagegaan. Het 
verband van de waarnemingen, gepaard gaande met de bestudering van het 
materiaal, vormt desalniettemin een duidelijk gegeven, waarop enkele con-

benaming, die in verband gebracht kan worden met de machtspositie en mogelijke open
leggingsactiviteiten van de bisschoppelijke leenman graaf Dirk Baven zone in deze om
geving). Schrijver dezes lijkt het juist, althans voorlopig, deze laatste benaming te han
teren. 

4 In een artikel: Dijkbouw door de eeuwen heen, van G. D . van der Heide (in Honderd 
eeuwen Nederland, 's-Gravenhage 1959) komt men enkele, deze waarneming benaderen
de situaties (o.a. op pag. 284) onder het oog. 
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Afb. 3 Situatie-schets oeververlegging van de Oude Rijn te Zwammerdam met aangetrof
fen afdammingsconstructie. 

clusies gebaseerd kunnen worden en enig inzicht in de materie kan worden 
verkregen. 
Het is daarbij de wens van de schrijver, dat de weergave van de gedane 
waarnemingen, een uitgangspunt kunnen vormen en een bijdrage zullen zijn 
voor de bestudering van de historie van de waterstaatswerken, een cultuur
uiting, waarin ons land sedert lang wereldvermaardheid geniet. 
Tenslotte, maar niet in het minst, is het hier de plaats om dank te brengen 
aan onze provinciale archeoloog drs. H . Sarfaty, voor al zijn hulp in de orde
ning van bepaalde gegevens, hetgeen er ongetwijfeld toe bijdraagt, de lees
baarheid van het geheel te vergroten. 

De waarnemingen 

Op 23 september 1970, was het zover. Na reeds enkele weken bezig geweest 
te zijn, met het weggraven van grond, die nog buiten de nieuw aangebrachte 
oeverbeschoeiing gesitueerd lag, naderde de dragline 5 de plek van het zuide-

5 De medewerking, verleend door de dragline-machinist de heer T. Kranendonk te Vinke-
veen, heeft de waarneming, in niet geringe mate gunstig beïnvloed. 
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lijk bruggehoofd, welke plaats eveneens tot ca. 3,50 m onder de waterspiegel 
zou worden uitgegraven. 
Daar ik vermoedde, dat deze werkzaamheden rondom genoemde datum zou
den plaatsvinden, had ik de provinciale archeoloog drs. H . Sarfaty gewaar
schuwd en voor mijzelf getracht wat tijd vrij te maken, teneinde de graaf
werkzaamheden oudheidkundig te kunnen begeleiden. 
In die luttele uren, dat de enorme bak van de dragline zich een weg vrat 
door de bewuste plek, was het verbazingwekkend zo veel materiaal te zien, 
dat kennelijk tot de bewuste damconstructie moest behoren. Bewust heb ik 
er naar gestreefd, mijn waarneming van deze, per kubieke meter omhoogge-
brachte materie, zo goed mogelijk geordend te doen zijn. Een gunstige factor 
hierbij was, dat de vrijkomende grond, op in de vaargeul liggende dekschui
ten werd gedeponeerd. De maximale belasting daarvan, liet geen hoge bergen 
grond toe, zodat bak na bak, naast elkaar werd neergevleid. De hierbij te
voorschijn komende materialen en vondsten, konden zodoende vrij behoor
lijk in de ordening van de tijdens de waarneming naar voren komende ge
gevens, worden betrokken. Aan de hand van een, uit waarnemingsgegevens 
samengestelde schematische tekening, (afb. 4) van een dwarsdoorsnede van 
het 'damlichaam', wil ik, met betrekking daartoe, enkele van de m.i. belang
rijkste constateringen en/of toelichting vragende onderdelen, naar voren 
brengen. 
Voordat de dragline het betreffende damcomplex weggroef, werd in de graaf-
bak slechts geel-bruine tot grauw-grijze klei aangetroffen, vanuit de bovenste 
grondlagen aangevuld met min of meer recent aanplempingsmateriaal. De 
hierna verschijnende palenrijen, waarvan de ondereinden, door bijlslagen 
netjes aangepunt waren, bestaande uit rondhout met een doorsnede van 12 
tot 16 cm, konden heel duidelijk worden waargenomen, omdat de conserve-
ringstoestand van het hout (voor zover ik kon nagaan enkel wilg en els), het 
toeliet, dat de aanpuntingen uit de onderliggende klei werden omhoogge
trokken; bovendien kwamen deze aangepunte palen slechts aan de zijkanten 
van het damlichaam voor. Dit was tevens de omgeving, waar het meeste 
organische materiaal in de zin van graszoden, riet, biezen en boomstronken 
met de graafbak omhoogkwam. 
Bepaald frappant was het aantreffen van enkele fragmenten Romeins aarde
werk hier 6 , in de meer bovenliggende grond, in een donkere, sterk houts
kool- en ashoudende grondlaag 7. 
Omdat op deze hoogte in de omgeving, ook tamelijk recent 14e tot 17e eeuws 
aardewerk werd aangetroffen, lijkt het er sterk op, dat genoemd Romeins 

0 Hierna, onder de vondsten nauwkeuriger omschreven. 
7 Deze 'grondsoort' komt vrijwel geheel overeen, met de samenstelling van de bewonings-

lagen van het, even ten zuid-westen van de dorpskom, langs de zuidelijke vleugel van de 
Zwammerdam gelegen, Romeinse castellum Nigropullo. 
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Afb. 4 Schematische tekening waarin aangegeven het profiel op de dwarsdoorsnede van 
de damconstructie, met toegevoegd schema zij-aanzicht. 
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materiaal, (ev. later), voor het onderhoud van de dam of bruggehoofdcon-
structie is aangewend8. 
De dragline-machinist, door mij gevraagd eveneens te reageren, als hij soms, 
grof steenmateriaal in de bak zou ophalen, plompte, tezamen met het hier 
van de voet van de dam in hoofdzaak organische materiaal, tot mijn werke
lijke verbazing diverse zware tufsteenbrokken neer, die, na enigszins gerei
nigd te zijn, alle, uit een vrij vaste tufsteensoort bleken te bestaan en boven
dien alle een overeenkomstige afmeting hadden. 
In het hart van de damconstructie overwoog kleiig materiaal, waartussen hier 
en daar, kleine aardewerkfragmentjes voorkwamen, van oranje-bruine hand-
gevormde ceramiek, met een soort bezemstreek-reliëf, die ongetwijfeld als 
12e eeuwse kogelpotceramiek mag worden gedetermineerd. In de bovenste 
lagen was ook hier enigszins sprake van vermenging met meer recent aarde
werk. Opvallend was de grote, tot zeer grote kleefkrachtigheid van de klei, 
zoals ik ze nog zelden heb aangetroffen en het voorkomen van horizontaal 
liggende stroken, waarin ongeschilde stokken en boomtakken compact wer
den aangetroffen. Hierna herhaalde zich de opeenhoping van organisch mate
riaal, in de zin van aangepunt hout en graszoden, maar niet in die hoeveel
heid, als aan de eerstgenoemde (west) zijde van de dam werd aangetroffen. 
Kennelijk de oostkant van de damconstructie. De waarnemingen konden 
hierna worden beëindigd, omdat enkel weer homogene klei werd opge
haald. 
De volgorde en de situering, waarin het materiaal tevoorschijn kwam, was 
voor mij aanleiding om de getekende schematische dwarsdoorsnede (afb. 4) 
te voorzien van een schema: zijaanzicht; hierbij moet echter wel worden aan
gemerkt, dat ik, hoe ook gepoogd, op geen enkele wijze heb kunnen nagaan 
op welke wijze het gebezigde éénmaal overlangs gekapte rondhout was be
vestigd aan de aangepunte staande palen. 
A l met al kunnen we uit deze waarnemingsafbeelding min of meer duidelijk 

8 Hierbij dient te worden opgemerkt, dat door mij, in de Damkade, de reeds in noot 3 be
sproken polderscheiding tussen de Dam- of Binnenpolder en de polder Steekt, welke als 
zuidelijke vleugel van de Zwammerdam kan worden aangemerkt, op verscheidene plaat
sen Romeinse aardewerkfragmenten zijn aangetroffen, zelfs op enkele kilometers afstand 
ten zuidwesten van de onderhavige Zwammerdam. Een en ander kan wijzen op het recht 
van aardhaling o.i.d., van de betrekkelijk hoge percelen land, waarop het Romeinse 
castellum is gelokaliseerd, althans op de mogelijkheid dat hier grond kon worden betrok
ken van niet-particuliere landerijen. (Dit in verband met de lokalisering van eventuele 
grafelijke bezittingen hier en de vermeende Swadenburg.) Deze zienswijze kan tevens nog 
in verband gebracht worden met het feit, dat de, gedurende de voorjaarscampagne 1971, 
gedane opgraving naar de oostmuur en -poort van het Romeinse castellum Nigropullo, 
door het Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam, enigs
zins teleurstellende resultaten opleverde, die kennelijk aan latere afgravingen in het 
terrein te wijten zijn. Oostmuur en -poort van het castellum nu, vormen vrijwel een weste
lijke belending van de zuidelijke vleugel van de Zwammerdam. 
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Afb. 5 Fragmentjes van handgevormd kogelpot-aardewerk, aangetroffen in het dam-
Uchaam, 12e eeuws. Afbeelding vervaardigd door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodem

onderzoek. 
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aflezen, dat in de 12e eeuw, kennelijk op onderlinge afstand van ca. 4 a 5 
meter, grote hoeveelheden graszoden, boomstronken, takken en dergelijke in 
het water zijn geworpen, waartussen ter versteviging onmiddellijk aangepunte 
palen in (twee) rijen werden geslagen. De tussenliggende ruimte droeg of reed 
(met de kruiwagen) men vol met slibklei, gehaald van de aanwassen rond
om, af en toe verband makend, door een laag stokken daarop te leggen. De 
westzijde van de aldus ontstane dam, zal men zeker extra hebben nagelopen, 
omdat de golfslag hier het sterkst is. Aan de zijkant ter hoogte, waar de dam 
boven water kwam, is de beveiliging tegen golfslag door middel van een 
vlechtwerk zeer wel denkbaar, terwijl de kruin van de dam heel goed met 
een balk- of stokkenlaag kan zijn afgedekt. De gevonden tufstenen kunnen 
hebben behoord tot onderhoudsmateriaal van de dam, maar omdat hierbij 
ook een stenen kogel werd aangetroffen, hou ik het ervoor, dat deze afkom
stig kunnen zijn, van een (later in onbruik geraakt?) stenen gebouwtje, om de 
in opspraak zijnde dam tegen malversaties te kunnen beveiligen. 
Ook is het zeer wel aannemelijk, dat in samenhang hiermee, een 'overhaal' 
voor schepen, aan de damconstructie was aangebouwd. 

De vondsten gedaan binnen de damconstructie 9 

Behalve de reeds genoemde palen, stokken en ander organisch materiaal, 
werden brokken vlechtwerk van dunne tenen (twijgen) aangetroffen, (zie ev. 
afb. 4) die niet werden bewaard 1 0 . 
1. Verschillende kleine stukjes, zachtgebakken, dunwandig, rood tot oranje
bruin, handgevormd aardewerk met aan de buitenzijde een soort bezem-
streek-versiering. Uit enkele randfragmentjes kon worden afgeleid, dat deze 
hebben behoord tot vrij nauwmondige potjes, met naar buiten gebogen, staan
de, ronde rand, zogenaamde kogelpotten. Datering: 12 eeuw. 
Gedaan aan de zijkanten van de damconstructie of verzameld uit de uitge
graven aarde. 
1. Een fragment van een standring van een terra sigillata-bord (type Dra-
gendorff 18/31), te dateren eind le tot begin 2e eeuw na Chr. (In dezelfde 
kluit grond werden hierbij enkele stukjes tufsteen van sterk poreus materiaal 
en een paar klontjes halfverbrande huttenleem aangetroffen.) 
2. Enkele stukjes, dunwandig hardgebakken aardewerk, zogenaamd Paffrath 
en een fragmentje van zogenaamd Pingsdorf-aardewerk, te dateren ± 12e 
eeuw. 

De determinatie kon worden bevestigd door drs. H . Sarfaty, provinciale archeoloog voor 
Zuid-Holland. - Voor een globale plaatsbepaling van sommige vondsten zie men afb. 4. 

1 0 Tijdens waarnemingen, zijn door mij van het vlechtwerk, kleurendiapositieven gemaakt: 
afbeelding 6 is een hiervan vervaardigde zwart-witvergroting. 
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Afb. 6 Stuk rijshout/vlechtwerk, zoals het werd aangetroffen tegen de damconstructie. 
Ogenschijnlijk in tact, valt het bij aanraken uiteen. 

3. Enkele stukjes zogenaamd Siegburg steengoed, w.o. fragmenten van 
Jacoba-kannetjes, 14e tot 15e eeuw. 
4. Een paar fragmentjes roodgebakken aardewerk met (spaarzaam) lood-
glazuur, te dateren 15e eeuw en later. 
5. Een tiental keurig behakte tufstenen van vrij vast en hard materiaal, met 
een afmeting van 40 x 20 x 10 cm. Het aantreffen van dit materiaal, ook in 
vergelijking tot de vondsten, genoemd onder punt 1, verdient enige toelich
ting. Theoretisch moet het mogelijk geacht worden, dat (ook) deze stenen 
afkomstig kunnen zijn uit de Romeinse nederzetting te Zwammerdam. Hier
bij zou ik dan willen opmerken, dat de structuur van het onderhavige mate
riaal, enigszins afwijkt van de overgrote meerderheid van de soort tufsteen, 
die ik rond het castellum heb waargenomen. Bovendien komt in de Romeinse 
nederzetting slechts een zeer klein percentage tufsteen voor, waaruit het in 
de Middeleeuwen, bij voorkeur gebruikte steenformaat, als hierboven is aan
gegeven, opnieuw kan worden bekapt. Het kan zijn, dat betreffend percen
tage in (de ruïnes van/of op het terrein van) de Romeinse nederzetting ge
durende de 12e eeuw, bij de bouw van de Zwammerdam, misschien groter 
geacht kan worden. Op de stenen konden echter geen sporen van secundair 
gebruik worden waargenomen. 

31 



Afb. 7 Tinnen schoteltje, diameter 13,2 cm, aangetroffen in het aanplempingsmateriaal 
van de damconstructie. Boven de twee ingeslagen merkjes linksonder op de rand, bevindt 

zich vaag een grafitto, die zich op de tegenoverliggende plaats van de rand herhaalt. 

6. Een behakte, zandstenen kogel, voor (werptuig of) kleine kanon, dia
meter 7,5 cm. 
7. Aparte vermelding verdient de vondst van een tinnen schoteltje, (zie afb. 
7) dat evenals de vondsten hierboven genoemd, in het aanplempingsmateriaal 
werd aangetroffen. Het heeft een diameter van 13,2 cm en is aan de rand iets 
beschadigd. Op de rand komen behalve het wapen van de stad Gouda en een 
rondmerkje (meestertekentje), twee identieke graffitti (recht tegenover elkaar) 
voor, kennelijk een ingekrast handmerk, dat moet hebben gediend als eigen
domsmerk (zie afb. 8). Dit handmerk vertoont grote overeenkomst met de 
in de Middeleeuwen in zwang zijnde timmermans- en steenhouwersmer-
ken 1 1 . Ten aanzien van de datering van dit stuk, die niet eenvoudig is, kan 
het volgende worden opgemerkt. De vormgeving van de schotel met zijn 
weinig geprofileerde rand en enkele cirkel binnen op de bodem, wijst eerder 
naar de vijftiende dan naar de zestiende eeuw. Het cirkelvormig merkje, 
moet hier welhaast zeker worden aangemerkt als meesterteken, zodat, in 

1 1 Zie bijv. H . Janse, Bouwers en bouwen in het verleden, Zaltbommel 1965, pag. 76 en 82. 
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Afb. 8 Dichtbij-opname van de merkindrukken op de rand van het tinnenschoteltje. 
Naast het (beschadigde) cirkelvormige merkje (meesterteken) en het wapen van Gouda 
(herkomst/kwaliteitsmerk) is de grafitto, die met een zeer scherp voorwerp heel ondiep 

werd aangebracht, nu duidelijk zichtbaar. Werkelijke randbreedte ± 2 cm. 

samenhang met het feit, dat het een schotel betreft, waarover in vrijwel alle 
voorschriften werd bepaald, dat die uit fijn tin moest worden vervaardigd, 
het stadswapen van Gouda zowel als herkomst-, dan wel als kwaliteitsmerk 
kan worden bezien, wat weer pleit voor de relatief hoge ouderdom van het 
stuk 1 2 . De vroegste afbeeldingen van het stadswapen van Gouda, overeen
komend met de op het stuk voorkomende vorm (zes sterren met daartussen 
de verticale balk), dateren uit het begin van de vijftiende eeuw. In samenhang 
met de aangebrachte graffitti, hierboven genoemd, lijkt een datering tussen 
1450 en 1500 het meest verantwoord, terwijl hiermede, de relatie van het 
stuk met de damconstructie, niet geheel duidelijk wordt. 
8. Een paar stukjes leer en een stukje schaatsbeslag van hout. 

1 2 In de stadsordonnantie van Gouda, van het jaar 1560, wordt bepaald, dat fijn tin, waartoe 
borden en schotels vrijwel zonder uitzondering behoorden, gemerkt moest zijn met een 
kroon, welk merk op het onderhavige stuk niet voorkomt, waardoor dit vóór genoemd 
jaartal moet zijn vervaardigd. (L. M . Rollin Couquerque en A . Meerkamp van Embden: 
Rechtsbronnen der stad Gouda, 's-Gravenhage 1917, pag. 382.) 
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Samenvatting 

Hoewel in de inleiding reeds is genoemd het gezichtspunt, dat met het te
voorschijn komen van de onderhavige damconstructie, het vermoeden ervan 
kon worden omgezet in een vaststaand feit, is dit op zichzelf reeds belangrijk 
genoeg om nog eens nadrukkelijk te worden vermeld, vooral in verband met 
een door de schrijver onder handen zijnd regionaal-historisch onderzoek, 
waartoe onderhavige constatering, bepaald een centraal gegeven zal vor
men 1 3 . Bovendien hebben we hier weer enig inzicht gekregen in de opzet van 
een twaalfde eeuws waterstaatswerk, dat, naar zijn aard en tijd bescheiden 
van omvang, toch enigermate belangrijk geacht kan worden, daar het immers 
in de bronnen uitdrukkelijk wordt vermeld en in de aanvang van de ontwik
keling van het Hollands-Utrechts landschap een centraal gegeven vormde. 
Als zodanig is dit waterstaatswerk dan ook terloops of meer in het bijzon
der, onderwerp van bestudering geweest in tal van regionaal en wel nationaal 
historische publikaties. Het inzicht in de verwerking van bepaalde materialen, 
al of niet samenhangend met de lokale historische omstandigheden14, is 
eveneens, zowel op zichzelf, dan wel functionerend als voorlopig gegeven 1 5 , 
van belang. 
Tenslotte kan dunkt me worden gesteld, dat de waarneming, als hierboven 
weergegeven, tevens een bewijs inhoudt, dat de aanleg van de Zwammerdam 
enerzijds onbetwist in verband moet hebben gestaan met het in cultuur ko
men of het reeds in cultuur gebracht zijn van de omliggende gronden en an
derzijds een fase weergeeft in de ontwikkeling van het graafschap Holland. 

1 3 Vermelding verdient het feit, dat tijdens onderhavige waarneming geen enkel stuk lei
steen of grove kiezel werd aangetroffen, twee materialen, die in het Romeinse castellum 
Nigropullo veelvuldig voorkomen. 

1 4 De terreinverkenning, uitgevoerd in samenhang met de opgraving van het Romeinse 
castellum Nigropullo en de bouwactiviteiten van de Johannes-stichting, is in dit opzicht 
belangrijk, met name het aantreffen van slib- en verlandingslagen in de jongste grachten
gordels van het Romeinse castellum. 

1 3 Het aantreffen van behakte tufsteen onder in de westelijke aanplantingslagen tegen de 
damconstructie is ontegenzeggelijk opmerkelijk te noemen. De inleiding hieromtrent re
sumerend, acht ik het waarschijnlijk, dat e.e.a. behoord heeft tot een bouwwerkje, dat 
zich in de onmiddellijke nabijheid van de Zwammerdam bevond en gediend zal hebben 
om het betreffende waterstaatswerk te beschermen en zodoende te bestendigen, mogelijk 
vooral tegen obstructie van Stichtse zijde. 
Kunnen wij in dit verband soms denken aan een mogelijke lokalisering van de (tot nog 
toe onvindbare) Swadenburg zelf? In het licht van de Zwammerdam en bijbehorende 
versterking, doet men er goed aan de structuur van de dorpskom Zwammerdam nader te 
bezien. De stroombreedte van de rivier de Oude Rijn oudtijds ter plaatse, suggereert een 
damconstructie, die qua lengte geheel identiek is met de huidige Brugstraat, aan het begin 
waarvan zich eveneens gemakkelijk een versterking laat plaatsen. 

34 



L I T E R A T U U R L I J S T 

Literatuur, die in nauw verband staat met het behandelde onderwerp. 

Beek, K . J. - Onderzoek bodemgesteldheid in de omgeving Zwammerdam ten zuiden van 
de Oude Rijn in verband met bewoningsresten Romeinse tijd, Wageningen 1961 (niet ge
publiceerd). 

Beunder, P. C. - Van Noorman en Bisschop naar de Grafelijkheid, in Boreft in vroeger tijd, 
Stichts-Hollandse bijdragen, Woerden 1967. 

Beunder, P. C. - De datumsteen uit de Hoge Brug te Zwammerdam en opm. over de Lage 
Rijndijk ter plaatse, in Heemtijdinghen, 7e jrg. 2 en 3, Woerden 1971. 

Doorn van, C. J. - Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling, Utrecht. 
Dubbe, B. - Tin en tinnegieters in Nederland, Zeist 1965. 
Fockema Andreae, mr. S. J. - Het hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 1934. 
Fockema Andreae, mr. S. J. - Willem I en de Hollandse hoogheemraadschappen, Wormer-

veer 1954. 
Haalebos, I . K . - Opgravingen bij Zwammerdam, in Leids jaarboekje 1969. 
Heide van der, G . D. - Dijkbouw door de eeuwen heen, in Honderd eeuwen Nederland, 

's-Gravenhage 1959. 
lanse, H . - Bouwers en bouwen in het verleden, Zaltbommel, 1965. 
Linden van der, H . - De Cope, Assen 1956. 
Linden van der, H . - De Zwammerdam, in 'Met eerbiedigende werking', Kluwer 1971; 

ook speciaal opn. uitgeg. door het Hoogheemraadsch. v. Rijnland, Leden '71. 
Raaf de, H . K . - De Romeinse nederzetting bij Zwammerdam en het probleem Nigropullo 

Zuid-Holland, in Berichten R.O.B. jaargang 8,1957-1958. 
Vink, T. - De Rivierstreek, Baarn 1954. 

35 





M . V A N DER K O O Y De Hof te Schie 

§ 1 Inleiding 

In zijn opstel 'Hoven in Holland' vermeldt dr. J. Ph. de Monté Ver Loren 
een oorkonde van 25 mei 1266, waarin Nicolaas, abt van Egmond, omtrent 
de 'curtis in Schie' verklaart: 
'. . . Noverit universitas vestra, quod cum nos procuratores et parochianos 
ecclesie in Schie traxissemus in causam super exhibitione unius libere cere 
nobis facienda quotiens nos ad curtim nostram in Schie personaliter contigerit 
declinare, tandem . . . in hunc modum amicabiliter omnis huius modi con-
questio inter nos conquivit, quod procuratores ecclesie in Schie . . . nomine 
omnium parochianorum nobis et nostris successoribus in perpetuum singilis 
annis . . . in festo beati Odulphi in curtim nostram apud Schie libere et sine 
procuratione seu monitione aliqua tres libras cere dent et per eorum nuntium 
exhibebunt. . .'. 
De Abdij van Egmond bezit in (Over)Schie behalve een hof ook het tiend
recht en het patronaat van de kerk aldaar. 
Ondanks het feit, dat de schrijver van het aangehaalde opstel zegt 'schaars 
zijn de gegevens over den hof in Overschie, die aan de Abdij Egmond toe
behoorde' zal getracht worden een tipje van de sluier, die de geschiedenis 
van een eventuele hof-organisatie aldaar omhult, op te lichten. 
Volgens dr. H . v. d. Linden in zijn dissertatie 'de Cope' zijn er aanwijzingen, 
dat deze streek, anders dan de Copegebieden van de Hollands-Utrechtse 
laagvlakte, aanvankelijk ontgonnen is in hofverband. Volgens hem stuiten 
wij hier, waar de openleggingen van hoge datum zijn, in later tijd, wanneer 
de bronnen ruimer vloeien, op hof organisaties of relicten daarvan; zo te 
Vlaardingen, te Overschie, te Delft en in Pijnacker. In de loop van de twaalf
de eeuw moet deze wijze van ontginning in onbruik zijn geraakt; sporen van 
hoven treft men in nadien gestichte nederzettingen niet meer aan. 
Een uit de 11e eeuw of vroeger daterende hof is een landbouwbedrijf van 
grote omvang. Het grondgebied valt te splitsen in twee gedeelten n.1. Ie de 
centrale boerderij met gebouwen (curtis) en het erbij behorende land, dat 
rechtstreeks vanuit deze boerderij wordt bewerkt (de vroonhof of manus in-
dominicatus) en 2e een groter complex landerijen, onderverdeeld in cijns
hoeven of mansi. 
Het eigendomsrecht van de uitgegeven hoeven blijft aan de hofheer. De hoe-
venaars zijn voor het recht van gebruik van de grond hofhuur verschuldigd, 
die bestaat uit een halfjaarlijkse betaling in natura als koren, hoenderen, 
lammeren, boter enz. Het gebruiksrecht van de grond, dat de horigen aan-
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Afb. 2 Gezicht op Overschie in 1512, detail van een kaart in het Alg. Rijksarchief. 

vankelijk hebben voor de duur van hun leven, wordt later, als de horige 
sterft, door de heer meestal weer aan de kinderen of één hunner gegeven; 
wel moeten zij daarvoor dan een bepaald bedrag betalen, de lantgifte. 
Daarnaast moeten zij nog hofdienst (hand- en spandientsen) verrichten voor 
hun heer, van helpen bij de oogst, dijk- en wegenaanleg tot militaire dienst 
toe. Voorts zijn ze onderworpen aan molendwang, dat is de verplichting hun 
koren te laten malen op de banmolen. 
Tenslotte moeten de horigen jaarlijks als erkenning van hun horigheid het 
hoofdgeld betalen, dat hen onderscheidt van de andere standen n.1. de geeste
lijkheid, de welgeborenen en de vrijen. 
De hofhorige hoevenaars schikken zich echter in hun lot, omdat ze in die 
moeilijke tijden in hun levensonderhoud kunnen voorzien en daarbij de be
scherming genieten van hun heer. 
Geleidelijk zal den hof steeds verder zijn ontgonnen. Dat is echter alleen 
mogelijk als er voldoende horigen zijn voor ontginningswerk en ter bevolking 
van nieuwe hoeven. Bij gebrek hieraan staat de heer, en deze is zeer vaak de 
graaf zelf, voor de keuze óf om van verdere ontginning van de wildernis af te 
zien, óf om de ontginning door niet-horige lieden, dus buiten de hoforgani-
satie om, te doen plaatsvinden. De graaf bezit de woeste grond krachtens het 
wildernis regaal. Aangezien bij het stopzetten van de ontginning deze woeste 
grond minder rendement oplevert, is het voor de graaf voordeliger te kiezen 
voor de tweede mogelijkheid. De grafelijke hof van Delft demonstreert duide
lijk deze tweede mogelijkheid, die tot gevolg heeft, dat landerijen buiten de 
hoforganisatie worden ontgonnen, die samen de Vrijenban vormen (ban = 
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rechtsgebied). Deze draagt zijn naam uiteraard ter onderscheiding van gebied 
waar onvrijheid - horigheid - heerst. 
Door schenkingen van leden van de grafelijke familie ontvallen grote stukken 
aan deze hof, t.w. door een schenking van 19 hoeven aan de Abdij van Eg
mond in het tweede kwart van de elfde eeuw door graaf Floris I (1049-1061). 
Een dergelijke schenking wordt tussen 1133 en 1144 door gravin Petronella 
gedaan aan de abdij van Rijnsburg t.w. 9 hoeven. Verder gaan 5 hoeven ( = 
146 morgen) naar de dom van Utrecht, waarschijnlijk in ruil voor goederen 
elders. Deze drie complexen vormen zelfstandige ambachtsheerlijkheden met 
een eigen schout. 
Aan particulieren worden complexen hoeven verkocht, ter ontginning, elk 
complex weer met een eigen schout, zodat zij in wezen grondheerlijkheden 
vormen. Deze heerlijkheden ca . blijven echter leenroerig aan de graaf en be
horen aan de hogere adel als van Teijlinghen, Van Ruijven en de burggraven 
van Leiden en liggen voor een belangrijk deel in 't Woud en de Harnas. 
Toch vinden we in het overgebleven gebied van de Hof van Delft duidelijk de 
sporen van de hiervoren vermelde hofhorigheid terug. In twee andere grafe
lijke hoven, die te Vlaardingen en te Maasland, is later nog zoveel van de 
grondeigendom van de graaf overgebleven, hetzij in de vorm van door hem 
uitgegeven lenen of door zijn rentmeesters beheerde en verpachte landen, dat 
het oorspronkelijke hofgebied te reconstrueren valt. 

§ 2 De A bdij van Egmond en Overschie 

In een sacramentarium afkomstig van de Abdij van Echternach (Luxemburg) 
wordt in een aantekening van omstreeks 1040 de kerk van Vlaardingen met 
kapellen te Kethel en Overschie reeds vermeld als bezit van de Abdij van 
Echternach, een bezit dat terugvoert naar een door Willibrord in 726/727 
gedane schenking *. 
Deze kerk met kapellen zou door graaf Arnulf (988-993) benevens een groot 
complex tienden aan de abdij van Egmond zijn geschonken. De oorkonde, 
waarin deze schenking door graaf Dirk V wordt bevestigd op 26 juli 1083 is 
echter vals, hoewel de mogelijkheid bestaat dat het patronaatsrecht wel ge
schonken is, dat dan echter door de graaf als leen van de abdij zou zijn ge
houden. Graaf Dirk V I blijkt, nadat hij in 1156 alle rechten van Echternach 
had afgekocht, de kerk van Vlaardingen aan zijn hofkapelanie te hebben ge
hecht en met name zijn kapelaan Thitbold ermee te hebben begiftigd, zeer tot 
ongenoegen van de abt van Egmond, die hem in de ban doet. Na zijn dood 

1 Bibliothèque Nationale te Parijs, fonds latin, sacramentarium van de abdij van Echter
nach, f. 1. 
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herstellen zijn beide zoons de abdij in haar rechten, zoals blijkt uit de A n -
nales Egmondenses. 
De oorkonde die hierop betrekking heeft is, blijkens de getuigenlijst, pas op
gesteld na het overlijden van graaf Floris III, de oudste van de genoemde 
broers, en geeft als datum van de handeling 28 augustus 1162, hetzelfde 
jaar dat ook de Annales opgeven. 
Nauw verbonden is derhalve de oudste geschiedenis van Overschie met 
Vlaardingen, van waaruit deze streek blijkbaar is opengelegd. De ontginning 
heeft zich steeds verder oostwaarts bewogen en heeft vóór 1162 Rodenrijs 
bereikt. 
In 1164 wordt de streek door een grote overstromingsramp getroffen. Graaf 
Floris staat dan voor de enorme opgaaf het gebied (opnieuw) te bedijken. 
Abt Wibold (1161-1176) neemt een deel van deze taak van hem over. In ruil 
daarvoor staat de graaf het oostelijk deel van de tienden van de parochie 
Vlaardingen af aan de Abdij van Egmond. Voor dat oostelijk deel zal de 
kapel te Overschie toen tot kerk zijn geworden. De abdij ontvangt hiervan 
een schriftelijke bevestiging, welke brief echter ten onrechte eveneens op 28 
augustus 1162 wordt gedateerd, n.1. de datum van de overdracht van het pa-
tronaatsrecht. Voor die van het tiendcomplex in ruil voor de dakwerkzaam
heden, die samen 150 pond kosten en waaraan bovendien de abt nog 30 
pond moet bijbetalen is dus evenals voor de teruggave van het patronaats-
recht na de dood van Floris III (1190) een brief opgesteld die beide hande
lingen gelijktijdig doet plaatsvinden 2 . 
Om nu de curtis van de abdij te Overschie op te sporen, die gezien het hier
voor gemelde, mogelijk oorspronkelijk een grafelijke curtis is geweest, dienen 
wij ons bezig te houden met het grondbezit van de abdij. 
Een overzicht van landerijen, die de abdij te Overschie in 1358 bezit, hetzij 
verpacht, hetzij in leen uitgegeven, vinden wij in een cartularium van dat 
jaar 3 , het zijn: 
Des abts Hoeghewerf onder Wouter de Verwers huis, helend ten oosten: 
Wouter de Verwer en ten westen: Willem van den Veen en Beukei van den 
Veen; 
50 morgen land, helend ten noorden: Jan ver Lissen, Jan Pietersz,. en heer 
Danel van Mattenes met land dat Ansem van de Vore in leen houdt, helend 
ten zuiden: heer Danel van Mattenes, Pieter Adamsz., Jan Aerntsz., Pieter 
Dames Kintsz. en Katerine Aernt Hughezsdr.; pachter Jan Machteldenz.; 
7 morgen land bij Hildeboutsheul, helend ten noorden: Dirc van der Spange 
en ten zuiden: Jan Scoutenzoon en heer Willem Seuteman; 
6 morgen land in Reynaer Nicolaes land, belend ten noorden: Nelle Claes 
Keijsen en Michiel Dircxz., ten zuiden: Claes Dircxz. en Jan Claesz.; 

' Een en ander volgens vriendelijke mededeling van de heer C. Hoek te Rotterdam. 
' Archief van de abdij van Egmond, inv. nr. 1, f. 72. 
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2 morgen land bij de landscheiding, belend ten noorden: Claes van Ruven 
en ten zuiden: het godshuis van der Schie; 
22 morgen land in Zestienhoven in leen uitgegeven. 
Hierb i j is 4Vi morgen land buiten beschouwing gelaten, waarvan vaststaat 
dat deze door de leenman aan de abdij uit eigen middelen is opgedragen. 
In totaal dus 87 morgen l and of bijna 3 hoeven, waarvan 50 morgen land 
door abt F r a n c o (1182-1206) zijn gekocht van een zekere A l l i n u s , gelegen in 
de polder Schieveen. H i e r d o o r blijft er slechts 37 morgen land over, die bij 
de transacties rond 1164 kunnen zijn verworven. 

H e t l i jkt dat dit l and het oorspronkeli jke kerke land is van de kapel te Schie, 
de z.g. dos, bestemd voor het onderhoud van het gebouw en van de kapelaan, 
later de pastoor. 

D e tiendrechten, die de abdij bezit, kunnen verder buiten beschouwing wor
den gelaten, al dient erop gewezen te worden, dat de abt hierdoor theore
tisch beschikt over c i rca 9 % van de agrarische opbrengst van heel Overschie, 
wat overeenkomt met de opbrengst van een landbouwcomplex van ongeveer 
300 morgen. 

D e abt behoort h ierdoor tot de belangrijkste figuren van de parochie, afge
zien nog van zijn functie van patroon van de kerk. I n de eerste helft van de 
dertiende eeuw beschikken de voornaamste bewoners van Overschie over ver
dedigbare stenen huizen, kleine kastelen i n de v o r m van een toren op een 
motte, n.1. de van Vorscotens over het kasteel Starrenburg, de van R o d e n -
rijses over de burcht Rodenri js en de U t e r Nesse's over het later ter Spangen 
genoemde kasteel. 

H e t zou wel zeer onwaarschijnlijk zijn, als de abt te Overschie niet over een 
woning zou hebben beschikt, vergelijkbaar met die van zijn parochianen. U i t 
een onderzoek i n Zee land is gebleken, dat de motte-kastelen hier werven, 
later hoochwerf, hoochwal en berg worden genoemd. D i t maakt het p lau
sibel , dat i n de lijst van 1358 voorkomende 'des abts Hoeghe werf', welke 
geen verpachtbaar l and omvat, een dertiende eeuwse toren op een motte is, 
uithof voor de abdij, maar voora l een stuk representatie voor de abt tegen
over de edelen van Overschie. 

E e n dergelijke uithof van de abdij K l a a r k a m p is nog heden aanwezig te 
V e e n wouden, de z.g. schierstins, een dertiende-eeuwse bakstenen toren, uit
wendig 6,5 x 7,5 meter, oorspronkeli jk staande op een 4 meter hoge heuvel, 
die nu vri jwel is afgegraven, omgeven door een k le in grachtje. 
N u dienen wij terug te keren tot de i n de aanvang genoemde oorkonde van 
1266. D e parochianen van Overschie bl i jken iedere keer dat de abt persoon
li jk i n hun parochie komt , hem - waarschijnlijk als patroon van de kerk - een 
pond was te moeten leveren. D e parochianen kopen deze verpl icht ing af 
tegen een jaarlijkse betaling van 3 pond was per jaar, onverschi l l ig of de abt 
vaak of i n het geheel niet komt . H e t is beslist geen toeval dat deze regeling in 

41 



1266 plaatsvindt. In dat jaar worden n.1. Rodenrijs en Berkel van de paro
chie Overschie afgescheiden en tot één kerspel gevormd. Dat betekent dat de 
last van het opbrengen van was over een veel kleiner aantal parochianen 
moet worden verdeeld, waartegen deze kennelijk hebben geprotesteerd. Uit 
het feit, dat het nieuwe bedrag gelijk is aan dat wat de abt bij drie bezoeken 
zou ontvangen, kan nog de gevolgtrekking worden gemaakt, dat het gemid
delde aantal bezoeken oorspronkelijk hoger is geweest. De abt zal derhalve 
vrij geregeld op de hoge werf verbleven hebben. 
De conclusie is dat de abdij geen grafelijke hof te Overschie heeft overge
nomen en dat wat in 1266 curtis wordt genoemd niets anders is dan het huis 
of de hoeve van de abdij, verblijfplaats van de abt tijdens zijn bezoeken aan 
Overschie, een uithof dus, zoals er ook waren te Rijswijk en Oegstgeest en 
zoals de genoemde Schierstins een uithof was van de abdij Klaarkamp, geen 
domaniale hof dus. 
Rest ons het probleem of er te Overschie dan wel een grafelijke domaniale 
hof is geweest. 

§ 3 De Abdij van Rijnsburg en haar grondbezit in de parochie Overschie 

Tot nu toe hebben we in verband met de parochie Overschie alleen genoemd 
de Abdij van Egmond. Er is echter nog een tweede abdij met goederen bin
nen deze parochie n.1. die van Rijnsburg. 
Tussen 1133 en 1144 doet gravin Petronella, weduwe van graaf Floris II, 
aan de door haar in het eerstgenoemde jaar gestichte abdij een schenking van 
9 hoeven. Hiervan liggen er 3 in Delft, waar zij later een afzonderlijk ge
recht vormen met een eigen schout; ten dele valt dat gerecht dan zelfs bin
nen de vesten van de stad Delft. De overige 6 hoeven liggen echter in Lede. 
Lede is het tegenwoordige Akkersdijk, dat van ouds tot de parochie Over
schie behoort met de Akkersdijkse weg als noordgrens. Zoals blijkt uit de 
zeventiende eeuwse kaartboeken van de abdij liggen de zes hoeven aan weers
zijden van het riviertje de Lede en zijn in totaal ongeveer 190 morgen groot. 
Hieruit kan de gevolgtrekking worden gemaakt, dat in de eerste helft van de 
twaalfde eeuw de landmaat van een hoeve hier 30 morgen bedroeg. Opmer
king verdient nog het feit, dat graaf Dirk VII bij de vestiging van de vermel
de schenking de voorwaarde stelt dat de op de hoeven gezeten grafelijke 
dienstlieden 's graven bede zullen blijven betalen, terwijl daarentegen de 
vrijen, die naast hen wonen, slechts aan het klooster zullen behoeven te be
talen. 
Blijkens de rentmeestersrekening van Noord-Holland van 1316 en de ver
klaring van 's Graven renten aldaar van het jaar 1334 ligt verder zowel in 
Pijnacker als in Berkel een grafelijk gebied dat Lede heet en jaarlijks aan 
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Afb. 3 Kaart van de landerijen van de abdij van Rijnsburg te Akkersdijk en omgeving in 
de 17e eeuw. Kaartboek in het Alg. Rijksarchief. 
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pachters wordt uitgegeven; in 1334 in het eerste ambacht aan 52 personen 
en in het tweede aan 7 personen. Het grootste deel hiervan ligt dus in Pijn-
acker en bestaat uit een reeks percelen, noord-zuid gericht, loodrecht staande 
op de Oude Lede, tussen dit water en de Oude Leeweg. Het Berkelse gebied 
zal hier recht tegenover liggen tussen de Oude Lede en een van de aan dit 
riviertje evenwijdig lopende kromme sloten. Deze beginnen op de kaart van 
Krukius in het Westmeer en eindigen bij de Noortmolen of mogelijk nog iets 
zuidelijker doorlopend tot de molensloot, welke via de Zwet op de Schie 
loost. 
Dit gebied Lede sluit dus aan op het latere ambachtje Akkersdijk en vormt 
daarmede waarschijnlijk een oorspronkelijk zelfstandige ontginning langs het 
natuurlijke watertje de Lede. Uit deze ontginning is geen apart ambacht ont
staan, doch het gebied is verdeeld over de drie genoemde ambachten. 
Het ambacht Akkersdijk blijkt geen echte grondheerlijkheid te zijn. Een per
ceel land van de abdij ligt n.1. ten noorden van de Akkersdijkse weg (dus 
buiten het ambacht) en een deel van de grond ten noorden van de Lede be
hoort nog aan de graaf, die deze in leen uitgeeft. (Dit land wordt omschreven 
als het Rintveen.) Ook ten zuiden van het riviertje de Lede behoort slechts 
het kleinste deel van de grond tot aan de Zwet aan de abdij. Het heeft er alle 
schijn van dat het ambachtje jonger is dan de schenking van gravin Petro-
nella. 
Ten zuiden van de Zwet, in Schieveen dus, bezit de abdij ook nog 2 percelen 
land respectievelijk groot 22 morgen 3 hond en 24 morgen 1 hond. De her
komst van dit bezit heeft zich laten opsporen. 
Op 15 april 1320 schenkt Willem Aelbrechtszoon van Ockenberghe aan de 
abdij 20 morgen land te Schieveen en op 18 juni 1368 verkoopt Dirc Aleijde-
zoon aan de abdij 2VT. morgen land te Schie in Aernt Hughenzoonssate, be-
lend ten noorden door Seghers land. 
Op 25 september 1353 wordt door de abdis 14 morgen land in Scievene, ge
naamd Segerssate, in leen uitgegeven, welke aan de noordzijde over de volle 
lengte door de abdij zelf wordt belend en dus in een groter weer liggen. In 
1463 verkoopt de leenman het land weer aan de abdij terug. Gezien de naam 
van de sate, moet het in hetzelfde complex liggen als de 2V2 morgen land in 
Aernt Hughenzoonssate, waarin bovendien nog meer land van Rijnsburg ligt 
en wel in het grootste en meest noordelijke. 
De 20 morgen land, geschonken in 1320, moeten hetzelfde zijn als het zuide
lijke perceel van 22Vi mrogen. Meestal blijken oppervlakken in de veertien
de eeuw wat krapper te zijn gemeten dan de opgaven van de zeventiende 
eeuwse landmeters, zodat het verschil in grootte geen bezwaar is. 
Op 21 augustus 1200 wordt de abdij bevestigd in het bezit van goederen o.a. 
te Scijhe, haar geschonken door wijlen gravin Sophia van Benthem, over
leden op 26 september 1176 en sedert 5 augustus 1157 weduwe van graaf 
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Dirk V I . Aangezien de abdij geen ander bezit te Overschie heeft dan het hier 
genoemde, moet deze schenking betrekking hebben op het perceel van 24 
morgen 1 hond, behoudens de aankoop van 1353 4 . De boerderij die op dit 
perceel staat, wordt op de kaarten van de Topografische Dienst aangeduid 
met de naam 'de Hoef'. Deze naam wordt ook genoemd in een transportakte 
van 30 april 1618 als begrenzing van een complex land, zodat de naam niet 
alleen door de boerderij is gedragen 5 . 
Dit 'Hoeve' toponiem verbonden aan een oude grafelijke bezitting kan inder
daad teruggaan op een grafelijke domaniale hof, die echter niet die van Schie 
is, maar van Lede. De hof is dus opgedeeld tussen 3 ambachten en is nooit 
tot een zelfstandig bedeambacht gegroeid, wat zelfs geldt voor Akkersdijk, 
dat als gevolg van de bepaling van de akte van 1199 mede contribueert in de 
bede van de aangrenzende ambachten. 
Ten zuiden van het kleinste perceel ligt het Smalweer, ten zuiden waarvan de 
abdij geen bezittingen meer heeft; dit weer is niet de zuidgrens van de ont
ginning in Lede, doch de zwet ( = scheidsloot), het land hier tussen ligt n.1. 
nadrukkelijk in Schie. 

§ 4 De goederen van de grafelijkheid te Overschie 

De grafelijke rentmeester van Noord Holland, dat is in de middeleeuwen het 
gebied begrensd in het noorden door de Haarlemmerhout en in het zuiden 
door de Maas en de Ilssel, verpacht jaarlijks de grafelijke domeinen, die niet 
rechtstreeks door de graaf worden gebruikt. 
Uit de oudste rekening van 1316 van de rentmeester blijkt, dat Overschie is 
ingedeeld in 4 bede-ambachten, n.1. Schie, Heren Audgierambacht, Broec en 
Bokelsdike, welke respectievelijk jaarlijks betalen 8 lb, Vi 1b, 1 lb 1 sc, 1 lb 5 
sc in de lentebede en 6 lb Vi lb, 1 lb 1 sc, 1 lb 5 sc in de herfstbede. Deze 
bedragen komen overeen met die van de rekening van 1343, met uitzonde
ring van de lentebede in Schie, die hier gelijk is aan de herfstbede, n.1. 6 lb. 
Het is mogelijk dat dit verschil veroorzaakt wordt door een vergissing in 
1316, waar de rentmeester eerst noteert dat Schie 2 lb heeft betaald, maar 
vervolgens het ambacht in de lijst van achterstallige betalingen voor 6 lb in 
het krijt laat staan. 
Voorts is het enige domein een complex landerijen aan weerszijden van de 
Schie gelegen tussen Overschie en Schiedam met inbegrip van de visserij van 
de sluis bij deze laatste plaats, dat teruggaat op het grafelijk aandeel in de 
bedijking van deze strook grond door de aanleg van een nieuwe dam in de 
Schie bij Schiedam omstreeks het jaar 1240. 

4 Archief van de abdij van Rijnsburg, inv. nr. 316, 390, 395 en 396. 
f Archief van Overschie en Schiebroek, inv. nr. 295. 
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Aan door de graaf uitgegeven lenen treffen wij verder aan het eind van de 
dertiende en het begin van de veertiende eeuw de volgende percelen land 
aan. 
Eerstens een aantal stukken land in Schiebroek, waar de ontginning nog aan 
de gang is. Zij danken dus hun oorsprong aan verkoop van delen van 
's-graven wildernis. 
Vervolgens enkele percelen, waarvan het bezit voortspruit aan door de graaf 
uitgevoerde waterstaatkundige werken, n.1. de dam in de Schie bij de kerk 
van Overschie in het derde kwart van de twaalfde eeuw en de aanleg van de 
Poldervaart met de boezemscheiding tussen Delfland en Schieland omstreeks 
1280. Het zijn respectievelijk een stuk land tussen de Hoge brug en de kerk 
van Overschie gelegen en de latere Doenkade tussen de polders Zestien
hoven en Schieveen. 
Tenslotte zijn er nog 3 lenen, die op oud grafelijk bezit kunnen wijzen t.w.: 
1. het kasteel Starrenburg met 12 morgen land; 
2. 34 morgen land gelegen in Zestienhoven ten noorden van de burcht 

Rodenrijs; 
3. 6 morgen land waarvan de ligging onbekend is 6 . 
Het kasteel Starrenburg ligt in de polder Galchhoek en ontleent zijn naam 
aan het geslacht van Vorscoten, dat een gelijknamig kasteel te Voorschoten 
bezat en als wapen een achtpuntige ster voert. Reeds voor 1281 houden zij 
het kasteel van de graaf in leen en blijft hun zetel te Overschie tot de sloop 
ervan in 1351. 
Heer Gilles van Vorscoten, vermeld sedert 1247, wordt in 1266 onder de 
parochianen van Schie vermeld en is tevens de oudstbekende leenman van 
Starrenburg. In 1252 is heer Gilles onderbaljuw van Zuid Holland naast de 
baljuw heer Hugo van Cralingen. Aangezien de functie van baljuw door een 
persoon vaak afwisselend over verschillende districten wordt uitgeoefend, 
lijkt het waarschijnlijk dat heer Gillis dit ambt ook tussen de Schie en de 
Gouwe - het latere Schieland - heeft waargenomen. Het kasteel Starrenburg, 
een vierkante toren op een kasteelheuvel (motte), is derhalve waarschijnlijk 
de zetel geweest van de baljuw van Schieland. Het wijkt af van de gelijk
soortige kastelen, doordat voor de toren, op het talud van de motte, een 
rechthoekig ommuurd voorplein ligt, ongeveer even groot als de toren (10 x 
10 meter). Dit plein is waarschijnlijk de plaats van de hoge vierschaar ge
weest, totdat het huis aan de heer Gillis onder leenverband is verkocht. 
Het tweede leen, groot 34 morgen, ligt in het zuiden van de polder Zestien
hoven en maakt in de dertiende eeuw deel uit van de 90 morgen of 3 hoeven 
land, waarop de burcht van Rodenrijs is gelegen en huisbezit is van de van 
Rodenrijses. 

* Leenkamer Holland, inv. nr. 5, f. 46, f. 48 en f. 55. 
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Het derde leen tenslotte is te klein voor het trekken van conclusies. 
Door C. Hoek is in zijn opstel 'De woning van heer Dirk van Hodenpijl te 
Overschie' als oudste ontginningskern binnen de parochie een complex lande
rijen aangewezen met kavels van 500 tot 1700 meter lengte, uitgaande van 
een grotendeels verlande kreek, waarvan de overwal als een kleirug in het 
terrein aanwezig is. Binnen dit complex ligt de kerk en het kasteel Starren
burg ca. , dat wil zeggen dat er slechts 12 morgen grond als grafelijk domein 
aanwezig is, wat wel erg weinig is om binnen deze ontginning een grafelijke 
domaniale hof te veronderstellen. Bovendien blijkt een belangrijk deel van 
het grondbezit in handen te zijn van één familie, die als oudste naam Van 
Rodenrijs draagt in het midden van de twaalfde eeuw, maar later ook andere 
namen, ontleend aan door hen gestrikte kastelen, gaat voeren. A l met al lijkt 
de kern van Overschie te zijn ontstaan als een zuiver particuliere ontginning 
op kleine schaal, waarbij de Van Rodenrijs dan een belangrijke rol heeft ge
speeld. 
Ook als de in § 2 gedane veronderstelling, dat het oudste bezit van de abdij 
van Egmond de dos van de kapel te Schie was en van grafelijke herkomst 
juist is, dan blijken deze landen vrijwel geheel in Zestienhoven te liggen, dus 
buiten de oudste ontginning. 

§ 5 Zestienhoven en Schieveen 

De polder Zestienhoven, in het noorden begrensd door de Doenkade, is in
derdaad 16 hoeven van 30 morgen groot, in totaal dus 480 morgen. 
Van deze 16 hoeven is slechts één grafelijk eigendom of, rekening houdende 
met de eventuele dos van de kerk, hoogstens twee. Dit wil zeggen dat de 
graaf een concessie heeft uitgegeven, waarbij een zeker deel van het ontgon
nen gebied voor hem is gereserveerd, een beeld dat bij veertiende- en vijftien-
de-eeuwse bedijkingen van nieuwe polders in b.v. het land van Voorne ook 
voorkomt en waarbij de heer van Voorne bepaalde delen van de polder, die 
door particulieren is bedijkt, als vrij land of vroonland in eigendom houdt. 
Ook hier dus een grafelijke hof. 
Het gebied ten zuiden van het Smalweer valt oorspronkelijk samen met een 
leen, dat in later tijd gehouden wordt van de familie van Hodenpijl. Als zui
delijkste begrenzing wordt genoemd Bilresland, dat identiek is met de latere 
Doenkade, en strekt zich uit van de halve Schie tot 8 voet over de land
scheiding ( = Bovendijk). 
Door huwelijk van Beatrijs van Rodenrijs met Florens van der Doertoghe is 
het leen, dat oorspronkelijk aan het geslacht van Rodenrijs heeft behoord, 
aan hun zoon Jan van der Doertoghe gekomen. Aangezien deze voor 1338 is 
overleden zonder een wettige zoon na te laten is het daarna door vererving 
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aan Jan van Hodenp i j l gekomen. D i t is ook het geval met de even ten noord
oosten van Overschie i n de polder Zest ienhoven gelegen burcht van R o d e n 
rijs. Jan van Hodenp i j l heeft tijdens de Hoekse en Kabel jauwse twisten als 
partijganger van Margare tha van Beieren zi jn bezittingen, waaronder de 
burcht, verbeurd. D e resten van de burcht komen nog voor op é é n v a n de 
detailkaarten van dit gebied, die tussen 1701 en 1703 zi jn vervaardigd door 
de landmeters K r u k i u s , en zijn i n het jaar 1922 teruggevonden bij het bouw
rijp maken van grond i n Overschie . E e n straat, genaamd Terpstraat, geeft 
nog enigszins de plaats aan waar de burcht heeft gestaan, die na de confisca
tie, waarschijnlijk i n 1351, is gesloopt. 

Genoemde Beatrijs van Rodenri js heeft haar neef D a n i ë l , waarschijnlijk een 
z o o n van haar zuster, beleend met het l and i n Schieveen. Deze D a n i ë l die 
z i ch ook van Rodenri js noemt, heeft weer een zoon D a n i ë l . D e bezittingen 
i n Schieveen, waaronder de even ten noorden van de Doenkade gelegen hof
stad van Rodenri js , vererven later op Kers t ine , een dochter v a n laatstgenoem
de D a n i ë l . Kers t ine , die z i ch van Zui jdwi jck noemt, verdeelt met haar echt
genoot W i l l e m van Cra l ingen op 31 mei 1384 goederen, waaronder de hof-
stand, onder hun vier zonen. 

Omtrent het geslacht v a n Rodenri js mag een oorkonde van 19 mei 1314 hier 
niet onvermeld bli jven. D e oorkonde handelt over een uitspraak, die heer Jan 
van Beaumont , broer van graaf Jan van Henegouwen, namens de graaf doet 
i n een twist tussen Ogier van Cra l ingen en D i r c B o k e l uter Nesse o.a. over 
de plaatsen van hun vrouwen i n de kerk van Overschie. 
Hee r Jan van Beaumont beslist dat de v rouw van D i r c voorrang zal hebben 
boven die van heer Ogier , omdat D i r c een afstammeling is van de heren van 
Rodenri js en deze te Overschie 'aldoes van ouds voir ende boven gestaen' 
hebben 1 . 

E e n burcht, een hofstad en een geslacht van Rodenri js zi jn ter sprake ge
bracht, maar nog niet een hof van Rodenri js . Aangenomen wordt dat er een 
hof te Rodenri js is geweest, welke zou hebben gelegen i n het tot de gemeente 
B e r k e l behorende Rodenri js , dat is het gebied ten oosten v a n de Bovendi jk . 
V a n deze hof is de heer A e l w i j n van Roder ise , ridder, vermeld van 1266 tot 
1281, ambachtsheer, maar i n 1316 is dit ambacht verpacht grafelijk bezit en 
wordt genoemd i n de rekening van de rentmeester van N o o r d H o l l a n d . 
I n 1334 bestaat dit uit 41 morgen 1 h o n d verpacht land, vermeerderd met 
12 7 /8 hoeve, waarvan hofhoenders worden opgebracht, welke samen 386 
morgen l V i h o n d groot zi jn, i n totaal 427 morgen 2Vi hond . 
D e pacht van de genoemde 41 morgen 1 hond wordt i n de rekening over 
1343-1344 als volgt verantwoord: 'van der hoeve te Roderise hout 41 

7 C. Hoek, 'De woning van heer Dirk van Hodenpijl te Overschie', in De Nederlandsche 
Leeuw, 1965. 
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morghen 1 hond in jarigher hure Gheret Manekijn 22 lb 5 sc'. De hof is dus 
in de eerste helft der veertiende eeuw niet meer ten hof- of dientsrechte uit
gegeven, maar wordt verpacht in jaarhuur. 
Heeft deze hof oorspronkelijk, net als het ten noorden er van gelegen com
plex Lede, zich uitgestrekt tot aan de Schie? 
Hoek ziet in de Hof en het complex tussen Doenkade en Smaelweerland twee 
afzonderlijke ontginningscomplexen. Het centrum te Schieveen zou te zoeken 
zijn ter plaatse, waar tot 1830 de buitenplaats Rodenrijs stond. In het terrein 
van deze buitenplaats zijn dertiende eeuwse bakstenen gevonden, wat bewijst 
dat hier een oud centrum heeft gelegen, dat meer dan een normale boerderij 
was. De 'Hoeve te Roderise' lijkt een soortgelijk centrum te zijn, zodat de 
conclusie moet luiden dat in Schieveen een groot particulier landbouwcom-
plex heeft gelegen en in de latere parochie Berkel een tweede, dat oorspron
kelijk particulier was, maar later grafelijk, nadat het door de erfgenamen van 
heer Alewijn van Roderise is verkocht, die er een viertal lijfrenten van 10 
pond per jaar uit behouden. In 1316 zijn de bezitters van deze renten 
Lise van Roderise, Florens van Dortoghe en de weduwe van Claes Molnar; 
de vierde is dan reeds afgestorven. Beide ontginningen zijn het werk van 
leden van het geslacht van Rodenrijs. 

§ 6 De Hof te Schie 

Er is een oorkonde, waarin de Hof te Schie wordt genoemd n.1. het handvest 
van graaf Floris V , gedateerd Paaschavond 1289 ( = 9 april 1290). Een vol
ledig afschrift van dit handvest is aanwezig in het archief van het Hoog
heemraadschap Delfland. De oorkonde vermeldt, dat het ambacht Rodenrijs, 
gelegen tussen de landscheiding en de Stricklede - het gebied van de tegen
woordige gemeente Berkel - , aan 'onsen Hove ter Scije' wordt getrokken en 
onder de Hof van Delft wordt gebracht. De overgang gaat gepaard met ont
heffing van dijkonderhoud in Schieland. Volgens mr. dr. Th. F. J. A . Dolk 
heeft de graaf Berkel en Rodenrijs toen zowel bij het waterschap als bij het 
baljuwschap ingelijfd, waarbij de waterschapswisseling primair is geweest. 
Ook mr. dr. J. P. Winsemius is deze mening toegedaan en denkt dat de oude 
situatie niet meer verantwoord is geweest en genoodzaakt heeft tot het op
werpen van de landscheiding. Ook een enkele jaren eerder te dateren aan
tekening, voorkomend in het oude register van graaf Florens maakt er al 
melding van. Dit betekent, dat de landscheiding al enige tijd voor 1290 is 
aangelegd. 
Omstreeks 1281 wordt in het leenregister van graaf Floris V vermeld dat 
iemand een zeker aandeel in leen heeft van de boeten 'in de vier hoeven te 
Leiden, te Delft, te Schije ende te Dordrecht'. 
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Hiermede worden de boeten bedoeld, respectievelijk ontvangen door de 
baljuw van Rijnland, - van Delfland, - van Schieland en van Zuid-Hol
land 8 . 
Het woord hof wordt hier gebruikt als het begrip gerechtshof, dus niet als 
domaniaal landbouwbedrijf, op gelijke wijze als op 9 april 1290. 
Een in Engeland aan het licht gekomen oorkonde van 1281 en een verorde
ning van graaf Floris V van 14 mei 1273 hebben geleid tot de conclusie, dat 
Schieland reeds in 1273 een eigen baljuwschap vormt evenals Kennemer-
land. 
De baljuw, een ambtenaar van de landsheer, vormt met zijn welgeboren man
nen de hoge vierschaar, die door de graaf belast is met de hoge rechtsmacht 
of jurisdictie over Schieland. T.a.v. de hoge jurisdictie is in tegenstelling tot 
de lage jurisdictie Schieland niet opgedeeld. 
Van het baljuwschap is de baljuw voorzitter, rechtsvorderaar en uitvoerend 
orgaan. Bij het nagenoeg ontbreken van geschreven landelijk of locaal recht, 
is de rechtsvorming vrijwel volledig in handen van de vonniswijzer. Hoewel 
er bronnen zijn geweest, welke het rechtsbewustzijn en daarmede het posi
tieve recht hebben gevoed - zo de uit de periode der volksrechten nog voort
levende opvattingen, voorts de kerkelijke prediking, het canonieke recht en 
de kerkelijke rechtsspraak - heeft in wezen de hof een eigen complex ge
woonterechtelijke rechtsnormen gevormd. 
Behalve de bevoegdheid keuren vast te stellen is het baljuwschap ook een 
standsgerecht voor berechting van welgeborenen en edellieden, alsmede 
rechtbank ter berechting van misdrijven, waarbij het zelfs lijf- en doodstraf
fen kan opleggen. De naam van de reeds genoemde Galchhoeckpolder wijst 
daarnaar terug. 
Heel lang is het baljuwschap van Schieland te Overschie gevestigd geweest; 
Rotterdam heeft aanvankelijk op die onderscheiding geen aanspraak kunnen 
maken, omdat het nog niet bestond. Pas na 1475 is het Hof te Schie op bevel 
van de Bourgondische hertogen naar Rotterdam overgeplaatst. 

8 Leenkamer Holland, inv. nr. 5, f. 54. 
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D R . M . A . M . K L O M P É Aantekeningen voor de opening 
van de tentoonstelling in Brielle 
op 14 maart 1972 

Graag heb ik gevolg gegeven aan de uitnodiging om de tentoonstelling te 
openen. Ik wil slechts een kort woord spreken. Het is immers aan degenen 
die op 1 april en 9 juli officieel de gebeurtenissen gaan herdenken om diep 
in de historie te duiken. 
Het is een goede gedachte geweest om bij dit vierde eeuwfeest deze tentoon
stelling in te richten. A l klaagt de heer Klok dan over het feit dat zoveel 
zaken verloren zijn gegaan die toch een zeer weerdevolle plaats op deze 
tentoonstelling zouden hebben gehad, wat hij bijeen heeft gebracht geeft ons 
toch een inzicht in de gebeurtenissen die wij dit jaar gaan herdenken. 
Graag wil ik een paar algemene opmerkingen maken. 
Door deze vier eeuwen heen is steeds opnieuw de herdenking van de inname 
van Brielle met grote allure herdacht onder aanwezigheid van leden van het 
Huis van Oranje. Het gaat ook nu over enige weken weer gebeuren. Begrij
pelijk, want dit feit is diep gegrift in de ziel van de natie. Het gaat immers 
over het veroveren van de staatkundige vrijheid. In Brielle, 1 april 1972 is 
daarvan het begin gemaakt. 
De Geuzen onder de Prins van Oranje zijn dan ook het symbool van die vrij
heid geworden. Lieve jongens waren het overigens niet, getuige een brief van 
Bloys van Treslong van 6 april 1972. 
'Geachte heren en regeerders van Brouwershaven, 
Wij delen U mede morgenochtend vroeg met schepen naar U toe te komen. 
Wij zullen U geen kwaad doen noch de burgers. Wij willen slechts papen, 
monniken, en alle schelmen, die heulen met de papen, molesteren. Omdat de 
meesten van ons have en goed hebben moeten verlaten, zullen wij ook hen, 
die onder dezelfde omstandigheden verkeren, geen enkel kwaad doen. 
Wanneer U niet wilt meewerken en U verzet, dan zullen wij onverwijld U 
gevangen nemen en de hele stad in brand steken. 
Geschreven op 6 april 1972.' 
Plunderend en brandschattend ging men rond. 
Maar dan de andere kant, Alva en zijn Spanjaarden, ook zij waren geen haar 
beter. Op 9 april richtten zij, toen zij Rotterdam binnentrokken, een bloed
bad onder de bevolking aan. U vindt daar iets over op de tentoonstelling. 
Zoals in iedere oorlog ging het hard toe en wekten geweld en onderdrukking 
tegengeweld op. 
Vroeger was het zo dat openbare en christelijke scholen de datum van 1 april 
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\4 72. f.Afê' 
Willem graaf van der Marck heer van Lumey als veroveraar van den Briel. 

(Alg. Rijksarchief 's-Gravenhage, Familiearchief van Wassenaar 1891 no. 28 XVIII b*, 
Tentoonstellingscatalogus van het Trompmuseum te Brielle no. 78.) 
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1572 behandelden en dat daarin werd geleerd wat er bij de inname van Den 
Briel was gebeurd. Op de R . K . scholen echter ging het om 9 juli, de dag 
waarop een aantal geestelijken uit Gorcum in Den Briel de marteldood von
den. 
Gelukkig denken wij daar vandaag anders over. Beide kanten, reformatori
sche en roomskatholieke christenen, zijn zich nu bewust dat wij ons allemaal 
moeten schamen. Beide kampen hebben een onchristelijk spel gespeeld met 
de geestelijke vrijheid. 
Op de tentoonstelling zult U kunnen zien hoe de Bloedraad van Alva in 
Brusel sententies uitvaardigde tegen lieden die naar zijn mening niet rechtge
lovig waren in de leer. Gevangenneming, confiscatie van goederen was daar 
aan de orde van de dag. 
En vergeten wij niet het lot van Angelus Merula. In de catalogus kunt U er 
alles over vinden. Theoloog van huis uit werd hij notaris in Brielle, kwam 
onder de indruk van de leer van Luther en Calvijn, kwam royaal uit voor 
zijn opvattingen die afweken van de leer van de roomskatholieke kerk en 
werd dan ook als ketter veroordeeld. Op weg naar de brandstapel stierf hij 
de natuurlijke dood. Vandaag zouden wij zeggen: hij kreeg waarschijnlijk een 
dodelijk hartinfarct. 
Alles bij elkaar niet zo'n schone bladzijde uit de geschiedenis van de rooms-
katholieken uit die tijd. 
Maar ook de andere zijde is niet schoon. Als ik dat zeg dan geldt dat even
eens voor het lot van de Martelaren van Gorcum die op 9 juli 1572 op order 
van de Geus Lumey werden opgehangen. 
Deze historie doet bij mij twee overwegingen bovenkomen. 
Allereerst dat wij hier het schoolvoorbeeld hebben hoe belangrijke historische 
gebeurtenissen tot standkomen door karakterfouten van een enkeling. 
De Prins van Oranje had gehoord van de gevangenneming van de Gorcumse 
Paters en stuurde een brief naar Lumey, er bij hem op aandringend dat men 
geloofsvrijheid zou eerbiedigen en de levens van deze mensen zou sparen. 
Willem de Zwijger was tolerant. 
De brief werd gebracht door een ondergeschikte figuur. Dat zinde Lumey 
niet. Hij ontstak in woede en liet de gevangenen meteen zonder verdere vorm 
van proces ophangen. Had hij een ander karakter gehad dan was het mis
schien anders gelopen. 
Een tweede overweging. De Gorcumse Paters werd in de verhoren gevraagd 
de reformatorische leer aan te hangen. Zij weigerden en waren bereid daar
voor de dood in te gaan. Bij Merula is het van de andere kant uit gezien 
precies hetzelfde. Ook hij wist dat de dood zou volgen wanneer hij zich niet 
hield aan de R K leer. 
Hoe zouden wij daar vandaag tegenover staan als ons dit overkwam? Is er in 
ons nog dat rotsvaste geloof dat ver uitgaat boven de vraag van leven of 
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dood? Een vraag die bij deze eeuwfeestviering het overdenken ten volle 
waard is. 

Dames en Heren, ik heb U met mijn overpeinzingen al reeds te lang opge
houden. U wilt nu de tentoonstelling zien. Ik complimenteer de heer Klok 
voor het vele werk dat hij heeft verzet om deze tentoonstelling tot stand te 
brengen. Ik spreek de wens uit dat velen haar zullen bezoeken, met het 
resultaat dat zij 

- zich opnieuw realiseren hoe belangrijk de staatkundige vrijheid van ons 
land is, wat men er vroeger voor over heeft gehad en welke verplichting 
dit vandaag ons oplegt, 

- met het resultaat ook, dat er dankbaarheid is dat vandaag, in het gezamen
lijk oecumenisch zoeken naar de kerk zoals Christus die gewild heeft, on
der de christenen meer respect en meer begrip is, zodat een aantasting van 
de geestelijke vrijheid, zoals deze ons van twee zijden uit de historie tege
moetkomt, tot het verleden kan behoren. 

En met deze wens verklaar ik de tentoonstelling voor geopend. 

Agenda 

B R I E L L E s c n e Compagnie, tracht aan de hand van 
Dinsdagmiddag 14 maart 1972 heeft me- schilderijen, prenten, voorwerpen en dia's, 
juffrouw dr. M . A . M . Klompé in het een beeld te geven van de verhouding Ne-
Trompmuseum te Brielle de tentoonstel- derland-Indië, in het bijzonder gedurende 
ling 'De helden van het eerste uur in 1572' de jaren van de V.O.C. 
geopend. Deze tentoonstelling duurt tot 2 Openingstijden: maandag t/m zaterdag 
september a.s. Openingstijden: dinsdag van 10 tot 5 uur; zondag van 11 tot 5 uur. 
t/m zaterdag van 10 uur tot 5 uur. 

Van 13 mei t/m 25 juni wordt in het Ge-
E N K H U I Z E N meentearchief, Matthenesserlaan 315 te 
Een andere herdenkingstentoonstelling Rotterdam een tentoonstelling gehouden 
'Enkhuizen 1572' is in het Zuiderzeemu- 'Kaart en landschap rond Rotterdam, 
seum daar ter stede te bezichtigen van 21 1500-1972'. Uit de inhoud: 
maart-1 november 1972. Openingstijden: Kaarten, luchtfoto's en andere afbeeldin-
maandag t/m zaterdag van 10 uur tot 5 gen van het landschap in de wijde omge-
uur. Zon- en feestdagen van 12 uur t/m ving van Rotterdam; dokumenten die op 
5 u u r - de vorming of beschrijving van het land

schap betrekking hebben. 
T W E E M A A L R O T T E R D A M De facsimile-uitgave van de z.g. 'Kaart 
In het Historisch Museum, te Rotterdam- van de Drie Schieën' uit het begin van de 
Zuid, zal van 8 april tot 5 juni 1972 een 16e eeuw door het Hist. Genootschap 'Ro-
tentoonstelling worden gehouden, ge- terodamum' i.v.m. het 25 jaar bestaan van 
naamd Rotterdam en Indiè. dit genootschap vormt de aanleiding voor 
Deze tentoonstelling met als middelpunt deze tentoonstelling, 
vijfendertig 17de eeuwse en 18de eeuwse, Openingstijden maandag t/m vrijdag van 
door het Rijksmuseum te Amsterdam aan 10-17 uur; zondag en le pinksterdag van 
het Historisch Museum te Rotterdam 13-17 uur en zaterdagen en maandag 15 
overgedragen, geschilderde portretten van mei gesloten, 
bewindhebbers der Verenigde Oostindi- Toegangsprijs is gratis. 
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c.HOEK Een vorm van liefdadigheid 
in de middeleeuwen 

In de handschriftenverzameling van het Rijksarchief te Utrecht, inventaris 
no. 371, bevinden zich stukken, afkomstig van de zeventiende eeuwse oud
heidkundigen, de gebroeders Abraham en Cornelis Booth. 
Hierbij komt een laat middeleeuws afschrift voor, van een akte d.d. 27-1-
1343, welk afkomstig is van de oudheidkundige Aernout van Buchell (1565-
1641), wiens verzameling in het bezit van genoemde broers is gekomen en 
in particulier bezit is gebleven tot 4-4-1900, toen de gehele collectie in op
dracht van de erfgenamen van jonkheer M . P. Smissaert bij Fred. Muller en 
Co. te Amsterdam werd geveild. 
Aernout van Buchell heeft veel particuliere archieven geraadpleegd, afge
schreven of aantekeningen er uit gemaakt en verwierf hierbij vaak stukken 
uit deze archieven, die voor de eigenaar geen zakelijke waarde meer hadden. 
Zo raadpleegde hij ook het archief van de heer van Assendelft, dat onder 
meer het huis- en heerlijkheids archief van de heren van Cralingen en van 
hun erfgenamen uit het geslacht van der Lecke en van Kijfhoek bevatte. 
Van de stukken, die hij hierbij verwierf, behoren onder andere nog een aan
tal charters in de handschriftenverzameling van de derde afdeling van het 
Algemeen Rijksarchief (inv. no. 502, 503, 510, 514, 516, 517, 519 en 522) 
afkomstig uit de vroegere collectie Booth. (Het charter no. 519 is indertijd 
op mijn verzoek in bruikleen gegeven aan het Gemeentearchief te Rotterdam, 
waar het in het heerlijkheidsarchief van Cralingen is geplaatst). 
De tekst van het te Utrecht aanwezige afschrift luidt: 

'Ic Gillis van Cralingen doe kond ende kennelic allen luyden dat ic gelooft 
hebbe ende love den ospitale in Rotterdamme inde eere Goedes ende Onser 
Vrouwen eeweliken te houden een ghelde coe somertijts onder mine melke 
coyen off onder mijn ghele vee die de gasthuysmeesters van den ospitale 
voirnoomt, die nu sien off hier namaels wesen sellen, copen ende mij off 
mijnen nacomelingen senden, die wonachtig is off wesen sel te Honincghen, 
tote der armer behoef wintertijts, die in desen ospitale voirnoomt wesen sel
len. Ende om dat ic Gillis voirnoomt dit vaste ende stade wille houden ende 
hebben gehouden van mij ende van mijnen nacomelingen, zoe heb ic desen 
brief besegeit met mijnen segel. Gegheven smaendaghes na sinte Pauwels-
dach conversio int jaer ons Heeren M IIIc drie ende viertich.' 

Gilles van Cralingen belooft dus ieder jaar op zijn kosten een koe te laten 
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weiden, die tegen de winter geslacht wordt ten behoeve van de armen in het 
gasthuis te Rotterdam. 
De gasthuismeesters moeten wel in het voorjaar de koe zelf kopen. Deze ver
plichting blijft eeuwig rusten op diegene van zijn nakomelingen, die eigenaar 
zal zijn van het kasteel Honingen te Kralingen. Inderdaad regelen zijn beide 
zoons Oetgier en heer Willem van Cralingen op 31 mei 1364 de scheiding 
van alle goederen en lasten, die zij gemeenschappelijk bezitten. Hierbij ont
vangt Oetgier niet alleen onder meer het huis te Honingen, maar bovendien 
de verplichting tot het weiden van een koe ten behoeve van het gasthuis te 
Rotterdam. (Origineel in het heerlijkheidsarchief van Kralingen.) 
De oorspronkelijke brief heeft berust in het gasthuisarchief, maar is daaruit 
sedert lang verdwenen. De gasthuismeesters zullen op een gegeven ogenblik 
de heer van Kralingen hebben moeten wijzen op zijn verplichting tegenover 
het gasthuis en hem hierbij het gewaarmerkte afschrift van het origineel heb
ben doen toekomen, dat op deze wijze in het heerlijkheidsarchief kwam en 
bleef totdat van Buchell het er uit lichtte. Het ware te wensen dat het afge
dwaalde stuk op grond van het herkomstbeginsel weer geplaatst wordt in 
het heerlijkheidsarchief. 
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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 provincie Zuid-Holland te be
vorderen door middel van publikaties en het organiseren van excursies naar voor de ge
schiedenis van dit gebied belangrijke plaatsen, dit in combinatie met lezingen en rond
leidingen door deskundigen. 
De Stichting Contactcentrum, opgericht in 1967, stelt zich ten doel voorlichting te geven 
aan en contact te leggen tussen de aktieve beoefenaars van de lokale en regionale ge
schiedenis 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 pas
sieve geschiedbeoefenaar, 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 STU
DIËN 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 ontvan
gen wel de reeds verschenen nummers van H O L L A N D , voor zover voorradig, niet de 
reeds verschenen H O L L A N D S E STUDIËN. 

Historische Vereniging voor Zuid-Holland: gewone leden ƒ 15,- per jaar, 
combinatieleden ƒ 1 2 - per jaar, gemeenten, waterschappen enz. ƒ 45 - per 
jaar, gemeenten met minder dan 3000 inwoners ƒ 30,- per jaar. 
Stichting Contactcentrum: aangeslotenen ƒ 15,- per jaar. 

Contributiebetalingen: Voor de Historische Vereniging voor Zuid-Holland: 
postgiro 339121 t.n.v. de penningmeester van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland, Oostvoorne. Voor de Stichting Contactcentrum: postgiro 9013 
t.n.v. Algemene Bank Nederland, Breestraat, Leiden, met vermelding 'Con
tactcentrum', rekeningnummer 56 66 32 748. Combinatieleden van de His
torische Vereniging voor Zuid-Holland betalen de contributie aan de pen
ningmeester van hun plaatselijke vereniging. 

Ledenadministratie: De penningmeester van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland: I. Kuyper, Kamperfoelielaan 15, Oostvoorne. De penning
meester van de Stichting Contactcentrum: H . M . van den Heuvel, Boshuizer-
laan 11, Leiden. 

Losse nummers van H O L L A N D , voor leden ƒ 3 - , voor niet-leden ƒ 4,-, 
dubbelnummer, resp. ƒ 4,- en ƒ 5 - , zijn verkrijgbaar door storting op post
giro 424780 ten name van Uitgeverij J. H . Gottmer te Haarlem, onder ver
melding van de gewenste aflevering. De prijzen zijn inclusief portokosten. 



Druk: Drukkerij Amicitia, Bloemendaal 


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.
	37.
	38.
	39.
	40.

