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Ten geleide 

Deze aflevering is opgedragen aan drs. J. Fox wegens zijn grote 
verdienste voor de geschiedbeoefening in Holland door zowel 
vakhistorici als amateurs. Zestien vrienden en relaties uit zijn 
ambtelijke loopbaan droegen een artikel bij over een onderwerp 
met betrekking tot de Hollandse geschiedenis. 
De samenstelling was in handen van een redactie ad hoe, bestaande 
uit leden en vaste medewerkers van de redactie van Holland en 
medewerkers van de Derde Afdeling van het Algemeen 
Rijksarchief. 
Zonder de ruime financiële steun, verstrekt uit het N.O.T.-fonds 
door bemiddeling van de Algemene Rijksarchivaris mr. A . E. M . 
Ribberink zou de uitgave van deze bundel niet mogelijke zijn 
geweest. 
Vanuit de hierna geschetste dienstvaardigheid heeft de heer Fox ook 
door middel van zijn redacteurschap van dit tijdschrift veel 
bijgedragen aan de Hollandse geschiedenis. De redactie prijst zich 
dan ook gelukkig, dat zijn afscheid van de Rijksarchiefdienst niet 
het einde betekent van het redactielidmaatschap van de heer Fox. 

Drs. H. M . Brokken 
Drs. P. A . Henderikx 
Mr. R. Huybrecht 
Drs. Th. M . Koornwinder-Wijntjes 
N . Plomp 
Mr. J. H . Rombach 
Drs. F. W. J. Scholten 
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DOCTISSIMO, V I R T V T E ET ERVDITIONE PRAESTANTI VIRO DOMINO 
JOH. F O X 

Deze aflevering van het tijdschrift Holland wordt opgedragen aan één van zijn 
redacteuren, de rijksarchivaris drs. Joh. Fox, die op 14 maart 1979 vijf en zestig jaar 
wordt en op grond van steeds meer omstreden, maar nog steeds niet veranderde 
voorschriften 's Rijks archiefdienst moet verlaten. 
De ambtelijke loopbaan van de vertrekkende rijksarchivaris vertoont op het eerste 
gezicht weinig opvallends: hij deed een eindexamen gymnasium cx te Zeist en 
studeerde geschiedenis te Utrecht, waar hij in 1942 een doctoraal examen aflegde. 
Hij vervulde een stage aan het gemeente-archief van Utrecht en nam zoals de meeste 
leden van onze generatie in tijden, dat het moeilijk was om aan de slag te komen, 
een baantje aan, dat hij uit roeping niet gekozen zou hebben: archivaris bij de 
A N W B , toen wellicht nog meer wielrijdersbond dan nu, maar toch een vreemde 
werkgever voor een zó befaamd en voor mij nauwelijks bij te houden voetganger als 
Fox. 
In januari 1949 deed Fox een opvallend goed archivarisexamen en in hetzelfde jaar 
werd hij benoemd tot adjunct-chartermeester bij het Algemeen Rijksarchief, geplaatst 
bij de derde afdeling (Zuid-Holland). Vrijwel geheel op eigen kracht verwierf Fox zich 
in een hoog tempo een excellente kennis van de zo omvangrijke en gecompliceerde 
archieffondsen van Holland. 
Hij werd in 1951 bevorderd tot chartermeester, in 1957 tot chartermeester eerste 
klasse. Vanaf de 'heropening' van de Rijksarchiefschool in 1955 was Fox aan die 
instelling docent in de vaderlandse geschiedenis en staatsinstellingen. Voor het 
laatstgenoemde vak vervaardigde hij in enkele jaren een voortreffelijke syllabus, die 
hij tot mijn woede nooit heeft willen publiceren. Toen ik in 1967 het vak archivistiek 
in de staatscommissie voor de archiefexamens moest overnemen, nam Fox in de 
commissie de paleografie voor zijn rekening. Menigeen, die gehoord had dat ik wel 
eens een woordje voorzei, zal zich met vrees en beven herinneren hoe exact Fox zijn 
aandeel in de examens afnam, even exact als hij enige jaren later eens in een 
vergadering van vakgenoten uitlegde, wat er allemaal voor principiële fouten werden 
aangetroffen in de door de examenkandidaten ingeleverde werkstukken. Het waren 
uitingen van een man die het zichzelf nooit gemakkelijk maakte en daaraan een recht 
ontleende, dat niemand gewaagd zou hebben hem te ontzeggen. 
In 1965 ging de rijksarchivaris mr. B. van 't Hoff, één van de oprichters van de 
Historische Vereniging Holland en van dit tijschrift, met pensioen, en wat iedereen 
terecht verwachtte: Fox werd rijksarchivaris van de afdeling waar hij sedert 1949 
werkzaam was onder het motto: 'Een archivaris is als wijn: hij wordt beter als hij niet 
te veel verplaatst wordt'. 
En wanneer onze vriend Fox nu denkt 'Voila ce que 1'on dit de moi / Dans la 
Gazette de Hollande', dan past ons nog de vraag wat Fox de vriendschap van vele 
vakgenoten en de algemene waardering van de liefhebbers en beoefenaars van de 
gewestelijke en plaatselijke geschiedenis van Holland heeft doen verwerven. Zijn 
onkreukbaar karakter, zijn immer correct optreden, zijn geestdrift voor zijn vak, een 
bezieling die men tegenwoordig helaas zo vaak als vakidiotisme hoort uitschelden, 
zijn geen epitheta ornantia, zij karakteriseren zijn persoon. Maar de meest opvallende 
eigenschap van onze vriend is wel, dat nooit tevergeefs iemand zich tot hem richtte 
met de woorden van de psalmist: Laat uwe hand mij te hulpe komen. Veel wat wij 
van zijn grote kennis mochten verwachten is in zijn vaardige pen gebleven, omdat hij 
voortdurend klaar stond voor een ander - en het is deze doeltreffende hulp
vaardigheid, die hem recht geeft op de welgemeende erkentelijkheid van velen, die er 
gebruik - en ik aarzel niet te zeggen soms misbruik - van hebben gemaakt. 
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Voor iemand als schrijver dezes, die zich altijd meer door de wereld heeft geslagen 
onder het motto 'al te goed is buurmans gek', is de geest der dienstvaardigheid, die de 
apostel ons voorhoudt (Rom. 8 : 15) en waaraan Fox eigenlijk zijn wetenschappelijke 
carrière heeft opgeofferd, een voorwerp van voortdurende bewondering. Vanuit die 
bewondering wensen zijn mederedacteuren van Holland door de opdracht van deze 
aflevering blijk te geven. 
De uitspraak van de Prediker (9 : 4): melior est canis vivus leone mortuo vertalen wij 
voor deze gelegenheid met: 'de levende Fox is beter dan de afgetreden rijksarchivaris'. 
Zijn dienstbetoon als rijksarchivaris zal door anderen overgenomen moeten worden. 
Als hooggewaardeerd vriend hopen wij hem nog lang in ons midden te houden. 

J. L. van der Gouw 
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Het Sint Maartensrecht bij Delft 

C. Hoek 

In 1944 publiceerde dr. J. F. Niermeyer een 
verhandeling over Delft en Delfland, waarin hij 
de geschiedenis van een grafelijk domein 
reconstrueerde1. Van een hof, die in de twaalfde 
en dertiende eeuw in drie delen uiteenviel, n.1. in 
de stad Delft met het erbij behorende poortland; 
in de Vrijenban, waar de landgebruikers geen 
verplichtingen, voortspruitende uit onvrijheid, ten 
opzichte van de graaf als hofheer hadden. Hierin 
lagen ambachten als Ruiven, het Vrouwenrecht, 
Biesland, het Abtsrecht en het Sint Maartens
recht. Ten derde in het resterende hofgebied, 
waar de bevolking wel tot de hofdienst verplicht 
was en ook andere relicten van onvrijheid van de 
gebruikers van het land aanwezig waren. 
Het kaartje dat deze toestand omstreeks 1400 
weergeeft door verschillende arceringen en 
waarbij de genoemde ambachten van de rest van 
de Vrijenban zijn onderscheiden, stoelt ten dele 
op laat vijftiende- en vroeg zestiende-eeuwse 
kaarten en achttiende- en negentiende-eeuwse 
gegevens. Het valt op verschillende punten te 
verbeteren en aan te vullen met de gegevens van 
de kohieren van de tiende penning van dit gebied 
uit 1561. Dit gaat echter buiten het bestek van dit 
opstel. Wel van belang is de twijfel van 
Niermeyer of de Vrijenban inderdaad ontstaan is 
uit de jongst ontgonnen gebieden, toen het 
hofstelsel sedert de twaalfde eeuw ophield te 
functioneren. Dit op grond van het aan de abdij 
van Egmond toebehorende Abtsrecht, dat voor
kwam in een goederenlijst in een nu verdwenen 
cartularium, het z.g. liber sancti Adalberti. Deze 
lijst stelt z.i. de staat van de abdijgoederen tijdens 
abt Adalhard (1105-1120) voor en is ten dele 
door hem afgedrukt. Hierin wordt te Overschie 
vermeld: iuxta Scie duo mansus Adaloldi IX 
uncias. De verwerving van dit laatste bezit, 52 
morgen land in de polder Schieveen, vindt echter 
pas plaats tijdens abt Franco (1182-1206)2. De 
lijst blijkt dus in deze vorm jonger te zijn dan 
door Niermeyer is aangenomen en kan niet als 
bewijsplaats dienen. 

Toch was de twijfel terecht. Er is een twaalfde-
eeuwse bron, die wel een datering oplevert. Dit is 
het z.g. gravenregister, bewaard in een editie, die 
in de jaren 1125-1130 tot stand kwam. Volgens 
dit register schenkt graaf Floris I (13-1-1049 tot 
9-5-1061) met zijn vrouw Gheertrudis aan de 
abdij o.a. iuxta Delf X mansus, ex altera parle 
Delf VIIII'A mansus. De echtheid van deze 
schenking is door geen van de vele historici, die 
de Egmondse geschiedenisbronnen aan een 

kritisch onderzoek hebben onderworpen, 
betwijfeld, zodat wij mogen stellen dat deze 
tussen 1050 en 1060 plaatsvond3. 
De 9'/2 hoeve land langs het kanaal de Delf, dat 
later de Schie wordt genoemd, liggen ten westen 
hiervan in twee percelen, die door het Sint 
Maartensrecht worden gescheiden. In de lijst uit 
omstreeks 1200, die door Niermeyer is gebruikt, 
is de grootte van deze percelen verminderd tot 
9 hoeven, dus een halve hoeve (circa 15 morgen) 
kleiner geworden. 
De drie percelen grenzen in het oosten aan de 
Delf. Het Sint Maartensrecht grenst in het westen 
aan de Zouteveense weg en de Gaag te Schip
luiden, het ten zuiden gelegen perceel ten dele 
aan deze weg en ten dele aan een op de weg 
aansluitende kronkelende sloot, die deel heeft 
uitgemaakt van het natuurlijke kreekstelsel de 
Keene. Een ander watertje van dit stelsel vormt 
bij de Tanthofkade een deel van de zuidgrens van 
dit perceel. 
Het derde perceel daarentegen eindigt even ten 
westen van de Tanthofkade, zodat de vraag zich 
opdringt, of wij hier nog wel de elfde-eeuwse 
toestand terugvinden en of hier een halve hoeve 
verdwenen is in de loop van de twaalfde eeuw. 
Graaf Willem I geeft in een ongedateerde 
oorkonde (tussen 3-10-1206 en 28-8-1215) aan de 
abdij van Egmond fiscale voorrechten voor de 
bewoners van haar land in Popteswolde, d.w.z. 
van de twee hier besproken percelen van het 
Abtsrecht4. Opmerkelijk is, dat de graaf zegt in de 
aanhef, dat de schenking plaatsvindt in 
remissionem peccatorum meorum necnon patris 
et matris mee et omnium predecessorum 
meorum. De abdij was kennelijk te kort gedaan 
tijdens zijn vader graaf Floris III (1157-1190). Dat 
diens echtgnote ook wordt genoemd, kan 
betekenen dat zij gegoed was aan de Hof van 
Delft, zoals haar kleindochter Ricardis, overleden 
in 1262. Zij zelf leeft nog in 1205, zodat zij na de 
dood van haar man hier zaken bevestigd of 
geregeld kan hebben. 

1 J. F. Niermeyer, Delft en Delftand. Leiden 1944. 
2 O. Oppermann, Fonles Egmundenses. Utrecht 1933, 

blz. 92. 
3 A . C. F. Koch, Oorkondenboek van Holland en 

Zeeland. 's-Gravenhage 1970, nr. 88, kopnoot. 
4 Als noot 3, nr. 355. 
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1 Het Sint Maartensrecht en het 
aangrenzende Abtsrecht aangegeven 
op de kaart van Delfland door de 
landmeters Kruikius, 1712. 

Tijdens de regering van Floris III wordt het 
graafschap Holland in 1164, 1170 en 1173 
geteisterd door grote overstromingen, waarvan de 
eerste en ten minste een van de beide laatste grote 
schade rond de Maasmond aanrichten tot diep in 
Delfland via de laag gelegen landen langs het 
Gantel- en Lierstelsel. Het water bereikt ook het 
westelijk deel van de Hof van Delft, o.a. in de 
omgeving van Schipluiden, waar het overlast 
veroorzaakt, totdat omstreeks 1175 het Lierstelsel 

afgedamd wordt tussen Maasland en Naaldwijk. 
Langs de westzijde van de Hof is dan reeds ter 
bescherming van deze de Tanthofkade aangelegd, 
waarbuiten een deel van de hoflanden is blijven 
liggen. Na 1175 heeft de graaf deze laatste landen 
niet zelf meer in exploitatie genomen, maar deze 
aan particulieren tegen een erfpacht of tijns 
uitgegeven, groot ongeveer tweederde schelling of 
8 denier per morgen per jaar. Dit bedrag is veel 
hoger dan de z.g. recognitie tijns van een denier 
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per hoeve, die elders in het begin van de twaalfde 
eeuw bij landuitgifte moet worden betaald5. Zelfs 
als wij niet uitgaan van een hoeve van 30 morgen, 
die dan 240 denier of 1 pond zou moeten 
opbrengen, maar van een hoeve van 16 morgen, 
dan is de tijns hier toch 128 maal zo groot. 
Hiernaast wordt een groot deel van dit gebied als 
ambachtsheerlijkheden uitgegeven, b.v. Dorp aan 
de burggraven van Leiden en Hodenpijl aan een 
geslacht, dat zich naar deze ambachtsheerlijkheid 
gaat noemen. Hierbij ontvangen de ambachts
heren tevens de tijns, elders in Schipluiden 
behoudt de graaf deze, n.1. 50 schelling per jaar6. 
Het is mogelijk dat land, dat in deze tijd door de 
graaf in leen wordt uitgegeven, tijnsvrij is. 
Omstreeks deze tijd wordt ook tussen Schipluiden 
en de Hoorn de Gaag dwars door de landen 
gegraven. Ten westen van deze is nog een restant 
van de westelijke grens van de oorspronkelijke 
ontginning te vinden, n.1. de Voddijk. Deze loopt 
vanaf de kerk van Schipluiden door de landerijen 
tot dicht bij de Woudse weg, waarmede hij door 
een voetpad is verbonden. 

Naar het zuiden hebben wij de voortzetting reeds 
ten oosten van de Gaag als de westgrens van het 
Sint Maartens- en Abtsrecht gevonden. Mogelijk 
is de graaf in het einde van de twaalfde eeuw bij 
de heruitgave van het land wat al te vrijmoedig 
omgesprongen met land van derden, b.v. met het 
noordelijkste perceel van het Abtsrecht. 
De tot nu toe nog duistere ontginnings
geschiedenis van de Hof van Delft wordt iets 
duidelijker. Deze Hof viel wel onder één 
hofgerecht, zoals Niermeyer stelt, maar is niet uit 
één landbouwbedrijf, teruggaande op ontginning 
uit één centraal punt, ontstaan. 
Er is op meerdere plaatsen afzonderlijk 
ontgonnen, b.v. te Abtswoude tussen de Voddijk 
en de Delf. Deze laatste is gegraven om aan de 
oostzijde het water van de aangrenzende wildernis 
af te voeren naar de Leede, een natuurlijk water, 
dat via de kreek de Schie een deel van de 
natuurlijke afwatering verzorgde. 
Een tweede ontginning ligt ten oosten van de Delf 
tot aan de Overgauwse weg en een derde ter 
plaatse van de latere stad Delft, op gelijke wijze 
naar het oosten opstrekkende. Ten behoeve van 
deze laatste ontginning is de Delf naar het 
noorden verlengd. Tussen de ontginningen liggen 
stroken wildernis, die min of meer wigvormig 
zijn, doordat de ontginningen niet precies 
evenwijdig aan elkaar zijn uitgezet. Deze stroken 
zijn in een later stadium ontgonnen, maar zijn 

door hun vorm in de verkaveling herkenbaar. Het 
in de dertiende eeuw als leen uitgegeven ambacht 
Ruiven is zo'n strook. 

Het Sint Maartensrecht is 146 morgen groot, 
waarvan er 50 ten westen van de Tanthofkade 
liggen, en behoort aan het kapittel van de Dom, 
de Sint Maartenskerk te Utrecht. Dit bezit er niet 
alleen de grond, maar ook de rechtspraak en geeft 
het in de dertiende eeuw in erfpacht uit. Zo volgt 
op 12 mei 1294 Jan van Dorp zijn vader Arent 
van Dorp als pachter op. Hierbij blijkt dat hij 
zelf de 50 morgen in Schipluiden gebruikt en de 
overige 96 morgen aan 5 anderen verpacht heeft7. 
De boerderij, die het centrum van het door Jan 
van Dorp gebruikte deel was, wordt in het einde 
van de veertiende eeuw door diens erfgenamen 
veranderd tot een kasteelachtig complex, de 
Kenenburg. Een deel van deze boerderij is 
aangetroffen tijdens opgravingen op het terrein 
van de Kenenburg en gaat terug tot omstreeks het 
jaar 1200. Hieronder bevinden zich sporen van 
een oudere middeleeuwse bewoning, die dichter 
bij de Gaag heeft gelegen en ten gevolge van 
waterlast tot een einde lijkt te zijn gekomen, 
gezien de slibafzettingen in de ertoe behorende 
afvalkuilen. Het jongste aardewerk dat hier 
voorkomt bestaat uit Paffrath kogelpotten en 
Andennewaar, vergezeld van Pingsdorf aardewerk, 
uit het midden van de twaalfde eeuw. Het oudste 
dateert uit de tijd rond het jaar 1000. Een groot 
deel van dit laatste woonerf is echter verdwenen 
bij de aanleg van de brede grachten van de 
Kenenburg. Deze bescheiden archeologische 
waarnemingen bevestigen de datering van de gift 
aan de abdij van Egmond in het midden van de 
elfde eeuw. 

5 H . van der Linden, De Cope. Assen 1955, blz. 176 
e.v. In ontginningen uit het einde van de dertiende 
eeuw bedraagt de pacht 12 schelling per morgen, 
blz. 225 

6 H . G . Hamaker, Rekeningen der Grafelijkheid van 
Holland onder het Henegouwsche Huis. Utrecht 
1875, deel 1, blz. 116. 

7 F. Ketner, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht. 
Deel 5, nr. 2627 en 2628. 
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De vraag rest nu, hoe oud is het Sint Maartens
recht en hoe heeft de Utrechtse kerk dit bezit 
verworven. Het is duidelijk, dat de schenker 
behoord moet hebben tot de eigenaar van de Hof, 
dat wil zeggen tot het Hollandse gravenhuis of 
diens rechtsvoorgangers. Het is plausibel, dat deze 
schenking aan die aan de abdij vooraf gaat. Dit 
moet n.1..de reden zijn dat deze laatste uit twee 
niet naast elkaar gelegen percelen bestaat. 
De verstandhouding tussen de graven en het 
bisdom Utrecht is in de tweede helft van de 
tiende en de hele elfde eeuw slecht. De koning 
Otto I heeft n.1., te beginnen in 944, aan de 
Utrechtse kerk een groot aantal rijkslenen 
geschonken, die door het kinderloos overlijden 
van Radbod, de laatste mannelijke vertegen
woordiger van de oudste tak van de familie, 
waarvan het gravenhuis de jongere tak vormde, 
aan het Rijk waren teruggevallen. 
Het is niet waarschijnlijk dat de graven nog meer 
goed aan de Utrechtse kerk zouden schenken, die 
in hun ogen reeds zoveel oud familiebezit had 
opgeslokt. En ook niet dat dit in de periode 1061 
tot 1076 is gebeurd, toen de graven verdreven 
waren en het noordelijke deel van hun gebied aan 
het bisdom en het zuidelijke aan hertog Godfried 
van Nederlotharingen werd toegewezen. Na de 
dood van hertog Godfried in 1076 komt de graaf 
weer terug en zal beslist niet door deze gedane 
schenkingen aan de Utrechtse kerk hebben 
erkend. 

Dit is de reden om ons onderzoek in de eerste 
helft van de tiende eeuw voort te zetten. Op 
1 april 948 bevestigt koning Otto de kerk van 
Utrecht in de goederen die zij bezit tussen 
Dorestad, dat dan reeds Wijk heet, en de zee. 
Deze goederen worden in de oorkonde zelf niet 
gespecificeerd, maar staan vermeld in een lijst, die 
hiertoe is opgesteld en waarvan de tekst bewaard 
is gebleven8. Nu zal het geen toeval zijn, dat 
binnen drie jaar, nadat de moeilijkheden tussen 
de grafelijke familie en de Utrechtse kerk zijn 
begonnen, deze akte is uitgevaardigd, die blijkens 
de lijst uitsluitend betrekking heeft op het gehele 
gebied, waar tot kort daarvoor beide takken van 
de familie heersten. Niet in de lijst komen de 
door koning Otto zelf in 944 geschonken lenen 
van Radbod voor, maar met beide oorkonden van 
de regerende koning stond Utrecht zeer sterk'. 
In verband hiermede moeten wij eraan 
herinneren, dat graaf Dirk I, het hoofd van de 
jongste tak, in 939 aan de mislukte opstand tegen 
Otto I, koning van het Oost Frankische rijk, heeft 

deelgenomen. In de veertiger jaren van de tiende 
eeuw zien wij hem dan uitsluitend optreden als 
getuige in oorkonden, die uitgevaardigd zijn in 
het West Frankische rijk, waarvan zijn graaf
schappen geen deel uit maken10. Waarschijnlijk 
vertoeft hij daar in ballingschap. 
In de lijst van de Utrechtse goederen komt voor: 
In Masalandae omnis decima sancti Martini, 
d.w.z. dat een tiende van heel Maasland aan de 
Sint Maartenskerk toekomt. D. P. Blok heeft erop 
gewezen, dat wij hier waarschijnlijk te doen 
hebben met een koningsdomein11. Pippijn II, 
overleden in 714, schenkt aan het jonge bisdom 
een tiende deel van de er binnen gelegen, recht
streeks ten behoeve van de koning geëxploiteerde, 
ontgonnen domeinen. Deze schenking wordt door 
zijn opvolgers Karei Martel en Karloman 
aangevuld en op 23 mei 753 door Pippijn de 
Korte bevestigd. Wat is nu het domein Maasland? 
In de tweede helft van de tiende eeuw wordt een 
graafschap van die naam genoemd, dat 
gereconstrueerd is door J. K . de Cock 1 2. Dit 
gebied is echter een jongere bestuurseenheid, 
waarbinnen meerdere koningsdomeinen lagen, 
o.a. de in 985 vermelde villa Sunnimeri. Wij 
moeten derhalve naar een kleiner gebied zoeken. 
In het latere gebied van het ambacht en van de 
parochie Maasland met inbegrip van De Lier, 
Dorp en Schipluiden, die er van zijn 
afgescheiden, blijken de grond, de kerk, de 
tienden en de visrechten in handen van de graaf 
te zijn. Het collatierecht wordt door hem in 1241 
aan het Duitse huis geschonken, dat hiermede 
ook collator wordt in de parochies De Lier en 
Schipluiden, wanneer deze van Maasland worden 
afgesplitst. De tienden blijven grafelijk en worden 
verpacht of in leen uitgegeven. Het land dat 
ingesloten wordt door de Maas, Spartelvaart -
West Gaag - Oost Gaag, Vlaardinger vaart en 
Boonervliet wordt rechtstreeks door de graaf 

8 D. P. Blok, 'Het goederenregister van de Sint 
Maartenskerk te Utrecht', in: Mededelingen 
Naamkunde, Amsterdam 1957, blz. 89-104. 

9 Als noot 3, nr. 32. 
10 Als noot 3, nr. 30, 31, 33 en 35. 
11 D. P. Blok, De Franken in Nederland. Bussum 1974, 

blz. 75-79. 
12 J. K . de Cock, 'Die Grafschaft Masalant', in: 

Miscellanea mediaevalia in memoriam Jan Frederik 
Niermeyer, Groningén 1967, blz. 105-112. 
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geëxploiteerd, sedert de dertiende eeuw bij stukjes 
en beetjes onder leenverband verkocht en is 
tijnsvrij. In het overige gebied wordt wel tijns aan 
de graaf betaald, behalve waar de tijns als ambts
gevolg met de ambachten mee in leen is 
uitgegeven, zoals b.v. in 1281 in De Lier. In het 
noorden sluiten de Hof van Delft, Pijnakker en 
het Woud op Maasland aan en is het beeld 
hetzelfde. Het collatierecht van Delft en het 
Woud zijn in de tweede helft van de dertiende 
eeuw door de graaf in leen uitgegeven en dat van 
Pijnakker wordt in 1258 door Floris de Voogd 
aan de abdij Koningsveld geschonken. De tienden 
zijn in leen uitgegeven en waar hiaten in het 
grondbezit zijn, gaan deze terug op schenking 
door leden van het grafelijke huis, b.v. 9 hoeven 
aan de abdij van Rijnsburg, 10 hoeven aan de 
abdij Koningsveld en 1 hoeve aan het Duitse 
Huis, of op het uitgeven van lenen, vooral te 
Ruiven en het Woud. 
Het lijkt dat wij hier te doen hebben met één 
groot domein, dat ook kerkelijk één eenheid 
vormde, een 'oer'parochie. Deze indruk wordt 
nog sterker als wij de oudste, later opgedeelde, 
aangrenzende parochies hiermee vergelijken. 

De kerk van Vlaardingen wordt omstreeks 725 
vermeld, komt kort hierna in het bezit van de 
abdij van Echternach en blijkt in de dertiende 
eeuw de parochies Vlaardingen, Kethel, 
Overschie, Schiedam en Berkel te omvatten13. 
De ten oosten van Vlaardingen gelegen kerk 
Rotta komt in het begin van de elfde eeuw aan 
het klooster Hohorst, de latere Sint Paulus abdij, 
en omvat Rotterdam, Hillegersberg, Kralingen, 
Bleiswijk, Zevenhuizen en Moerkapelle14. Twee 
grote parochies, die zich naar het noorden 
uitstrekken tot aan een natuurlijke grens in het 
veenlandschap, n.1. de plaats waar dit het hoogst 
ligt en de natuurlijke waterscheiding vormt tussen 
twee landschappen. Het ene watert af naar het 
noorden op de Oude Rijn en het andere op het 
kreekstelsel ter plaatse van de latere Nieuwe 
Maas. Deze waterscheiding is in de veertiende 
eeuw gefixeerd door de aanleg van een kade tot 
de landscheiding tussen de hoogheemraad
schappen Delfland en Schieland in het zuiden en 
Rijnland in het noorden. 
Langs de kust ligt een soortgelijke .parochie 
Masemunster, in de dertiende eeuw opgedeeld in 
's-Gravenzande, Monster en 's-Gravenhage. Ook 
hier ligt de noordgrens op de plaats waar de 
landscheiding de geestgronden bereikt. Tussen 

Masemunster en Maasland-Delft ligt de parochie 
Hunsele, in de dertiende eeuw verdeeld in 
Naaldwijk en Wateringen15. Of Rijswijk en 
Voorburg ook deel van Hunsele hebben 
uitgemaakt valt niet te bewijzen; zij zijn in 
vergelijking met de andere parochies zeer klein en 
kunnen moeilijk elk een oerparochie zijn. De 
grenzen tussen deze oude parochies onderling lopen 
öf langs kreken öf over de natuurlijke 
waterscheidingen tussen deze. Ten westen van De 
Lier - Schipluiden - het Woud is deze in het 
veen aangegeven door een gegraven grenssloot de 
Zwet. Van de vijf behandelde parochies hebben er 
drie bewijsbaar dezelfde noordgrens, die ook de 
noordgrens is van Pijnakker, n.1. de land
scheiding. Daar binnen het hele gebied van 
Maasland tot en met Pijnakker de collatierechten 
en de tienden in één hand zijn, menen wij aan te 
mogen nemen hiermede een vierde oerparochie te 
hebben gevonden. 
Deze oudste parochies lijken, wat hun grenzen 
betreft, samen te vallen met de wildernis, die bij 
het ontgonnen domein behoorde, waarop de kerk 
was gesticht. Dit zijn eigen kerken, die het 
eigendom waren van de bezitter van het domein, 
hetzij de koning, hetzij een particulier. Zo 
beschikt omstreeks 725 niet de koning, maar 
Heribald over de kerk van Vlaardingen, en in het 
eind van de negende eeuw een lid van het 
grafelijke huis over die van Rotta. 
Op 25 augustus 985 ontvangt graaf Dirk II van de 
koning een aantal domeinen ten vrij eigen, die hij 
voordien van deze in leen hield 1 6. Een deel 
hiervan is gelegen tussen de Lier en de IJssel, 
welke laatste rivier toen nog in de Waal 
uitmondde (zie kaart 2). De noordgrens van het 

13 C. Hoek, 'De Hof te Vlaardingen', in: Holland 1973, 
blz. 57-91. 

14 C. Hoek, 'De bezittingen rond Rotterdam van de St. 
Paulus Abdij', in: Ons Voorgeslacht 1967, blz. 29-54. 

15 Cartularium van het kapittel te Naaldwijk, f 14, 
aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 
's-Gravenhage, m.s. 73 E 38. 

16 Als noot 3, nr. 55. 
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2 Reconstructie van de oudste 
parochiale indeling rond Delft met 
als ondergrond de geografische 
toestand vóór het midden van de 
twaalfde eeuw. (Copyright: Bureau 
Oudheidkundig Onderzoek van de 
Gemeente Rotterdam.) 

gebied wordt niet omschreven, maar kan niet 
anders dan de latere landscheiding zijn, de 
zuidgrens, die ook niet wordt genoemd zal 
gevormd zijn door de rivieren Waal en Maas. 
Waar noch Vlaardingen, noch Rotta gezien het 
kerkbezit, koningsdomein lijken te zijn, wordt het 
aannemelijk dat Maasland ca . dit wel is en dat de 
veronderstelling van Blok juist is. Het bestond uit 
een gebied zo groot als de gereconstrueerde 
parochie en de rechtsvoorganger van het grafelijk 
huis is de Frankische koning. De schenking van 
het Sint Maartensrecht zou dan al in de eerste 
helft van de achtste eeuw hebben plaatsgevonden. 
Gezien de grootte van het Sint Maartensrecht, 
146 morgen, moet het ontgonnen deel van het 
domein op het ogenblik van de schenking circa 
1500 morgen hebben bedragen. 

In de hoeve ter plaatse van de latere stad Delft, 
die waarschijnlijk wat jonger is dan die, waarin 
het Sint Maartensrecht ligt, is karolingisch 
aardewerk aangetroffen17. 

17 Vriendelijke mededeling door de heer drs. H . Sarfatij. 
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Rob Rentenaar 

Eerdere verklaringen 

Je moet het toch wel bont maken, wil je een zo aimabel mens als de heer Fox boos 
krijgen. Toch is mij dat eenmaal, ongewild, aardig gelukt. Toen ik mijn eerste 
'Bibliografie van Holland' maakte, meende ik namelijk in mijn onschuld, dat ik de 
plaatsnamen daarin maar het beste in de moderne spelling kon weergeven. Grote 
consternatie evenwel! Voor velen was de Z van Zandpoort en de K van Kastrikum 
toch een te grote schok. Zo ook voor de heer Fox, die mijn bibliografische eersteling dan 
ook een vermanend nawoord meegaf1. In dit aan hem opgedragen nummer van 
Holland wil ik mij met de herkomst van een van de namen bezighouden waar hij het 
toen erg te kwaad mee had, Rokkanje. Het ligt echter verre van mij de heer Fox, juist 
nu, nogmaals te willen choqueren. Daarom bied ik hem de naam bij deze gelegenheid 
dan ook in feestverpakking aan, met -ck-: Rockanje. 
Verschillende onderzoekers hebben zich in de loop der tijd over de verklaring van 
deze plaatsnaam gebogen, maar veel zekerheden hebben zij ons tot nu toe niet 
kunnen bieden2. Plokker, de negentiende-eeuwse stads-schoolonderwijzer, meende in 
zijn boek over Voorne, dat Rockanje 'rotsland' betekende. Later zagen anderen er een 
samenstelling in met rak 'lang, recht stuk water'. Velen waren ook van mening, dat 
Rockanje van buitenlandse afkomst moest zijn. Van der Graaf, de lokale historicus, 
dacht hierbij aan een speciaal verband met de plaatsen Reckange in Luxemburg en 
Recogne in België. 
Alvorens deze verschillende opvattingen nader te bezien wil ik eerst een overzicht 
van de oudste vermeldingen van de naam Rockanje geven. Ik had gehoopt voor de 
meeste vormen naar Het archief van de Heren van Voorne ('s-Gravenhage, 1972) te 
kunnen verwijzen. Waar de bewerker van deze inventaris het evenwel presteerde om 
alle zes vermeldingen van de naam Rockanje in het Register Voorne A B verkeerd te 
lezen, lijkt het me maar beter in plaats daarvan een waarschuwing tegen het gebruik 
van deze inventaris te uiten en voor de rest liever op mijn eigen ogen te vertrouwen, 
a. 1220 Rochange, Rochainge (Koch OHZ I nr. 404) 
a. 1330 copie ± 1370 Ruckangen (ARA L H 90, Kort Arch. Voorne nr. 29, f6™) 
a. 1331-1333 Rugkanghen (Hamaker, Rek. Zeeland I blz. 488) 
a. 1338 copie ± 1370 Rockanyen (ARA L H 90, Kort Arch. Voorne nr. 29, f. 78) 
a. 1342 copie ± 1370 Rockangen (Ibid. f. 104) 
a. 1342 copie ± 1370 Rockangen (Ibid. f. 90) 
a. 1346 copie ± 1370 Rockangen (Ibid. f. 90™) 
a. 1350 copie ± 1370 Rockangen (Ibid. f. 104™) 
a. ± 1370 Rokanyen (Ibid. f. 53) 
a. 1403 copie ± 1500 Rockaengen (A. A . Arkenbout in: Ons Voorgeslacht. 1965-66, 

jrg. 20-21, blz. 263) 
a. 1407 copie ± 1500 Rockanghen (Ibid. blz. 271) 

De opvatting dat Rockanje 'rotsland' zou betekenen, vindt zijn oorsprong in de 
aanwezigheid van op 'rotsformaties' lijkende kalkafzettingen in het meertje de Waal. 
Dit ligt achter de Vleerdamse Dijk, die Oud Rockanje met de polder Stuifakker 
verbindt. In feite is het het laatste deel van het vroegere water de Strijpe. Juist wegens 

1 Fox, J. en G. J. Verburg: 'Naschrift', in: Holland 2 (1970), blz. 88. 
2 Plokker, W.: Geschied- en aardrijkskundige beschrijvingen van het eiland Voorne en Putten, 

benevens het eiland Rozenburg. Zwijndrecht 1851, blz. 174-175; Graaf, H. v[an] d[er]: 
Rockanje, wordingen groei. Z.p. 1958, blz. 52; Moerman, H. J.: Nederlandse plaatsnamen. 
Leiden 1956, blz. 180; Vries, J. de: Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse 
plaatsnamen. Utrecht, Antwerpen 1962, blz. 144; Blok, D. P.: 'Ortsnamenmigration als 
wissenschaftliches Problem', in: Jahrbuch der Ver. f. niederdt. Sprachforschung 1971, Jhrg. 94, 
blz. 7-16, hier blz. 12. 

46 



Rockanje een vernoemingsnaam? 

zijn ligging kan het echter pas na de aanleg van de dijk ontstaan zijn. Bovendien wijst 
de naam de Waal erop, dat die dijk nog weer doorgebroken geweest is3. Het rustige 
milieu dat noodzakelijk was voor de ontwikkeling van de merkwaardige kalk-
afzettingen, moet dus zeker later dan de eerste vermelding van Rockanje ontstaan 
zijn. De eerste berichten over dit fenomeen dateren trouwens pas van omstreeks 
1660". Daarmee kunnen wij Rockanje als 'rotsland' verder terzijde laten. 
Rockanje als samenstelling met rak levert ook grote moeilijkheden op. In de eerste 
plaats moeten we ons afvragen wat het element -anje in dat geval betekenen zou. 
Verder zouden we de -o- weg moeten redeneren. Bovendien is er nog het probleem 
dat rak nergens als eerste lid in een samenstelling optreedt. Ook niet in het 
Amsterdamse Rokin, dat mijns inziens geen samenstelling met rak is, maar een 
imperativisch toponiem gevormd van het Middelnederlandse werkwoord (in)rucken, 
(in)rocken5. Als zodanig is deze naam niet uniek. In Denemarken, Zweden, 
Noorwegen en Noordduitsland komt Rykind, Rotkind, Rockindt, Ryckin, Rückin 
verschillende malen als huisnaam of straatnaam voor. Het betrof daar vaak plekken 
waar de bebouwing terug had moeten wijken om ruimte te geven voor het verkeer6. 
Deze verklaring lijkt me voor ons Rokin minder van toepassing. Ik denk dat we 
eerder moeten zoeken in de richting van de wens door middel van de naam het doel 
van een afdamming of bedijking tot uitdrukking te brengen. Iets dergelijks vinden we 
ook bij de Zeeuwse poldernamen Vlieguit en Ziguit (= zijk uit)7. Rokin zou dan zoiets 
betekenen als 'ruk in, ga naar binnen'. Met deze naam heeft men willen aangeven dat 
de Amstel zich achter de nieuw aangelegde Dam moest terugtrekken. 

Buitenlandse herkomst 

De meest uitgesproken mening over de buitenlandse herkomst van de naam Rockanje 
heeft Van der Graaf. Volgens hem hebben we bij Reckange, Reconge en Rockanje 
met dezelfde naam te doen. Trait d'union tussen deze plaatsen zou Alardus de 
Rochainge geweest zijn, die in 1220 vermeld werd. Alardus was naar zijn mening een 
naam die regelmatig bij de Cisterciënsers voorkwam. Dit zou onder andere 
geconcludeerd kunnen worden uit de naam van de Belgische plaats Allaartshuizen, 
waar het klooster Ter Duinen bezittingen had. Onze Alardus zou namens die abdij 
een voorname functie op Voorne bekleed hebben. Hoe belangrijk hij geweest was, 
moest blijken uit het feit dat het Olaertsduin naar hem genoemd zou zijn. Helaas valt 
er tegen deze suggesties wel iets in te brengen. Ten eerste zijn de Belgische en 
Luxemburgse plaatsen toponymisch niet met Rockanje in verband te brengen. Het 
zijn Germaanse namen, respectievelijk op -ingas en -ingheim, die in hun oudste 
vermeldingen geheel van Rockanje verschillende vormen vertonen. Verder heette 
Allaartshuizen in de middeleeuwen Alnotshuis. Eerst in 1593 verschijnt de vorm 
Alaertshuse. Alardus was geen specifieke Cisterciënsernaam, maar hoorde in de 

3 Fockema Andreae, S. J.: 'Doorbraak-namen', in: Med. v. d. Ver. v. Naamkunde 31 (1955), 
blz. 55-68, hier blz. 60-61. Schönfeld, M.: Nederlandse waternamen (Bijdr. en Med. d. 
Naamk.comm. 6). Amsterdam 1955, blz. 233-234. 

4 Alkemade, K. van en P. van der Schelling: Beschryving van de stad Brielle, en den lande van 
Voorn. Rotterdam 1729, dl. 1, blz. 176. Van der Graaf, (zie noot 2), blz. 134-137. 

5 Volgens het Middelndl. Wb. dl 6, kol. 1688 is rucken, rocken 'rukken, plukken, met kracht 
bewegen' als simplex tamelijk zeldzaam. Inrucken is in het Middelnederlands nog niet 
geattesteerd, wel afrucken, onlrucken, uterucken. 

6 Wohlert, I.: 'Imperativiske stednavne', in: Ti Ajhandlinger (Navnestudier 2). Kobenhavn 1960, 
blz. 63-95, hier blz. 71, 81; Matthiessen, H.: Gamle Gader. Kabenhavn 1917, blz. 50; 
Hjelmqvist, Th.: Imperativiska substantivbildningar i svenskan. Lund 1913, blz. 82-83; 
Rygh, O.: Norske Gaardnavne, Forord og in/edning. Kristiania 1898, blz. 19. 

7 Dekker, C : Zuid-Beveland. Assen 1971, blz. 319. 
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middeleeuwen tot de top-tien van de Hollandse mansnamen. Tenslotte is de 
etymologie van de naam Alardus een andere dan die van Olaert. De ene naam 
gaat terug op Germaans *athala- 'voorname afkomst', de ander, via het Frans, op 
Germaans öthal- 'vaderlijk erfgoed'8. De veronderstelling van Van der Graaf biedt ons dus 
ook geen oplossing. 
Toch moeten we voor een verklaring van de naam Rockanje wel over de grens 
kijken, ja zelfs buiten het Nederlandse taalgebied. De reden daarvoor is in het suffix 
of achtervoegsel -anje gelegen. Dit komt in het Nederlands niet voor, maar is wel uit 
het Romaans bekend. Verschillende onderzoekers hebben daarom ook het vermoeden 
uitgesproken, dat Rockanje een 'migratienaam' was van hetzelfde type als we ook in 
de Hollands-Utrechtse veenontginnningen tegenkomen, zoals Portengen en Spengen. 
Om namensemantische redenen, die ik elders uiteengezet heb, prefereer ik de term 
'eponymicum' of'vernoemingsnaam'9. Het gaat immers om lokaliteiten die naar 
plaatsen en gebieden die al een naam droegen, vernoemd zijn. Maar waar vinden we 
in het Romaanse taalgebied een *Rockanje dat als vernoemingsbasis voor ons 
Rockanje gefungeerd heeft? In eerste instantie komt er geen enkele naam voor in 
aanmerking. Misschien kunnen we echter toch, rekening houdend met enkele 
taalkundige eigenaardigheden van het Oudfrans, tot een oplossing komen. 

Klankhistorische aspecten 

In vele talen komt een verspringing van medeklinkers voor, die men metathesis 
noemt. In het Nederlands vinden we deze bijvoorbeeld in een woord als sagheles 
(tegenover zaagsel) en in de plaatsnamen als Geldrop en Warnsborn. In het Romaans 
is deze metathesis nog veel verbreider dan bij ons. Vooral als de in aanmerking 
komende medeklinker een -r- was, trad het verschijnsel zeer frequent op 1 0. Zo kon 
fenestra in sommige dialecten tot frenesta worden, formica tot frumigo en frumentum 
tot formento. Hoewel niet helemaal onbekend in het vulgair Latijn en het oudste 
Romaans, begon de bloeitijd van de metathesis toch pas in de loop van de twaalfde 
eeuw. Voor ons onderzoek is het van belang te weten, dat hij zich ook aan het begin 
van een woord kon voordoen. Er zijn verschillende voorbeelden aan te wijzen waarbij 
r- + klinker in klinker + -r overging en omgekeerd, zoals relucere in erluiser en 
arcanum in recano. Ook bij toponiemen zien we sinds de twaalfde eeuw regelmatig 
metathesis aan het begin van de naam optreden, getuige onder andere de vormen La 
Rablane naast L'Arablan, Reculay naast Hercullet en Roquaneau naast Orquaneau". 
Een ander voorbeeld zou Rockanje kunnen zijn. Zoals we al gezien hebben, moet 
deze naam op grond van zijn suffix Romaans zijn. Dat houdt in dat hij ook zeer wel 

8 Gysseling, M : Toponymisch woordenboek. Z.p. 1960, blz. 828, 829; Flou, K . de: Woorden
boek der toponymie, dl I. Gent 1918, kol. 196-198; Schaar, J. van der: Uit de wordings
geschiedenis der Hollandse doop- en familienamen. Assen 1953, blz. 99; Kaufmann, H. : 
Erganzungsband zu Ernst Fórstemann, Altdeutsche Personennamen. München, Hildesheim, 
blz. 42, 46, 277; Beele, W.: Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuws-
rekeningen 1250-1400. Diss. Leuven, z.j., dl. 2, blz. 9, 432; Morlet, M.-Th. : Les noms de 
personne sur le territoire de l'ancienne Gaule du Vle au Xlle siècle. Paris 1968, dl. 1, blz. 176. 

9 Rentenaar, R.: 'Vreemdelingen in de toponymie van Noordholland', in: Naamkunde 7 (1975), 
blz. 127-146, hier blz. 127. Rentenaar, R.: 'Die Zusatze klein und nieuw (= neu) bei 
niederlandischen toponymischen Nachbenennungsnamen', in: Beitrdge zur Namenj'orschung 
NF, 1979 (in druk). 

10 Lahti, 1.: La métathèse de l'R dans les idiomes romans (Annales Acad. Scient. Fennicae, 
B X X X I I , 1) Helsinki 1935, passim. 

11 Lindström, P. E.: Unetymologische Aujlösung franzósischer Ortsnamen. Stockholm 1898, 
blz. 20-22; Liénard, F.: Dictionnaire topographique du département de la Meuse. Paris 1874, 
blz. 174. 
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aan speciale Romaanse klankontwikkelingen onderhevig geweest kan zijn. Het loont 
nu wellicht de moeite ten zuiden van ons taalgebied naar een naam te zoeken die niet 
met Roe-, maar met Ore- begint om de herkomst van Rockanje te verklaren. 
Eerst echter nog iets over het achtervoegsel -anje. Blijkens de oude vormen kan het 
teruggaan op Frans -agne'1. Dit suffix komt veel voor bij landennamen: Bretagne, 
Champagne, Allemagne, Orange, Romagne, Espagne, Cocagne. Het betreft hier steeds 
de genasaleerde vorm van het oorspronkelijke Latijnse achtervoegsel -ania. 
Tegenwoordig ligt de schrijfwijze van dit suffix vast. In de middeleeuwen vinden we 
echter zowel in het Oudfrans als in het Middelnederlands verschillende varianten, 
zoals -ainge, -aine, -ain, -anie, -aigne, -eine, -aenge, -eigne. Naast Allemagne 
konden dus ook vormen als Alemaine, Almaenge, Almanie voorkomen13. Romagne, 
waarmee naast de Romagna ook Klein Azië of het Grieks-Romeinse Rijk aangeduid 
konden worden, treffen we onder meer in de vormen Romaigne, Romanie, 
Rommenie aan1 4. Daartegenover stuiten we ook op genasaleerde vormen van namen 
die we nu alleen met het suffix -aine, -anie of -anie' kennen, zoals Aquitaigne en 
Moretaigne'5. 
Hieruit mogen we wel concluderen, dat we ons voor het vinden van de vernoemings
basis van Rockanje niet tot de naam *Orcagne hoeven te beperken, maar ook naar 
een eventueel *Orcaine of *Orcanie (ndl. *Orcanië~) uit kunnen kijken. Deze gedachte 
blijkt succes te hebben als we onze aandacht niet op de geografische realiteit maar op 
de wereld van de literatuur richten. 

Orcanië als vernoemingsbasis 

In de middeleeuwse Franse romans en chansons de geste is verschillende malen 
sprake van een land geheten Orcanie, Orquanie, Orchanie, Orquenie, Orkenie, 
Orquannie, Orcane, Orchenie, Orqanie, Orcaine, Orqainne, Orquennie'6. In de 
daarop teruggaande Middelnederlandse literatuur vinden we voor hetzelfde land onder 
meer vormen als Orcanye, Orcanie, Orcani, Orcanien, Dorcanien, Dortanie, 
Yrcanien". Welk land daarmee bedoeld wordt, hangt gedeeltelijk van de soort 
literatuur af waarin het voorkomt. De Franse wereldlijke letterkunde was van 
verschillende herkomst. Een deel bestond uit de chansons de geste en de 

12 Uit de oude vermeldingen van de naam Rockanje blijkt ook dat we met een andere -a- te 
maken hebben dan met die welke ontstaat bij romanisering van Germaanse plaatsnamen op 
-ing(en), zoals Bettange uit Betting en Morlange uit Mörlingen, vgl. Vincent, A . : Toponymie 
de la Trance. Bruxelles 1937, blz. 137-139. 

13 Flutre, L.-F. : Table des noms propres figurant dans les romans du moyen age. Poitiers 1962, 
blz. 193; Salverda de Grave, J. J.: De Franse woorden in het Nederlands (Verh. Kon. Ned. 
Akad. v. Wet. Afd. Lett. N.R. dl. 7). Amsterdam 1906, blz. 178, 284. 

14 Muller, C. Th.: Zur Geographie der alteren chansons de geste. Diss. Göttingen 1885, blz. 15; 
Flutre (zie noot 13), blz. 292. 

15 Flutre (zie noot 13), blz. 280; Langlois, E.: Table des noms propres dans les chansons de geste 
imprimées. Paris 1904, blz. 501; West, G . D.: An index of proper names in French Arlhurian 
verse romances 1150-1300. Toronto 1969, blz. 126; Meyer, P. et A . Lognon: Raoul de 
Cambrai, chanson de geste. Paris 1882, blz. 372. De bij Langlois genoemde vorm Orcaigne is 
twijfelachtig. Deze stamt uit het Chanson des Saxes van Jean Bodel ( ± 1200) in de uitgave 
van F. Michel uit 1839, dl. 1, blz. 193. In de uitgave van F. Menzel en E. Stengel van Jean 
Bodels Saxenlied. Marburg 1909, dl. 1, blz. 124 vindt men op dezelfde plaats echter de vorm 
Orqainne, helaas zonder dat de uitgevers deze in hun commentaar verantwoorden. 

17 Jonckbloet, W. J. A. : Roman van Lancelot, dl 1. 's Gravenhage 1846, blz. 185, 249, 269, 273. 
Bormans, J. H . : Ouddietsche fragmenten van de Pathenopeus van Bloys. Brussel 1871, blz. 60; 
Boekenoogen, G . J.: Een schone ende miraculeuse historie vanden ridder metter swane. 
Leiden 1931, blz. 78; Meesters, Th. H . A . : Roman van Heinric en Margriete van Limborch. 
Amsterdam, Antwerpen 1951, boek VIII, vers 884. 
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Karelromans, die de daden van Karei de Grote, zijn opvolgers en hun paladijnen tot 
onderwerp hadden. In de hoofse romans of ridderromans spelen vooral Koning 
Arthur en zijn ridders, maar ook allerlei helden uit de Oudheid een belangrijke rol. 
Een andere categorie werd verder nog gevormd door de Oosterse romans, waarin 
spanning en avontuur uit het Midden-Oosten gepresenteerd werden. 
Waar Orcanië nu met Koning Arthur of een van zijn ridders zoals Parcival, 
Walewein, Lancelot of Iwein in één verhaal genoemd wordt, moeten we er van uit 
gaan, dat de Orkney eilanden bedoeld worden. Koning Arthur had hier een hof. 
Walewein was de zoon van de koning van Orcanië. Soms wordt er ook, wat vager, 
een rijk in het noorden van Engeland mee aangeduid18. In niet-Arthuriaanse context 
kan Orcanië echter ook voor het rijk van de Saracenen staan, of voor een koninkrijk 
dat aan Babylonië, later ook aan Turkije, grensde. In dat geval gaat de naam terug op 
Hyrcania, een gebied dat in de Oudheid ten zuiden van de Kaspische zee lag". 
Vemoemingsnamen ontstonden door toepassing van reeds bestaande toponiemen in 
een nieuwe naamgevingssituatie. De toponiemen die daarbij gebruikt werden hoefden 
echter niet bestaande plekken op de kaart te zijn. Soms bediende men zich ook van 
namen die uit het rijk der verbeelding stamden of in ieder geval via de literatuur 
bekend geworden waren. In dat geval spreken we van literaire vernoemingsnamen, 
een naamtype dat in heel Europa uit de middeleeuwen bekend is 2 0. Als mijn afleiding 
van de naam Rockanje uit Orcanië juist is, zouden we ook met een literaire 
vernoemingsnaam te maken hebben. Gezien in het licht van de ontwikkeling van het 
Nederlandse plaatsnamenbestand hoeft dat niet eens zo bijzonder te zijn. Rockanje 
wordt voor het eerst genoemd in 1220. Hoogstens een eeuw vroeger waren ook elders 
in ons land de eerste literaire vemoemingsnamen verschenen. Vooral in het Hollands-
Utrechtse veengebied werden toen ontginningen gesticht die namen kregen als 
Portengen, Demmerik, Polanen, Kokkengen, Spengen, Raven etc. Cultuurhistorisch 
was dit een bijzonder interessant fenomeen, want voor het eerst lieten toponiemen 
zien, dat naamgevende personen of instanties in ons land met de Europese literaire 
cultuur in contact stonden21. 

18 West (zie noot 16), blz. 126; Ackcrman, R. W.: An index of the Arthurian names in middle 
English. Stanford, London 1952, blz. 183; Rickard, P.: Britain in medievalFrench literature 
1100-1500. Cambridge 1956, blz. 105; Nitze, W. A . and H . F. Williams: 'Arthurian names in 
the Percival of Chrétien de Troyes', in: University of California publications in modern 
phiblogy 1955, vol. 38/3, blz. 265-298, hier blz. 285; Loomis, R. S.: Arthurian tradition and 
Chrétien de Troyes. New York 1949, blz. 72. 

19 Flutre (zie noot 13), blz. 280; Langlois (zie noot 16), blz. 501; Meyer et Lognon (zie noot 16), 
blz. 372; Tobler-Lommatzsch: Altfranzösisches Wörterbuch, dl6. Wiesbaden 1965, kol. 1300; 
Orcanië en Turkije onder één koning vinden we onder andere in Kuiper, E. T.: Die 
schoone hystorie van Malegijs. Leiden 1903, blz. 283, 309, 313. 

20 Andersson, Th.: 'Litterara ortnamn', in: Sydsvenska Ortnamnssdllskapets drsskrift 1972, 
blz. 3-20; Andersson, Th.: 'Litteratur i namnen', in: Ortnamnssdllskapets i Uppsala drsskrift 
1972, blz. 14-22. 

21 Blok, D. P.: 'Naamsveranderingen en modeverschijnselen in de middeleeuwse plaats-
naamgeving in Utrecht en Holland benoorden de Lek', in: Med. v. d. Ver. v. Naamkunde 
33 (1957), blz. 17-26; Huisman, J. A. : 'Sporen van Theodcrik de Grote in Nederland', in: 
Handelingen v. h. 27e Ned. Filologencongres Groningen 1962, blz. 19-32. Huisman, J. A. : 
'Die Kreuzzüge in den niederlandischen Ortsnamen', in: Med. v. d. Ver. v. Naamkunde 39 
(1963), blz. 101-119; Huisman J. A . : 'Italiaanse plaatsnamen in Nederland', in: Med. v. d. 
Ver. v. Naamkunde 43 (1967), blz. 95-112. In tegenstelling tot wat men vroeger meende is de 
bewijskracht van persoonsnamen veel geringer om het literaire contact mee aan te tonen, vgl. 
Rosenfeld. H : 'Die Namen der Heldendichtung', in: Bedrage zur Namenforschung NF 1 
(1966), blz. 231-265; Gysseling, M : Overzicht over de Noordnederlandse persoonsnamen tot 
1225 (Voordrachten gehouden voor de Gelderse leergangen te Arnhem 17). Groningen 1966, 
blz. 12. 
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Verwanten van Rockanje? 

Hoewel het Zuidhollandse Rockanje het eerst en het best geattesteerd is, mogen we 
niet vergeten, dat er nog twee verwanten van in Nederland bestaan. Pott noemt onder 
Eist, gem. Rhenen, de naam Orkanje. Blijkens inlichtingen ter plaatse betrof het hier 
een woonhuisje met tabaksschuur van voor de Napoleontische tijd. In de volksmond 
werd het Rokanje genoemd22. Helaas is het me tot nu toe niet gelukt oudere 
vermeldingen van dit Orkanje/Rokanje te vinden. Een ander geval betrof een stuck 
landts, geheiten Ruckeyn in den Nyerslage in het kerspel Eist in Gelderland, 
genoemd in 140223. Om dit Ruckeyn met Orcanië in verband te brengen moeten 
we weer even terug naar enkele van de vele varianten die er van deze laatste naam in 
het Oudfrans bestaan, namelijk Orqainne, Orcaine, Orkain24. In het Oudfrans zijn 
omstreeks 1150 ai- en -ei- voor -n samengevallen tot de tweeklank -ei-. Deze is in het 
Middelnederlands meestal als -ei- overgenomen, zoals blijkt uit woorden als domein 
en grein en naamsvormen als Germein, Karlemeine, Loreine en Walewein25. Gegeven 
deze klankontwikkeling kon dus ook na metathesis uit Orkain de vorm Ruckeyn 
ontstaan.Alleen moet hier wel bij aangetekend worden, dat deze naam pas na het 
midden van de twaalfde eeuw gegeven kan zijn. 
Tenslotte wil ik nog wijzen op een andere naam die misschien in het Rockanje-
Orcanië complex thuis hoort. In de vijftiende- en zestiende-eeuwse Nederlandse en 
Deense leeskaartboeken is sprake van een rif of ondiepte voor de kust van de Vendée, 
genaamd Orkanye, Arkaniën, Orkanie. Op oude Nederlandse kaarten vinden wij 
onder andere de vormen Wrckamia, Orkame, Urcamia, Wrkamia, Vrkamia en 
Arquaigne. Benieuwd naar de originele vorm van deze intrigerende naam bekeek ik 
een aantal oude Franse kaarten. Dat liep echter op een teleurstelling uit, want daar 
vond ik voor deze ondiepte slechts de naam Roche Bonneu. Daarmee liep het spoor 
dood. Voorlopig zullen we dit rif dus nog wel eventjes onder water moeten laten 
blijven. 

Naamgevers en naamgevingsmotief 

De naam Rockanje komt voor het eerst in 1220 in de bronnen voor. Als hij een 
vernoemingsnaam is, kan die naamgeving uit naamtypologisch oogpunt zeker in de 
twaalfde eeuw plaats gevonden hebben. Maar klopt dat ook met de archeologische 
gegevens? Het gebied waar de oudste Rockanjenaren zich gevestigd hebben, moet een 
klei- en veen-landschap geweest zijn. Door overstroming zijn eventuele nederzettings-

22 Pott, M . : Aardrijkskundig woordenboek van Nederland. Groningen 1899, blz. 267; Brief van 
B. en W. van Rhenen 6 febr. 1974. 

23 Register op de Leenaktenboeken van Gelre en Zutphen. Het Kwartier van Nijmegen. Arnhem 
1924, blz. 240. 

24 Menzel en Stengel (zie noot 16), dl. 1, blz. 124,dl. 2, blz. 219, 225. 
25 Salverda de Grave (zie noot 13), blz. 190; Salverda de Grave, J. J.: 'Over de Fransche 

tweeklanken ai, oi, ui in onze uit het Fransch overgenomen woorden', in: Taal en Letteren 7 
(1897), blz. 97-106, 129-144, hier 101-102. 

26 Koppmann, K. : Das Seebuch (Niederdeutsche Denkmaler 1). Bremen 1876, blz. 43; ICnudsen, 
J.: De Koert vander Zee van Jan Seuerszoon (1532), 's Gravenhage 1914, blz. 19; Dit is die 
Caerte vander zee om Oost ende West te zeylen, 1541. Réimpression, Leide 1885, ongepag.; 
Knudsen, J.: Sokartet offuer 0ster oc Vester Soen prentet i Kiobenhajfn affLaurentz 
Benedicht 1568. Kjabenhavn 1915, blz. 71; Waghenaer, L . J.: Spiegel der Zeevaerdt. Leyden 
1584-1585; Waghenaer, L. J.: Thresoor der Zeevaert, Leyden 1592; Willem lans zoon: Hel 
Licht der Zee- vaert. Amsterdam 1608; Blaeu, W. J.: The Sea-beacon. Amsterdam, dl. 3, 
cap. IV, blz. 105; Blaeu, J.: Le Grand Atlas, vol 7. Amsterdam 1663; Le Neptune Francois ou 
Atlas Nouveau des Cartes Marines, 1693. 
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sporen waarschijnlijk weggespoeld. Er zijn echter wel hier en daar scherven 
gevonden, die uit het einde van de twaalfde en het begin van de dertiende eeuw 
dateren27. Dit maakt het ontstaan van Rockanje in de loop van de twaalfde eeuw nog 
aannemelijker. Een nadere datering moet bij gebrek aan concrete gegevens natuurlijk 
zeer speculatief blijven. Toch is er misschien nog iets over te zeggen als we 
tegelijkertijd de vraag naar de persoon van de naamgever stellen. Rockanje was, met 
onder andere het niet te lokaliseren Cothsouwe, in het begin van de dertiende eeuw 
bezit van de heer van Voorne, een machtig man in deze contreien. In zijn gebied 
hadden de Belgische kloosters van Ter Duinen (gesticht 1128) en Ter Doest (gesticht 
1174) verschillende bezittingen28. Op bedijkingstechnisch gebied moet er een goede 
samenwerking tussen de heer van Voorne en de monniken van Ter Doest bestaan 
hebben. In de oorkonde van 1220, die de gevolgen van een langdurige overstroming 
regelen moest, worden de laatsten immers zijn fideles adiutores 'trouwe helpers' 
genoemd. Nu is het natuurlijk niet uitgesloten, dat die samenwerking zich ook over 
ander terrein uitgestrekt heeft, zodanig dat monniken van Ter Doest of eventueel Ter 
Duinen bij de bewoonbaarmaking van Rockanje betrokken geweest zijn. De naam 
Rockanje zou in die richting kunnen wijzen. Voor zover ik het kan overzien 
stammen alle twaalfde- en dertiende-eeuwse literaire vernoemingsnamen uit de 
kokers van kapittels en kloosters. Dit waren immers de enige plaatsen waar 
voldoende literaire cultuur aanwezig was om in deze vorm van naamgeving tot 
uitdrukking te kunnen komen. De monniken van Ter Duinen en Ter Doest zullen 
zeker het Frans beheerst hebben, zo er al geen Franstaligen onder hen waren. Zij 
zullen beslist ook met de Franse literatuur vertrouwd geweest zijn. Mogelijk zijn het 
dan ook de monniken uit een van deze kloosters geweest die Rockanje in het midden 
of in de tweede helft van de twaalfde eeuw zijn naam gegeven hebben. Metathesis was 
vooral een verschijnsel uit de Franse spreektaal. Daarom vinden wij in de 
overgeleverde literaire teksten ook steeds de vorm Orcanië. De monniken aan wie 
Rockanje zijn naam te danken heeft, moeten echter zozeer in het Frans geverseerd 
geweest zijn, dat zij zich ook vrijelijk van allerlei spreektaal-vormen bedienden. 
Vandaar dan ook dat zij er toe konden komen deze plaats Rockanje en niet Orcanië 
te noemen. 

Maar waarom nu juist deze naam? Misschien omdat die monniken het niet zo leuk 
vonden naar het in hun ogen ongetwijfeld vrij barbaarse noorden gezonden te 
worden. Vooral uit later tijd kennen we talloze voorbeelden van zgn. negatief 
geconnoteerde toponiemen als uitdrukking van de ontevredenheid van de naamgevers 
met hun verblijfplaats. Ook uit de middeleeuwen zijn ons echter dergelijke gevallen 
bekend. Een mooi voorbeeld vormt de naam Babiloniënbroek29, waarmee de 
monniken van St. Truiden aangaven dat zij zich min of meer naar het gebied van de 
heidenen verbannen achtten. Onder Babilonia verstond men namelijk niet alleen het 
oorspronkelijke Babylonië, maar ook Caïro of heel Egypte30. Rockanje zou een 
parallel kunnen zijn als de monniken die het zijn naam gegeven hebben bij Orcanië 
niet aan het land van Koning Arthur, maar aan het rijk der Saracenen gedacht 
hebben. 

27 Hoek, C : 'Rockanje', in: Rapport afdeling Oudheidkundig Onderzoek Gemeentewerken 
Rotterdam, 4e kwartaal 1967, blz. 3-4; Wind, C : 'Een nederzetting uit de voor-Romeinse 
ijzertijd te Rockanje', in: Westerheem 19 (1970), blz. 242-261; Hallewas, D. P. en A . P. 
Pruissers: 'Archeologisch nieuws. Rockanje', in: Bulletin v. d. Kon. Ned. Oudheidk. Bond 76 
(1977), blz. 56-57. 

28 Woude, G. van de: Ter Duinen, kustmacht onder de graven. Antwerpen, 1944; Monaslicon 
Beige, tome III, Vol . 2, Liège 1966, blz. 326, 373. 

29 a. 1131 Babilonia, Koch OHZ I nr. 115; Blok (zie noot 2), blz. 10. 
30 Flutre (zie noot 13), blz. 202. 
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Jaap Kruisheer 

Van het laatste decennium van de 19e eeuw tot ver in het eerste kwart van de 20e, 
maakte het chronologisch onderzoek van de middeleeuwen in Noord-Nederland grote 
opgang. Van de hand van tal van onderzoekers verscheen een ware stroom van 
publikaties op dit gebied. Het was vooral het jaarstijlenprobleem dat de aandacht 
kreeg. Hetgeen we weten over de uiteenlopende tijdstippen waarop men in de 
verschillende kanselarijen, stedelijke secretarieën en kloosters het nieuwe jaar liet 
beginnen, is voor een belangrijk deel het resultaat van in die periode verrichte 
detailonderzoekingen'. 
De stad Dordrecht paste, in ieder geval van het derde kwart van de 14e eeuw tot in 
de 16e eeuw, de paasstijl toe, het systeem waarbij het nieuwe jaar aanvangt met 
Pasen; De Fremery bracht daar tal van bewijzen uit de jaren 1370 tot 1531 voor 
bijeen2. We zouden eigenlijk van goede-vrijdagstijl moeten spreken, want in Holland 
verwisselde men op die plaatsen waar de paasstijl werd gevolgd, het jaarcijfer vóór 
Pasen3. Dit gebruik wordt voor wat Dordrecht betreft, bevestigd door de 17e-eeuwse 
geschiedschrijver Matthijs Balen, die ons voorts mededeelt dat men aldaar in 1577 
overging op de jaardagstijl, het stelsel waarbij het nieuwe jaar op 1 januari begint4. 
Maar heeft men te Dordrecht tot 1577 altijd de paasstijl gevolgd, dus ook in de 
periode vóór 1370, het jaar waaruit het tot dusverre oudst bekende bewijs voor het 
gebruik van de paasstijl te Dordrecht dateert? De vraag is al eens gesteld door 
Obreen, en wel naar aanleiding van een voor de stad bestemde oorkonde van graaf 
Floris V uit 1289, van welke oorkonde het reeds vaststond dat ze met behulp van de 
jaardagstijl is gedateerd'; - een stuk dus uit een periode waarin het merendeel van de 
Hollandse gravenoorkonden, naar Obreen vaststelde, juist aantoonbaar naar de 
paasstijl is gedateerd6. De auteur was niet in de gelegenheid het voor de 

1 Een en ander bijeengebracht en aangevuld in R. Fruin [Th. Az.] , Handboek der chronologie 
voornamelijk van Nederland, Alphen aan den Rijn 1934, p. 54-125; en, nu samen met de 
resultaten van het Zuid-Nederlandse onderzoek, in E. 1. Strubbe en L. Voet, De chronologie 
van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden, Antwerpen-Amsterdam 1960, 
p. 51-59 alsmede in het glossarium, aldaar p. 435-545. 

2 J. de Fremery, 'Dateeringen van graven uit het Hollandsche huis, alsmede van eenige 
Hollandsche en Zeeuwsche steden', in; Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en 
Oudheidkunde, 3e reeks 10, 1899, tweede paginering, p. 169-172. De auteur herzag hiermee 
zijn eerdere opvatting (J. de Fremery, 'De jaardagstijl, de jaarstijl der heeren van Naaldwijk, 
der heeren van Voorne tot 1372, en de gemeene stijl van Holland', ibid., 3e reeks 9, 1896, 
p. 117) als zou de stad Dordrecht in de 15e eeuw van de jaardagstijl op de paasstijl zijn 
overgegaan. 

3 Strubbe en Voet, Chronologie, p. 55-56. 
4 Matthys Balen Jans zoon, Beschryvinge der stad Dordrecht , te Dordrecht 1677, alwaar 

(p. 621-651): 'Dag-lijste, gedenk-boek, of memoriaal, der gewoonlike bezigheden' van de 
stedelijke magistraat; p. 629: 'Donredaags voor Paaschen is den laatsten recht-dag: begind de 
vacantie, en eyndigd 's donredaags na Paaschen, zijnde dan wederom den eersten rechtdag. - -
Goeden-vrydag. Op welken, te weten goeden-vrydag, men na stijl des hofs en dezer stede, 
tot'et jaar 1577 het nieu-jaar plag te beginnen.' 

5 H . [G. A.] Obreen, 'Over de jaarstijlen door Floris V en zijn voogden gebruikt, 1256-1296', 
in: Nederlandsch Archievenblad (hierna af te korten NAB), 15, 1907, p. 6-7 (herdrukt in: 
H . [G. A.] Obreen, Floris V, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, 1256-1296, 
Gand 1907, p. 170). Het betreft de oorkonde, uitg. bij L. Ph. C. van den Bergh, Oorkonden-
boek van Holland en Zeeland (hierna af te korten OHZ), II, 's Gravenhage 1873, nr. 669. 
Op de datering van deze oorkonde ga ik hierna nader in. 

6 Nader hierover: J. G . Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland 
tot 1299, 's-Gravenhage-Haarlem 1971 (Hollandse Studiën, 2), p. 110-128. In het hier 
volgende laat ik de kerststijl en de boodschapstn'1 buiten beschouwing . In de praktijk van het 
onderzoek zijn deze jaarstijlen zeer moeilijk te onderscheiden van de jaardag- resp. de 
paasstijl, terwijl mag worden aangenomen dat ze in de hier bestudeerde periode geen rol van 
betekenis hebben gespeeld. 
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beantwoording van die vraag benodigde onderzoek zelf in te stellen. Er kwam 
evenwel een snelle reactie van de gemeentearchivaris van Dordrecht, J. L. van Dalen, 
die alle hem beschikbare relevante stukken die door de stadsmagistraat vóór het jaar 
1300 waren uitgevaardigd, verzamelde en analyseerde7. De oogst bestond uit negen 
oorkonden, gedateerd tussen Kerstmis en Pasen. 
Zes van deze negen oorkonden leverden in het geheel niets op8. Niet aan te tonen 
bleek, noch met argumenten van intern-chronologische aard noch met behulp van 
extern-historische gegevens, of de paasstijl dan wel de jaardagstijl was gevolgd. Zo is 
bijvoorbeeld één van die zes een oorkonde waarbij heer Ghise Dukinc ten 
overstaan van schepenen verklaart een bedrag van £ 51.9 - nieuwe Engelse schuldig 
te zijn aan zijn broer, heer Willem'. Deze schuldbekentenis is gedateerd int jaer ons 
Heren M° CC" XC° 1°, des sonen daghes vor Sente Agneten daghe. De feestdag van 
de heilige Agnes is 21 januari. Indien deze oorkonde naar de jaardagstijl is gedateerd, 
dan is zij van 14 januari 1291, maar werd de paasstijl gebruikt, dan is zij van 
20 januari 1292; het paasjaar 1291 liep immers van 20 april 1291 tot 4 april 1292. 
Op welke van de twee datums deze oorkonde nu precies werd uitgevaardigd, en 
bijgevolg welke van de twee jaarstijlen hier met uitsluiting van de andere is toegepast, 
kan evenwel niet worden aangetoond. Onder de zes door Van Dalen aangehaalde 
oorkonden met dergelijke dubbelzinnige dateringen bevindt zich er één, waarvan ik 
met behulp van historische argumenten aannemelijk heb kunnen maken dat zij naar 
de paasstijl is gedateerd10. Dit gegeven kan hier evenwel geen dienst doen als 
aanwijzing voor het gebruik van de paasstijl te Dordrecht. Deze oorkonde gaat uit 
van de baljuw van Zuidhollend samen met schout, schepenen en raden van 
Dordrecht. We weten niet wie haar opstelde, zij kan evengoed door de zorgen van de 
eerstgenoemde, of zelfs van een buitenstaander, als door die van de stadsmagistraat 
zijn opgesteld. 
Naast deze zes oorkonden die hem geen uitsluitsel gaven", trof Van Dalen er drie 
aan die wél duidelijkheid leken te verschaffen, namelijk dat in Dordrecht de paasstijl 
werd gevolgd. In de eerste plaats twee stukken van het als 1288 aangegeven jaar, het 
eerste van des sonnendaghes na inghanghende marthe, het andere met een door 
beschadiging onvolledige dagtekening die de auteur als te half vastene las12. Er is op 
de laatstbedoelde plaats na te half echter nog slechts een letter g zichtbaar, 
voorafgegaan en gevolgd door enige thans niet meer leesbare letters; hier kan 
onmogelijk vastene hebben gestaan". Deze laatste datering is voor het onderzoek dus 

7 J. L. van Dalen, 'De jaarstijl te Dordrecht in de XHIe eeuw', in: NAB, 16, 1907-1908, p. 175-
179; met 'Naschrift' door R. Fruin [Th. Az.] , ibid., p. 179-180. 

8 Deze zes uitg. bij Van den Bergh, OHZ, II, nrs. 132, 447, 870, alsmede bij J. L. van Dalen, 
'Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrecht en hare naaste omgeving tijdens het 
grafelijke huis van Holland, 1006-1299', In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch 
Genootschap (gevestigd te Utrecht), 33, 1912, p. 115-278, nrs. 119, 125, 152. Van de in 
origineel overgeleverde en in het Nederlands gestelde oorkonden thans een betere uitgave bij 
M . Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), reeks I: 
Ambtelijke bescheiden, 9 dln., 's-Gravenhage 1977, nrs. 398, 910, 1 1 12, 1319. 

9 Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 125 = Gysseling, Corpus, nr. 1112. 
10 Van den Bergh, OHZ, II,, nr. 132 = Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 27. Zie Kruisheer, 

Oorkonden en kanselarij, p. 120. 
11 Drie tussen Kerstmis en Pasen gedateerde oorkonden werden door Van Dalen niet in het 

onderzoek betrokken, t.w. Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nrs. 68, 98 (deze verkeerdelijk 
ad 16 november 1288), en Van den Bergh, OHZ, II, nr. 898 (Gysseling, Corpus, nrs. 513, 
838, 1399). Had Van Dalen ze wèl onderzocht, hij zou ze ongetwijfeld hebben gerangschikt 
bij de hier vermelde zes stuks waarover niets bewezen kon worden. 

12 Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 100 = Gysseling, Corpus, nr. 837; en Van den Bergh, 
OHZ, II, nr. 659 = Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 101 = Gysseling, Corpus, nr. 809. 

13 Gysseling leest hier te half augj.....] en plaatst de oorkonde op 16 augustus 1288. 
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niet bruikbaar, en de conclusies die Van Dalen uit een vergelijking van de twee trok, 
gaan dan ook niet op 1 4. De eerste datering hoort thuis bij de al geciteerde zes stuks 
die niets opleveren. Er blijft uit het door Van Dalen verzamelde materiaal dan nog 
slechts één datering over waarvan de gevolgde jaarstijl met zekerheid kan worden 
vastgesteld. Men treft haar aan in twee vrijwel gelijkluidende stukken, waarbij de 
stadsregeringen van Dordrecht, Zieriksee en Middelburg verklaren enige bedragen 
geld schuldig te zijn aan een drietal financiers uit Brugge; ze luidt smanendaghes nar 
palmesoendaghe in april van het als 1294 omschreven jaar15. Hier kan in geen geval 
de paasstijl zijn gebruikt, want in het paasjaar 1294, dat van 16 april 1294 tot 1 april 
1295 liep, viel maandag na Palmzondag niet in april maar in maart; in het 
jaardagjaar 1294 daarentegen viel die dag inderdaad in de maand april. Terecht 
oordeelde Van Dalen evenwel dat deze datering niet kan worden aangevoerd als 
aanwijzing voor de te Dordrecht gangbare stijl. Baseerde hij deze mening op de 
overweging dat de Dordtenaren zich hier naar de chronologische gebruiken van hun 
Zeeuwse partners kunnen hebben gevoegd, ik zou nog iets verder willen gaan. 
Wanneer men leest dat de regeerders van de drie steden viere ondert pont ende 
zestich pont erkennen schuldig te zijn, welk bedrag zij gezamenlijk ende elc houer al 
verklaren binnen een bepaalde termijn te zullen terugbetalen en waarvoor zij zich 
verbinden met hun persoon en met al onse goet dat wi hebben jof ebben sullen, dan 
lijkt er geen twijfel aan te kunnen bestaan dat de man die deze tekst schreef, niet uit 
Holland maar uit Zeeland kwam 1 6. 
De conclusie luidt, dat het langs deze weg niet mogelijk is een antwoord te geven op 
de vraag welke jaarstijl in de 13e eeuw te Dordrecht werd gebruikt17. Het is dan ook 
toe te juichen dat onlangs een nieuwe aanpak is beproefd door M . Gysseling. Deze 
nieuwe aanpak gaat uit van het gegeven dat het Dordtse schepencollege, blijkens een 
passage in een oorkonde uit 1283 of 1284, ieder jaar te meye werd vernieuwd18. Nu 
treden in een oorkonde, gedateerd des saterdaghes naest half vastene van het als 1290 
aangeduide jaar, vier schepenen op van wie er twee, Jan Putoc en Gielliis haren 
Jacobs sone, op 13 september 1291 ook in functie blijken te zijn 1 9. In het eerste van 
deze twee stukken moet volgens Gysseling de jaardagstijl (of de kerststijl) zijn gevolgd; 
was die oorkonde volgens de paasstijl gedateerd, dan zouden Jan en Gieliis immers 
op 31 maart en op 13 september 1291 schepen zijn geweest, hetgeen in strijd zou zijn 

14 Was Van Dalens lezing van de laatstgenoemde datering (te half'vastene) juist, dan zouden 
beide oorkonden, naar de jaardagstijl berekend, op 7 maart 1288 tot stand zijn gekomen. De 
auteur achtte het onwaarschijnlijk dat men te Dordrecht twee omschrijvingen voor één datum 
gebruikt zou hebben, en concludeerde daarom dat hier paasstijl moest zijn toegepast. Met 
recht tekende Fruin hier bij aan dat het niet ongewoon was dat binnen één administratief 
orgaan uiteenlopende aanduidingen werden gebruikt voor één en dezelfde dag (Fruin, 
'Naschrift' bij Van Dalen, art. cit. (zie noot 7), p. 179-180; en Fruin, Handboek, p. 91). 

15 Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 144 = Gysseling, Corpus, nr. 1325; en Van den Bergh, 
OHZ, II, nr. 901 = Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 145. Ik citeer hier uit de 
eerstgenoemde tekst (orig.). 

16 Gysseling, Corpus, noot bij nr. 1325, stelt dat de taalvormen denkelijk naar Middelburg 
verwijzen. Welke de te Zieriksee en Middelburg gangbare jaarstijl was, blijft hier buiten 
beschouwing. 

17 Van Dalen en Fruin voegen aan de negatieve uitkomst enkele veronderstellingen toe. De 
eerstgenoemde auteur stelt dat de stad Dordrecht uit loyaliteit aan graaf Floris V wel de 
paasstijl zal hebben gevolgd; de tweede, dat het niet waarschijnlijk is dat Dordrecht eerder dan 
de Zeeuwse steden de uit het zuiden komende paasstijl zou hebben aangenomen. Ik beperk 
me hier tot de evidentie die het Dordtse materiaal ons verschaft. 

18 Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 68 = Gysseling, Corpus, nr. 513. 
19 Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nrs. 119, 122, 123 = Gysseling, Corpus, nrs. 910, 1069, 

1070. 
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met de regel van de jaarlijkse wisseling in de maand mei. Veronderstelt men 
daarentegen het gebruik van de jaardagstijl (dus 11 maart 1290), dan doet dit bezwaar 
zich niet voor, de twee genoemde personen kunnen dan van mei 1290 af een jaar 
ambteloos zijn geweest en in mei 1291 weer tot het college van schepenen zijn 
toegetreden. Op overeenkomstige wijze betoogt Gysseling dat een andere Dordtse 
stadklerk daarentegen de paasstijl volgde20. In Dordrecht zouden dus tegelijk 
stadsklerken werkzaam zijn geweest die ieder hun eigen jaarstijl volgden. 
Het kwam wel vaker voor dat op één plaats en binnen één administratief orgaan 
uiteenlopende chronologische systemen werden gehanteerd21. Ik meen echter dat het 
niet juist is aan de daarvan bekende voorbeelden nu Dordrecht toe te voegen. 
Gysseling gaat uit van een niet vaststaande premisse, namelijk dat ieder jaar in mei 
alle schepenen aftraden en door een geheel nieuw college werden vervangen, zodat 
eenzelfde persoon onmogelijk gedurende twee aansluitende ambtstermijnen in functie 
was. De reeds aangehaalde tekst uit 1283 of 1284 waar dit uit zou kunnen worden 
afgeleid, betreft een schuldbekentenis van schepenen en raadsmannen aan de ons al 
bekende gebroeders heer Ghise en heer Willem Dukinc 2 2. Bepaald wordt daar o.m. 
dat de debiteuren in geval van overschrijding van de overeengekomen termijn van 
terugbetaling, in gijzeling zullen gaan totdat de schuld geheel zal zijn gedelgd. Dan 
volgt de passage waar het hier om gaat23. Zij is wat lacuneus, maar zo veel ervan is 
wel duidelijk dat de schepenen en de raadsmannen die deze overeenkomst aangaan, 
verklaren het bepaalde over het in gijzeling gaan onverkort te zullen nakomen, ook 
indien zij, na de gebruikelijke vernieuwing van het schepencollege in mei, inmiddels 
niet meer in functie mochten zijn. Dat stellig niemand van hen na die vernieuwing 
nog in functie zal zijn, staat er niet en kan men er ook niet lezen zonder te gissen 
naar wat er op de nu onleesbare plaatsen heeft gestaan. En uit een vergelijking van de 
namen die ons uit ondubbelzinnig gedateerde schepenoorkonden bekend zijn, blijkt 
evenmin dat een bepaalde persoon doorgaans niet langer dan één ambtsjaar 
ononderbroken schepen was. Dit werd anders in 1296. Op 29 september van dat jaar 
vaardigde graaf Jan I van Henegouwen een voorlopige nieuwe regeling ter zake uit2 4. 
Er is inderdaad aanleiding om te veronderstellen dat deze regeling een ingrijpende 
wijziging betekende van de totdien gebruikelijke gang van zaken. In de eerste plaats 
zijn er de uitvoerigheid en de nadruk waarmee omschreven wordt, o.m. dat alle 
negen schepenen en de twee burgemeesters ieder jaar door evenzovele anderen 
vervangen zullen worden. En niet minder opvallend is de nadruk waarmee wordt 
verklaard dat deze op verzoek van de burgers van Dordrecht getroffen regeling slechts 
van kracht zal zijn totdat graaf Jan I van Holland in het graafschap zal zijn 
aangekomen. De oorkonde dateert uit de periode tussen de gevangenneming en de 
enkele dagen daarop volgende dood van graaf Floris V (23 resp. 27 juni 1296) en de 
komst van Jan I uit Engeland (eind januari 1297), periode waarin verschillende 

20 Het betreft de hand die de volgende vóór Pasen gedateerde oorkonden schreef: Van Dalen, 
Oorkonden Dordrecht, nrs. 98, 100, 125 = Gysseling, Corpus, nrs. 837. 838, 1112. 

21 Strubbe en Voet, Chronologie, p. 68-69. 
22 Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 68 = Gysseling, Corpus, nr. 513. 
23 Ik volg de editie-Gysseling, zonder modernisering van de interpunctie: Vort est also 

besprokenefnj al ware dat sake, dal dal, scependoem f. .] te meye pleghet te 
verniewene, bi enegherande s[a]ke f. .] dat wi, die nu [.. Jseide, scepenen ende 
raetsmanne sijfn J sullen, wine sullen den vorseiden gebrodren 
lecgfhen .] toter wilen dies hem ghenoech ghedaen es vanden vor[seiden penninghen.]. 
De tussen teksthaken geplaatste tekstgedeelten zijn door de uitgever voor zover mogelijk 
gereconstrueerd. De punten geven de vermoedelijke aantallen weggevallen letters aan. 

24 Van den Bergh, OHZ, II, nr. 963 = Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 157 = Gysseling, 
Corpus, nr. 1532. 
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personen zich opwierpen als waarnemers van het grafelijke gezag25. Het voorlopige 
karakter van de regeling van de Dordtse magistraatbenoeming kan niet uitsluitend uit 
het feitelijk ongesanctioneerde optreden van de graaf van Henegouwen worden 
verklaard. De grote zorgvuldigheid die de ruwaard jegens de rechten van de legitieme 
landsheer in acht nam, wijst er ook op dat hetgeen de burgers van Dordrecht zo graag 
vastgelegd zagen, zeker niet een al sedert jaar en dag gevolgde en door niemand 
betwiste procedure was, maar integendeel een nieuwe. We mogen dan ook aannemen 
dat het tot in het jaar 1296 zeker niet regel was dat bij de jaarlijkse vernieuwing van 
de wet per se alle schepenen werden vervangen. Het is daarom niet mogelijk te 
stellen, zoals Gysseling doet, dat bepaalde oorkonden naar de jaardagstijl, andere 
daarentegen naar de paasstijl moeten zijn gedateerd, omdat anders aangenomen zou 
moeten worden dat sommige van de in die oorkonden vermelde schepenen, in strijd 
met de regels, gedurende twee aansluitende ambtsjaren zouden zijn opgetreden. 

A l met al weten we dus nog steeds niet welke jaarstijl de Dordtse administratie in de 
13e eeuw hanteerde. De voor dit probleem relevante bronnen die het voor Hollandse 
begrippen rijke stadsarchief te bieden heeft, zijn zo te zien alle uitputtend onderzocht. 
Toch herbergt dat archief enig materiaal met behulp waarvan het mogelijk is die 
vraag te beantwoorden. 
Op 3 april 1289 verleende graaf Floris V aan schepenen en raadslieden van 
Dordrecht de zogeheten schepenwaarheid, de bevoegdheid tot het opsporen en 
zelfstandig berechten van misdadigers26. De stedelijke afvaardiging die tot het 
verkrijgen van dit voorrecht naar Den Haag reisde, bracht een door één van haar 
stadsklerken opgesteld concept van de verlangde oorkonde mee, ofwel zij liet de klerk 
meereizen die de tekst ter plaatse redigeerde. Dat de redactie van dit stuk het werk is 
van die Dordtse klerk, laat zich vaststellen op grond van de bewoordingen. De 
notificatio doen cond ende kennelyc allen luyden denghenen die desen brief sullen 
sien of horen lezen, en een goed deel van de bekrachtigingsformule, komt men, met 
geringe variaties, beduidend veelvuldig tegen in de door één bepaalde Dordtse hand 
in het net geschreven teksten27. Dat deze hand (hand o) een Dordtse hand is, baseren 
we op het feit dat we hem uitsluitend tegenkomen in oorkonden die van de stad 
Dordrecht zijn uitgegaan dan wel voor haar bestemd zijn. We kennen in totaal 
twintig stukken van hem uit de jaren 1282 tot 1297, en daarnaast schreef hij 
gedeelten van de stadsrekening van 128428. Het was niet ongebruikelijk dat grafelijke 
oorkonden buiten de grafelijke kanselarij werden vervaardigd. Het waren vaak de 
belanghebbenden zelf die voor de totstandkoming van de stukken zorg droegen, de 
grafelijke administratie beperkte zich er in zulke gevallen toe het aan haar 
voorgelegde na te zien en door middel van bezegeling te bekrachtigen. In deze 
periode maken zulke zg. destinatarisuitvaardigingen ruim 16% uit van de 
overgeleverde grafelijke oorkonden die zich in dit opzicht laten beoordelen (het 
aantal dat zich naar de herkomst uit de kanselarij dan wel van elders laat beoordelen, 
bedraagt iets meer dan de helft van alle voorhanden oorkonden)29. De oorkonde 
betreffende de schepenwaarheid behoort tot deze categorie der destinataris-

25 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, p. 11-13 en de aldaar genoemde literatuur. 
26 Van den Bergh, OHZ, II, nr. 669. 
27 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, p. 86-87 (hand o). 
28 Voor een opsomming van de stukken, zie Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, p. 35 (hand o). 

Deze hand stelde zijn diensten eenmaal ter beschikking aan de ingezetenen van Pendrecht: 
Van den Bergh, OHZ, II, nr. 715 (1 mei 1290). De meeste van deze teksten ook bij Gysseling, 
Corpus, nrs. 399, 513, 532, 534, 542, 547, 558, 675, 849, 923, 980, 1021, 1188, 1339, 1445, 
1532, 1545, 1624; aldaar worden de nrs. 233, 529, 809, 859, 1399 en 1641 eveneens aan deze 
stadsklerk toegeschreven. 

29 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, p. 184. 
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uitvaardigingen, zij het dat niet bekend is of behalve het dictaat (de bewoordingen) 
ook het netschrift door de Dordtse stadsklerk werd verzorgd, want deze oorkonde is 
slechts in de vorm van afschriften overgeleverd. De datering opten derden dach van 
april intjaer ons Heren dusent twee hondert neghen ende tachtich kan niet volgens de 
paasstijl zijn berekend, omdat in het paasjaar 1289, dat van 8 april 1289 tot 30 maart 
1290 liep, de datum 3 april niet voorkomt; hier is dus de jaarstijl gevolgd30. 
Aangezien de grafelijke kanselarij in deze periode steevast de paasstijl hanteerde3', zal 
de datering niet - wat wel voorkwam - door een kanselarijlid aan het overgelegde en nog 
ongedateerde concept zijn toegevoegd. Deze datering is evenzeer als de rest van de 
tekst van de Dordtse klerk afkomstig. 
Er bevinden zich nog twee oorkonden van graaf Floris V in het stadsarchief waarvan 
de dateringen naar de jaardagstijl zijn berekend; beide zijn in origineel overgeleverd, 
ze zijn opgesteld en in het net geschreven door een Dordtse hand. Het betreft in dit 
geval voortbrengselen van een stadsklerk (hand q) van wie mij vier stukken uit de 
jaren 1290 tot 1294 bekend zijn 3 2. Bij oorkonde gedateerd des zaterdaghes vore den 
zonnendach als men zinghet Oculi mei semper van het jaar 1290, erkent de graaf een 
bedrag van 2000 pond Hollands schuldig te zijn aan de commandeur en de broeders 
van de Duitse Orde te Koblenz, waarvoor de stad Dordrecht klaarblijkelijk als agent 
optrad33. Uit de titulatuur die aan de oorkonder wordt toegekend, blijkt dat deze 
oorkonde met behulp van de jaardagstijl is gedateerd. Tot 17 maart 1291 noemde 
Floris V zich 'graaf van Holland', van die dag af voerde hij evenwel de drieledige titel 
'graaf van Holland en van Zeeland en heer van Friesland'3 4. Er werd kennelijk op 
toegezien dat de nieuwe titels door iedereen werden gebruikt, want men treft ze vanaf 
genoemde datum in alle grafelijke oorkonden aan, niet alleen in die welke binnen de 
kanselarij tot stand kwamen maar evenzeer in de destinatarisuitvaardigingen. Alleen 
in enkele buitenlandse kanselarijen was men er niet onmiddellijk van op de hoogte, 
of kende men er niet veel belang aan toe. Ook te Dordrecht heeft men terstond van 
de uitbreiding van de grafelijke titels kunnen kennisnemen, want het voorzover 
bekend eerste stuk dat de kanselarij van de drieledige vorm voorzag, werd aan de stad 
Dordrecht afgeleverd35, en de stadsklerk wiens werk wij hier met het oog op de 

30 Dat hier de jaardagstijl is gebruikt, reeds aangetoond door B. Huydecoper, Rijmkroniek van 
Melis Stoke, met historie-, oudheid- en taalkundige aanmerkingen, I, Leyden 1772, p. 321-
322. Voor de overige literatuur: Kruisheer, Oorkonden kanselarij, p. 126, noot 108. Eerder 
stelde ik (ibid., p. 115) dat ook de door deze zelfde hand (hand o) vervaardigde grafelijke 
oorkonde, gedateerd te halfaprille van het jaar 1290 (Van den Bergh, OHZ, II, nr. 699 = Van 
Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 120 = Gysseling, Corpus, nr. 1021) naar de jaardagstijl moet 
zijn gedateerd. Zij is inderdaad niet van 15 april 1291 want zij vertoont de grafelijke titels van 
vóór 17 maart 1291 (waarover hierna nader). In het paasjaar 1290 (31 maart 1290-20 april 
1291) kwam 15 april evenwel twee keer voor. Deze datering leert ons dus niets over het al of 
niet toepassen van de paasstijl. 

31 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, p. 128, 198. 
32 Van den Bergh, OHZ, II, nr. 817; en Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nrs. 118, 127, 142; = 

Gysseling, Corpus, nrs. 1009, 1139, 1154, 1295, alwaar ook de nrs. 1284, 1391 en 1439 aan 
deze hand worden toegeschreven. 

33 Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nr. 118 = Gysseling, Corpus, nr. 1009. Vgl. Kruisheer, 
Oorkonden en kanselarij, p. 115. Dat de stad Dordrecht ten nauwste bij de transactie was 
betrokken, blijkt niet alleen uit de inhoud van de oorkonde (burgers van Dordrecht stellen 
zich borg; betaling zal plaats vinden te Dordrecht), maar evenzeer uit haar vorm (redactie in 
de Nederlandse taal door een Dordtse klerk) en uit de plaats waar zij wordt aangetroffen (het 
stadsarchief). 

34 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, p. 103-108. 
35 J. de Fremery, Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Supplement, 's-Gravenhage 1901, 

nr. 263 = Gysseling, Corpus, nr. 1005. De oorkonde is gedicteerd en in het net geschreven 
door de kanselarijhand Q; Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, p. 41, 89. 
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dateringswijze onderzoeken (hand q), blijkt ze na 17 maart 1291 inderdaad steeds te 
gebruiken". Men mag dan ook uit het gebruik van de enkelvoudige titel grave van 
Hollant afleiden, dat de oorkonde betreffende de schuld aan de Duitse Orde vóór 
17 maart 1291 tot stand is gekomen, en dus niet naar de paasstijl is gedateerd (de 
datering zou dan tot 24 maart 1291 herleid moeten worden) maar naar de jaardagstijl 
(dus 4 maart 1290). 
Van deze stadsklerk (hand q) is een tweede, iets minder strikt bewijsbaar maar toch 
zeer waarschijnlijk voorbeeld voorhanden van het gebruik van de jaardagstijl. Het 
betreft weer een schuldbekentenis van de graaf uit hoofde van een transactie waar de 
stad Dordrecht bij was betrokken. De desbetreffende oorkonde is gedateerd vrijdag na 
de zondag Laetare van het jaar 1291". Een eerste argument om jaardagstijl te 
veronderstellen (dus 6 april 1291) kan men ontlenen aan het gegeven dat ons het 
gebruik van die stijl al bekend is uit twee andere Dordtse destinatarisuitvaardigingen, 
waarbij één van deze zelfde hand. Een tweede argument houdt verband met de 
historische context. In april 1291 stond de graaf op het punt naar Engeland te reizen 
om daar zijn aanspraken op de Schotse troon te gaan bepleiten. Enige weken tevoren 
had hij ook al een aanzienlijk bedrag opgenomen, eveneens met de bemiddeling van 
de burgers van Dordrecht; dat was op 17 maart 1291, precies de dag waarop de 
nieuwe grafelijke titulatuur werd ingevoerd38. Er lijkt een duidelijke samenhang te 
bestaan tussen het aannemen van de nieuwe titels en het opnemen van kredieten 
enerzijds, en de voorgenomen reis naar Engeland anderzijds39. Was de onderhavige 
oorkonde naar de paasstijl gedateerd, dan zou zij zijn gedagtekend op 21 maart 1292, 
toen de graaf zich in Kennemerland ophield in verband met de pacificatie van dat 
gebied40. 

Het resultaat van dit onderzoek is, dat de stad Dordrecht in het laatst van de 13e 
eeuw de jaardagstijl hanteerde (of de kerststijl; althans een 'winsterstijl'). Het bewijs 
hiervan blijkt merkwaardigerwijs niet aan de hand van door de stadsregering zelf 
uitgevaardigde stukken te kunnen worden geleverd. Dat bewijs wordt ons mogelijk 
gemaakt door gegevens die we ontlenen aan enkele voor de stad Dordrecht bestemde 
grafelijke oorkonden uit de jaren 1289 tot 1291. Van deze grafelijke oorkonden staat 
vast dat ze door de zorgen van het personeel van de belanghebbende tot stand zijn 
gekomen. We nemen dan ook aan dat ook de erin weerspiegelde tijdrekenkundige 
gebruiken, i.c. de jaardagstijl, die van de stad Dordrecht zijn. Een en ander 
onderstreept het belang van het op het ontstaan van de bronnen gerichte onderzoek. 
Mogelijk dat, mede met deze benaderingswijze, nog eens een antwoord kan worden 
gevonden op de vraag op welk tijdstip tussen 1291 en 1370 men te Dordrecht op de 
paasstijl is overgestapt. 

36 Van den Bergh, OHZ, II, nr. 817; en Van Dalen, Oorkonden Dordrecht, nrs. 127, 142; = 
Gysseling, Corpus, nrs. 1139, 1154, 1295. 

37 Van den Bergh, OHZ, II, nr. 817 = Gysseling, Corpus, nrs. 1139. Vgl. Kruisheer, Oorkonden 
en kanselarij, p. 115. 

38 De Fremery, OHZ, nr. 263 en de daarin genoemde schuldbekentenis aan twee Brugse 
financiers; vgl. Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, p. 381, nrs. 831, 832. 

39 Kruisheer, Oorkonden en kanselarij p. 105-106. De eveneens onmiskenbare samenhang met 
de Zeeuwse kwestie laat ik hier buiten beschouwing. 

40 Zie de oorkonden d.d. 13, 14, 20 en 21 maart 1292, uitgevaardigd in Egmond en 
Albrechtsberg; uitg. bij Van den Bergh, OHZ, II, nrs. 812, 815, 816; alsmede het regest bij 
Kruisheer, Oorkonden en kanselarij, p. 385, nr. 854. 
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De creatie van baanderheren door de graven 
Willem IV en Willem V 

H. M . Brokken 

In 1971 publiceerde Dr. Johanna Maria van Winter in de aflevering van het 
Tijdschrift voor Geschiedenis, gewijd aan het thema van de sociale stratificatie, een 
artikel over 'De middeleeuwse ridderschap als 'classe sociale"1. Hierin toetste zij de 
laatmiddeleeuwse, meer in het bijzonder de haar zo vertrouwde Gelderse ridderschap 
op criteria, die door G. Gurvitch in algemeen theoretische zin voor de 'classe sociale' 
waren ontvouwd2. Ofschoon Gurvitch had aangevoerd dat dergelijke 'classes sociales' 
in Europa vóór de 16e eeuw niet voorkomen, toonde zij aan, dat de door hem 
gegeven criteria van toepassing zijn op de ridderschap: als maatschappelijke 
groepering was de laatmiddeleeuwse ridderschap supra-functioneel, permanent, 
toegankelijk door sociale mobiliteit, in meer of mindere mate klassebewust en 
voldeed zij als 'classe sociale' anderszins aan de door Gurvitch genoemde kenmerken. 
In haar proefschrift had Van Winter alreeds 'stand' gedefinieerd als een groep mensen 
met eenzelfde juridische status en 'klasse' als groep van eenzelfde sociaal niveau, 
beide groeperingen verder onder te verdelen in beroepsstand (-klasse) en 
geboortestand (-klasse)3. Zij kwam tot de algemene conclusie, dat de 
laatmiddeleeuwse ridderschap functioneerde als sociale bovenlaag van een in 
juridische standen verdeelde, maar tevens uit sociale lagen opgebouwde maatschappij, 
waarin de juridische standen strak omlijnd, gesloten en niet of slechts toegankelijk 
waren met een rechtsgeldig dokument4. 

Terecht kan betwijfeld worden of sociologische begrippen als stand en klasse, 
ontwikkeld naar de moderne geïndustrialiseerde maatschappij, toepasbaar zijn op de 
middeleeuwse samenleving5. De toch scherpzinnige jurist Filips van Leiden raakte in 
zijn theorie over de milites (ridders) en nobiles (edelen) verstrikt in begrippen als 
genus (geboortestand) en ordo (beroepsgroep)6. Maar het feit dat Filips van Leiden in 
zijn Cura, in verschillende versies geschreven in de tweede helft der vijftiger jaren van 
de 14e eeuw, plaats en functie van de militia ten opzichte van de vorst heeft willen 
beschrijven, is alreeds op zich een symptoom van zich voltrekkende maatschappelijke 
veranderingen, die in de Hollands-Zeeuwse samenleving van die tijd tot vraagstelling 
en bewustwording aanleiding hebben gegeven. Van dit veelomvattende onderwerp7 

wil ik hier in kort bestek alleen de opkomst van baanderheren in het midden van de 
veertiende eeuw nader belichten. 

Te Middelburg begunstigde graaf Willem IV bij oorkonden van 9 april 1341 zijn neef 
Floris I van Haamstede en heer Daniël V van der Merwede, daar zij, blijkens de 
gelijkluidende narratio van deze oorkonden, bainroeds geworden waren en hij hun 
staet ghehoecht heeft ende baniere ghelaten*. Floris I van Haamstede kreeg van graaf 
Willem IV de Schachtekijnspolder in Zuid-Beveland, waarvan na zijn overlijden zijn 

1 TvG, 84 (1971), pp. 262-275. 
2 G . Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie. Parijs 1957-632. 
3 J. M . van Winter, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen (Werken uitg. door 

Gelre, ver. tot beoefening van Geldersche gesch., oudhk. en recht, nr. 32). Arnhem 1962, 
p. 75 e.v. 

4 Idem, 'De middeleeuwse ridderschap als 'classe sociale", p. 263. 
5 Cf. P. H . D. Leupen, Filips van Leiden. Een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van 

zijn traktaat 'De cura reipublicae et sorte principantis'. Diss. Amsterdam 1975, pp. 16-17; 
B. Slicher van Bath, Geschiedenis: theorie en praktijk. Utrecht-Antwerpen 1978, pp. 109-132. 

6 Leupen, Filips van Leiden, pp. 16-26, 295-313. 
7 Hierover meer en nader in onze te verschijnen studie over het ontstaan der Hoekse en 

Kabeljauwse twisten in het midden van de veertiende eeuw. 
8 V O . T Floris van Haamstede: A R A - D e n Haag, Leen- en registerkamer van Holland (verder 

afgekort met LRK), inv. 30, fol. 1 lro-vo, nr. 82; voor Daniël V van der Merwede: ibidem, 
fol. 44vo, nr. 278 (druk: Van Mieris, II, 649-650; W. H . Lenselink, 'De heren van der 
Merwede, 1243-1403', in: Hollandse Studiën 3 (1972), p. 13, noot 57). 
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vrouw levenslang het vruchtgebruik mocht behouden'. Daniël V van der Merwede 
ontving op nader omschreven voorwaarden al het door hem van de grafelijkheid in 
leen gehouden goed in onversterfelijk erfleen10. 
Tot op dat moment bestonden er geen baanderheren of baanrotsen in Holland en 
Zeeland. De waarde van de titel lag vooreerst in het militaire vlak. Te velde mochten 
baanderheren een vierkant banier met hun wapen voeren en onder eigen standaard 
een legereenheid aanvoeren. Voor de creatie van deze baanderheren heeft graaf 
Willem IV zich zonder twijfel bij het beleg van Doornik in september-oktober 1340 
laten inspireren door de militaire organisatie der veldlegers van andere geallieerde 
vorsten", waar met name het Brabantse contingent in baanrotsen en ridders 
gehiërarchiseerd was12. De verheffing tot baanderheer was, aldus de tekst, tevens een 
beloning voor de aan de graaf bewezen diensten. Floris I van Haamstede en Daniël V 
van der Merwede waren beiden vooraanstaande leden van de grafelijke raad van 
Holland en Zeeland, de eerste trad bovendien sedert 1337 op als zegelaar van de 
graaf13. Floris I van Haamstede was de oudste zoon van Witte van Haamstede, 
bastaard van graaf Floris V, en behoorde dus tot de grafelijke famlie; Daniël V van 
der Merwede was baljuw van Kennemerland en Friesland (1322-1326) en baljuw van 
Zuidholland (1333-1334) geweest en behoorde tot de groep van leidende ambtenaren 
en dienaren van de graaf14. Zij werden beiden in 1341 door graaf Willem IV 
begunstigd om hun nieuwe staat te kunnen voeren. De twee oorkonden van 
9 april 1341 geven geen enkele aanwijzing omtrent een verzwaarde heervaartplicht 
voor Floris van Haamstede en Daniël van der Merwede. Het accent bij deze 
verheffing tot baanderheer lag dus op de verhoogde sociale status, die zij aan hun titel 
mochten ontlenen. 

In dienst van graaf Willem IV lieten Floris I van Haamstede en Daniël V van 
der Merwede beiden bij Warns op 26 september 1345 het leven. Zij hebben in deze 
jaren hun nieuwe titel niet gevoerd, noch zijn zij anderszins in grafelijke oorkonden 
als baanderheren opgevoerd15. Na hun overlijden ging deze titel niet over op hun 
oudste zoon en opvolger16. Na deze creatie zijn geen andere ridders door graaf 

9 Zie over het geslacht Van Haamstede: A . W. E. Dek, Genealogie der graven van Holland. 
Zaltbommel 19694, p. 20 e.v. en C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografie en de 
instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen. Assen 1971, p. 415, 420, 485. Cf. 
voorde Schachtekijnspolder: Dekker, Zuid-Beveland, pp. 210-212. 

10 Zie over het geslacht Van der Merwede, Lenselink,' De heren van der Merwede', pp. 7-36. 
11 H . S. Lucas, The Low Countries and the Hundred Years' War, 1326-1347. Ann A r K ' I 929, 

pp. 408-417. 
12 Konkl . Huisarchief - Den Haag: inv. 2, nr. 166», I. (cf. G . des Marez, 'Un document inédit 

relatif a Jacques van Artevelde', in: BCRH, 5' ser., 8 (1898), pp. 307-310; Lucas, The Low 
countries, p. 417). Deze oorkonde van 4 oktober 1340 betreft het onderzoek van een spionage-
afïaire voor Doornik, waarvan Jacob van Artevelde Willem van Duvenvoorde beschuldigde, 
door hertog Jan III van Brabant: . . . vor ons ende vor onsen raed, baenrolsen ende 
ridderen, . . . Cf. over baanrotsen in Brabant: A . Uyttebrouck, Le gouvernement du duché de 
Brabant au bas moyen age (1355-1430). Brussel 1975, pp. 438-440. 

13 H . J. Smit, De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis, dl. III: 
Inleiding (WHG, 3e ser., nr. 69). Utrecht 1939, pp. 114-124, 213-231. 

14 Smit, a.w. p. 153-1 55. 
15 Cf. A R A - D e n Haag, Charters grafelijkheid: Suys-Holland, doos 2(10 nov. 1344); é de 

5inv. 
30, fol. 18ro, nr. 128: RA-Middelburg, Archief OLV.abdij te Middelburg, inv. 272, reg. 336; 
voorts i.h.b. de getuigenlijst in de oorkonde van 21 juni 1345 (Van Mieris, II, 692-693). Meer 
bewijsplaatsen zijn te geven. 

16 Dek, Genealogie graven van Holland, p. 21, Jan II van Haamstede was meerderjarig toen zijn 
vader sneuvelde. Vgl. voorts: Van Mieris, II, 767. In 1345 was Daniël (VI) van der Merwede 
nog minderjarig (Lenselink, 'De heren van der Merwede', p. 13). 
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Willem IV tot baanderheer verheven. Bij de krijgstochten van graaf Willem IV naar 
Pruisen (1343-1344/45) en de beide expedities in 1345 tegen het Sticht Utrecht en de 
Oostfriezen komen onder de deelnemende Hollandse en Zeeuwse ridders geen 
expliciet vermelde baanderheren voor1 7. Na de instelling in 1341 verdween de titel 
van baanderheer niet alleen, hij werd ook niet aan anderen verleend, daar er 
kennelijk onder de ridderschap geen behoefte bestond aan het verkrijgen en dragen 
van deze titel. Na graaf Willem IV hebben ook keizerin Margareta (1346) en haar 
zoon Willem de Verbeider (1346-1350) geen baanderheren in Holland en Zeeland 
gecreëerd1 8. In de getuigenlijsten van grafelijke oorkonden bleef traditioneel de 
ridderschap onderverdeeld in twee geledingen, ridders en knapen19. 

In 1349 en 1350 vormden zich in Holland en Zeeland partijen, die bekend staan 
onder de uit later tijd daterende namen Hoeken en Kabeljauwen. In het land brak 
tussen beide partijen een openlijke burgeroorlog uit, toen in februari 1351 een groep 
leidende Kabeljauwse edelen hertog Willem van Beieren als landsheer aan de macht 
gebracht hadden20. Na wat eerdere kleine wapenfeiten, werd de strijd tussen gravin 
Margareta en haar zoon op 5 juli 1351 in de zeeslag bij Zwartewaal21 in het voordeel 
der Kabeljauwen beslist. In het land zelf restten, nadat graaf Willem V ook Zeeland 
aan zich onderworpen had, nog enkele Hoekse verzetshaarden, die successievelijk 
door Willem V en de zijnen werden geruimd. Zo kwam er, na een belegering van 
meer dan een jaar, eind juli 1352 een akkoord tot stand tussen graaf Willem V en de 
bezetters van de burcht te Geertruidenberg, waarvan de verdediging onder leiding 
stond van de Hoekse voorman Philips van Polanen22. Dit akkoord nu werd door 
Willems medestanders, als baanrotsen, ridders en knapen enerzijds en een aantal 
Hollandse steden anderzijds, bekrachtigd. Met ieder van zijn consiliarii, die in deze 
getuigenlijst worden genoemd, sloot graaf Willem V op 29 juli 1352 een afzonderlijke 
overeenkomst tot handhaving van de vrede met Philips van Polanen en zijn 
gezellen23. Hierbij zijn deze consiliarii, leden van de grafelijke raad, onderverdeeld in 
drie groepen, t.w. barones, milites en armigeri. Boven de stand van ridders en knapen 
was dus in 1352 een nieuwe groep van baanderheren (barones) gevormd, op dat 
moment bestaande uit Jan Persijn, heer van Waterland, Jan I, heer van Egmond, 
Gerard van Herlaar, heer van Ammerzoden, en Jan IV, heer van Arkel. Tezamen 

17 H . G . Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche Huis, 
dl. III (WHG, nr. 26). Utrecht 1878, p. 73 e.v., pp. 380-382 en 400-442. J. van Malderghem, 
La bataille de Slaveren 26 septembre 1345. Noms et armories des chevaliers tués dans cette 
journée, etc. Brussel 1869, publiceerde desbetreffende passages uit een uit het begin van de 
15e eeuw daterend Wapenboek. Als baanrotsen worden in deze versregels ook Gerard II van 
Hoorne, heer van Altena, en Otto, heer van Asperen, genoemd, uit oorkonden en rekeningen 
blijkt dit echter niet. 

18 Slechts één uitzondering is mij bekend: Arnoud, heer van IJsselstein, noemde zich in 1348 
baro Traiectensis diocesis (R. R. Post, Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, 
Innocentius VI en Urbanus V, 1342-1366. 's-Gravenhage 1937, p. 146, nrs. 183 en 184); 
in Holland komt hij evenwel in deze jaren niet als baanderheer voor. 

19 Cf. Van Mieris, II, 692-693, 745, 767, 771-772; LRK. inv. 47, fol. 57vo, nr. 392. 
20 Zie hiervoor mijn eerder genoemde studie: D l . I, Hs. III. Enige gegevens over de terugkeer van 

Willem van Beieren bij: H . P. H . Jansen, 'Het eerste Kabeljauwse jaar in Holland en de 
rekening van Philips Persoenressone (1351)', in: Miscellanea Mediaevalia in memoriam 
Jan Frederik Niermeyer. Groningen 1967, pp. 317-325. 

21 De slag had plaats op 5 juli en niet op 4 juli 1351, zoals i.h.a. op grond van de Nederlandse 
Beka (p. 245) wordt aangenomen (zie: LRK. inv. 26, fol. Ivo, nr. 6: . . . in articulo navalis 
belli, quas crastino Translationis sancti Martini proxime peractis ... supra Mosam ante locum 
dictum Zuartenwael...) 

22 LRK. inv. 31, fol. 1 Iro-vo, nr. 54. 
23 LRK. inv. 31, fol. 12ro, nr. 55. 
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waren deze baanderheen de Kabeljauwse leiders, die hertog Willem van Beieren in 
1351 aan het bewind geholpen hadden. 
Sedert juli 1352 is de stratificering der ridderschap in baanderheren, ridders en 
knapen aanvankelijk alleen bij de vermelding der grafelijke raadsleden in de 
oorkonden van graaf Willem V doorgevoerd24. De titel van baanderheer bleef 
daardoor gereserveerd voor een kleine kring van machthebbers. Begin 1354 is er in de 
grafelijke kanselarij een staat opgemaakt van personen, die livrei van de graaf en 
gravin plachten te ontvangen25. Als eerste figureren op deze lijst degenen, die 
baew'sencleder kregen. Behalve de voornoemde baanderheren, blijken nu ook Jan II, 
heer ,,n Culemborg, en Frank van Halen, heer van Rochefort, tot baanrots verheven 
te zijn, die evenwel beiden in 1353 ook tot de relatief kleine groep van grafelijke 
raadsleden hadden behoord26. De creatie van baanderheren door graaf Willem V was 
echter niet, zoals onder Willem IV, van voorbijgaande aard. Achtereenvolgens zijn in 
deze jaren meer ridders in de groep van baanderheren opgenomen, al bleef het 
recruteringsveld beperkt tot grafelijke raadsleden. 
In december 1354 werd een definitief vredesakkoord bereikt tussen graaf Willem V 
en zijn moeder, gravin Margareta; in 1355 werd Willem V de partij-tegenstellingen in 
Holland en Zeeland grotendeels meester, eind juni 1356 sloot hij een nieuwe oorlog 
met de bisschop van Utrecht in zijn voordeel af en hij volgde voorts in juli van dat 
jaar zijn moeder als graaf in Henegouwen op. In het genot van dit gewonnen prestige 
wierp graaf Willem V zich in 1357 op als bemiddelaar in de Vlaams-Brabantse 
successieoorlog. Op een dagvaart van 12-16 mei 1357 te Biervliet27, waar edelen en 
steden van Henegouwen, Holland en Zeeland vertegenwoordigd waren, beloofde 
Willem V op 15 mei de graaf van Vlaanderen in de oorlog met Brabant te zullen 
bemiddelen. Belangwekkend is nu, dat Willem V van deze verklaring twee oorkonden 
liet opmaken: een Nederlandstalige met meebezegeling van adel en steden van 
Holland en Zeeland28 en een Franstalige, bekrachtigd door adel en steden van 
Henegouwen29. Uit de getuigenlijsten van beide oorkonden komt evident naar voren, 
dat de graafschappen Holland en Zeeland enerzijds en Henegouwen anderzijds, 
immers van begin 1351 tot eind 1354 eerst door de burgeroorlog gescheiden en voorts 
door blijvende regering van Margareta in Henegouwen tot juli 1356 niet in personele 
unie verenigd,een verschillende maatschappelijke ontwikkeling hadden doorgemaakt. 
Het Henegouwse exemplaar werd bezegeld door 17 ridders, 2 knapen en 5 steden, 
maar baanrotsen komen in deze getuigenlijst niet voor. In het Hollands-Zeeuwse 
exemplaar zijn de meebezegelende getuigen aldus opgevoerd: 

(uut Holland): baanrotsen (Aleid, vrouwe van Putten en Strijen, Arnoud, heer van 
IJsselstein, Dirk III, heer van Brederode, Jan I, heer van Egmond, en Jan II van 

24 Nader uitgewerkt in mijn hiervoor genoemde studie in het deel over De grafelijke raad van 
Holland en Zeeland, 1337-1357. 

25 Th. van Riemsdijk, De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het 
Henegouwsche en Beyersche Huis. 's-Gravenhage 1908, pp. 399-400, Bijlage VI . 

26 De in deze staat eveneens onder de baanrotsen genoemde 'monsin r- Bartelmieu de Burghsz.' is 
niet nader bekend; hij behoorde in ieder geval niet tot de grafelijke raad. Op 29 juli 1352 
(cf. noot 22) was heer Jan II van Culemborg nog geen baanderheer. 

27 A R A - D e n Haag, Rekeningen grafelijkheidsrekenkamer, inv. 14, fol. 29vo. 
28 Oorspr.: A D N - L i l l e , B. 269, nr. 7879 en afschr.: LRK inv. 15, fol. 13ro, nr. 30 (cf. regest: 

P. H . J. van der Laan, Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400. Amsterdam 1975, nr. 174). 
Alle getuigen hebben deze oorkonde bezegeld, de zegels van Dirk van Wassenaar en Wolfert 
van Borselen zijn thans verloren. Deze zegels zijn in drie linies aangebracht, waarbij op de 
onderste linie de zegels der steden zijn bevestigd. 

29 Oorspr.: A D N - L i l l e , B. 269, nr. 7878; een Nederlandse vertaling van dit stuk in: LRK. 
inv. 15, fol. 14ro, nr. 31. De uithangende zegels van adel en steden zijn aan deze oorkonde 
tussen elkaar bevestigd. 
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Polanen, heer van Breda); ridders (Dirk van Wassenaar, burggraaf van Leiden, Dirk 
van Brederode, Philips van Polanen, Jan van Langerak, Jan van Drongelen, baljuw 
van Zuidholland, Daniël VI van der Merwede en Daniël van Tolloysen); knapen 
(Hendrik van Alwijk 3 0 en Ogier van Kralingen); 
(ute Zeeland): baanrotsen (Machteld, vrouwe van Voorne, en heer Raas van 
Kruiningen); ridders (Wolfert van Borselen, Olivier van Everdingen, Floris van 
Borselen Nzn., Willem de Vriese, Jan II van Haamstede, Boudijn van Reimerswaal, 
Hendrik van Borselen en Boudijn van Brigdamme); 
(onsen steden ute Holland): Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Geer-
truidenberg, Schiedam en Rotterdam; 
(van onsen steden ute Zeeland): Middelburg en Zierikzee. 

Allereerst springt bij deze volgorde een duidelijk gescheiden opsomming van ridder
schap en steden per graafschap in het oog. De ridderschap als geheel gaat vooraf aan 
de steden. Uit deze getuigenlijst blijkt voorts, dat de verheffing tot baanderheer niet 
beperkt was gebleven tot de kleine, besloten groep van Kabeljauwse leiders en 
raadsleden van graaf Willem V. Baanrotsen zijn nu de bezitters(-sters) van grote 
heerlijkheden c.q. vele ambachten31. De verlening van deze titel was echter niet eng 
gekoppeld aan bezit en vermogenspositie, daar onder de voornoemde ridders ook 
leden van andere oude en vermogende families waren (o.m. Borselen en Wassenaar). 
De titel was, zoals wij zagen, niet erfelijk. Tot de baanderheren behoorden in 1357 
aanzienlijke en politiek-leidende edelen (Usselstein, Egmond, Polanen, Brederode, 
Kruiningen). Ook Hoekse leiders (Jan II van Polanen, Dirk III van Brederode, Raas 
van Kruiningen) waren na hun terugkeer in het land baanderheer geworden. De 
verheffing tot baanderheer was in ieder geval een honoraire onderscheiding en een 
persoonlijke kwalificatie, hetgeen reeds Uyttebrouck voor de baanrotsen in Brabant 
heeft aangenomen32. Maar de opkomst en creatie van baanderheren in Holland en 
Zeeland kan als maatschappelijk verschijnsel niet voldoende verklaard worden uit een 
persoonlijke zucht naar titels. In tegenstelling tot de jaren veertig, bestond er in de 
vijftiger jaren van de 14e eeuw onder de Hollandse en Zeeuwse ridders wel behoefte 
aan deze onderscheiding. Aan het streven naar sociale distinctie lag een proces van 
bewustwording ten grondslag. Baanderheren, ridders en knapen van Holland en 
Zeeland worden in deze getuigenlijst, gescheiden per graafschap, tegenover de steden 
gepresenteerd als een relatief homogene juridische stand. Zich bewust van hun sociaal-
juridische positie in de samenleving streefde de ridderschap in Holland en Zeeland in 
deze jaren naar een standsorganisatie, die enerzijds beantwoordde aan de maatschap
pelijke verhoudingen binnen eigen gelederen, anderzijds hen gezamenlijk - typerend 
voor de ridderschap als 'classe sociale' - deed onderscheiden van andere maat
schappelijke groeperingen. De opkomst van baanderheren, als sociale geleding 
binnen de ridderschap, is één van de uiterlijke kenmerken van deze evolutie. 

30 Waarschijnlijk een verschrijving voor Hendrik van Alkemade, die in 1353 als leenman van de 
graaf voorkomt (LRK. inv. 23, fol. 39vo, nr. 189 en ibidem, fol. 40ro, nr. 193). 

31 Het zou veel plaats vergen dit omstandig te adstrueren. De hoge heerlijkheden Voorne en 
Putten-Strijen spreken voor zich. Zie voor het bezit van het geslacht Van Kruiningen: Dekker, 
Zuid-Beveland, pp. 484-485; voor Polanen: J. Cuvelier, 'Les origines de la fortune de la 
maison d'Orange-Nassau. Contribution a 1'histoire du capitalisme au Moyen Age', in: Ac. 
Roy. de Belg, Cl. des Lettres, Mémoires, 2' s.t., 16 (1921) en H . M . Brokken, 'Willem van 
Duvenvoorde', in: Nat. Biogr. Woordenboek, dl. 5. Brussel 1972, kol. 313-328; voor 
Usselstein en Egmond: A R A - D e n Haag, Archief Nassause Domeinraad. deel. II (i.c. inv. 14, 
reg. 172); voor Brederode bestaat geen afzonderlijke studie; een indicatie geeft P. A . 
Henderikx, 'De oprichting van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard in 1277', 
in: Holland 9 (1977), pp. 212, noot 1. 

32 Uyttebrouck, Le gouvernement, p. 440. 
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Koopmansgeld, goed geld, gouden geld 

H. Enno van Gelder 

Het is voor de tegenwoordige lezer van rekeningen uit de 14e en 
15e eeuw dikwijls uitermate moeilijk zich een voorstelling te 
vormen van de feitelijke betalingen die achter de in de boekhouding 
opgenomen bedragen schuilgaan. Alleen al de van onze decimale 
schrijfwijze afwijkende gewoonte de bedragen te noteren in ponden, 
schellingen en penningen vormt een barrière, hoewel zeker niet de 
voornaamste. Verwarrender is dat de gebezigde ponden lang niet 
altijd dezelfde waarde blijken te hebben, terwijl aanwijzingen 
omtrent de aard van die ponden veelal ontbreken, omdat zij als 
traditioneel bij belanghebbenden bekend verondersteld worden. Een 
andere complicatie is dat het omlopende geld zelf, zowel door 
monetaire maatregelen van de landsvorsten als door ontwikkelingen 
in de omloop, veelvuldig aan wijzigingen onderhevig is, wat ook 
weer tot boekingen leidt die voor de tijdgenoot betrekkelijk 
doorzichtig waren, maar thans soms raadselachtig schijnen. 

Een instructief voorbeeld van boekhoudkundige complicaties, 
waartoe dit alles leidt, biedt de serie Egmondse kloosterrekeningen1, 
die kort geleden door pater J. Hof werd gepubliceerd. Interessant is 
vooral de bijeenhorende reeks uit de jaren 1387-1390, omdat deze 
vallen in een periode waarin het muntwezen van het graafschap 
Holland belangrijke veranderingen onderging. 

Door de grafelijke munt te Dordrecht2 werden sinds 1378 geslagen 
zilveren groten en gouden guldens, waarbij een gulden gelijk was 
aan 30 groten. Deze maakten echter, zoals steeds in de late 
middeleeuwen, slechts een fractie uit van de werkelijk in het land 
circulerende geldstukken: niet alleen waren nog talrijke oudere 
Hollandse munten in gebruik, maar ook allerlei vreemde munten 
waren in gelijke mate betaalmiddel: vooral Vlaamse plakken 
(dubbele groten), Zuid-Nederlandse, Franse, Engelse en West-Duitse 
goudstukken dienden om volgens een door de overheid vastgestelde 
of in de praktijk gegroeide omrekeningskoers in Hollands geld 
gestelde verplichtingen te voldoen. Daardoor was een reeks 
muntverzwakkingen die in Vlaanderen in 1385 begon, van grote 
invloed: de nieuwe, lichtere Vlaamse plakken verdrongen 
- krachtens het als wet van Gresham bekende mechanisme - de 
oudere omlopende zilverstukken. Dit had twee gevolgen. De 
gemiddelde metaalinhoud van de in Holland gebruikte groten 
daalde, wat meebracht dat bij inwisseling van onveranderde 
goudstukken een groter aantal (lichtere) groten geëist werd, of 
anders uitgedrukt, schijnbaar steeg de koers van de gouden munten: 
zo steeg de notering van de Hollandse gulden die al van 30 tot 31 'A 
groot was opgelopen, binnen het jaar tot 34 groten, het gouden 
schild van vroeger 40 groten (waaraan nog de uitdrukking licht 
schild voor een bedrag van 40 groten herinnert) van 45 tot 50 
groten. 

Door deze buitenlandse invloed zag de ruwaard, hertog Albrecht, 
zich gedwongen, om de muntslag in Dordrecht gaande te houden, 
ook zijnerzijds in maart 1388 lichtere zilverstukken van Vh groot, 
labei genoemd, in omloop te brengen. De verzwakking riep echter 
ook verzet op, in het bijzonder van de stadsregeringen die aan een 
stabiele munt de voorkeur gaven: op 6 oktober 1388 kwam een 

Afb. 1. Dordrechts of 
Wilhelmusschild (goud, emissie 
1389). 

Egmondse kloosterrekeningen 
uit de XlVe eeuw, ed. J. Hof, 
Fontes minores medii aevi X V I I , 
Groningen 1976. 
H . Enno van Gelder, 'Het 
Hollandse muntwezen onder het 
huis Wittelsbach I', in: Jaarboek 
voor Munt- en Penningkunde 39 
(1952), p. 1-26. 
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muntordonnantie tot stand op grond waarvan weer zwaardere 
groten en nieuwe gouden schilden werden geslagen en waarbij de 
koersen van de oudere munten dienovereenkomstig verlaagd 
werden (begin 1389 werd ook in Vlaanderen onder pressie van de 
Staten een dergelijke revaluatie afgekondigd). 

Deze algemene ontwikkeling vormt de achtergrond voor de 
ogenschijnlijk zo verwarrende boekingen in de aangehaalde 
Egmondse rekeningen. Deze geschieden nl. niet in de omlopende 
guldens en groten, maar traditioneel in ponden, schellingen en 
penningen, zoals gebruikelijk was toen nog alleen penningen in 
gebruik waren en 240 stuks geschreven werd als 1 pond, 12 stuks 
als 1 schelling. Sinds echter de penning vervangen was door de 
groot, die oorspronkelijk een waarde van 8 penningen had, werd 
nog steeds voor 1 groot geschreven 8 penningen en voor 30 groten 
(30 x 8 =) 240 penningen of 1 pond. Dat inderdaad in groten en 
niet in penningen gedacht werd, blijkt uit de koppen van enkele 
rekeningen waarin uitdrukkelijk gesteld werd an comansghelde 
gherekent dat es den groten voir 8 d. Deze wijze van notering, 
gebaseerd op de in het verkeer voorkomende groten, wordt 
aangehaald als 'koopmansgeld', en wordt in het merendeel van de 
rekeningen gebezigd, soms met zo'n uitleg, soms met de eenvoudige 
aanduiding co (= comansgeld), veelal echter zonder uitdrukkelijke 
verwijzing. 

Er komen echter ook andere manieren van notering voor3. Het 
meest bij de praktijk van deze periode aansluitend, maar hier niet 
voorkomend, is de boeking in ponden groten, waarbij 1 pond 
eenvoudig betekent 240 stuks groten. Wel komt hier en daar voor 
een notering in 'goed geld', waarbij 1 groot geschreven wordt als 
6 penningen en 40 groten (40 x 6 = 240) als 1 pond, wat berust op 
een revaluatie van enkele decennia eerder toen de groot tijdelijk 
6 penningen gold. Ondanks de gebruikte termen gaat het hier niet 
om verschillende soorten geld, maar alleen om uiteenlopende 
wijzen van notering van dezelfde muntstukken. 

Afb. 2. Dordrechtse of 
Wilhelmusgulden (goud, Dordrechtse 
emissie 1378) 

De derde wijze van notering, in 'gouden geld', die alleen na de 
reeds genoemde maatregelen van 1388 voorkomt, vereist wat meer 
uitleg. Het doordringen van de verzwakte Vlaamse dubbele groten 
- die als plakken of leliaards bekend stonden - maakte dat in 
Holland de groot praktisch vertegenwoordigd werd door het 
Vlaamse geld. Wanneer bij in koopmansgeld gestelde rekeningen of 
delen daarvan een nadere verduidelijking nodig geacht wordt, staat 
er dan ook ten Vlamsche placke of leliaerts placke rekent voir 16 d. 
of korter 15 placken voer 1 lb., wat op hetzelfde neerkomt want 
15x16 penningen = 240 p. of 1 pond. 

De revaluatie van oktober 1388 voorzag echter twee dingen. In de 
eerste plaats werden nieuwe groten in omloop gebracht die 1 'A x zo 
zwaar waren als de oude en waarvan er 40 op een gouden schild 
gingen. Hiermee waren echter de oude groten geenszins uit het 
verkeer verdwenen; ze werden nog overwegend voor betalingen 
gebruikt, maar moesten thans wel uitdrukkelijk als 'lichte groten' 

3 D. E. H . de Boer, Graaf en 
grafiek, Leiden 1978, p. 
169-190. 
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van de nieuwe onderscheiden worden4 en uiteraard werden voor 
een gouden schild 1 'A x 40 = 50 van die lichte groten geëist. 
Betaling van een gouden schild werd dan ook in koopmansgeld -
gebaseerd op de lichte groten - genoteerd als 12A pond (nl. 12A x 
30 groten). 

De muntordonnantie schreef echter uitdrukkelijk voor salmen 
overal in 't gemeen in onsen landen van Hollant ende van Zeelant 
bi desen voersz. paymente copen ende vercopen bi ponden, 
scellinghe ende penninghen of bi onsen scilden ende groten als wi 
slaen sullen als voersz. is. Dat wil zeggen dat bij betalingen, en dus 
ook in de boeking daarvan in de rekeningen, van de nieuwe munten 
diende te worden uitgegaan en het gouden schild als 1 pond 
genoteerd moest worden. In de aanhef van de rekeningen wordt dat 
ook vermeld in uitdrukkingen als een ouden scilt van 20 placken (= 
40 groten) voer 1 Ib. of den ouden scilt voir 20 Schellingen = 1 pond) 
gherekent of korter enen Dordersche scilt voer 1 Ib. gherekent. Dit 
wordt dan samengevat als notering in gouden ghelde, omdat van 
het gouden schild wordt uitgegaan. 

In feite betekende deze nieuwe boekhoudingspraktijk niet zo heel 
veel: wel worden betalingen uitgevoerd in schilden of andere 
gouden munten onmiddellijk in ponden gouden geld genoteerd, 
maar verreweg de meeste bedragen worden als vanouds in koop
mansgeld d.w.z. lichte groten, genoteerd en pas in de summa's 
van de onderdelen der rekening in gouden geld omgerekend. 
Daarbij komt verder uit dat het doel van de regeling, de 
stabilisering, nauwelijks bereikt werd. In één rekening van 
1388/1389 wordt inderdaad op de voorgeschreven wijze 
omgerekend: het schild voor 40 nieuwe of 50 lichte groten. In de 
omvangrijke rekening uit het volgende boekjaar is dat echter niet 
meer het geval: het pond koopmansgeld waarin de meeste posten 
geboekt zijn, wordt in ponden gouden geld = schilden omgezet door 
vermenigvuldiging met 54/30. Hoewel een nadere uitleg nergens 
gegeven wordt, kan dit slechts inhouden dat het gouden schild 
thans niet meer 50, maar 54 lichte groten gold. Dat betekent dat in 
de betaalpraktijk nog steeds het oude geld domineerde en dat de 
achteruitgang daarvan geenszins, zoals door de muntregeling beoogd 
was, gestuit was. De macht van de graaf reikte niet zover en weldra 
werd ook de aanmunting van verzwakte munten door de grafelijke 
munt hervat. 

Afb. 3. "Oude'of'lichte'groot 
(zilver, emissie 1378). 

Als verduidelijking en samenvatting geeft onderstaande tabel een 
aantal noteringen in gouden ponden, schellingen en penningen van 
de voornaamste Hollandse muntstukken, zoals die in de rekeningen 
voorkomen. Het onderscheid tussen de vertikale kolommen is 
alleen boekhoudkundig, uiteenlopende schrijfwijzen voor dezelfde 
geldsbedragen. In de horizontale opvolging is tevens de 
ontwikkeling van de munten zelf verwerkt: de feitelijke waarde
daling van de zilveren groot komt tot uitdrukking in de schijnbare 
waardevermeerdering van de goudstukken. 

4 Op blz. 124 en vlg. is enige 
malen de afkorting voor groot in 
de druk verkeerd opgelost, wat 
pater Hof zo vriendelijk was op 
de foto's van het origineel te 
verifiëren: het gaat daar om 
Dordrechtse, resp. lichte groten, 
niet guldens. 
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comans- goed gouden 
geld geld geld 

1387/1388 
groot 0- 0-8 0- 0-6 
oud schild = 45 groten 1-10-0 
Dordr. gulden = 31 Vb groot 1- 1-0 

1388/1389 
groot 0- 0-8 0- 0-6 
labei = IVA groot 0- 0-10 0- 0-7Vi 
Dordr. schild = 50 groten 1-13-4 1-5-9 1-0-0 
Dordr. gulden = 34 groten 1-2-8 0-17-0 

1389/1390 
lichte groot 0- 0-8 0- 0-6 
labei = 1 'A lichte groot 1-10-0 
nieuwe groot = \ 'U lichte groot 0-10-0 
Dordr. schild = 54 lichte groten 1-16-0 1- 0-0 
Dordr. gulden = 35/36 lichte groot 1- 3^1 0-13^1 

In het voorafgaande worden zeker niet alle geldhistorische aspecten 
van de Egmondse rekeningen 1387-1390 behandeld. Evenmin mag 
het gestelde zonder meer worden toegepast op andere Hollandse 
rekeningen. Bedoeling was slechts in een concreet voorbeeld uiteen 
te zetten hoe de verschillende rekenponden worden gehanteerd en 
op welke wijze veranderingen in het omlopende geld in de 
rekeningen verwerkt worden. Soortgelijke situaties doen zich echter 
- zij het met andere muntnamen en met andere getallen-
verhoudingen - voortdurend in de laat-middeleeuwse financiële 
documenten voor. 

Afb. 4. 'Nieuwe' groot (zilver, 
emissie 1389, = lVi lichte groot). 
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Muntevaluatie in het Egmonds 
abdij archief1 

J. Hof 

Oude rekeningen zijn altijd een kostbare bron van gegevens geweest 
voor wie zich met de bestudering van middeleeuwse en jongere 
geschiedenis bezig houdt. Zij zijn meestal zeer objectief, kunnen 
niet beïnvloed worden door vooroordelen en antipathieën van de 
schrijver en hebben dikwijls het voordeel dieper in het wel en wee 
van het dagelijks leven door te dringen dan officiële kronieken. 
Voor de geschiedenis van de abdij van Egmond hebben zij dan ook 
ten volle hun waarde bewezen. Wel moet ik hier direct aan 
toevoegen dat door de gebruikers meestal eenzijdig de nadruk wordt 
gelegd op het object van de transacties als geschiedenisgegeven, niet 
op de prijs die er voor gegeven of ontvangen werd. 
Bij een eerste kennismaking met de verbijsterende hoeveelheid van 
in omloop zijnde munten zal de geschiedbeoefenaar dikwijls een 
gevoel van machteloosheid niet kunnen onderdrukken. De officiële 
muntvaluatie van 1485 gaf niet minder dan 60 verschillende 
muntstukken waarbij dan nog verschillende die hoewel niet officieel 
toegelaten toch in omloop waren, niet vermeld werden. Naast deze 
hoeveelheid van munten komt dan nog dat men dikwijls niet weet 
of een gebruikte benaming op een gangbare munt sloeg of slechts 
een restant was van een vroeger gebruikte munt die alleen nog maar 
een rekenwaarde aanduidde. Zo werd b.v. op het eind van de 
vijftiende eeuw - het tijdperk waarover deze bijdrage zal handelen -
de reeds bijna een eeuw niet meer in omloop zijnde munt: de 
braspenning, nog als term gebruikt om 1 VA stuiver aan te duiden. 
Tenslotte en niet de minst ingewikkelde factor was de nu eens vlug 
dan weer met lange tussenpozen van stabiliteit voortgaande geld
ontwaarding. Dit alles vormt voor de leek geen aanmoediging om 
zich onnodig in deze materie te verdiepen. Het is dan ook 
opmerkelijk hoe weinig men in niet gespecialiseerde handboeken 
over dit onderwerp vindt. 

Toen ik dan ook reeds jaren geleden kennis maakte met een 
aantekenboekje van een Egmondse monnik, heer Hendrik van Son, 
heb ik met veel interesse van zijn liturgische en literaire notities 
kennis genomen maar van de financiële aantekeningen slechts 
gebruik gemaakt in zoverre zij konden dienen als bron voor de 
abdijgeschiedenis. 
Toch had ik reeds opgemerkt dat de financiële aantekeningen 
lijsten van muntvaluaties bevatten en koesterde ik het plan om deze 
eens in de publiciteit te brengen, maar eigenlijk meer met het idee 
om een overzicht te geven van de munten die te Egmond op het 
eind van de vijftiende eeuw in circulatie waren, dan om me in de 
achtergronden ervan te verdiepen. Nadere kennismaking met het 
probleem en vooral een zeer verhelderend gesprek met professor 
Dr. H. Enno van Gelder, directeur van het Koninklijk kabinet van 
munten, penningen en gesneden stenen, deden mij beseffen dat de 
kwestie heel anders lag dan alleen een presentatie van munten te 
Egmond in omloop. 

Heer Hendrik van Son, monnik van 1469 tot 1492, is een van de 
personen in de geschiedenis van de adbij van Egmond, die wij van 
nabij kennen. Dit danken wij vooral aan een kladboekje met 
aantekeningen door heer Hendrik zelf gehouden waarin veel wetens-

1 Voor deze bijdrage werd gebruik 
gemaakt van: H . Enno van 
Gelder, De Nederlandse munten. 
Utrecht 1966; H . Enno van 
Gelder, 'De muntpolitiek van 
Philips de Schone 1482-1496', 
in: Jaarboek voor Munt- en 
Penningkunde 38 (1951). p. 42-
54; C. F. Hermans, Nederlandsche 
munt-evaluatiën uit de jaren 
1474 tot 1499. 's-Hertogenbosch 
1846. 
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waardigheden van zijn doen en laten tot ons gekomen zijn. Wat er 
vooral uit blijkt is de veelzijdigheid van bezigheden en ambten 
waarmee hij belast was. We kunnen daaruit ook concluderen tot 
een veelheid van bekwaamheden. Hoewel we moeten constateren 
dat in de tachtiger jaren van de vijftiende eeuw het convent te 
Egmond aanzienlijk was geslonken en men met het kiezen van 
ambtsdragers niet zo kieskeurig kon zijn, krijgen we toch bij nader 
beschouwen van de aantekeningen de indruk dat we hier met de 
juiste man op de juiste plaats hebben te doen. 

Om nog even op de veelzijdigheid van ambten terug te komen. We 
hebben elders al eens de bemoeienissen van heer Hendrik met het 
liturgisch leven als cantor kunnen beschrijven. Daarin komt naast 
de naam cantor ook die van armarius voor. Hieruit blijkt wel dat in 
Egmond de oude gewoonte gehandhaafd werd dat de cantor tevens 
bibliothecaris en leider van het scriptorium was. Dat hij naast deze 
zeer veel tijd vragende taak nog die van procurator kon vervullen 
pleit wel voor zijn bijzondere gaven. Dat hij bovendien ook nog las 
en studeerde kan alleen maar onze bewondering afdwingen. 
Uit de aard der zaak wil deze bijdrage zich bijzonder bezig houden 
met dat deel der aantekeningen waaruit we Van Son leren kennen 
als procurator van het convent. De naam procurator als zodanig 
vinden we niet in het kladboekje. Het is de aanduiding van die 
ambtsdrager die de huishoudelijke zaken van de kloosterfamilie 
regelde in tegenstelling tot het algemeen beheer van de abdij
goederen waarmee abt en rentmeester zich bezig hielden. 

Voor zijn uitgaven had de procurator de beschikking over een 
budget de z.g. mensa conventualis. Blijkens de aantekeningen 
bestond deze op het eind van de vijftiende eeuw uit landerijen te 
Limmen, Akersloot, Heiloo, Bergen en Bakkum, uit hofsteden in 
Beverwijk en huizen te Haarlem. Van de opbrengst van deze huren 
beheerde de procurator het abdijhuishouden. Een groot deel ervan 
ging weg aan uitgaven voor de keuken. In een van de jaren 1480-
1490 waarover deze notities lopen was het bedrag dat voor de 
kleine keuken - waarschijnlijk de abtskeuken - werd uitgegeven 
129 lb 9 s 2 d. Maar voor de grote conventskeuken was alleen al 
het bedrag aan tarwe voor hetzelfde jaar 121 lb 3 s 2 d. en voor 126 
vaten bier betaalde de procurator 110 lb 11 s. Uit hetzelfde budget 
moesten ook op gezette tijden de prebenden der monniken 
uitgereikt worden. Op Kerstavond, met Pasen, op St. Jan Baptist 
(24 juni) en op het feest van Kruisverheffing (14 september) 
ontvingen de priesters 39 stuivers, de kloosterlingen - niet-priester -
26 stuivers en de novicen 13 stuivers. Het verlenen van voor
schotten op deze uitbetalingen en het maken van schulden door 
de desbetreffende personen bij de procurator maakte weer een 
ingewikkelde boekhouding nodig. In slechte tijden moest de 
procurator door leningen bij de abt zijn eigen administratie saneren 
en anderzijds leende deze weer kleine bedragen bij de procurator. 
Als we daar dan nog bij nemen de persoonlijke administratie zoals 
b.v. het meubilair van zijn kamer en het loon van zijn personeel, 
dan krijgen we een idee van wat het financiële gedeelte van de 
aantekeningen van Van Son bevatte. 
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Om op ons thema terug te komen, al deze notities bevatten niet 
minder dan 34 verschillende muntsoorten. Zo werden de landhuren 
gewoonlijk in rijnsgulden of stuivers opgebracht, maar een 
bijzonder hoge pacht van land in Bakkum werd met twee gouden 
rijnsgulden afgedaan en heer Hendrik noteerde daar maar direct bij 
dat die 28V2 stuiver het stuk deden. Een groot stuk land in Heiloo 
werd behalve met 2 rijnsgulden ook met een gouden kroon van 34 
stuivers gehonoreerd terwijl een hofstede in Beverwijk een gouden 
leeuw van 45 stuivers opbracht. Dit moet in ± 1484 geweest zijn 
want enige tijd later was de koers van deze munt alweer 46 stuivers. 
In 1478 verhuurde de memoriemeester (ook heer Hendrik) en de 
gasthuismeester te samen land in Beverwijk. De huurprijs werd 
bepaald op: eene gouden engelschen nobel IIIIV2 engels weghende 
voir XL schellingen gerekent of al soe veel dair men een gouden 
engelsche nobel om copen mach. Twee pont voir een nobel 
gerekent. Ende alle paeyment dair nae ende vrigelt. Bij de achter
stallen die Hendrik Jan de hofmeester hem betaalde waren vier 
gouden rijders van 36 stuivers het stuk. In 1488 zat de procurator 
waarschijnlijk niet goed bij kas. Hij leende grote bedragen van de 
abt o.a. twee gouden Philips nobels van 6 rijnsgulden 4 schelling 
2 stuivers. Hij noteerde daarbij dat hij de abt verder 185 kronen en 
12 penningen schuldig was. Van Claes zijn broer ontving (leende?) 
hij een saluyt, een coels gulden, een davids gulden, een pieterman, 
een postulaet en 20 vierijzers doende tstuc 7 groten en twee 
griffioenen tstuc 10 groten. In dezelfde rekening maakte Van Son 
onderscheid tussen rijnsgulden in licht gelde en zwaer geit. Dit is 
een spoor van de ordonnantie van Kerstmis 1489 waarbij de 
koersen van de omlopende munten werden verlaagd tot ongeveer 
% van die van begin 1489. 

We zien het, een eindeloze variatie van munten met een eindeloze 
variatie van waarden. Onze aantekeningen zijn nog extra interessant 
omdat zij dateren uit een periode die een grote hoeveelheid van 
elkaar opvolgende emissies vertoont (1480-89). Sedert het totstand
komen van een Bourgondische staat, in feite bij de algemene 
regeling van de muntslag in 1434, is het in onze gewesten tot een 
unificatie van het muntwezen gekomen gebaseerd op een nieuwe 
Bourgondische munt: de groot. Dat wilde niet zeggen dat er 
voortaan geen muntevaluatie meer zou zijn. Het in omloop zijnde 
geld daalde in gewicht door slijtage en snoeiing en het was 
voortdurend nodig het nieuw uit te geven geld hieraan aan te 
passen, wilde men voorkomen dat nieuwe exemplaren werden 
uitgezocht om te worden versmolten tot versleten munten of 
uitgevoerd. Deze aanpassingen uitten zich soms in het uitgeven van 
nieuwe munten. Zo werd b.v. in 1454 de gouden rijder ter waarde 
van 50 groten vervangen door een gouden leeuw van 60 groten of 
30 stuivers en in 1466 door een z.g. Andriesgulden ter waarde van 
20 Bourgondische stuivers. Onder Karei de Stoute werd deze munt 
in 1474 echter verzwakt tot 24 stuivers en de stuivers vervangen 
door munten die vuurijzers genoemd werden: dubbele van 5 en 
enkele van 2lh groot. 
In de nu volgende jaren onder Maria en het regentschap van haar 
gemalin Maximiliaan voor Philips de Schone ging het met de 
muntwaarden snel bergafwaarts. 'Een verbijsterende hoeveelheid 
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Muntsoort Offic. Van Son Oflfic. Van Son Offic. Offic. 
1478 1481 1482 1483/4 1485/6 1489 

Eijnghelsche nobel (= Henricus nobel) 66 st 74 st 80 st 84 st 50 st 
Edewairdus nobel (= rozenobel) 76 84 84 90 93 56 
Vlaemse nobel 64 69 70 78 82 48 
Angelot of eijngel 56 60 62 362/3 

leeu 40 42 43 46 49 30 
ducaet (= Italiaanse) 33 37 40 42 26 
saluijt 33 31 37 40 42 25 
rijder 34 37 38 41 43 26 
croon 32 34 36 38 23% 
croon metter son 33 35 36 37 39 24 
Rijnsgulden/ 26 28 28 3W 32 18'/2 

Wilhelmus (schild) 27 30 30 31'/2 33 
Coelsgulde 26 31 32 
Pieter/ 22 34 34 25 27 
David harp 25 
Davidsgulde 22 25 27 28 
Johannes schilt 26 28 32 32 
Beyersgulde 16 18 20 19 
postulaet Rodolphus 15 18 18 
postulaet (Luikse) 15 17 18 
een nye gulde (Gelders?) 13 
die nijewe gulde mitter leeu (niet duidelijk welke munt is bedoeld) 
Borgonsche (= Andries gulden) 27 30 30 33 20 
Ongersche (= Hongaarse gulden) 34 34 38 43 26 
Phillipus (schild) 18 19 20 25 

van elkaar opvolgende emissies'. Het woord is van Dr. Enno van 
Gelder. Bleef het aanvankelijk bij het verhogen van de waarde van 
de bestaande munten, in 1486 kwam er een geheel nieuwe serie 
waaronder de gouden reaal van Oostenrijk met een waarde van 
bijna tien gulden, de zilveren griffioen van vier stuivers, die in 1488 
werd opgevolgd door een uitgave die een nog verdere ontwaarding 
inhield. Vermelden we in het kader van deze bijdrage tenslotte nog 
een maatregel van 1489, bedoeld om de inflatie een halt toe te 
roepen. Hierbij werd een nieuwe muntreeks ingevoerd waarbij de 
oude waarde van 1466 hersteld werd. 
Bovenbeschreven periode van 1480 tot 1489 zien wij weerspiegeld 
in de aantekeningen van Hendrik van Son. De officiële munte-
valuaties uitgegeven door de regerende vorst dateren van 1478, 
1482, 1485, 1486 en 1489. Deze behelzen slechts de uitslag van de 
in de tussenliggende.jaren voortgeschreden devaluatie. Van Son 
heeft deze bijgehouden en tekende voor eigen gebruik de munt
waarden van de jaren 1481, 1483/84 en tenslotte het officiële tarief 
van 1489 op. Het nut hiervan blijkt wel uit bijgaande tabel, waarbij 
we uitgingen van de lijst van Van Son uit 1483/4. 

Een geheel ander probleem roept het eerste lijstje (zie Bijlage) op. 
Hier is het geen muntevaluatie die gegeven wordt, hoewel deze er 
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wel nauw mee samenhangt en er een gevolg van is. Het zijn twee 
kleine tabellen die praktisch identiek zi jn . Z i j geven aan hoe 
verpl icht ingen lu idend in bona pecunia, i n koopmansgeld en i n een 
niet nader genoemd pond i n courante stuivers dienden afgerekend 
te worden. Het is een omrekening van nomina le bedragen in geld 
van de dag. U i t de verdere kladrekeningen van dit boekje bl i jkt dat 
het voora l gaat over oude landen met erfpacht waarvan de pacht
sommen sedert jaren her vaststonden. Het niet nader genoemd 
pond komen we ook tegen i n andere abdijstukken. Ik verwijs in de 
eerste plaats naar een oorkonde van 29 mei 1529 waar in abt en 
convent van E g m o n d aan M r . V incen t Cornel isz . 4 morgen land bij 
Schiedam in erfpacht geven tegen een jaarlijkse huur van 17 
ponden abts. Hierbi j wordt u i tdrukkel i jk gestipuleerd dat voor een 
pond abts 26 gevalueerde stuivers wordt gerekend. D i t abtspond 
bl i jkt dezelfde waarde te vertegenwoordigen als waarvan V a n Son 
in zijn eerste tabel spreekt, n.1. 1,3 pond van 40 groten o f zoals 
boven is geformuleerd: een abtspond van 26 stuivers. In de k lad
rekeningen zi jn deze geldwaarden dan ook i n de praktijk toegepast, 
zo b.v. 5 scfacit 6 st 1 oen en 2 sc 6 dfacit 3 st 1 deut en 12 sc 
facit 15 st. 

Samenvattend mogen wij besluiten dat de i n de Bijlage gegeven 
tabellen het dagelijks handboekje vo rmden van de procurator dat 
hij bij het omrekenen hetzij van officiële muntvaluaties hetzij van 
interne nomina le bedragen tot dagelijks geldende munt moest 
raadplegen. 
Da t het stuk n u na vi j f eeuwen ook nog dienst zou bewijzen als 
huldebli jk aan zi jn laatste beheerder drs. J . F o x zou de ijverige 
m o n n i k niet hebben vermoed maar ongetwijfeld van harte 
toegejuicht. E e n ketting is zo sterk als zi jn zwakste schakel. Da t dit 
archiefstuk en heel het Egmond-archief nog i n zo goede staat 
verkeert, danken we naast de toestand waar in het in 1573 de abdij 
verliet, niet het minst aan de zorg waarmee het i n de loop der 
eeuwen is omringd. D a t deze zorg vele jaren is uitgeoefend door 
drs. J . F o x is voor de huidige abdij en niet het minst voor de auteur 
dezes een reden tot vreugde en dankbaarheid. 

Bij lage: 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, A r c h i e f A b d i j van 

E g m o n d inv. no. 826. 

p. 1 en losse l i p 
Item een schellijngh 
Item een scellijngh bo(norum) 
Item een scellijngh co(mans) 
Item X I I pennijnghen 
Item X pennijnghen 
Item V I I pennijnghen 1 hall i jngh 
Item V pennijnghen 
Item II pennijnghen 'h 
Item V I pennijnghen 
Item I X pennijnghen 

1 braspe(nningh) 
1 st(uiver) 
1 vlaems 
1 scellijngh 
1 st(uiver) 
1 vlaems 
Vi st(uiver) 
1 oert 

Vi braspennijngh 
1 vlaems 1 pennijngh 
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Eerst die nijewe gulde mit ter leeu X X X st 
die borgonsse gulden ende W i l h e l m u s X X X st 
die leeu X L I I st 
den rijder X X X V I I st 
een saluijt X X X I st 
den edewaerde nobel L X X X I V st 
een eijnghel L V I st 
een ongersche (?) X X I V st 
die c roon metter (son) X X X V st. 
een pieter X X I V st 
een ph i l l ipus scilt X I X st 
een rijnsgulden X X V I I I st. 
een vlaemse nobel X I X st. 

p. 2 
A n n o L X X X I I I ende L X X X I V (1483-84) 
Item een eijngelsche nobel I V rijnsgulden 
Item een Edewairdus nobel I V V b rijnsgulden 
Item een vlaemsse nobel M V b rijnsgulden VIII st. 
Item een angelot III rijnsgulden 
Item een leeu X L V I st 
Item een ducaet II rijnsgulden 
Item een saluijt II rijnsgulden 
Item een rijder X L I st. 
Item een c roon X X X V I st 
Item een croon metter son X X X V I I st 
Item een rijnsgulde W i l h e l m u s X X X I V b st 
Item een coels gulde X X X I st 
Item een p ie te r /David harp X X V st 
Item een davids gulde X X V I I st 
Item een Johannes scilt X X I I st 
Item een beyers gulde X X st 
Item een postulaet Rodo lphus X V I I I st 
Item een postulaet X V I I st 
Item een nije gulde X I I I st. 

p. 60 
Va luac ie vande nijeuw munte anno L X X X I X opt karsavont. 
Item den nobel Johannes ende Ph i l ippus VI I I s II d gr. 
die vlaemsche nobel mitter roset VIII s gr 
den rijder IIII s IIII d gr. 
den halven van dien II s II d gr 
den gouden leeu V s 

den tweedeel III s IIII d gr 
den derdendeel X X d gr 
den nijewen halven nobel van oestenrijck IIII s gr 
den crone mit ter zonne IIII s gr 
den crone sonder zonne III s X I d gr 
den heijnricus nobel VI I I s IIII d gr 
den saluijt IIII s IIII d gr 
den ytaliaense duijckaet IIII s IIII d gr 
den nobel mit ter rose I X s IIII d gr 
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den angeloten VII s II d X V I mijten 
den halven nobel van dijen IIII s VIII d gr 
den ongerschen duijckaet IIII s IIII d gr 
den rijnsche gulde III s I d gr 
den andries gulde III s IIII d gr 

p. 61 
Item den sulveren penninc 
Item den roijael silveren IX groot 
den dubbelde griffoen VIII groot 
den dubbelde penningh mitter twehelmen IIII gr 
die grote dobbelde phillipus die hertoich 
philippus dede munten IHVi gr. 
den grote dobbelde karolus III 'A gr. 
den dobbelde mitten twe leeuwen die 
wijlen hertoge kaerl dede munten III gr. 1 engelschen 
den dobbelden stuver gemunt te mechelen III gr. 1 engelschen 
Item alle grootkijns maria die genen die 
sedert gemunt hebben geweest in des 
conijnx munte ende geen andere cours 
zullen hebben VIII miten vlaems 
Item die halve grootkijns insgelijcx 
gemunt bijnnen den voirscr tijden sullen 
cours hebben HU mijten 
Item die duijtkijns II miten vlaems 

75 



De laatste Arkels tussen Holland en Gelre 

P. J. Meij 

Tien jaren geleden schreef J. Fox in het tijdschrift Holland over de positie van de 
heren van Arkel. De auteur deelde mee dat hun gebied een allodiale heerlijkheid was 
en de burcht te Gorinchem een leen van Holland; hij stelde het souvereine gezag van 
de graaf van Holland tegenover het gezag van de heer van Arkel als lokale heer met 
een grote mate van zelfstandigheid. Daarbij wees hij op de overeenkomst van 
laatstgenoemde met de bannerheren in het Gelderse kwartier van Zutphen'. 
Teneinde deze vergelijking nog wat uit te werken, kan worden gelet op de 
geografische ligging van het land van Arkel: tussen Holland, Utrecht en Gelre. In dit 
opzicht doet zich overeenstemming voor met de (bannerj-heerlijkheid van den Bergh. 
Meer dan de andere bannerheren2 ten oosten van de IJssel (Bronkhorst, Baar en 
Wisch) hebben de heren van den Bergh een grote mate van zelfstandigheid weten te 
handhaven door hun ligging aan de grens tussen Gelre-Zutphen en het graafschap, 
sedert 1417 hertogdom Kleef. Zo heeft ook de hoge heerlijkheid Arkel 3 een tijd lang 
kunnen profiteren van zijn grensligging. Er zijn dan twee mogelijkheden: öf de heer 
weet zijn zelfstandigheid te vergroten door de machtige buren tegen elkander uit te 
spelen, öf zijn 'buffer'positie wordt hem noodlottig en hij moet zich aan hen 
onderwerpen. 
Arkel heeft in het laatste kwart van de 14e eeuw mogelijkheden en vooruitzichten 
gehad in een mate die de Gelderse bannerheren niet hebben gekend. Wij zullen zien 
hoe in Holland bij tijden invloed kon worden uitgeoefend, en dat van Gelders-
Gulikse zijde bezitsuitbreiding kwam en later een kans op opvolging. Met betrekking 
tot die bezitsuitbreiding blijkt weer dat deze vorsten en heren in beginsel geen 
particulier vermogen, afgescheiden van het (lands)heerlijke, hadden. Hetgeen zij bij 
hun regeringsaanvaarding meebrachten, en al wat land, onderzaten en anderen - ook 
in de familiesfeer - opleverden, diende ter bekostiging zowel van het regeringsbeleid 
met al zijn facetten, als van de persoonlijke huishouding4. - Het is uiteindelijk niet 
goed afgelopen met de 'onderneming', geleid door de laatste zelfstandige heer van 
Arkel, Jan V en zijn zoon Willem 5. 
Jan V werd heer van Arkel 6 na het overlijden van zijn vader Otto in 1396. Zijn 
moeder was Elisabeth vrouwe van Pierrepont, uit het geslacht van de graven van Bar 
(later hertogdom, verbonden met Lotharingen). De ouders zijn blijkbaar kort voor 
18 oktober 1360 gehuwd7. Jan is op 11 september 1362 te Gorinchem gedoopt8 en 
bleef hun enige zoon. 

1 J. Fox, 'De ontwikkeling van Gorinchem's stedelijke autonomie in de middeleeuwen', in: 
Holland regionaal-historisch tijdschrift, jrg. 1 (1969) p. 166. 

2 De titel bannerheer is eerst in de loop van de 15e eeuw in gebruik gekomen. 
3 H . Bruch, Middeleeuwsche rechtsbronnen van Gorinchem. Werken der vereeniging tot uitgaaf 

der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, 3e r. no. 8, Utrecht 1940, p. 25-38, handvest 
van Otto heer van Arkel voor Gorinchem, 1382 nov. 11, p. 35: Item wie van allen voirscr. 
punten ... valsch getuych tuygde .. . zijn lijft'ende zijn goet zal staen tonsser genaden. 

4 Het probleem is behandeld door A . P. van Schilfgaarde, 'Het testament van hertog Karei en 
zijn afstammelingen', in: Bijdragen en mededelingen van 'Gelre' 50 (1950) p. 25, 27-29; 
W. Jappe Alberts, De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459 (deel I). Bijdragen van het 
instituut voor middeleeuwse gesch. der Rijksuniv. Utrecht X X I I , Groningen-Djakarta 1950, 
p. 25; C. G. van Leeuwen, Denkbeelden van een vliesridder, de Instruction d'un jeune prince 
van Guillebert van Lannoy, proefschr. Vrije Univ. Amsterdam, Amsterdam 1975, p. 126, 130. 

5 Jan V volgens de telling die aanvangt met de eerste Jan, welke in een oorkonde is 
aangetroffen. In de kronieken en oudere literatuur meestal: Jan XII . 

6 S. W. A . Drossaers, Het archief van de Nassause domeinraad II, 2. 's-Gravenhage 1955, reg. 
nr. 488. In dit charter van 11 april 1396 werd hij voor het eerst heer van Arkel genoemd. 

7 J. I. van Doominck, De cameraarsrekeningen van Deventer II. Deventer 1885, p. 783, vgl. 
J. W. Groesbeek, 'De heren van Arkel ' , in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 71 (1954) kol. 207. 

8 Op deze dag van Jan van Blois, heer van Schoonhoven en Gouda, te Gorinchem als 
doopheffer, zie de rekening uitg. door P. N . van Doominck, De tocht van Jan van Blois met 
hertog Aelbrecht naar Gelre. Haarlem 1899, p. 73, vgl. Groesbeek, kol. 209. 
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In oktober 1376 werd een huwelijk voorbereid' tussen hem en de nog wat jongere 
Johannna, dochter van Willem VI hertog van Gulik en Maria van Gelre. Maria was 
de vierde dochter van Reinald II hertog van Gelre uit zijn eerste huwelijk met Sophia 
Berthout van Mechelen. Johanna had twee broers, Willem (in Gelre I) en 
Reinald (IV), die na elkander de Gelderse en Gulikse hertogskroon hebben gedragen. 
In 1376 was Willem I al vijfjaren hertog van Gelre (onder voogdij van zijn vader), 
want Maria's halfbroers, de Gelderse hertogen Reinald III en Eduard, waren beiden 
kinderloos overleden, Eduard in 1371. Er bestond echter een rivaal voor de Gelderse 
hertogenzetel: Johanna's tante Mechteld maakte als (toen) oudste dochter van 
Reinald II aanspraak op Gelre en Zutphen en ontkende het recht van Willem I als 
zoon van de jongste dochter10. 
De opvolging in Gelderland was in 1367 dus nog een 'omstreden zaak' (Mechteld 
trok zich in 1379 terug), maar toch gold het voor de Arkels als een heel goed 
huwelijk, belangrijk voor hun relaties met het ten oosten van hun gebied gelegen 
Gelre en Gulik. Voor het op handelsterrein conjunctuurgevoelige Gorinchem", dat 
herhaaldelijk heeft getracht voordeel te behalen ten koste van de gevestigde positie 
van de stapelstad Dordrecht en zelf een stapel wilde stichten12, moest de verbinding 
van zijn actieve heren met de beheerders van de Gelderse riviertollen welkom zijn. 

De band van de Arkels met de Hollandse grafelijkheid komt reeds tot uiting in een 
opsomming uit 1354 van degenen die aan het hof van hertog Willem V graaf van 
Holland van ambtskleding werden voorzien. Terstond na de graaf (onder baenrosen-
cleder) staat de heer van Arkel (Jan IV) en bij de cnapen zijn zoon Otto 1 3. Ten tijde 
van Albrecht, toen nog ruwaard, had jonker Jan, Otto's zoon, in 1385 al zitting in de 
grafelijke raad14. Duidelijk bleek de invloed van de beide Arkels toen er weer een 
conflict ontstond met de stad Dordrecht als middelpunt. In 1389 had de Hanze haar 
stapel uit Brugge naar Dordrecht verplaatst; de rivaliteit met de steden benoorden de 
Maas en Gorkum, ook Middelburg, verscherpte zich en de Kabeljauwse partij 
schaarde zich zoals gewoonlijk bij deze groep. De weerslag op de landsregering bleef 
niet uit 1 5. Een aantal Hollandse en Zeeuwse edelen van Kabeljauwse richting verbond 
zich in oktober 1391 tegen ieder die hen van Albrecht en zijn zoon Willem van 
Oostervant wilden wegdringen. Otto en Jan van Arkel staan als eersten bij de onder
tekenaars16. Maar toch trad Otto terug achter zijn zoon. Het belangrijk toegenomen 
gezag van Jan van Arkel blijkt uit zijn benoeming in de centrale functie van 
grafelijk tresorier van 6 december 1392 tot 15 april 139417. De nieuwe koers van de 

9 De huwelijksovereenkomst van Gulikse zijde d.d. 18 oktober 1376 bij C. van Zomeren^ 
Beschryvinge der stadt Gorinchem en landen van Arkel. Gorinchem 1755, p. 488-490. 

10 Voor de samenstelling van de hertogelijke familie: A. P. van Schilfgaarde, Zegels en 
genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Werken 
'Gelre' nr. 33, Arnhem 1967. 

11 J. F. Niermeyer, 'Dordrecht als handelsstad in de tweede helft van de veertiende eeuw', in: 
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 8e reeks III (1942) p. 182-184. 

12 Zo in 1359, a.w. p. 215-216; F. van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, van 
Zeeland en heeren van Vriesland III. Leiden 1755, p. 87, 94. Blijkbaar ook in 1384, 
Niermeyer, a.w. in: BVGO, 8e r. IV (1942) p. 112. 

13 Fox, p. 166; Th. van Riemsdijk, De tresorie en kanselarij van de graven van Holland uit het 
Henegouwsche en Beyersche huis. 's-Gravenhage 1908, p. 399. 

14 Van Mieris III, p. 428. 
15 Niermeyer, 'Dordrecht', in: BVGO, 8e r. IV, p. 150-152. Vgl. J. F. Niermeyer in: Algemene 

geschiedenis der Nederlanden III. Utrecht enz. 1951, p. 114-115. 
16 17 oktober 1391, Van Mieris III, p. 582. 
17 Van Riemsdijk, p. 473, vgl. over de functie van tresorier p. 175 e.v. 
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regering in het vaarwater der Kabeljauwen18 leidde tot 's graven uitspraak in het 
stapelrechtgeschil op 2 januari 1394, waarbij een groot aantal, ook kleinere steden, 
benevens het Arkelse Gorinchem, van de stapeldwang te Dordrecht werden 
vrijgesteld". 
Hoewel Jan van Arkel na zijn tresorierschap in Holland niet meer zo in het 
middelpunt heeft gestaan, bekleedde hij er tot 1400 nog belangrijke posten20. 
Hij beschikte in Den Haag o.m. over een huis aan het Voorhout2 1. Zijn bezit breidde 
zich aanmerkelijk uit; in de jaren 1386, 1392 en 1394-1398 kocht hij veel grond in 
Holland 2 2 en in 1400 deed hij (samen met zijn zoon Willem) een aanzienlijke aankoop 
van goederen in de Bommeler- en Tielerwaarden, de Betuwe en tussen Maas en 
Waal 2 3. Deze wending naar het Gelderse is als het ware een voorbode geweest van 
de 'Arkelse oorlog' met Holland (1401). In de aanvang daarvan ging Hagestein, 
vanwaar de handel op de Lek werd beïnvloed, al verloren aan het Sticht (1402-
1406)24. 

Thans moeten de betrekkingen met Gelre weer voor het voetlicht komen. In de 
genoemde huwelijksovereenkomst van 1376 werd door Willem van Gulik en Maria 
van Gelre bij wijze van medegave toegezegd dat Johanna en Jan van Arkel 
erfgenamen zouden zijn van al wat Maria en haar zusters bezaten in het land van 
Mechelen. De handelingen met dit bezit tonen de bestemmingen die aan een 
(lands)heerlijk vermogen konden worden gegeven. Sophia, de eerste vrouw van 
Reinald II van Gelre, was aangewezen als enige erfgename van haar vader Floris 
Berthout heer van Mechelen2 5. Toen Floris in 1331, twee jaren na Sophia, overleed, 
heeft Reinald Mechelen ca. bij zijn landsheerlijk bezit ingelijfd. Vervolgens bestemde 
hij (1333) deze aanwinst tot medegift bij een niet tot stand gekomen huwelijk van zijn 
oudste dochter Margareta met Gerhard van Gulik. Hoewel aan de medegave in 
zekere zin een Gulikse toekomst was toegedacht, kan men uit de bewoordingen 
besluiten dat Mechelen niet werd losgemaakt uit de Gelderse grafelijkheid26. Dat zou 
even later duidelijker worden. De politieke aspiraties van Brabant veroorzaakten een 
coalitie van de omringende vorsten - waarbij ook Gelre en Gulik - en bewerkten dat 
de bisschop van Luik als 'overheer' van Mechelen zijn rechten overdroeg aan 
Lodewijk van Vlaanderen. Gelre moest meedoen en op 1 december 1333 verkocht 
Reinald II samen met Willem V van Gulik namens hun (a.s. schoon)dochter het 
gebied en het overheidsgezag in en om Mechelen waar de transactie betrekking op 
had. Het huwelijksgoed werd dus geamputeerd ten bate van het politieke landsbelang. 
Wat niet werd overgedragen was het 'land van Mechelen' waar de Berthouts 

18 Dat de moord op Aleid van Poelgeest, Albreehts vriendin en Willem Cuser, zijn meester-
knaap. een politieke zaak is geweest, verweven met de hier bedoelde invloedswisseling, werd 
bestreden door H . A . van Foreest, 'Traditie en werkelijkheid', in: Bijdragen voor de 
geschiedenis der Nederlanden 20 (1965-'66) p. 110-146, 22 (1968-'69) p. 171-208. 

19 Van Mieris III, p. 603. 
20 Groesbeek, kol. 210. 
21 Drossaers II, 2, reg. nr. 472 (20 jan. 1394), vgl. nr. 466. Zie ook Van Foreest, a.w. in: BGN 

20, p. 129. 
22 Drossaers II, 1, inv. nr. 357, 804, 805, tussen 813-830 passim, 885. 
23 P. N . van Doornick, Aden betreffende Gelre en Zutphen, 1400-1404. Haarlem 1901, p. 13-24. 
24 L. C. M . Schmedding, De regeering van Fredrik van Blankenheim, bisschop van Utrecht. 

Leiden 1899, p. 91-95 en de daar vermelde bronnen. 
25 De huwelijksovereenkomst van 10 januari 1311 bij C. Piot, Inventaires divers (Inventaires des 

archives de la Belgique), Bruxelles 1873, sub II: 'Inventaires des archives de la cour féodale du 
pays de Malines', p. X I I - X I V , pièces justicatives nr. I. 

26 Nijhoff I, Arnhem 1830, nr. 268 (1 maart 1333): . . . so sal Margrete .. . niet meer behauden 
an der grascap van Gelren dan die heerscap van Mechlen ende twedusent pond. .. . 
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Kaart van de grafelijkheidslanden 
gelegen bij Gorinchem door Pieter 
Sluyter, 1553. Links op de 
voorgrond in de stad Gorinchem: het 
kateel van de heren van Arkel. 
(A .R .A. Collectie Hingman, nr. 
2453; fragment) 
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aanzienlijk grondbezit hadden, met heerlijke rechten, als een leen van Brabant. 
Dit kwam na Margareta's vroegtijdig overlijden (1344) aan Mechteld, die haar twee 
jongere zusters, dus ook Maria schadeloos stelde. De belofte van Maria in de 
huwelijksovereenkomst van 1376 was dus wel voorbarig! Maar toen zij in het najaar 
van 1384 alleen overbleef27 gaf zij Jan van Arkel onmiddellijk gelegenheid het 
Mechelse bezit te lossen uit de pandschap waarin Mechteld het had gebracht28. Hij 
deed dit nog in hetzelfde jaar, liet zich belenen en bezwaarde het terstond weer. Het 
land van Mechelen raakte dus toch afgescheiden van het Gelderse landsheerlijke 
vermogen en Arkel speelde er zijn financiële spel mee29. 

Reinald IV, sedert 1402 hertog van Gelre en Gulik, schonk na zijn huwelijk (1405) 
regelmatig aandacht aan de opvolging in zijn hertogdommen en aan de verzorging 
van zijn vrouw na zijn dood. Hij heeft geen wettige kinderen gehad, wel een aantal 
buitenechtelijke30. Herhaaldelijk sloot hij overeenkomsten met pretendenten31. Zijn 
voorkeur ging uit naar de verre verwant Adolf hertog van Berg32, die hem bij zijn 
dood in 1423 in Gulik is opgevolgd. Maar ook had hij belangstelling voor Willem 
van Arkel, de enige zoon uit het huwelijk van zijn zuster met Jan V van Arkel. 
Reinalds pogingen het land van Arkel in zijn invloedssfeer te trekken - mogelijk met 
het vooruitzicht op een personele unie met Gelre onder zijn neef Willem, ofwel een 
inlijving - hebben gefaald door de weerstand van Holland 3 3. Toen Reinald in 1406 
bemiddelde tussen Willem VI van Holland met het afvallige Gorinchem enerzijds en 
Jan van Arkel anderzijds, was jonker Willem op zijn slot te Hattem. Ook diens 
zuster Maria vertoefde aan het Gelderse hof toen zij in 1406 werd ontvoerd, blijkbaar 
door Jan van Egmond3 4. 

Gorkum met het omringende land van Arkel is in Gelderse handen geweest sedert 
april 1409, toen Reinald het bestuur van de Arkels overnam, tot de definitieve 
afstand aan Holland in juli 1412. Bij het bestand Holland-Gelre van juli 1409 
werden Jan en Willem van Arkel buitengesloten35, maar Willem vertoefde wel in 
Gelre en nam dan deel aan beslissingen van zijn oom, ook na 141236. Het huwelijk 

27 Omtrent het sterfjaar van Mechteld bestaat geen eenstemmigheid. Nijhoff III, p. XLII kwam 
tot 1382. Wij volgden hem in ons opstel in noot 31, maar wegens alle hierna genoemde 
gegevens moet worden besloten, met Van Schilfgaarde p. 98, tot 21 september 1384. Haar 
zuster Elisabeth, abdis van 's Gravendal, was al 10 december 1376 overleden. 

28 Brief van 16 november 1384 aan de drost en rentmeester in het land van Mechelen, Kronijk 
v. h. Hist. Genootschap le Utrecht, 8e jrg. 1852, 2e ser., p. 22. Deze en latere verpandingen: 
Piot, p. X V I I I - X X , pièces just, nr. VI . 

29 Kortheidshalve wordt, ook voor archivalia en literatuur, verwezen naar ons opstel 'Mechteld 
van Gelre als vrouwe van Mechelen', in: P. J. Meij, Hel archief van de graven en hertogen van 
Gelre, samenstelling en inventarisatie, met lijst van toegangen door A. H. Jenniskens. R A G l d , 
G . inventarissenreeks 2, Arnhem 1977, p. 52-57. 

30 Van Schilfgaarde, p. 116-117. 
31 R. Jentjens, Reinald IV, der zweite und letzle Regent in den vereiniglen Herzogtümern 

Geldern und Jülich. Münster i.W. 1913, p. 132-143. 
32 Th. J. Lacomblet, Urkundenbuch jiir die Geschichte des Niederrheins IV. Düsseldorf 1858, nr. 

71; p. 81, noot 1 (beide 1412); nr. 80 (1414). 
33 Fox, p. 166: 'In feite hebben de graven van Holland hun greep op Arkel nimmer prijs 

gegeven'. 
34 NijhorT III, Arnhem 1839, p. C X - C X I , C X X , rekeningposten. 
35 Nijhoff III, p. C X V I I , rekeningposten 23 april 1409; nr. 303, 304, bestand 24 juni 1409; Van 

Mieris IV, Leiden 1756, p. 206, vrede, Gorcum en land van Arkel aan Holland, 26 juli 1412. 
36 Als medezegelaar (met de pretendent Jan van Loon!), Nijhoff III, nr. 316-320, bevestiging 

rechten van steden 24 februari 1410; voorts Jentjens, p. 139, 21 februari, 1 maart en 
1 november 1412, p. 141, 24 juni 1415. 
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van Maria van Arkel met Jan van Egmond in 1409 is door Reinald begunstigd met 
een medegave, en ook zouden zijn nicht en haar erfgenamen hebben wes hoen ome 
here Got ende die heilige kerckhoff aen erft!31 

De verhouding tussen de hertog en zijn neef bleek in 1413 minder goed, toen Reinald 
zich met de pretendent Adolf van Berg verbond om geen vriendschap meer te zoeken 
met Willem sone zu Erkel. Toch moet Willem als de erfgenaam in het bijzonder 
van Gelre en Zutphen zijn beschouwd: Adolf liet zich in 1414 de steun van 
een leenman verzekeren voor het geval dat Willem of zijn zuster rechten op Gulik 
zouden laten gelden38. Het is opmerkelijk dat in de jaren 1411-1417 de Arnhemse 
stadsrekeningen bijna uitsluitend spreken van onsen jonker van Arkel 3 9 . 
De overname van Gorinchem door Gelre in 1409 ging gepaard met een schade
loosstelling: de Arkels ontvingen o.m. de heerlijkheid Oyen. Wel liet de graaf van 
Holland Reinald in 1413 beloven het slot aldaar weer terug te nemen42, maar heeft 
hij dat ooit gedaan? Een rekening van mijns. . . jonckheren wegen van Erkel tot Oyen 
ende tot Diechden over 1417/18 doet het tegendeel vermoeden. De rentmeester moest 
echter op 8 december melding maken van de boden, die hij gezonden had die weke 
lanck sint dat mijn lieve genedige jonchere seiiger gedachten aflivich wettK 
Op instigatie van Jan van Beieren, die in Holland zijn nicht Jacoba terzijde wilde 
schuiven, ondernamen Jan van Egmond en zijn zwager nog een poging Arkel te 
herwinnen. Bij de gevechten in Gorkum heeft Willem, zoals ook de kronieken 
schrijven: op 1 december 1417, het leven gelaten. 

De zoons van zijn zuster Maria en Jan van Egmond, de jonkers Arnold en Willem, 
waren na de dood van hun moeder opgevoed aan het Gelderse hof 2. Het kinderloze 
hertogelijke echtpaar zal na 1417 in de oudste van hen de mogelijke opvolger in 
Gelre en Zutphen hebben gezien. Dit is in 1423 bewaarheid, toen Arnold als hertog 
werd aanvaard, met zijn vader als ruwaard. 
Intussen was zijn grootvader Jan van Arkel sedert 1415 de gevangene geworden van 
de graaf van Holland 4 3, die hem te Gouda yn den stock hield 4 4; uiteindelijk is hij aan 
de heer van Zevenbergen ter bewaking gegeven. Na een onderbreking in 1419 werd 
de vroegere Kabeljauwse voorman, blijkbaar door toedoen van Philips van 
Bourgondië, in 1425 vrijgelaten. Hij kreeg Oyen weer ter beschikking en werd 
hersteld in het bezit van o.m. Leerdam. Kort voor zijn overlijden in 1428 gaf hij aan 
Jan van Wesemael, erfmaarschalk van Brabant, die de schuld aan de heer van 
Zevenbergen wegens de kosten van zijn gevangenschap zou aflossen, het land van 
Mechelen in handen45. Zijn aanspraken op het Franse Pierrepont (die buiten ons 
bestek vallen) en die op Mechelen zijn, evenals Leerdam ca., door de Gelderse en 
Hollandse Egmonds overgenomen. 

37 Nijhoff III, nr. 302. 
38 Lacomblet IV, nr. 75, 80. 
39 W. Jappe Alberts, De stadsrekeningen van Arnhem III. Teksten en documenten . . . Rijks-

umv., Utrecht X I , Groningen 1971, passim; p. 329: (1417) gegeven den gesellen die onsen 
jonker van Arkel averluyden opdat sy langhe luden solden 10 s. 

40 Van Mieris IV, p. 124, 6 augustus 1409, p. 247, 9 augustus 1413. 
41 R A G ld, hertogelijk arch. inv. nr. 320, vgl. nr. 310-312. 
42 A . v., inv. nr. 253, landrentmeestersrekening 1418/19, fol. 90 vo: Item van beveel mijnre 

genedigen vrouwen sijn gecleedt tegen den winter die twee joncheren van Egmonde.... 
43 Voor het oude verhaal van de gevangenneming zie H . Bruch, Dirck Franckensz. Pauw 

(Theoderieus Pauli), Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum. Diss. Univ. 
van Amsterdam 1931, p. 80-81, 88-89. 

44 Nijhoff III, p. C X X X V , rekeningposten 1417-1419. 
45 Zie Nijhoff IV, Arnhem 1847, p. X X X I - X X X I I en ons opstel in noot 31; Drossaers II, 2, 

reg. nr. 710, 711, 714, 718, 724; voor het verblijf op het slot Oyen zie R A G l d , hertogelijk 
arch., aanw. 1953, I, 10. 
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R. Huybrecht 

Over de grenzen van Gooiland zijn de gehele 
geschiedenis door zeer veel geschillen geweest. 
Het ligt in mijn bedoeling om in de nu volgende 
bladzijden een aantal van deze geschillen betref
fende de oostgrens van het Gooi nader te belich
ten. 
De oorzaak van alle conflicten tussen Holland en 
Utrecht betreffende de grenzen van het Gooi 
moet naar mijn mening in een zeer ver verleden 
gezocht worden. Zowel bij de schenking door 
keizer Otto I van al wat graaf Wichman in leen 
gehad heeft in het graafschap Naardingerland aan 
het nonnenklooster te Elten in het jaar 968', als 
bij de overdracht van Naardingerland door 
Godelendis, abdis van Elten, aan graaf Floris V 
van Holland in 12802, zijn geen nauwkeurige 
aanduidingen van grenzen van Naardingerland in 
de oorkonden opgenomen. De meest recente van 
bovengenoemde oorkonden geeft b.v. niet meer 
dan een overzicht van wat wordt overgedragen, 
welk formulier men in vrijwel alle akten bij de 
overdracht van grotere gebieden tegen komt. 
Uit het feit, dat de tijnsrechten van de grafelijk
heid van Holland, die afkomstig waren uit de 
rechten van de abdij van Elten, zich verspreid 
zelfs tot over de Eem hebben uitgestrekt, 
concludeert Enklaar3, dat het graafschap Naar
dingerland zich in de Eltense tijd ook over dat 
gebied moet hebben uitgestrekt; een conclusie 
waar ik mij graag achter schaar. 
De oostgrens is in de loop der historie steeds 
meer westwaarts verschoven: van de Eem naar de 
Wakkersweg en van de Wakkersweg tot de tegen
woordige grens tussen het Gooi en Eemnes. 
De verschuiving van de Eem naar de Wakkersweg 
heeft zich wellicht zonder conflicten voltrokken, 
in de bronnen is hier althans niets over te vinden. 
Zolang de afstand tussen de buren, de bisschop 
van Utrecht en de graaf van Holland, groot 
genoeg was, waren er geen moeilijkheden. 
Bij de voortschrijdende ontginning van de laatste 
woeste gronden moesten echter deze belangen
sferen wel met elkaar in botsing komen. De eerste 
aanwijzing van een conflict van belangen vinden 
wij in een oorkonde van 1331", waaruit blijkt dat 
de inwoners van het naburige Eemnes hun erven 
zo ver in het veen op Hollands gebied - dat is 
westelijk van de grens ter plaatse van de huidige 
Wakkersweg - hadden doorgetrokken, dat de 
grafelijke raad en de Gooiers een gracht hadden 
doen graven door deze erven, ter markering van 
de grens. Het ten westen daarvan gelegen, deels 
reeds verkavelde veen werd aan de Eemnessers 

ontnomen. Bij de bovengenoemde oorkonde van 
1331 beloofden burgemeesters, schepenen en 
gemene raad van het land van Eembrugge en van 
Eemnes aan de bisschop om zonder zijn verlof geen 
woningen te maken, noch te gaan wonen aan de 
andere zijde van de grens. 
Het eerste geschil5 ontstond tussen Eemnes en het 
gemene land van Gooiland over de pacht van een 
stuk veen over de Wakkersweg in Gooiland 
gelegen. Het betrof hier een gebied, dat vroeger 
door de Gooilanders van de graaf van Holland 
gepacht werd en dat de Eemnessers graag wilden 
pachten. De zaak zou beslecht worden door een 
uitspraak van vier scheidslieden - allen hoog
geplaatste Hollanders en leden van de grafelijke 
raad - t.w. Heer Jan van Polanen, Heer Gerard 
van Heemskerk, Jan van Sassenheim en Gerard 
Alewijnszoon. Op 20 oktober 13396 onderwierpen 
beide partijen zich aan deze arbitrage en reeds de 
volgende dag deed de commissie uitspraak1. 
Daarbij werd het veen aan de Eemnessers 
toegewezen en werd aan de Gooilanders een 
schadeloosstelling toegekend. 
Rest nog de vraag welke nu de grenzen waren van 
het aan de Eemnessers in erftijns gegeven gebied. 
Hier doet mevrouw Maris 8 ons een naar mijn 
mening zeer aannemelijke hypothese aan de 
hand: 'In de Heinellenpolder te Veen loopt een 
wetering welke in schuine richting Noord-Noord-
Westwaarts gaat, op het laatst met een bocht naar 
het oostelijk einde van den Veendijk. De wetering 
was eertijds langer. Trekt men haar in gedachten 

1 D. Th. Enklaar, Middeleeuwse rechtsbronnen van 
stad en lande van Gooiland, uitgegeven in: Werken 
der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het 
oudvaderlandsche recht, derde reeks, no. 3. Utrecht 
1932. Blz. 3, nr.1. 

2 Enklaar, o.c. Blz. 4, nr. 6. 
3 Enklaar, o.c. Inleiding, blz. VI en VII. Zie ook: 

Enklaar, o.c. Blz. 100, nr. 41. 
4 Enklaar, o.c. Blz. 11, nr. 1. A . P. de Klerk, 

'Historische geografie en ruilverkaveling', in: 
Geografisch tijdschrift. Nieuwe reeks XI 1977 no. 5. 
Blz. 436. 

5 A . Johanna Maris, Eemnes, rechtsgeschiedkundige 
ontwikkeling van gemeente en waterschap. Utrecht 
1947. Blz. 39. Zie ook het kaartje. 

6 Enklaar, o.c. Blz. 12-13, nrs. 2 en 3. 
7 Enklaar, o.c. Blz. 14, nr. 4. Zie ook blz. 15-19, 

nrs. 5-9. 
8 Maris, o.c. Blz. 58. 
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door, dan bereikt zij even ten Zuiden van de 
grens tusschen den Heinellenpolder en den Noord
polder een punt, dat 100 roeden van den 
Wakkerendijk verwijderd is, en kruist zij de 
scheiding tusschen den Zuidpolder en den polder 
Binnendijk op een plek, welke ongeveer 300 
roeden van den Wakkerendijk afligt. Het terrein 
tusschen de beide kruispunten en den Wakkeren
dijk kan naar onze mening het in 1339 uitgegeven 
Veen zijn'. 
De Eemnessers vestigden zich in groten getale aan 
de overzijde van de Wakkersweg en noemden zich 
Oost-Hollanders'. Het door hen gestichte dorp -
Eemnes-Buitendijk - werd een nieuw ambacht 
onder de grafelijkheid van Holland. Begin 134610 

werd Oost-Holland oorlogstoneel, het werd door 
bisschop Jan van Arkel veroverd en in brand 
gestoken. In 1349 werd een bestand gesloten 
tussen de bisschop en Willem van Beieren. Laatst
genoemde moest beloven de bisschop in het bezit 
te laten van zijn wereldlijk en geestelijk gezag 
over het betwiste gebied. Op 15 mei 1351" kwam 
een zoen tot stand tussen graaf Willem V ener
zijds en de bisschop en de stad Utrecht ander
zijds; hierbij werd bepaald, dat de bisschop met 
zeven stolen (eedhelpers) onder ede een rechte 
grensscheiding aan zou wijzen en dat als de 
bisschop dit niet zou doen, de graaf met zeven 
van zijn mannen dat zou mogen doen. Bisschop 
Jan van Arkel 1 2 deed op grond van dit verdrag 
een grensscheiding vanuit de Leeuwenpaal in het 
noorden zuidwaarts trekken. Naar alle waarschijn
lijkheid heeft men daarbij de in 1339 getrokken 
grens, langs het honderd- en driehonderdroeden-
punt westwaarts verschoven. Hiermee lag de 
oostgrens van Gooiland voorlopig vast. 
In 14261' werd ter consolidatie van de grens de 
Gooiersgracht gegraven. Toch vonden er ook in 
de vijftiende eeuw grensschendingen plaats. 
Een en ander escaleerde al spoedig tot het 
volgende geschil. Betekenisvol voor de veranderde 
verhoudingen is, dat men nu de kwestie niet zou 
beslechten door middel van wapengeweld, maar 
door middel van onderhandelingen14. Twee 
commissarissen15 van hertog Karei van Bour-
gondië - Anthonius Hanneron, proost van de 
kerk van St. Donatianus te Brugge en 
protonotarius apostolicus en Gerard van Assen
delft - kwamen op 28 september 1471 met 
bisschop David van Bourgondië en de drie Staten 
van Utrecht overeen om het geschil over de 
grenzen van hun gebieden in Gooiland en 
Loosdrecht te onderwerpen aan de uitspraak van 

een arbitragecommissie, bestaande uit de Grote 
Raad van de hertog en vier door de bisschop te 
benoemen gemachtigden. Wanneer de vier 
gemachtigden van de bisschop zonder meer 
verstek lieten gaan, dan mocht de Grote Raad 
alleen beslissen. Uit het verloop van de procedure 
zullen wij zien, dat niet alleen de grenzen van 
Gooiland en Loosdrecht in het geding waren, 
maar wel degelijk ook de oostgrenzen van Gooi
land. Voorts werd bij dezelfde overeenkomst 
bepaald, dat in deze zaak voor 24 juni 1472 een 
uitspraak moest worden gedaan. Tenslotte werd 
overeengekomen voor 1 november 1471 rechts
geldige, gezegelde akten uit te wisselen, waardoor 
de arbitragecommissie gemachtigd werd om over 
de zaak te beslissen. Uit een verslag16 op 
13 januari 1472 aan het kapittel-generaal uit
gebracht, weten we dat in ieder geval op 
20 december 1471 onderhandeld is tussen vier 
leden van de Grote Raad en de vier gemachtigden 
van de bisschop, t.w. mr. Ludolph van Kampen, 
dekaan van de Domkerk, mr. Reynier van 
Ethen, kanunnik van St. Salvator, heer Evert 
Soudenbalch, proost van St. Servaas in 
Maastricht en Willem de Vos, burger van 
Utrecht, van de zijde van Utrecht verschenen 
bovendien een procureur, mr. Ludolph van 
Hoirn, een advocaat en een notaris. 
Op de laatste dag van februari 1472 is een 
oculaire inspectie gehouden van het betwiste 
gebied, voor die datum moesten de conclusies aan 
mr. Jan van Haelwijn en mr. Reynier van Ethen 
ter hand zijn gesteld. In april is er naar het schijnt 
weer een dergelijke inspectie geweest. Het plan 
was om op 20 mei 1472 sententie te wijzen en 
partijen moesten dan recht komen horen op 15 

9 De Klerk, o.c. Blz. 436. 
10 Maris, o.c. Blz. 57. 
11 Maris, o.c. Blz. 57. 
12 Maris, o.c. Blz. 58. De Klerk, o.c. Blz. 437. Zie ook 

het kaartje. 
13 De Klerk, o.c. Blz. 437. 
14 A . Perk, Nalezingen en bijvoegsels op Hortensius. 

Over de opkomst en den ondergang van 
Naarden, met vertaling en aanteekeningen van 
prof. Peerlkamp. Blz. 243. 

15 Enklaar, o.c. Blz. 44-51, nrs. 29 en 30. Met 
vriendelijke dank aan mevr. J. A . M . Y . Bos-Rops 
voor haar hulp bij het bewerken van deze teksten. 

16 Enklaar, o.c. Blz. 57-62, nrs. 32 en 33. 
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juni daaraanvolgende, waarmee waarschijnlijk een 
formele uitspraak bedoeld is. Men is inderdaad 
naar de Grote Raad gegaan om sententie te 
wijzen, maar men kwam binnen achttien dagen 
terug, met de boodschap: als mijn her van 
Bourgongen onledich was mit et oerloge van 
Vrancrijc. Het proces werd toen door de Grote 
Raad en de vier gemachtigden eerst uitgesteld tot 
8 augustus 1472" en men bepaalde, dat de 
partijen zouden samenkomen op 22 augustus 
1472 op de plaats waar de Grote Raad zich op 
die dag bevinden zou. Vervolgens werd de 
ontwikkeling van de zaak uitgesteld tot 22 juli 
147318. Men zou intussen van beide zijden verder 
procederen volgens het appointement van 20 mei 
1472. Of de genoemde oorlog met Frankrijk 
oorzaak van of aanleiding tot het uitstel was, is 
niet geheel met zekerheid uit te maken. De 
procedure is daarna vrijwel stil gevallen, slechts 
bij doodslag en dergelijke werd de zaak door de 
ene of andere partij weer eens opgerakeld, zij 
werd eerst aan het eind van het eerste kwart van 
de 16e eeuw weer serieus ter hand genomen. 

Welke waren nu de pretenties van beide partijen 
in deze procedure en welke argumenten en 
bewijzen voerde men aan om deze pretenties waar 
te maken. De Stichtenaren" beweerden dat de 
oostgrens van Gooiland gevormd werd door de 
Gooiergracht, van de Leeuwenpaal rooiend op 
de Domtoren van Utrecht en van diezelfde paal 
op de monding van de Eem. Bovendien 
beweerden zij, dat de gracht van de Eemmonding 
tot de Leeuwenpaal geen grens was, maar slechts 
een waterstaatkundige functie had; de bisschop 
zou recht hebben op alle aanwassen ten noorden 
en ten oosten van de Leeuwenpaal. De Hol
landers20 stelden daar tegenover, dat de grens liep 
van de monding van de Eem tot de Leeuwenpaal, 
over de Vuursche21, Wernars hofstede22, de hof
stede van de abdis van Elten, het Hoddemeer en 
het Coddemeer naar een wetering, de Weer. 
De argumenten van beide partijen waren vrijwel 
geheel van feitelijke, historische aard. Van 
Stichtse23 zijde werd aangevoerd, dat keizer Otto I 
in het jaar 953 verschillende goederen in de 
omgeving van Gooiland aan Baldericus bisschop 
van Utrecht had geschonken, waaronder ook de 
heerlicheijt vande Vuerse was begrepen. In het 
jaar 1085 had bisschop Koenraad den dorpen 
ende heerlicheijden van Achthienhooven, doen 
genaempt Querickestorpe, die Vuerse ende van 
Mijdrecht met meer andere met de proost en het 

kapittel van St. Jan geruild tegen andere 
goederen. 
Bij de ruil inbegrepen waren de tienden en alle 
jurisdictie. Een pikant detail is, dat graaf Dirk III 
van Holland bij deze kwestie aanwezig geweest 
zou zijn als getuige en geen enkel bezwaar 
geopperd had. Het volgende feit, dat werd 
aangevoerd, was dat eenen Werner van 
Draeckenburch in het jaar 1359 de Vuursche van 
de kerk van St. Jan gepacht had, voor de tijd van 
achtentwintig jaar; in deze verpachting was tevens 
de hoge en lage jurisdictie begrepen. Na het 
verstrijken van de pachttermijn is de Vuursche 
vervolgens, met hoge en lage jurisdictie, in erf
pacht gegeven aan Frederik van Drakenburch. 
Ook diens zoon Johan had de Vuursche in 
erfpacht. Deze laatste had de erfpacht echter 
opgezegd, waarna de kerk van St. Jan de goederen 
enige tijd zelf beheerd zou hebben, tot deze in 
eeuwige erfpacht gegeven werden aan Heer Johan 
van Culenburch en zijn nakomelingen. Van de 
meeste van bovengenoemde rechtshandelingen 
werden schriftelijke bewijzen overgelegd. Ten
slotte voerde men vanwege het Sticht nog aan, dat 
de bisschop in het jaar 1204 van graaf Willem I 
van Holland het recht verkregen had om bij 
geschil over goederen, met drie prelaten-
eedhelpers te mogen zweren, dat die goederen van 
de kerk en de bisschop waren, waartegen dan 
vanwege de graaf geen verweer meer mogelijk zou 
zijn. In 1349 hadden de bisschop en de kerk van 
Utrecht van Rooms-Koning Karei het recht 
gekregen om bij verschil van mening over 
goederen, met zeven prelaten of kanunniken van 
de kerk als eedhelpers te mogen zweren, dat die 
goederen van hem waren, waartegen geen verweer 
open zou staan. Van Stichtse kant werd aan
geboden om het recht op de betwiste gebieden 
naar keuze met drie of met zeven eedhelpers te 
bekrachtigen. Een bewijsaanbod, waar van 
Hollandse zijde niet op in is gegaan. 

17 Enklaar, o.c. Blz. 62, nr. 34. 
18 Enklaar, o.c. Blz. 63, nr. 35. 
19 Enklaar, o.c Blz. 81, nr. 38. 
20 Enklaar, o.c. Blz. 81, nr. 38. 
21 De Hoge Vuursche. 
22 Deze hofstede stond op de plaats waar nu het huis 

Drakensteyn staat. 
23 Enklaar, o.c. Blz. 66, nr. 37. 
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Huidige oostgrens van Gooiland, dit is tevens 
de bij voortduring door de Stichtenaren 
gepretendeerde grens. 
Het door graaf Willem IV van Holland in 
1339 aan de Eemnessers in erftijns gegeven 
gebied. 

De door hertog Karei de Stoute m procedure 
van 1471-1473 geclaimde grens. 
De door keizer Karei V daarenboven 
geclaimde grens. 
Leeuwenpaal. 

De procureur van de hertog24 bracht voor deze 
naar voren, dat de hertog Gooiland gepacht had 
van de abdis van Elten, dat de venen tussen 
Gooiland en Utrecht bij Gooiland hoorden en dat 
die venen dus aan de hertog behoorden. Ook de 
Vuursche zou volgens hem tot Gooiland behoren, 
benevens andere gebieden. Immers Eemnes, 
Baarn, Soest en Zonne betaalden jaarlijks rente 
aan de heer van Gooiland, in signum 
superioritatis et dominii universalis. 
Door de procureur van de bisschop" werd deze 
stelling bestreden. Het aangevoerde tegen
argument was, dat de abdis van Elten weliswaar 

in dat gebied zekere hoeven lands had, waaruit ze 
gewoon was jaartijns te ontvangen, maar dat dit 
niets met de erkenning van soevereiniteit te 
maken had. Opmerkelijk is hierbij, dat van 
Hollandse zijde niet of althans niet aanwijsbaar is 
aangevoerd, dat tijns altijd aan de eigenaar van de 
grond betaald werd, waarna men had kunnen 
stellen, dat de eigendom van en de soevereiniteit 

24 Enklaar, o.c. Blz. 81, nr. 38. 
25 Enklaar, o.c. Blz. 81, nr. 38. 
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over een gebied bij landsheren vaak niet te 
scheiden waren. 
Het oplaaien van de geschillen, nadat de 
procedure tussen Karei de Stoute en bisschop 
David van Bourgondië stil gevallen was, kan men 
in enkele gevallen nog constateren aan de 
sporadisch bewaard gebleven archivalia over die 
kwesties. Zo weten we dat er op 5 november 
150226 een enquête gehouden is door de rent
meester-generaal van Kennemerland en Gooiland, 
Jacob Jacobszoon, over de grenzen van Gooiland. 
Hieruit kennen wij twee omschrijvingen van de 
grenzen van Gooiland, welke beide Hollands 
'gekleurd' zijn. Ook in 152027 schijnt er onder
handeld te zijn tussen de gedeputeerden van 
Karei V en die van het Sticht, over deze onder
handelingen is vrijwel niets bekend. Eerst over de 
jaren 1523-1527 zijn we weer vrij behoorlijk 
ingelicht met betrekking tot de onderhandelingen 
die tussen de gedeputeerden van de keizer en die 
van Utrecht gevoerd zijn. In 1523 heeft de land
voogdes een brief aan de Staten van Utrecht 
gestuurd met een voorstel tot een dagvaart. Op 
9 augustus van dat jaar antwoordden zij, dat zij 
onder goedkeuring van de elect wel een dagvaart 
wilden houden. Hun voorstel was om die op 
1 september binnen Utrecht bijeen te roepen. De 
landvoogdes schreef hierop terug28, dat het onder
werp van de moeren in hoofdzaak de persoon van 
de keizer betrof en dat het daarom noch eervol, 
noch redelijk zou zijn dat de gedeputeerden van 
de keizer naar Utrecht zouden gaan, bovendien 
konden de gedeputeerden van Utrecht veiliger 
naar het land van de keizer reizen dan 
omgekeerd. De dagvaart diende derhalve in Den 
Haag gehouden te worden. Het Hof van Holland 2 9 

kreeg alvast opdracht de zaak voor te bereiden. 
Zij moesten uit hun midden die personen afvaar
digen, die al eerder met de zaak te maken hadden 
en die het meest van de kwestie wisten. 
Kennelijk hebben de Staten van Utrecht zich 
daarna geëxcuseerd3 0 van de dagvaart, door de 
landvoogdes is daarop voorgesteld om de zaak tot 
een geschikter tijd uit te stellen. Voor de rest van 
dat jaar vindt men er niets meer van. Naar blijkt 
uit secundaire gegevens31 is er aan het eind van 
1524 of het begin van 1525 een dagvaart te 
Schoonhoven geweest. Dit is waarschijnlijk de 
vergadering waarop ook Hortensius32 doelt. Hij 
vertelt ons dat bij die gelegenheid Holland niet 
alleen het Erffrecht terug eiste, maar ook de 
interest over al die jaren, wat tot een groot bedrag 
was opgelopen. 

Van de gedeputeerden van de keizer zegt 
Hortensius, dat sij niet anders gedisputeert en 
hebben dan van het onrecht spijticheijt ende 
insolentie ende dat tot kijvens toe, dat sij het 
rijcxste deel van Goijlandt soo veel jaren met 
onrecht beseten hadden. 
Een interessant stuk daterend uit het jaar 1525 is 
het mandement33 van de keizer voor de eerste 
deurwaarder, ten verzoeke van mr. Reijnier 
Brunt, procureur-generaal van Holland. Laatst
genoemde gaf aan het begin van zijn request zijn 
mening over de grenzen van Holland: hoe dat 
uwer K. M. als grave van Hollant ende heere van 
Goijlant uuijt goeden dueghdelijcken tijtle toe
behoren alle die veenen in uwer M. lande ende 
heerlicheijt van Goijlandt gelegen, die selve 
veenen beginnende vanden mont vander riviere 
vanden Eem bijder Zuijerzee gaende suijtwaerts 
duer Wackers wech over die hoochte van een 
plaetse genoempt die Vuijersse, vandaen tot een 
hofstede genoemt Werwertshofstede van daen 
totter abdissen hofstede van Elten, vandaen tot 
een staende water, datter plach te wesen 
genoempt Hoddemeer, vandaen tot een ander 
gelijck staende water genoempt Coddemeer ende 
vandaen tot een water genoempt die Weer ende 
soe voerts indie Vecht. Deze omschrijving ging 
aanzienlijk verder in het claimen van gebied, 
dan de tot dan toe gebezigde omschrijvingen van 
Hollandse zijde. Verder stelde de procureur-
generaal, dat de Stichtenaren turf groeven bij het 
Gooier bos en dat men vreesde dat zij alles af 

26 Enklaar, o.c. Blz. 100, nr. 41. 
27 Enklaar, o.c. Blz. 105, nr. 43. 
28 Stukken afkomstig van Ambtenaren van het 

Centraal Bestuur, tijdens de regering van Karei V 
gedeponeerd ter charterkamer van Holland, 
inventaris door J. L. van der Gouw, inv. nr. 224, 
hierna aan te halen als A C B . 

29 A C B . Inv. nr. 228 
30 A C B . Inv. nr. 228. 
31 A C B . Inv. nr. 225. 
32 A . Strick, Historie ofte wijder verklaringhe vande 

Utrechtsche Gheschiedenissen, Oorlogen ende 
Veranderinghen van den jare duijsent vijf honden 
ende vier-en-lwintich tot de beschrijvinghe van 't 
Bisdom aen die van Bourgondien. Beschreven door 
Lambertum Hortensium Montforsium, vertaald uit 
het Latijn in het Nederlands door A. Strick. 
's-Gravenhage 1625. Blz. 115. 

33 A C B . Inv. nr. 225. 
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zouden graven als daar geen paal en perk aan 
gesteld werd. De gedeputeerden van de keizer 
hebben dan ook aan die van het Sticht gezegd op 
te houden met graven en de ontstane schade te 
vergoeden. Voorts werd beslag gelegd op de reeds 
gedolven turf en werd het delven van nieuwe turf 
verboden indie voorsseijde veenen ende binnen 
die limiten boven verclaert op peijne van gestraft 
te worden aen lijf ende goet als usurpateurs ende 
spoliateurs van onsen gront, erve ende heerlicheijt, 
echter niet aan de Gooiers voor zover het hun 
eigen gebruik betrof. Baljuw en onderzaten 
moesten een ieder arresteren, die deze verboden 
zou overtreden en beslag leggen op hun werk
tuigen, de gevangenen moesten gebracht worden 
upte voorpoorten inden Hage, om eis en conclusie 
van de procureur-generaal in hun zaak te horen. 
Over de uitwerking van het mandement is niets 
bekend. 
Van eventuele onderhandelingen in het jaar 1526 
is ons geen materiaal overgeleverd. Dit gemis 
wordt voor 1527 ruimschoots goed gemaakt. Op 
15 maart34 van dat jaar is er een dagvaart in Den 
Haag gehouden. Men bouwde voort op de 
procedure van 1471-1473 en andere punten, die 
door de partijen in Schoonhoven naar voren 
gebracht waren. Voor de Staten van Utrecht 
traden als onderhandelaars op: Marcus van 
Weeze, Gerijt Beijer, kanunnikken van de Dom, 
Johan Goch, kanunnik van de Oud Munster en 
Valentijn van der Voert, secretaris van de stad 
Utrecht. Voor de elect verschenen: Philippus 
Burchart, kanselier, mr. Gerrijt Suggerode, 
officiaal en mr. Rutger vanden Kerck, doctoren. 
Het resultaat van de onderhandelingen was ook 
dit keer weer nihil. 
Het volgende punt om bij stil te staan, is het 
arbitragetractaat35 tussen de keizer en de elect 
gesloten op 20 juni 1527. De arbitragecommissie 
bestond uit acht leden; voor het Sticht waren dit 
mr. Philippus Burchart, mr. Gerrijt Suggerode, 
heer Frederick die Coninck en Frederick Uuten 
Ham. De keizer was vertegenwoordigd door: mr. 
Jheronimus vanden Dorpe, de heer van Assen
delft, mr. Joost Sasbout en mr. Vincent Cornelis 
zoon. Dit college zou macht hebben om over de 
zaak te beslissen. Ook zes van hen, drie van 
iedere partij, zouden die macht hebben. Er werd 
weer voortgebouwd op de procedure 1471-1473. 
De hele kwestie diende binnen een jaar na datum 
van het compromis zijn beslag te krijgen. Voor 
het geval men het niet eens kon worden, kon er 
een overman ofte superarbiter benoemd worden. 

De onderzaten dienden zich van weerszijden van 
24 juni tot het eind van de submissie binnen de 
omstreden grenzen, zoals die gespecificeerd waren 
in de procedure van 1471-1473, te onthouden 
van het graven van turf. Op het niet nakomen 
van de uitspraak was een boete gesteld van 
hondert marck fijn gouts, onverlet de uitspraak 
van de arbiters. De overeenkomst werd gerati
ficeerd door de Staten van Utrecht. 
Men is vervolgens de hele zomer bezig geweest 
om dit verdrag uit te werken. Door het Sticht was 
het geschil aanhangig gemaakt bij het Reichs-
kammergericht", deze procedure werd, waar
schijnlijk in verband met de arbitrage
overeenkomst, beëindigd. De akten van submissie 
werden door het Sticht pas half september in orde 
gemaakt en opgestuurd38. Hierbij werd er van 
Stichtse zijde tevens op aangedrongen dat de 
beslagen op Utrechtse goederen en renten in 
Holland zouden worden opgeheven, nu het Sticht 
aan zijn verplichtingen had voldaan. De land
voogdes schreef hierop terug39, dat Utrecht 
volgens de overeenkomst verplicht was zijn deel 
van de verbintenis eerst te voldoen, wat nog niet 
geschied was. Zodra Utrecht aan zijn verplich
tingen voldaan zou hebben, zou ook van keizer
lijke zijde het nodige gedaan worden. Met dit 
laatste antwoord is waarschijnlijk ook deze poging 
weer verzand, we vernemen er in ieder geval niets 
meer van. In 1528 nam keizer Karei V de 
soevereiniteit over het Sticht van de bisschop 
over; sindsdien stonden Holland en Utrecht onder 
één vorst. De grensincidenten waren hiermede 
zeker niet afgelopen, doch door de bovenvermelde 
personele unie kregen de procedures erover meer 
het karakter van zuiver contentieuze rechtspraak 
dan van onderhandelingen en arbitrages. De 
oostgrens van Gooiland was een zaak geworden 
waarover de keizer zelf kon beslissen. 

34 A C B . Inv. nr. 226. 
35 A C B . Inv. nr. 227. 
36 A C B . Inv. nr. 229. 
37 A C B . Inv. nr. 227. A . Strick, o.c. Blz. 116. 
38 A C B . Inv. nr. 227. 
39 A C B . Inv. nr. 229. 
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Van elck calf dat heylich misse leest 

J . L . van der Gouw 

Wie zich, zoals schrijver dezes, al enige tientallen jaren bezig houdt met de ordening 
en beschrijving van archieven van lokale overheden, wordt ter plekke constant 
geconfronteerd met één veronderstelling en één vraag. De veronderstelling is, dat 
onze arbeid bestaat uit snuffelen, ja zelfs dat onze roeping is: snuffelen. Het idee is 
even onuitroeibaar als die ene vraag van de lokale gezagsdrager: 'Als U altijd zo 
snuffelt, vindt U dan wel eens wat leuks?' Wij vermoeden wel wat men met iets leuks 
bedoelt: verhalen in de geest van Genesis 9 vers 21 of van 2 Samuel 11. Maar wij 
volharden in de gewoonte de vragenstellers erop te wijzen, dat wij conform art. 36 
van de oude Nederlandse geloofsbelijdenis het erop houden dat onze goede Godt 
uit oorsake der verdorventheit des menschelijken geslachtes, Koningen, Princen ende 
Overheden verordineerd heeft, willende dat de wereld geregeerd werde door Wetten 
ende Politien, op dat ongebondenheid der mensehen bedwongen werde, ende het alles 
met goede ordinantie onder de menschen toega, hetwelk meebrengt dat er weinig of 
geen leuks te verwachten valt in de nagelaten papieren van onze overheden, uit 
perioden waarin van de bekleder van een openbaar ambt nog niet werd verwacht dat 
bij iedere gelegenheid ' i l faut être joli garcon'. 
Dat alles doet niets af van het feit, dat wij tijdens onze vaak taaie arbeid soms een 
vondst doen, die wij met enige vreugde begroeten, omdat zij iets opheldert, dat ons 
tot heden duister was. 

Eén van de hinderlijkste heffingen voor de plattelander is eeuwenlang het bij Wet van 
16 juli 1907 (Stbl. 222) opgeheven tiendrecht' geweest: de verplichting voor de 
tiendenaar om door de tiendheffer het tiende deel van zijn gewas of van zijn jonge 
dieren te moeten laten weghalen. Logisch verbonden met oud-testamentische 
voorschriften in Genesis, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, is het tiendrecht een 
instelling uit de Frankische tijd: de tienden waren oorspronkelijk voor de kerk. Maar 
als onze schriftelijke bronnen beginnen te spreken is die bestemming veelal 
zoekgeraakt: in de late middeleeuwen zijn tienden zakelijke rechten die deel uit 
kunnen maken van het vermogen van overheid en particulier, men kan ze kopen en 
verkopen, men kan ze erven en er bij testament over beschikken. Ze kunnen worden 
afgekocht, ze kunnen worden omgezet in een gefixeerde grondrente. Ze worden niet 
zelden door de eigenaars jaarlijks verpacht aan iemand, die ze ter plaatse 
gemakkelijker, dan hem dat zelf mogelijk is, kan ophalen. Dat ophalen kan soms heel 
eenvoudig zijn: van korenvelden met honderden schoven kan men telkens de tiende 
schoof nemen, uit grote schaapskudden kan men het tiende lam nemen. Maar hoe 
ging de heffing van de z.g. krijtende tienden van de beperkte veestapels op de kleine 
gemengde bedrijven op het oude land van Holland? Men had daar immers zelden 
tientallen stuks jongvee, waarvan door de tiendheffer de tiende meegenomen kon 
worden. 

Ook de heer Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde, heer van Obdam, die in 1615 de 
heerlijkheid van Zuidwijk had gekocht2, wist het in 1623 niet zo goed meer en de 
toenmalige secretaris van Warmond hielp hem desgevraagd terecht met enige 
afschriften van oude documenten omtrent het voorvaderlijk gebruik. 
Zijn brief is met die bijgevoegde documentatie in 1685 door de secretaris van 
Wassenaar waardig bevonden nog eens te worden gekopieerd in het resolutieboek van 
het dorpsbestuur van Wassenaar3 over de jaren 1666-1711. Een tweetal getuigen-

1 De beste inleiding tot deze materie in: A. S. de Blécourt/H. F. W. D. Fischer, Kort Begrip van 
het Oud-Vaderlands Burgerlijk Recht. '1950 hoofdstuk III par. 10. 

2 H. G. A. Obreen, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer. Leiden 1903. 
3 Onlangs verschenen: Archieven van de gemeente Wassenaar door Marion van Bussel-

Eijlander en R. C. Hol. 
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verklaringen betreffende de heffing van tienden van de heer van Wassenaar te 
Wassenaar en te Zwammerdam heeft hij eraan toegevoegd. De aldaar (fol. 30v-34) 
gevonden teksten worden hier met enige verklarende aantekeningen de lezer ter lering 
en de vertrekkende rijksarchivaris Fox als bescheiden huldeblijk aangeboden. 

1623 september 3. De secretaris van Warmond verschaft aan de Heer van Obdam 
door de verstrekking van twee afschriften inlichtingen over de heffing van smaltienden 
te Warmond en Oegstgeest. 

Mijn Heer, 
Den Ed. heere van Warmont heeft mij al eenigen tijt geleden vermaent dat ïck Uwe 
Eedelheyt soude adviseren nopende de ordre die men alhier binnen Warmont op 't 
collecteren van de smaltienden is onderhoudende etc, 't welck ick aldadelijck 
gedaen soude hebben indien ick daeraf eenige seeckerheyt hadde gehadt. Ende 
anderen dairop gevraecht hebbende en heb niet connen vernemen, dat dienaengaende 
alhier een seeckere off vaste voet onderhouden wert, als noeyt eenpaerlijck 
gecollecteert geweest sijnde of op eene voet te werck gegaen hebbende. 
Heb niettemin ondervonden in seeckeren thiendeboeck des heeren van Warmont de 
tijt wanneer alle lammeren, baggen, vo(o)ellens ende calveren tienbaer sijn sonder 
vorder, soo Uwe Eedelheyt sal comen sien uyt 't extract hierbij gaende. 
Ende voorts ommesoeckende, heb becomen copie van seecker verclaeringe t'anderen 
tijde ten versoecke van de rentmeester van den huyse van Wassenaer4 noopende de 
collecte van de smalthienden over Oestgeest beleyt, vrij wat breder luydende als 't 
voorseyde extract, daervan ick uwe eedelheyt een doubelt van dien hierbij mede 
overseynde, sonder dat ick voordees tijt yet anders heb connen becomen daermede 
uwe eedelheyt beter gedient soude mogen wesen. 
Niettemin ick iet anders can vernemn off becomen, sal Uwe Eedelheyt 't selve 
overschicken. 
Ick achte dat den voorgaenden rentmeester van 't huys te Wassenaer, Verhooch, 
hieraf wel eenich bescheyt off kennisse heeft, alsoo binnen Wassenaer althoos veel 
schaepen gehouden sijn, daerop dat apparentelijck aldaer wat nauwer gelet is 
geworden als alhier wel gedaen is geweest. Soo 't Uwe Eedelheyt goetdunckt cont 
hem daer eens op hooren, niet twijffelende off Uwe Edelheyt sal door hem wel 
terecht comen. 
Hiermede, mijn heer, naer mijn dienstige gebiedenisse tot Uwe Eedelheyt, beveele 
deselve in schut van den Almogenden, die Uwe Eedelheyt wil verleenen 
lanchduyriche gesontheyt tot salicheyt. Ges(chreven) tot Warmont den 3en 
September 1623 Uwe Eedelheyts gansch dienstwilligen (ende is onderteyckent) 
Heyman Bouman, secretaris tot Warmont. 
De superscriptie5 is: Mijn heer, mijn heer van Obdam, Hensbroeck etc. admirael van 
Hollandt in 's Gravenhage. 

(na de authentiseringsformule volgt:) 
Copie-extract uyt die oude registeren: 
Dit is die ordonnantie wanneer dat verschijnen alle thienden, lanthuyren, vogelarijen 
ende visscherijen. 
In den eersten die smalthienden van lammeren, die na jaersdach gelampt zijn, die 
bennen tienbaer ende verschijnt op meydach. 

4 Jacobus de Jonge; zie akte van 9 september 1554. 
5 Superscriptie: het adres van de brief. 
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V a n e l c k c a l f d a t h e y l i c h m i s s e l e e s t 

H e m d i e b a g g e n d i e s i j n t i e n b a e r e n d e v e r s c h i j n t o p d e n d a c h d a t se ses w e e c k e n o u t 

s i j n . 

E n d e d i e v o e l e n s e n d e c a l v e r e n t e B a n n i s 6 . 

H e m a l l e c o o r n - t h i e n d e n e t c . 

G e ë x t r a h e e r t u y t s e e c k e r t i e n d e b o e c k d e s h e e r e n J o h a n s v a n D u v e n v o o r d e e n d e 

W o u d e i n s i j n l e v e n r i d d e r , h e e r e t o t W a r m o n t , E s s e l i j c k e r w o u d e e n d e A l c k e m a d e , 

b e g o n s t m e t d e n j a e r e 1 6 0 0 e n d e e y n d e n d e m e t d e n j a e r 1 6 1 7 e n d e n a e r c o l l a t i e i s ' t 

b o v e n g e ë x t r a h e e r d e d a e r m e d e b e v o n d e n te a c c o r d e r e n d e n 2 3 e n a u g u s t y a n n o 1 6 2 3 

b i j m i j , s e c r e t a r i s t o t W a r m o n t ( e n d e i s g e t e y c k e n t ) H . B o u m a n . A c c o r d e e r t m e t s i j n 

p r i n c i p a e l d e s e n 8 e n o c t o b e r 1 6 8 5 N i c . H o n s c o o p 1 6 8 5 . 

1556 februari 28. Twee inwoners van Oegstgeest leggen ten overstaan van de schout 
een verklaring af betreffende het oud gebruik bij het heffen van smaltienden van 
biggen, lammeren, veulens en kalveren. 

C o p i a c o p i a e c o p i a e 

I c k J a n v a n E n d e g e e s t , s c h o u t t o t O e s t g e e s t , d o e c o n t a l l e l u y d e n , d a t v o o r m i j 

g e c o m e n s i j n d a e r i c k s a d t m e t g e b o n d e r v i e r s c h a e r e 

J a n D i r c k s s . H o f d i j c k o u t o n t r e n t 5 8 j a e r e n , 

W i l l e m C o r n e l i s s . C o r t s w a g e r o u t o n t r e n t 5 5 j a e r e n , 

e n d e t u y c h d e n b i j h e u r e n g e s t a e f d e n e e d e , d i e s i j l u y d e n e l c k s v o l c o m e l i j c k e n d a e r t o e 

d e e d e n m e t o p g e h e v e n h a n d e n e n d e u y t g e s t r e c k t e n v i n g e r e n a l s r e c h t i s , s o o s i j l u y d e n 

t e n v e r s o e c k e v a n m r . J a c o b d e J o n g e , r e n t e m e e s t e r v a n d e n h e e r e v a n W a s s e n a e r 

r e c h t e l i j c k d a e r t o e g e v r o c h t ( s ic ! ) s i j n , 

h o e d a t e e n o u d e c o s t u m e es v a n o n d e r h a e r c o m e n d a t m e n i n d i e n d o r p e v a n 

O e s t g e e s t i n d e v r i j h e y t v a n d e n h e e r e v a n W a s s e n a e r d e n s m a l t h i e n d g e g a e r t h e e f t 

s o o h i e r n a e r v o l c h t : 

I n d e n e e r s t e n s o o w a n n e e r e e n m a n h e e f t t h i e n b a g g e n e n d e d i e t h i e n w e e c k e n o u t 

s i j n , s o o m a c h c o m e n d e n g e e n e n , d i e d e t h i e n d e n t o e c o m t e n d e n e m e n e e n b a g g e , 

b e h o u d e n d a t d e n e y g e n a e r m a c h n e m e n v o o r u y t v i e r b a g g e n d i e h e m b e l i e v e n s a l 

e e r d e n t h i e n d e n a e r d i e v e r t h i e n t e n d e d a e r a e n m a c h d e n t h i e n d e n a e r z i j n k e u z e 

n e m e n . E n d e s o o w a n n e e r d a t t e r n i e t d a n v i j f b a g g e n e n z i j n o f ses o f t o t n e g e n t o e , 

s o o n e e m t d e n e y g e n a e r v o o r u y t t w e e b a g g e n s e n d e d a e r n a e r s o o m a c h n e m e n d e n 

t h i e n d e n a e r e e n b a g g e d a t h e m b e l i e f t . E n d e d a t i s d e n t h i e n d e n a e r s c h u l d i c h t e 

n e m e n o f t e g e v e n t e s e t t e n o p g e i t , w a n t h e m e n c o m p t d a e r n i e t d a n d e h e l f t e o f . 

E n d e v a n d e a n d e r e , d i e d a e r m e e r s i j n d a n v i j f f o f t h i e n , c o m t d e n t h i e n d e n a e r v a n ' t 

s t u c k e e n d u y t g e n 1 e n d e o i c k a l s s e r m i n r e s i j n d a n v i j f f m e d e v a n ' t s t u c k e e n d u y t j e . 

D e s g e l i j c k s v a n d e l a m m e r e n m e d e , m a e r d i e v e r t i e n e n o p t e m e y e n a v o n t ; e n d e d i e 

d a e r v a l l e n n a e r m e y , v e r t i e n e n a l s v o o r e n . 

H e m v a n e e n v o e l v o e l e n 8 gee f t m e n e e n h a l v e s t u y v e r e n d e v a n e e n v i l l i c k v o e l e n ' 

e e n o o i t s t u y v e r s 1 0 . 

E n d e v a n e l c k e c a l f d a t m e y a n v o e t e e n d u y t g e n " . 

6 1 o k t o b e r . 

7 Vi s tu iver . 

8 Jonge m e r r i e . 

9 J o n g e hengst . 

10 Vt s tu ive r . 

11 W a a r s c h i j n l i j k is h i e r b i j het k o p i ë r e n een regel tekst zoekgeraak t ; de z i n z a l n a het w o o r d 

'dat ' een leef t i jdsbepa l ing h e b b e n beva t (b.v. zoa l s i n het v o l g e n d e s tuk dat 't heylich misse 

leest e n d a a r n a de c l a u s u l e : die vertienen op meyenavont. E n k e l e regels hoge r is n a m e l i j k i n 

het handschr i f t m e y e n a v o n d ve rbe te rd u i t d a a r d o o r on leesbaa r g e w o r d e n m i s l e z i n g . 
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Van elck calf dat heylich misse leest 

Tuygen sij deposanten dat men dit aldus geuseert heeft ende useert soo lange dat heur 
gedenckenisse ende verstant geweest is. Ende want godlijck ende verdienstelijck is in 
allen saecken der waerheyt getuygenisse te geven als men des versocht wordt, soo 
hebben wij, des versocht sijnde, gebeeden Jan van Endegeest, onsen schout van 
Oestgeest, dese certificatie over ons te willen bezegelen, soo wij geen zegelen 
gebruycken. 
't Welck ick Jan van Endegeest gedaen hebbe ende mijn zegel op 't spatium'2 van 
desen gedruckt opten 28en dach in februario anno 1551 naer 't gemeen schrijven. 
Onder stont geschreven: Naer collatie bevonden accorderende metten originalen 
bezegelt met een opgedruckt groen zegel, bij mij (ende was onderteyckent) J. de 
Jonge. Gecollationeert jegens gelijcke copie ende is daermede bevonden te accorderen 
den 26en augusti anno 1623 bij mij secretaris van Warmont ende is get(eyckent) H . 
Bouman. Accordeert met de voors. copie desen 8en october 1685 Nic. Honscoop 
1685. 

1554 september 9. Enige inwoners van Wassenaar en Zuidwijk leggen ten overstaan 
van de schout en twee gezwoorens van die ambachten een verklaring af betreffende de 
omvang van en het oud gebruik bij het heffen van smaltienden van lammeren, biggen, 
veulens en kalveren. 

Copia 
Wij Bouwen Janss., schout in den ambachten van Wassenaer ende Zuydwijck, Nanne 
Jans ende Symon Philpsen, gesworens der gerechte der voirseyder ambachten, 
oirconden dat voor ons op huyden gecompareert sijn, rechtelijcken daertoe gedaecht 
sijnde, ten versoecke van mr. Jacob de Jonge, rentmeester van den huyse van 
Wassenaer,: 
Cornelis Dircksz. alias Neel ouwe Dircks ontrent 72 jaeren, 
Jan van Veen Heindricksz. out ontrent 38 jaeren, 
jonge Aernt Gerritsz. out ontrent 86 jaeren ende 
Thonis Jacobss. out ontrent 54 jaeren 
ende hebben bij heuren eede, bij ons van hemluyden tot dien eynde afgenomen, 
getuycht, verclaert ende gedeposeert 

als dat mijnen heere van Wassenaers smalthienden die hij in den ambachte van 
Wassenaer ende in den ambachte van Heere Dircks ambacht van Zuydwijck leggende 
heeft, sulcks die beginnen ende eynden ende gegeven worden als hiernae volcht: 
Eerst de voornoemde Cornelis Dircksz. ende Jan van Veen certificeren ende 
verclaeren bij haere voors. eede alsdat die smaelthiende, die mijn heere van 
Wassenaer in den ambachte van Wassenaer heeft, dat dieselve smaelthiende begint 
van 't huys Ter Weer, dat daer 't eerste huys af is ende gaet soo oest op 1 3 die 
buyrt van Voorenbroeck an tot dat huys te Zuyck thoe, dat daer 't leste huys af es. 
Ende wert gegeven ende verthiend te weten: 
- van vijff lammeren een half lam 
- van ses lammeren van seven lammeren insgelijcks een half lam 
- van acht lammeren een heel lam, 
- van negen lammeren, van thien lammeren, van elf lammeren, van twaelf 

lammeren, van derthien lammeren, van vierthien lammeren insgelijcks mede een 
heel lam 

12 Op 't spatium: op het onbeschreven deel van het papier onder de tekst. 
13 In een Hollands dorp loopt vanouds het noordeinde naar de Noordzee, het oosteinde naar het 

oorden, het westeinde naar het zuiden enz. Daarom heet het gebied ten zuiden van 
's-Gravenhage vanuit het westeinde: het Westland. 
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- van vijfthien lammeren anderhalf lam ende soo vervolgende. 
Item die smaelthiende van de verekens, ofte baggen wert gegeven ende verthiend als 
die lammeren sulcks als voerschreven es, niet daervan uytbesondert. 
Ende voerts wort gegeven van smaelthiende van ellick voel voelen een oortken, van 
elck villick voel(en) een duyt. 
Ende van elck calf dat heylich misse leest14 een penninck. 
Ende dat sij dit weten es doordien want sij deposanten in de voorseyde buyrt 
gebooren sijn ende altijts daerin gewoont hebben. Ende die voornoemde Arent 
Gerritsz. ende Thonis Jacobsz. verclaeren ende tuygen bij haere eede solemnelijcken 
gedaen als dat die smaelthiende, die mijn heere van Wassenaer heeft in Heeren 
Dircks ambacht van Zuydwijck, dat dieselve smaelthiende in 't westeynde van 't 
voirseyde ambocht begint van dat weechsen leggende voir Huybert Woutersz. ende 
gaet soo oost op, die duy(n)sije lanchs, doer Risdorp ende oock doer Oestdorp, beyde 
de buerten om, streckende weder van oosten west op tot een huys over de Corte 
Kerckdam. 
Ende wort verthient als hier na volcht, te weten: 
- van vijff lammeren ofte van ses lammeren een half lam, 
- van seven lammeren een heel lam ende als men van seven lammeren den 

thiendenaer een lam geeft, soo es den thiendenaer schuldich ende gehouden den 
eygenaer toe te geven drie duyts 

- ende van vijfthien lammeren ofte van sesthien lammeren anderhalf lam, 
welverstaende dat den thiendenaer den eygenaer toegeven sal als voorseyd es, ende 
soo vervolgende nae advenant. 

Item van ellick bagge heeft den thiendenaer een duyt van ellick voel voelen een 
grootgen, van ellick villick voele een oortgen. 
Ende van elck calf dat 't heylich misse leest een duyt. 
Ende dat sij deposanten dit weten es doordien want sij gebooren ende altijts gewoont 
hebben in de buerte voirseyt. Anders en wisten sij deposanten niet te verclaeren, soo 
waerlijck most haer deposanten voernoemt Godt helpen ende al Sijn heyligen. Ende 
wanttet godlijck ende verdienstelijck es getuygenisse der wairheyt te geven, 
sonderlingen als men versocht wort, als nu dese deposanten voernoemt selfs geen 
zegelen en gebruyeken, soo hebben sij deposanten gebeeden mij Bouwen Janss., 
schout voerseyt, dese certificatie over hemluyden te willen bezegelen, 't welck ick 
sulcks ter beede van hemluyden gedaen hebbe ende heb mij selfs zegel hieronder 
aengehangen in presentie van de voernoemde geswoerens. 
Actum opten negensten dach septembris anno vijffthienhondert vier ende vijftich. 
Accordeert met sijn principael geschreven op francijn hebbende onderaen een 
francyne staerte uythangen een groen wasse zegel. 
Actum desen 8en october 1600 ende vijff ende tachtich. Nic. Honscoop 1685. 

1556 september 28. De pachter van de tienden van de heer van Wassenaaer te 
Zwammerdam legt een onderhandse verklaring af betreffende het oud gebruik bij het 
heffen van smaltienden van veulens, kalveren, lammeren, biggen en ganzen. 

Copie 
lek Adriaen Gijsbertsz., weerdt in de Keyser tot Bodegraven, certificere mitsdesen 
ende doe condt eenen iegelijcken dien 't behoirt, alsdat ick achtervolgende mijne 
commissie van Cornelis de Jonge als rentmeester van den huyse ende goeden van 
Wassenaaer in date ende beginnende den 23en dach van april 1500 seven ende 

14 Onder deze uitdrukking zullen wij moeten verstaan: een kalf dat gespeend is. 
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veertich tot noch toe ontfangen hebbe mijns heeren van Wassenaer sijn 
smaelthienden binnen Zwammerdam hem competerende, te weten: 
- van elcke voel vuelen een halve stuyver, 
- van elcke vullick vuelen een oertgen, 
- van elcke calf een deuyt, 
- het thiende lam, 
- het thiende bagge ende 
- die thiende gans, 
welcke smaelthienden van wegen mijne heeren van Wassenaer wel over de ses ende 
twintich jaeren dair te vooren alsoo ontvangen sijn geweest bij eenen Aelbert 
Gijsbertsz, nu zaliger memoden, dat mijn wel te geheugen es. 
Des t'oirconde soo heb ick Adriaen Gijsbertsz. voirs. dit met mijnen eigen hant ende 
naem onderteyckent opten 28en septembris anno 1500 sessenvijftich. 
(Ende is geteyckent:) bij mijn Adriaen Gijsbertsz. 
Accordeert met sijn principael desen 8en october 1600 ende vijffende tachtich. Nic. 
Honscoop 1685. 

Resolutieboek van Wassenaer 1666-1711 fol. 30v-34. 
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De Hoorn van Oranje 

Elisabeth C. M. Leemans - Prins 

Willem I Prins van Oranje, graaf van Nassau, was 
van 1559 tot zijn dood in 1584 stadhouder van 
Holland, Zeeland en Utrecht; beschouwingen over 
een der figuren in zijn wapen zijn dus op haar 
plaats in een bundel, aan te bieden aan de 
scheidende Rijksarchivaris in Zuid-Holland. 

Allereerst volge hier de beschrijving van het 
volledige wapen van de Prins, die in 1544 het 
Prinsdom Orange erfde van zijn neef René van 
Chalon: Gevierendeeld, I in blauw, bezaaid met 
staande gouden blokjes, een roodgetongde en 
-genagelde gouden leeuw (Nassau), II in goud een 
blauwgetongde, -genagelde en -gekroonde, 
aanziende rode leeuw (Katzenellenbogen), III in 
rood een zilveren dwarsbalk (Vianden), IV in 
rood twee gaande en aanziende gouden leeuwen, 
de een boven de ander (Dietz), middenschild 
wederom gevierendeeld, 1 en 4 in rood een gouden 
schuinbalk (Chalon), 2 en 3 in goud een blauwe 
jachthoorn, beslagen van zilver, gesnoerd, 
geopend en gemond van rood (Orange), hartschild 
goud-blauw geblokt van drie maal drie stukken 
(Genève, d.i. graafschap Genevois)1. In dit artikel 
zal nu de hoorn in dit wapen nader worden 
beschouwd. 

Hoe gaarne men ook als stamvader van de 
Prinsen van Orange nu de legendarische paladijn 
van Karei de Grote, Willem met de hoorn, 
Guillaume au cornet, ten tonele zou voeren, de 
historische werkelijkheid is anders dan wat de 
Chansons de geste (11e- 14e eeuw) vertellen2. 
Vaste grond betreedt men, als blijkt, dat Tiburge 
d'Orange-Montpellier te zamen met haar 
echtgenoot Bertrand I des Baux (ov. 1181) en 
hun zoon in 1173 de helft van het gebied Orange 
erfde van haar broeder Rambaud de Montpellier3. 
Keizer Frederik Barbarossa keurde 5 augustus 
1178 de uitvoering van het testament van 
Rambaud de Montpellier goed en plaatste 
Bertrand des Baux onmiddellijk onder de keizers
kroon. Dit bracht mede, dat Bertrand nu de titel 
van prins mocht voeren en dat hij voortaaan 
muntrecht had. 
Het is op een ruiterzegel en contrazegel van 
Guillaume, de tweede prins uit het huis Baux, dat 
men de hoorn voor het eerst aantreft en wel aan 
een oorkonde van juni 1193; de hoorn is dan 
omgewend, dat wil zeggen geplaatst met de grote 
opening naar heraldisch-links (d.i. voor de 
beschouwer: naar rechts; de beschrijving is 
gedacht van diegene uit, die het wapenschild aan 

zijn linkerarm draagt) en het mondstuk naar 
heraldisch-rechts. Zo ook op vóór- en keerzijde 
van een denier, geslagen ten tijde van dezelfde 
Prins Guillaume (ov. 1218), voor wie het door 
zijn vader in 1178 verworven muntrecht in 1213 
werd bevestigd. Op munten komt deze hoorn 
voortaan regelmatig voor4. 
Zegels zijn voor deze periode van Orange een 
verkieselijker bron dan munten: hoewel zegels 
maar zelden in het randschrift of elders (bij René 
van Chalon tussen de vleugels van een zijner 
helmtekens) een jaartal dragen, geeft de datum 
van de bezegelde akte (indien die tenminste is 
bewaardgebleven) een nauwkeurige tijdsbepaling. 
Munten dragen lang niet altijd een jaartal; wél 
vermeldt het randschrift de naam van de vorst 
tijdens wiens regering een munt is geslagen, maar 
het blijft raden, of men bijvoorbeeld met 

1 Zie Dr. E. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop 
in De Nederlandsche Leeuw 43 (1925) k. 131 seqq. 
en 51 (1933) k. 147 seqq. en in (gedenkboek) 
Prins Willem van Oranje 1533-1933, Haarlem 1933, 
p. 387 seqq. 

2 Paul Truffau, La légende de Guillaume d'Orange. 
Paris 1920; G . de Rey, Les invasions des Sarrasins 
en Provence. Marseille 1971, réimpression de 
1'édition de Marseille, 1878, p. 72. Wat 
oorspronkelijk een fonetische vergissing door 
mondelinge overlevering zal zijn geweest, 'au cornet' 
= au court nez, is in deze Chansons uitgegroeid tot 
een verhaal over verminking van de neus door een 
Saraceense degenhouw. M . Vidor-Borricand, 
L'Universilé d'Orange. ed. Borricand Aix-en-Provence 
1977, op het voetspoor van Mas Latrie, Trésor de 
chronologie, d'histoire el de géographie. Paris 1889, 
vermeldt anno 1181 Guillaume IV de Baux, 
surnommé del Cornas ou du Cornel, ... mort au 
mois de juin 1218. Volgens de jongste geschied
schrijving heeft Guillaume graaf van Arles omstreeks 
974 de Saracenen voorgoed uit Provence verjaagd, 
zie E. Baratier c.s., Histoire de la Provence. Toulouse 
1969. 

3 E. Baratier, G . Duby, E. Hildesheimer, Atlas 
historique Provence, Comtat, Orange, Nice, Monaco. 
Paris 1969, pp. 124, 188; W. F. Leemans et Elisabeth 
Leemans, née Prins, Guillame de Nassau et la 
Principauté d'Orange 1544-1559, Haarlem 1969, p. 3. 

4 L. Blancard, Iconographie des sceaux et huiles . .. 
des Arch. dép. des Bouches-du-Rhöne. 1860, p. 53, 
no. 11 en pl. 26, no. 4; F. Poey d'Avant, Monnaies 

féodales de France II. Paris 1860, p. 384 seqq. 
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Raymond III des Baux (ov. 1340) of met zijn 
zoon en opvolger Raymond IV (ov. 1393) heeft te 
doen. Op de nauwkeurigheid van middeleeuwse 
wapenboeken wordt later teruggekomen. 

Een overzicht van de zegels, welke de opeen
volgende en soms gelijktijdige (elk voor de helft) 
prinsen van Orange tot aan Prins Willem, de 
eerste uit het huis Nassau (in Orange volgens 
het randschrift van zijn zegel: Guillaume 3) 
hebben gevoerd, en van de munten, welke zij 
deden slaan, ziet er als volgt uit: 

Guillaume des Baux, ov. 1218: ruiterzegel juni 
1193, omgewende hoorn op schild en paarde-
schabrak en op contrazegel (afb. 1 en 2); denier, 
op vóór- en keerzijde omgewende hoorn. 
Raimbaud IV Adhémar (prins van de andere helft 
van Orange), ov. ws. 1218: augustus 1215 contra
zegel met omgewende hoorn (afb. 3)s. 
Guillaume des Baux, co-prince d'Orange: zegel 2 
juli 1255 en 1 augustus 1256, omgewende hoorn, 
boven vergezeld van de achtpuntige ster van 
Baux6. 
Raymond des Baux, ov. 1282, co-prince 
d'Orange: zegel 2 juli 1255, omgewende hoorn, 
boven vergezeld van achtpuntige ster. 
Bertrand des Baux, ov. 1314: munt, ruiter met 
schild, waarop omgewende hoorn. 
Raymond III des Baux, ov. 1340: loden 
tegenzegel met omgewende hoorn 1325. 
Raymond III, of IV6' des Baux, ov. 1393: vijf 
munten met omgewende hoorn. 

2 

Marie des Baux, ov. 1417, tr. Jean de Chalon 
Arlay, wordt Jean I prins van Orange 1393 - ov. 
1418: ruiterzegel 1404, op schild aan linkerarm 
de schuinbalk van Chalon en in schildhoofd de 
achtpuntige ster van Baux, aan een lint over de 
rechterarm een schild met de omgewende hoorn7; 
drie munten met omgewende hoorn. 
Louis de Chalon, prins van Orange 1418 - ov. 
1463: zegel 1432, in tweede en derde kwartier een 
omgewende hoorn; loden ruiterzegels 1447 en 
1452, op schild en paardeschabrak de omgewende 
hoorn, tegenzegels met omgewende hoorn en 
randschrift Bulla curie Auraice, d.i. het gerecht 
van Orange; twee munten, op de keerzijde een 
breedarmig kruis tussen vier omgewende 
hoorntjes. 

5 Blancard, op. cit. p. 64 en pl. 31, no. 6. 
6 Zie voor de volgende zegels het artikel van de oud

voorzitter van het Oranje Nassau Museum J. K . H . 
de Roo van Alderwerelt in: Jaarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie 25 (1971) p. 29 seqq. (aldaar 
is de oorkonde van 2 juli 1255 bij vergissing gedateerd 
1 augustus 1256). 1255: M . Douët d'Arcq, Collection 
de sceaux... I. Paris 1863, no. 936; 1256: Blancard, 
op. cit., p. 53 en pl. 27, no. 2. 

6a De vermaarde heraut Gelre moet verkeerd zijn 
voorgelicht (evenals over de titel van deze prins), 
zodat hij in zijn wapenboek (1370-1395) de blauwe 
hoorn van de 'Grv van Oringhen' naar rechts gewend 
afbeeldde. Arch. Héraldiques Suisses, annuaire 1962, 
p. 73, no 738. 

7 t D. L . Galbreath, Léon Jéquier, Manuel du Blason. 
Lausanne 1977, p. 217, fig. 616. 
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3 

Guillaume de Chalon, prins van Orange 1463 -
ov. 1475: een denier met omgewende hoorn. 
Blancard, op. cit. p. 64 en pl. 31, no. 7, geeft van 
hem een ruiterzegel van 23 mei 1482(7), op schild 
en schabrak de omgewende hoorn, tegenzegel als 
boven met randschrift Bulla curie Auraice (afb. 4 
en 5). 
Aan deze reeks kan worden toegevoegd: 
Jean II de Chalon, prins van Orange 1475 - ov. 
1502 (de voorstelling op een demi-florin is 
onduidelijk bij Dieudonné, Manuel de 
Numismatique francaise IV, 1936, pl. II), tr. 2°. 
Philiberte de Luxembourg, ov. 1539: loden 
wapenzegel aan een oorkonde van 16 juni 1538, 
met randschrift Ph(i)lb(er)ta de Luxamb(ourg) 
princdp)e(ssa) Auraice, tegenzegel met 
omgewende hoorn en randschrift Bulla curie 
t(em)p(o)ralis Auraice (afb. 6)8. 
Philibert de Chalon, prins van Orange 1502 - ov. 
1530: loden ruiterzegel aan een oorkonde van 15 

juli 1503, met omgewende hoorn op paarde-
schabrak, en randschrift Bulla . . . principis 
Auraice, tegenzegel met omgewende hoorn en 
randschrift Bulla de Curthedone, d.i. de stad 
Courthézon (afb. 7); drie munten met op 
verschillende wijze de omgewende hoorn'. 
René de Chalon, zoon van Hendrik van Nassau 
en Claude de Chalon, prins van Orange 1530 -
ov. 1544: grootzegel met jaartal 1541, in het 
tweede en derde kwartier de omgewende hoorn1 0. 

Op ongezochte wijze is inmiddels ook een aantal 
zegels van het gerecht van het prinsdom (Cour 
ordinaire) aan het licht gekomen en wel uit 1447, 
1452, 1482 (?), 1538, alle gebruikt als tegenzegel 

van dat van de toenmalige prins of prinses: deze 
vertonen alle de omgewende hoorn. Ook loden 
ruiterzegels (ongetwijfeld van Prins René) aan drie 
oorkonden van 9 september 1532 en één van 10 
september 1532 vertonen zulk een contrazegel 
(middellijn 38 mm); twee zegels in rode was 
tussen papieren ruiten aan oorkonden van 
9 september 1532 vertonen eveneens de 
omgewende hoorn (middellijn 30 mm)1 1. Een 
officiële instantie van het prinsdom voegde zich 
dus naar het wapengebruik door de prins. 
Wél dient te worden opgemerkt, dat enige prinsen 
op hun munten als het ware een decoratief 
gebruik van de hoorn hebben gemaakt. Zo 
vertoont een denier van Raymond III of IV 
behalve de omgewende hoorn een kruis met aan 
het uiteinde van alle vier armen een omgewend 
hoorntje; een andere munt van een der Raymonds 
vertoont een kruis en in elk kwartier een 
hoorntje, met dien verstande, dat de hoorntjes in 
het eerste en vierde kwartier naar rechts en in 
het tweede en derde kwartier omgewend zijn 1 2. 
Op een andere munt van Raymond vormen twee 
hoorns tezamen een kroon; daarbij is de 
heraldisch-rechter hoorn naar rechts gewend, de 
andere omgewend13. Ook op een munt, waarop 
Raymond is afgebeeld zittend op een liggende 
leeuw en met een scepter in de rechterhand, is het 
hoorntje op deze scepter naar rechts gewend14. 
In de vermaarde 'Burgunderbeute', door de 
Zwitsers in de slag bij Grandson in 1476 veroverd 
op Karei de Stoute en zijn leger, is de wapenrok 
aangetroffen van de heraut van (waarschijnlijk) 
Louis de Chalon, seigneur de Chateauguyon, een 
jongere zoon van Louis prins van Orange (1418 -
ov. 1463), die aldaar is gesneuveld. Ook daarop is 

8 Arch. départementales du Doubs, Besancon, E 1227. 
Prinses Philiberte was krachtens testament van haar 
zoon Philibert vruchtgebruikster van de inkomsten 
van het Prinsdom. 

9 Arch. Municipales Orange, aanwinst april 1964 (in 
bewaring bij Arch. départ. de Vaucluse, Avignon). 

10 De Nederlandsche Leeuw 51 (1933) k. 165 en pl. II, 
no. 13; Prins Willem van Oranje 1533-1933 afb. 46; 
Jaarhk. C. B. voor Genealogie 1971, p. 57 en pl. I, 
no. 1. 

11 Alg. Rijksarch., Nass. Dom. I, Inv. no. 1142, regesten 
2842-2846; 10 september 1532, regest 2847. 

12 Poey d'Avant, op. cit., no. 4484, planche X C V I I , no. 
4; no. 4497, pl. X C V I I , no. 13. 

13 Ibidem, pl. X C V I I , no. 15. 
14 Ibidem, pl. X C V I I , no. 19. 
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de hoorn van Orange omgewend15. Afbeeldingen 
van het wapen van deze Louis in wapenboeken 
van de orde van het Gulden Vlies in het 
Staatsarchiv te Weenen (midden 16e eeuw) en in 
de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage 
(begonnen 1556) vertonen de hoorn van Orange 
echter naar rechts gewend16. Het is duidelijk, dat 
de authentieke wapenrok het meeste geloof 
verdient: een heraut vergist zich niet in het wapen 
van zijn heer. Wat de banier van (vermoedelijk 
dezelfde) Louis de Chalon betreft, in dezelfde 
krijgsbuit aangetroffen, maar niet bewaard 
gebleven: deze is door de tekenaar van de 
verkeerde kant gezien en afgebeeld; Chalon 
behoort in het eerste en vierde kwartier en 
Orange in het tweede en derde, zodat de hoorn in 
werkelijkheid omgewend was". De fouten in de 
wapenboeken van het Gulden Vlies doen nu ook 
gerechte twijfel rijzen aan de juistheid van het 
daarin afgebeelde wapen van Philibert de Chalon, 
met de hoorn naar rechts18: Het ruiterzegel van 
deze prins uit 1503, hier afgebeeld (afb. 7), en 
drie munten19 spreken andere taal: de hoorn is 
overal duidelijk omgewend. Hetzelfde verschijnsel 

doet zich voor bij het wapen van René van 
Chalon: in beide genoemde wapenboeken van het 
Gulden Vlies is de hoorn van Orange naar rechts 
gewend, maar in het grootzegel uit 1541 
omgewend20; ook twee andere handschriften in de 
Koninklijke Bibliotheek, uit 1540 en 1541, dus 
vervaardigd tijdens het leven van deze prins, 
beelden het wapen af met de hoorn naar rechts. 
Munten van René worden in de betrokken 

15 Ottfried Neubecker, Heraldik, Wappen, ihr 
Ursprong, Sinn und Wert. Frankfurt am Main 1977, 
p. 24, alb. 2; Catalogus tentoonstelling Bernisches 
Historisches Museum, Die Burgunderbeute, 1969, 
afb. 82 en 83. 

16 Jaarb. C. B. 25 (1971) pl. VIII, nrs. 18, 19. 
17 Ibidem, pl. V, no. 15; Die Burgunderbeute. Bern 

1969, afb. 103. 
18 Jaarb. C.B. 25, pl. VIII, nrs. 22, 23. 
19 Poey d'Avant, op. cit.. p. 402, 403, nrs. 4562, 4563, 

4565. pl. 99. nrs. 7-9. 
20 Jaarb. C.B. 25, pl. XV, nrs. 24 a en b; zie ook nrs. 

27 en 28. Cf. noot 10. 
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8 (verkleind) 

litteratuur niet vermeld of afgebeeld. 
A l met al mag men concluderen, dat de hoorn 
van Orange tijdens de regering van de prinsen uit 
de huizen Baux en Chalon, met inbegrip van 
René, omgewend werd gevoerd. 

Het keerpunt komt bij de Vader des Vaderlands. 
In het oudst-bekende zegel van Willem I, aan 
oorkonden van 2 december 1545 en 30 juni 
155721 is de hoorn nog omgewend (afb. 8). In 
1556 werd de prins opgenomen in de orde van 
het Gulden Vlies; het was gebruik, dat 
vliesridders op hun zegel hun wapen omringden 
met de keten van de orde met het ramsvlies 
benedenaan. In de gedachtengang van die dagen 
was nu na zijn opneming een nieuw zegel vereist. 
Volgende zegels vertonen deze keten dan ook. 
Op het nieuwe zegel (afb. 9) is de hoorn voor het 
eerst naar rechts gewend. Het oudst-bekende 
exemplaar ervan is een uithangend zegel in rode 
was tussen twee papieren ruiten aan een akte van 
16 maart 156022; randschrift: Guillermus IfH] Dei 
gratfija Princeps Auraice comes a [NJassau 
15. . ., middellijn 55 mm. Hoewel de plaats van 
uitgifte in het stuk niet is opgegeven, behoeft men 
niet te twijfelen of het was Orange: de prins werd 
aldaar als Guillaume III aangeduid en de akte is 
ondertekend door o.a. Artus Prunier, die sedert 
1559 gouverneur van het Prinsdom was. 
Dat de verandering in de stand van de hoorn niet 
toevallig, maar wél overwogen was, blijkt uit het 
feit, dat de prins, dadelijk na de 'réintégrande' 
van 1559, ook een munt liet slaan, waarin de 
hoorn eveneens naar rechts is gewend: een écu 

9 (verkleind) 

met het jaartal 1560 en een hoorntje in het 
randschrift aan de voorzijde (afb. 10 en 11). Vóór 
dat jaar had de prins geen munten laten slaan23. 
De reden van de verandering is niet bekend. 
Weliswaar is 'naar rechts gewend' in de heraldiek 
de natuurlijke stand voor een hoorn, maar dat 
lijkt nauwelijks voldoende om een traditie van 
meer dan 350 jaren te verbreken. Het oudste 
wapenzegel van de prins, uit 1545, toen hij twaalf 
jaar was, moet wel door zijn voogden, met een of 
meer wapenkundigen zijn vastgesteld; terecht 
spreekt Dr. van der Hoop van een 'geslaagde en 
evenwichtige combinatie'24. Men hield zich in het 
Huis Nassau aan de regels der heraldiek; dit ging 
ook in de volgende generatie door: zolang Philips 

21 Leemans, op. cit., p. 24 en afb. I; De Ned. Leeuw 
1933, k. 165, pl. II, no. 14; Prins Willem van Oranje 
1533-1933, p. 388, afb. 49; Jaarb. C.B. 25, pl. I, 
no. 29. 

22 Kon. Huisarchief, C 1, 124. Contrazegel afgebeeld in 
Prins Willem van Oranje, afb. 51. 

23 Dr. H . J. van der Wiel, 'Les Monnaies de la 
Principauté d'Orange sous la Maison de Nassau', in: 
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 60/61 
(1973/1974) p. 84; 70. A . Dieudonné, Manuel de 
Numismatique francaise IV, Monnaies féodaies 
francaises. Paris 1936, p. 310. Dr. van der Hoop 
moet zich vergist hebben in Prins Willem van 
Oranje, afb. 50 'koperen penning 1566': dit is de 
keerzijde van de zilveren écu van 1560. 

24 De Ned. Leeuw 1933, k. 151. 
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10 en 11 
Willem prins van Orange was, 'brak' Maurits zijn 
wapen met een hartschild Saksen (van zijn 
moeder) en Frederik Hendrik voerde het zijne tot 
de dood van Maurits met een hartschild 
Coligny 2 5. Hoe het ook zij, de hoorn van Oranje 
is in 1559 naar rechts gewend en zo is de stand 
gebleven tot heden toe, in het wapen van H . K . H . 
Prinses Beatrix. 
Na het bovengenoemde zegel aan de akte van 
16 maart 1560 heeft Prins Willem I nog 
verschillende andere zegels gebruikt (zie 
Nederlandsche Leeuw 1933, loc. cit. en 
gedenkboek Prins Willem van Oranje 1533-1933, 
alwaar bovendien een contrazegel van 1560): 
1) een uithangend zegel, in rode was tussen 
papieren ruiten, middellijn 57 mm, aan een 
oorkonde van 10 april 1560 donné en nostre cité 
d'Auranges. Randschrift: Guillelmus III [Dei 
gratjia princeps Aurafice comes a ] Nassau 1559. 
Zegel en contrazegel (middelllijn 27 mm) met 
vliesketen en kroon. Dit zegel verschilt alleen in 
details van het bovengenoemde van 16 maart 
1560; men mag aannemen, dat er in de kanselarij 
te Orange twee bijna gelijke zegelstempels in 
gebruik waren26. 
2) een grootzegel, in rode was, middellijn 64 mm, 
met vliesketen, aan een oorkonde van 25 augustus 
1562. Randschrift: [S(igillum) Gulieljmi D(ei) 
gfratia) pr(incipis) Ur[anie com(itis) Najssov(ie) 
Catzenelebogen Viandefn) et Dietz ba(ronis) i(n) 
Breda. Geen plaats van uitgifte vermeld (stellig in 
de Nederlanden)27. 
3) een (geheim?)zegel, met vliesketen, 1573. 
Randschrift: S. Guill(erm)i D(ei) gfratia) 
prin(cipis) Orangfie) co(mitis) a Nas(sau) bailli(vi) 
do(mus) Cabilofnensis)2». Het 'Maison de 
Chalon', in dit randschrift vermeld, omvat het 
geheel van de bezittingen der Chalons in de 
Franche comté, waarvan de administratie na 1559 
gescheiden was van die van het Prinsdom. 

4) een grootzegel, in rode was, middellijn 88 mm, 
zonder contrazegel, zonder vliesketen, aan een 
oorkonde van 31 juli 15822'. Randschrift: 
S(igillum) Guilflermi) D(ei) gfratia) prinfcipis) 
Orangfie) comfitis) a Nassfau) &c m(a)rcfhionis) 
Verfe) et Vlissfinge) domfini) ac [bajrofnis) in 
Breda &c 1582M. Het vignet op de titelpagina 
van de Ordonnances, Loix, & Statuts voor het 
Prinsdom Orange van 1566 in de vorm van een 
zegel vertoont eveneens de hoorn naar rechts 
gewend. Ook in het zegel van de universiteit van 
Orange uit het eind der zestiende eeuw ziet men 
de hoorn naar rechts gewend31. 

Hoe heeft nu het Prinsdom gereageerd op de 
verandering in het wapen van zijn vorst? Boven 
is reeds gebleken, dat het stadje Courthézon in de 
'Bulla de Curthedone', welke Philibert de Chalon 
15 juli 1503 als contrazegel van zijn loden ruiter
zegel bezigt, de hoorn omgewend voerde (afb. 7). 
Een opgedrukt kleinzegel in lak op een brief van 
de consuls dezer stad d.d. 20 juli 1630 vertoont 
de hoorn nog steeds omgewend, nu ter weerszijde 

25 De Ned. Leeuw 1925, k. 134, 138. 
26 Alg. Rijksarchief, Nass. Dom. Deel I, Inv. no. 1152, 

regest 3372. 
27 Ibidem, Deel II, Inv. no. 389, regest 1890. 
28 Museum Prinsenhof, Delft. 
29 In 1580 was de Prins van 's Konings wege in de ban 

gedaan; de afzwering van Philips II door de 
Nederlanden volgde in 1581; de Prins zal daarna 
'noch de geneigdheid, noch ook de bevoegdheid-
hebben gehad zich nog langer onder de ridders van 
het Vlies te rekenen' (Prins Willem van Oranje, 
p. 396). 

30 Alg. Rijksarchief, Nass. Dom., oude inv., fol. 1391 
vo., no. X X V I I 2°, uitgegeven te Brugge. 

31 Leemans, op. cit., afb. VI; R. Gandilhon, 
Sigillographie des universitées de France. Paris 1952, 
no. 90, pl. X I . 
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vergezeld van een zespuntige ster (Courthézon 
heeft eerder aan een andere tak van het huis Baux 
toebehoord) en beneden vergezeld van drie 
gesteelde eikelsf?), waaiervormig uitkomend uit de 
zegelvoet (afb. 12)32. 
Ook Jonquières voerde in een opgedrukt lak-
zegeltje op een brief van zijn consuls, eveneens 
van 20 juli 1630, de hoorn omgewend en boven
dien beneden vergezeld van een rietplant, waaier
vormig uitkomend uit de zegelvoet (jonc = riet; 
een sprekend wapen; afb. 13). 
Van de stad Orange zijn geen zegels van voor 
1559 te mijner kennis gekomen, maar de stad 
voerde op een afbeelding van het stadswapen in 
de Privileges et libertez de la Ville d'Orange van 
1607", en op brieven van de consuls d.d. 23 

november 1626 en 5 juli 1630, in opgedrukte 
kleinzegels, de hoorn naar rechts gewend en 
beneden vergezeld van drie gesteelde oranje
appels, waaiervormig uitkomend uit de 
schildvoet, zoals nog het huidige stadswapen 
vertoont (sprekend wapen; afb. 14 en 15)34. 
Orange zat dicht aan het vuur van de prinselijke 
administratie! 

32 Kon. Huisarchief, C 1, 159; ald. ook het kleinzegel 
van Jonquières. 

33 Jaarb. C.B. 25, pl. X I V , no. 34. 
34 Kon. Huisarchief, C 1, 159. 
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20 (verkleind) 

De nakomelingen en opvolgers van Prins 
Willem I hebben allen de hoorn in zijn rechts-
gewende stand gehandhaafd op hun zegels en 
munten. Vele daarvan zijn afgebeeld en 
beschreven. Alle munten vindt men in Les 
monnaies de la Principauté d'Orange sous la 
Maison de Nassau, door Dr. H. J. van der Wiel. 
Men vindt zegels van: 
Philips Willem, aan de akte van boedelscheiding 
tussen de drie zoons van Willem 1, 27 juni 1609 
(Kon. Huisarchief), in De Nederlandsche Leeuw 
43 (1925) k. 133, fig. 6; 51 (1933) k. 166 en 
afb. 19; 
Maurits, aan dezelfde oorkonde, ibidem 43, fig. 
11, uit de jaren 1615-1618, fig. 12, uit de jaren 
1618-1625, fig. 13. 
Als voorbeelden van de zegels der latere prinsen 
worden hier de volgende afgebeeld: 
Frederik Hendrik, aan genoemde oorkonde van 
27 juni 1609, met hartschild Coligny, in rode 
was, middellijn 80 mm (zie afb. 16) en aan de 
huwelijkse voorwaarden van Otto graaf van 
Limburg Stirum en Elisabeth Charlotte von 
Dohna, 13 juni 1643 (Kon. Huisarchief), in rode 
was, middellijn 110 mm (zie afb. 17), met 
contrazegel, wapenschild met kroon, zonder rand
schrift, ovaal, hoog 30 mm, breed 25 mm 3 5 . 
Willem II, als leenheer van Polanen, Naaldwijk, 
Honsholredijk en Wateringen, aan een leenakte 

21 (vergroot) 

van 29 mei 1648, in rode was, middellijn 62 
mm, zonder contrazegel; randschrift: S(igillum) 
feud(ale) Wilh(elmi) D(ei) g(ratia) pr(incipis) 
Au(raice) d(omini) Pola(nae) Ndeld(wijk) 
Hons(holredijk) et Water(ingen); zie afb. 18. Dit 
zegel werd doorgebruikt door Willem III (leenakte 
van 29 oktober 1685)36. 
Willem III, kleinzegel onder papier, opgedrukt op 
een brief d.d. 23 februari 1673, ovaal, hoog 
31 mm, breed 25 mm (afb. 19)37. 
Johan Willem Friso, midden in een aan hem 
opgedragen kaart van Friese stads- en grietenij
wapens uit 1710 (afb. 20) en is een alliantiewapen 
van zijn weduwe, Maria Louise van Hessen-
Kassei, in een opgedrukt zegel op een briefomslag 
(afb. 21)38. 

35 Mr. A . P. van Schilfgaarde, De Graven van Limburg 
Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner 
bezitingen (Hl), eerste stuk, p. 68. 

36 Burgerweeshuis 's-Gravenhage, Inv. no ' 1693 en 1696. 
37 Rijksarch. Gelderland, Archief der Heren en Graven 

van Culemborg, Inv. no. 1109. 
38 Rijksarch. Friesland, Brieven van de Stadhouders 

aan de Staten, no. X V I 74. Johan Willem Friso 
voerde als vijfde kwartier Spicgelberg en als zesde 
kwartier Liesveld. 
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Willem IV, grootzegel, rode was, middellijn 
107 mm, met klein contrazegel zonder rand
schrift. Het wapen is omringd door het lint van 
de Orde van de Kouseband. Randschrift: Sigillum 
Guillelmi Car(oli) Henr(ici) Fris(onis) D(ei) 
gfratia) princ(ipis) Auraici et Nassovii (afb. 22)39. 
Willem V, grootzegel, rode was, middellijn 
106 mm, met klein contrazegel zonder randschrift 
(afb. 23)40. 
Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, 
1814, beschreven en afgebeeld in Catalogus der 
Zegelstempels berustende in het Koninklijk 
Penningkabinet en enige andere verzamelingen, 
door Mr. O. Schutte, 1971, no. 258; cf. Elisabeth 
C. M . Prins, De Nederlandsche Leeuw 66 (1949) 
k. 213. 
Sedert het Koninklijk Besluit van 24 augustus 
1815, no. 71 (Staatsblad 46) voeren de Prinsen 
van Oranje, kroonprinsen der Nederlanden, het 
Rijkswapen 'gevierendeeld met de wapenen van 
het Prinsdom Oranje'; in het K B . van 10 juli 
1907 wordt het wapen van de Prins van Oranje, 
vermoedelijk erfgenaam van de Kroon, 
beschreven: de jachthoorn in het kwartier Oranje, 
in goud, is 'van azuur, gesnoerd en geopend van 
keel, beslagen van zilver' en daar het tegendeel 
niet is vermeld, is deze hoorn naar rechts gewend. 
Als kroonprinses voerde H . M . Koningin Juliana 
in het tweede en derde kwartier de hoorn van 
Oranje krachtens K.B. van 13 juli 1909 (Stb. 271) 
en Haar dochters doen hetzelfde krachtens K.B. 
van 18 februari 1938. 

Zo blijkt de Vader des Vaderlands een nieuwe 
traditie te hebben gevestigd, die meer dan 400 
jaren heeft stand gehouden41. 

39 Alg. Rijksarchief, Verzarneling losse zegels. 
40 Ibidem, Verzameling losse zegels, Collectie Berends. 
41 Mijn oprechte dank aan de heer M . Hayez, directeur 

van de Archives départementales de Vaucluse, 
Mr. A . P. van Schilfgaarde, Dr. A . Johanna Mans, 
Drs. J. Visser en Drs. J. C. Kort voor waardevolle 
inlichtingen en niet het minst aan mijn Echtgenoot 
voor veelzijdige hulp. 
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De aanleg van de Bierkaden 

H. Bordewijk 

Een stukje Haagse stadsuitbreiding in het begin van de 17e eeuw 

Tijdens de Opstand tegen Spanje lag Den Haag, zetel van het 
landsheerlijk bestuur, geheel open; tegen een serieuze aanval viel 
niet veel uit te richten. Alleen het Binnenhof was door een gracht, 
muren en poorten enigszins verdedigbaar. Vooral ten tijde van het 
beleg van Leiden was het stuivertje wisselen: beurtelings bezetten 
Oranje en de Spanjaarden Den Haag. Het gewestelijk bestuurs
apparaat was uitgeweken naar Delft of Utrecht (Spaansgezind). Na 
het ontzet van Leiden (1576) was het slechts aan de naijver tussen 
de Hollandse steden te danken dat het Staatse bestuursapparaat 
naar Den Haag terugkeerde en niet dankzij het drijven van de stad 
Delft daar bleef gehuisvest. Eén van de sterkste Delftse argumenten 
was de weerloosheid van Den Haag. Het is te begrijpen dat onder 
deze omstandigheden plannen gemaakt werden Den Haag te 
versterken. Deze plannen waren echter kostbaar en door het 
afnemen van het oorlogsgevaar werden zij minder urgent. Pas onder 
Maurits tijdens het Twaalfjarig Bestand werden de plannen 
uitgevoerd, die ondertussen alleen nog maar bestonden uit het 
graven van grachten rond Den Haag'. 
In 1613 wordt een aanvang gemaakt met het graven van de gracht 
tussen het Bezuidenhout en Noordeinde. In 1615 begint men aan 
de gracht tussen Spui en Westeinde en tenslotte in 1617 de 
grachten tussen Westeinde en Noordeinde en tussen het 
Bezuidenhout en het Spui 2. Deze grachtengordel was zo ruim van 
opzet dat pas rond 1850 buiten de grachten stelselmatige stads
uitbreiding plaats vond. De in 1616 vervaardigde plattegrond van 
Den Haag van Jurifaes Jacobsz. van Harn en Cornelis Bosch 
(waarvan hier een detail is afgebeeld) laat het werk aan de 
grachtengordels precies halverwege zien: de verbindingen 
Noordeinde-Westeinde en Bezuidenhout-Spui ontbreken nog3. De 
plattegrond vervaardigd ten behoeve van de Latijnse editie van 
Marcus Zuerius Boxhorn, Theatrum sive Hollandiae comitatus et 
urbium nova descriptio, te Amsterdam uitgegeven bij Hendrick 
Hondius in 1632 toont als eerste de gehele grachtengordel. 
In de volgende bladzijden willen wij de ontstaansgeschiedenis van 
een klein deel van deze grachtengordel, namelijk het gedeelte tussen 
Spui cn Paviljoensgracht, tegenwoordig Bierkade en Dunne 
Bierkade genaamd, nader beschouwen. 

Op 23 juni 1615 besluiten schout, burgemeesters, schepenen en 
vroedschappen van Den Haag dat men metten alder eersten sal in 
't werek treden metiet maecken van de vaert ende wech 't eynden 
het Suyteynde [de huidige Wagenstraat] uytcomende in 't Spoy. De 
Gecommitteerde Raden van Holland hadden op 5 juni 1615 
toestemming gegeven de goederen van het Leprooshuis tot dekking 
van de kosten te gebruiken4. Het Leprooshuis lag aan het einde van 
het Spui (juist buiten het hier afgebeelde kaartfragment) waar de 
weg naar Delft (het verlengde van het Zuideinde of Wagenstraat) 
naar het Spui toebuigt5. De grond tussen de grens van de bestaande 
bebouwing en het Leprooshuis was grotendeels eigendom van het 
Leprooshuis. Over deze grond kon de stad dus kosteloos 
beschikken. Tot opsienders over het werk worden aangesteld de 

Afb. 1 Detail van de kaart van 
's-Gravenhage van C. Bosch en J. J. 
van Harn van 1616. Rechts het 
Spui; loodrecht hierop de Bierkaden 
(genummerd 30 en 31); in het 
midden de Wagenstraat (zuideinde). 
Topografisch-Historische Atlas van 
het Gemeentearchief van 
's-Gravenhage. 

1 H . E. van Gelder, 'Hoe Den 
Haag zijn cingels kreeg', in: 
Jaarboek Die Haghe 1924, 
pp. 1-6. 

2 W. Molt, 'In welke jaren zijn de 
grachten rond 's-Gravenhage 
gegraven?', in: Jaarboek Die 
Haghe 1932, pp. 21-27. 

3 Op 5 april 1616 verkregen de 
landmeter Cornelis Bosch en de 
kopergraveur en etser Jurg Faes 
van Haren een privilege voor 7 
jaar om een Caerte ende 
affcontrefeytsel van 
's-Gravenhage te drukken. In de 
tresoriersrekening van 1616 is 
een post van 50 pond 
verantwoord betaald aan Bosch 
en Van Haren voor de presen
tatie bij henluiden aen de 
magistrael gedaen van twee 
exemplaren van de caerte bij 
hem gesneden daer inne 
's-Gravenhaege met alle die 
straeten ende edijitien 
pertinentelicken es ajfgebeelt. 
(O.A. inv. nr. 1214 fol. 279v) 
Van deze kaart is maar één 
exemplaar bekend dat berust in 
het Haagse Gemeentemuseum. 
In 1919 is een reproduktie van 
deze oudste druk verschenen in 
de Historische Atlas van Die 
Haghe, afl. IV. 

4 Oud-archief van 's-Gravenhage 
(O.A.) inv. nr. 6 fol. 68v-69. 

5 Het Leprooshuis was oorspron
kelijk een verzorgingshuis voor 
lijders aan lepra of melaatsheid. 
De 'zieken', zoals deze 
patiënten werden genoemd en 
waarnaar de weg langs het Spui 
tussen Groenewegje en 
Rijswijkseplein nog steeds Zieken 
heet, werden van overheidswege 
in het Leprooshuis onder-
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schout (tevens baljuw) jonkheer Willem van Outshoorn en de 
burgemeesters Claes Cornelisz. en Johan Jansz. Cocq. Op 1 juli 
wordt de schepen mr. Joost Dedel aangewezen om de financiële 
administratie te voeren van de nieuw geconcipieerde vaert ende 
wech die gedolven ende gemaect sal werden van de Spoeye aff 
besuyden den Haege omme totte Westcoorenmoolens. Kennelijk 
wordt hier tegelijk met de aanstelling van Dedel besloten tot het 
doortrekken van de gracht tot aan het Westeinde. Op diezelfde dag 
wordt ook nog een wat wij tegenwoordig zouden noemen technisch 
ambtenaar aangewezen; nl. Mathijs Matheusz., metselaar, wordt 
opzichter en controleur van de stenen plating (beschoeiing)6. 
Zoals wij hierboven zagen had de stad (of zoals men toen zei het 
corpus) het merendeel van de grond tussen Spui en Wagenstraat 
kosteloos ter beschikking gekregen. De grond tussen Wagenstraat en 
Paviljoensgracht had zij door koop verworven. In de tresoriers-
rekeningen (de gemeenterekening) treft men vanaf 1613 regelmatig 
grondaankopen aan. De omschrijving van de ligging met besuyden 
Den Hage is te algemeen om precies na te gaan wat de kosten voor 
de stad waren voor de verwerving van het gebied tussen Wagen
straat en Paviljoensgracht. 
Meester Joost Dedels rekening van zijn uitgaven voor het graven 
van de gracht en het maken van de kades erlangs is jammer genoeg 
niet bewaard gebleven. De tresoriersrekeningen leren ons echter het 
totaal van zijn uitgaven en die bedragen in: 
1615 15.541 ponden 
1616 23.468 ponden 6 schellingen 
1617 12.552 ponden 8 schellingen 
1618 17.150 ponden 
1619 8.785 ponden 5 schellingen 9 penningen7. 

Hoe financierde de stad deze toch zeer aanzienlijke uitgaven? 
Gewoon door het te lenen voor de periode van één jaar tegen de 
penning 16 (6'/4%)8. In 1615 worden bedragen geleend tot een totaal 
van exact 15.541 ponden voor de onkosten van de nieuwe gracht. 
In 1616 worden deze geleende bedragen aan de uitgavenzijde in de 
tresoriersrekening als uitgaven geboekt met de betaalde rente. 
Tegelijkertijd worden in dezelfde rekening aan de inkomstenzijde 
geleende bedragen geboekt ter grootte van de onkosten in dat jaar 
gemaakt door mr. Dedel en van de in 1616 terugbetaalde in 1615 
geleende bedragen. Het volgende staatje geeft een goed beeld: 

Afb. 2 Detail van de kaart van 
Floris Jacobsz. uit 1634 van 
seeckere erven in 't Zuyteijnde van 
den Haage of Kleijne Bierkade. (O.A. 
lijst van kaarten nr. 21) 

geleend afgelost rente uitg. tot. 
Dedel kosten9 

1615 15.541 15.541 15.541 
1616 39.004 15.541 971 23.468 39.980 
1617 51.556 39.004 2.438 12.552 53.994 
1618 67.706 51.556 3.160 17.150 70.866 
1619 80.721 67.706 4.310 8.785 80.801 

Hoewel uit de boekingen in de tresoriersrekeningen geconcludeerd 
zou kunnen worden dat de kosten met kortlopende leningen van 
één jaar gefinancierd worden, zijn het in feite langlopende leningen 

gebracht, waar zij in ruil voor 
hun verzorging enig werk 
verrichtten. Omstreeks 1550 
ging het aantal leprozen zo sterk 
achteruit, dat in plaats van de 
'zieken' commensalen zich 
konden inkopen voor een 
verzorgde oude dag. Het 
Leprooshuis nam het karakter 
aan van proveniershuis. 

6 O.A. inv. nr. 47 fol. 56v. 
7 O.A. inv. nrs. 1213 fol. 313v; 

1214 fol. 413 v-414; 1215 fol. 
395v-396; 1216 fol. 396-396v; 
1217 fol. 390v-391v. Blijkens de 
laatste post uit de rekening van 
1619 is de rekening van mr. 
Dedel gesloten op 9 november 
1619 en blijven berusten op de 
burgemeesterskamer. 

8 De penning zestien was een 
gewone, doch hoge rente. Zie 
voor het gebruik in verschil
lende uitdrukkingen die de 
penning zestien verbinden met 
zuinig en duur het Woorden
boek der Nederlandsche Taal in 
voce penning. 

9 O.A. inv. nrs. 1213 fol. 
106-112v en 313v; 1214 fol. 
103v-121v en 404-414; 1215 
fol. 109v-121v en 378v-396; 
1216 fol. 108-121 en 
374v-396v; 1217 fol. 87v-93v, 
98v-104, 358v-386 en 
390v-391v. 
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waarop ieder jaar rente betaald wordt. De instellingen en personen 
die het geld lenen, lenen ieder jaar op dezelfde datum exact 
hetzelfde bedrag. De aflossingen in de tresoriersrekeningen geboekt 
hebben in feite niet plaats gehad, evenmin als de aan de ontvangst
zijde geboekte opnieuw verstrekte leningen10. 
De totale kosten belopen tot 1619 een kleine 90.000 ponden, 
waarvan een 10.000 pond aan rente. 80.000 pond is in 1619 
gefinancierd middels leningen. In 1619 is een deel van deze 
leningen niet meer opgenomen onder het hoofd opgelichte gelden 
voor de oncosten van de nieuwe gracht, maar staat onder het hoofd 
opgelichte gelden tot aflossinge van vervallen obligatien en andere 
haechse lasten. In 1620 is het onderscheid verdwenen en wordt het 
merendeel van de geleende gelden omgezet in langlopende leningen 
met een opzegtermijn van 3 maanden tegen de penning zestien, 
sommige omgezet tegen de penning twintig. 

Afb. 3 De voltooide Bierkaden in 
1665/7. Van links naar rechts ziet 
men: Paviljoensgracht (163), Dunne 
Bierkade (68), Wagenplein (69), 
Bierkade (63), Kranestraat (64), Bier
straat (62) en het Spui (61). Detail 
van de kaart van Cornelis Elandts 
(herdruk 1681). Topografisch-
Historische atlas van het Gemeente
archief van 's-Gravenhage. 

Tot nu toe hebben wij alleen gesproken over de lasten voor de stad. 
Tegenover de lasten stonden natuurlijk ook baten. In de eerste 
plaats die uit de verkoop van erven langs de nieuw gegraven gracht. 
In november 1615 verkoopt de Magistraat in aanwezigheid van de 
Leproosmeesters zestien erven tussen het Spui en de geprojecteerde 
Kraanstraat, vervolgens in oktober 1617 zeven erven tussen de 
Kraanstraat en de Wagenstraat. De verkoop van deze 23 erven 
geschiedt tegen een rente van ongeveer 20 ponden per jaar voor de 
stad en van 6 ponden en 5 stuivers per jaar voor het Leprooshuis". 
In de rekeningen van resp. de stad en het Leprooshuis verschijnen 
deze inkomsten voor het eerst in 1620, zij het dat pas vanaf 1625 
regelmatig betaald wordt. De rente van het Leprooshuis is losbaar 
door betaling van 100 pond. In 1650 is dit voor op twee na alle 
erven gebeurd. De rente van de stad is eveneens losbaar met de 
penning zestien. In 1650 lopen hier nog vier renten'2. Eind 1615 
worden door de Magistraat ook erven uitgegeven aan de westzijde 
van de Wagenstraat: vier langs de Wagenstraat en negen erven langs 
de Zuidbinnensingcl (Dunne Bierkade). De vier erven langs de 
westzijde van de Wagenstraat op de hoek met de latere Dunne 
Bierkade worden verkocht twee aan twee tegen een rente van 
12 ponden en 10 stuivers en schuldbrieven (hypotheken) van resp. 
fl. 600 en fl. 750.—". 
Koper van de negen erven is de baljuw van Den Haag jonkheer 
Willem van Outshoorn. Hij betaalt 900 ponden en neemt twee 
schuldbrieven (hypotheken) groot 1205 ponden14. Van Outshoorn 
werd op 11 juni 1605 door de Staten van Holland benoemd tot 
baljuw van Den Haag; op 23 juli 1620 wordt hij door de Staten uit 
zijn ambt gezet vanwege zijn Remonstrantse sympathieën". De 
door hem gekochte erven blijven bijna geheel onbebouwd. In de 
jaren 1636-1640 gaat Van Outshoorn over tot verkoop. In 1640 
verkoopt hij een groot perceel tussen de latere Haagpoort en de 
Paviljoensgracht waar reeds een huis op staat voor 2800 ponden 
(dit is het huis op afbeelding 2 getekend rechts op de hoek). Het 
resterende gedeelte tussen Haagpoort en het tegenwoordige 
Boekensteegje wordt in 10 erven verdeeld en voor gemiddeld 450 
ponden per erf verkocht16. 
Uitkomend op de Bierkade waren twee straten geprojecteerd, de 

10 Onder de geldschieters treffen 
we naast instellingen als het 
Sacramentsgasthuis, het Sint 
Nicolaasgasthuis, het Pest-en 
Dolhuis en het Weeshuis ook de 
weesmeesters aan die aan hen 
toevertrouwde gelden op deze 
wijze beleggen. Daarnaast 
particuliere personen zoals 
burgemeesters, de baljuw, 
advocaten, weduwen en de 
dienstmaagd van een oud
burgemeester. 

1 1 Rechterlijk archief van 
's-Gravenhage (R.A.) inv. nr. 
436 fol. 179 e.v. 

12 O.A. inv. nrs. 1218-1247 en 
Archief van het Leprooshuis 
inv. nrs. 32-34. 

13 R .A. inv. nr. 436 fol. 188v en 
189. 

14 R .A. inv. nr. 436 fol. 165 en 
168v. 

15 J. de Riemer, Beschrijving van 
's-Gravenhage, 2 dln. Delft 
1730-1739; II pp. 40-51. 

16 R .A. inv. nrs. 373 fol. 622; 374 
fol. 33; 375 fol. lOv, 1 Iv, 252v, 
26lv en 262; 380 fol. 264. 
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Kraanstraat en de Bierstraat, waarvan ook erven worden 
uitgegeven, evenals langs de oost- en westzijde van de Wagenstraat. 
In het totaal worden hier een veertigtal erven verkocht hetzij tegen 
contante betaling hetzij tegen een rente die 6'/4% (zestiende 
penning) van de koopsom bedroeg17. Een ruwe berekening leert dat 
de hier genoemde ca 80 erven die gemiddeld voor zo'n 100 a 150 
pond verkocht werden de kosten van de stad voor het graven van 
de gracht tussen Spui en Westeinde wel ongeveer dekten. De kosten 
van verwerving van een deel van de grond (nl. ten westen van de 
Wagenstraat) is een onbekende factor, maar zal aan het batig slot 
geen te grote afbreuk doen. De renteverliezen wegens het soms 
jaren lang niet inbaar zijn van de te betalen rente door de kopers 
zullen aanzienlijk geweest zijn tot 1630. Daarna zijn de kopers 
kennelijk uit de kosten; zij hebben hun erven met huizen bebouwd 
en trekken daarvan de revenuen. 

Dit waren de directe baten, baten op langere termijn leverde de op 
de Bierkade ontstane bedrijvigheid middels de opbrengsten van 
belastingen en accijnzen ook op. Die bedrijvigheid wordt door het 
stadsbestuur uitdrukkelijk gestimuleerd door de concentratie van de 
bierhandel aan de Bierkade. Op 4 juli 1616 wordt een keur 
gepubliceerd waarin de bierstekers (handelaren) aangezegd wordt 
dat vanaf mei 1617 niemand de neringe van biersteeken in Den 
Haag ergens anders zal mogen uitoefenen dan aan de nieuwe stenen 
Bierkade18. De uitgifte van de erven aan de Bierkade geschiedt 
onder een aantal voorwaarden die enerzijds het voor de koper 
aantrekkelijk moeten maken huizen te bouwen anderzijds het 
aanzien van de kade (en daarmee van de stad) moeten verhogen. De 
erven moeten binnen twee jaar bebouwd zijn met huizen van 
tenminste twee verdiepingen (23 voet) met een borstwering van drie 
voet. De voorgevel moet volgens het voorgeschreven patroon 
gespeckt zijn. De kopers krijgen 12 jaar vrijdom op de verponding 
(belasting). De Bierkade zal als het merendeel van de huizen 
gebouwd is half op kosten van de stad half op kosten van de kopers 
bestraat worden. De kraan die nu op het Spui staat zal geplaatst 
worden op de Bierkade tegenover de Kraanstraat1'. 
Het merendeel van de huizen wordt in 1616 gebouwd, op een 
enkel erf pas in 1620. In dezelfde periode vindt de bebouwing 
plaats van de oost- en westzijde van de Wagenstraat en van het 
eerste stukje van de latere Dunne Bierkade (tot het huidige Boeken-
steegje). De erven verderop langs deze kade blijven zoals wij boven 
reeds zagen nog lang onbebouwd. Pas nadat in 1636-1640 deze 
erven door jonkheer Van Outshoorn verkocht zijn wordt er 
gebouwd. In 1639 richten de nieuwe eigenaren van deze erven zich 
met een rekest tot de magistraat, waarin zij klagen over de slechte 
weg, vooral bij regen. Zij zouden graag hun huizen bouwen, maar 
willen dat de stadsfabriek (gemeentewerken) de weg bestraat. De 
magistraat besluit dat de buren de straat op eigen kosten moeten 
aanleggen, waarvoor aan hen elf jaar vrijdom van verponding wordt 
gegeven. Zoveel haast als de buren eerst hadden gezien hun rekest 
zo weinig haast maken zij nu. Tot tweemaal toe (in 1640 en 1642) 
moet de gerechtsbode de buren langs om hun aan te zeggen dat zij 
moeten beginnen met het bestraten van de weg20. 

17 O.A. inv. nrs. 1218-1235. 
18 De Riemer I p. 91. 
19 R . A . inv. nr. 436 fol. 179. 
20 O.A. inv. nr. 5249. 
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Wie waren nu de kopers van de te bebouwen erven langs de nieuwe 
gracht. Tussen Spui en Wagenstraat worden acht erven gekocht 
door Jan Claesz. Bijl van Oudewater, mr. timmerman, drie door 
Wyer Gerritsz. van Overmeer, brouwer, twee door Gerrit Bacxs, 
houtverkoper; de overige zijn van beroep bakker, pasteibakker, 
metselaar, timmerman, biersteker (2x), brouwer. Bij twee staat geen 
beroep vermeld21. Voor het merendeel kopers die voor geld
belegging en/of omdat zij zelf huizen bouwen, tot aankoop besloten. 
Van de twee bierstekers is slechts met zekerheid te zeggen dat zij 
zich ook metterwoon aan de Bierkade vestigden22. Na 10 jaar zijn 
16 huizen van eigenaar verwisseld. Dit aantal wordt echter sterk 
beïnvloed door het faillissement van Jan Claesz. Bijl van 
Oudewater. Onder de nieuwe eigenaren bevinden zich voornamelijk 
personen die hun beroep in de bierhandel hebben. 
Bijl en Van Overmeer kopen ook de erven op de hoek van de 
Wagenstraat en de Dunne Bierkade. De negen erven langs de 
Dunne bierkade werden gekocht door de baljuw van Den Haag 
jonkheer Willem van Outshoorn. Zoals wij boven zagen blijven 
deze erven onbebouwd tot 1640-1642. De nieuwe eigenaren zijn 
timmerlieden (4x), schilder (2x) en een straatmaker22. 

De Bierkade heeft vanaf haar aanleg in 1615 direct deze naam 
gedragen. De naam spreekt voor zich. De handel in bier werd hier 
geconcentreerd. Ter onderscheiding van de andere Bierkade werd 
zij ook wel Grote Bierkade genoemd. De Dunne Bierkade werd 
oorspronkelijk Zuidsingel of Binnensingel genoemd, later veelal 
Nieuwe of Kleine Bierkade. De eerste vermelding van de naam 
Dunne Bierkade komt voor in een transportakte van 1764. Tot in 
de vorige eeuw komt op kaarten de naam Kleine Bierkade voor. 
Hoewel de naam Dunne Bierkade nooit officieel is vastgesteld, . 
wordt vanaf het midden van de vorige eeuw in alle officiële 
stukken gesproken over de Dunne Bierkade. Dunnebier is bier van 
zeer gering gehalte. 

21 Z i e n o o t 11. D e kope r s z i j n : J a n 

C l a e s z . B i j l v a n O u d e w a t e r , m r . 

t i m m e r m a n (de e rven 1 , 2 , 4 , 

7-10 en 16); A e r n o u t Soet , 

b a k k e r (erf 3); G e r r i t B a c x s , 

h o u t k o p e r (de e rven 5 en 6); 

J a n P h i l i p s z . , metse laar (er f 11); 

H a n s E l e n s , p a s t e i b a k k e r (erf 

12) ; P i e t e r C o m e l i s z . S c h r a p , 

t i m m e r m a n (er f 13); W y e r 

G e r r i t s z . v a n O v e r m e e r , 

b r o u w e r (de e r v e n 14, 15 en 

13) ; J a n G e r r i t s z . v a n d e n 

B r o u c k , b ie r s teker (erf 17); 

L e n e r t C r i s p i j n s z . v a n Z o o w i j c k , 

b ie r s teker (erf 18 e n \9V2); J a n 

C o m e l i s z . v a n B o s h u y z e n (erf 

19'A en 20) ; S y m o n H e n r i c x s z . 

B e u r c k e , b r o u w e r te D e l f t (erf 

21) ; A d r i a e n v a n der B u r c h t (erf 

22.) 

2 2 D o o r het o n t b r e k e n v a n 

sys temat i sche gegevens u i t deze 

p e r i o d e o v e r b e w o n e r s v a n 

h u i z e n is m e n aangewezen o p 

toeva l l i ge gegevens i n n o t a r i ë l e 

ak t en . 

23 Z i e n o o t 15. D e kope r s z i j n : 

P i e t e r C o m e l i s z . v a n 

C o u v e n h o v e , h o f t i m m e r m a n (de 

e rven 1 en 2); J o h a n v a n 

G o y e n , s c h i l d e r (de e r v e n 3 e n 

4); C l a e s D i r c k s z . v a n 

B a l c k e n e y n d e , m r . t i m m e r m a n 

(de e rven 5 en 6); J a n 

Y s b r a n t s z . H o u c k a , s t r aa tmaker 

(erf 7); F r e d e r i k W i l l e m s z . v a n 

R o y e n , m r . t i m m e r m a n (erf 8); 

S y m o n T a c k e n b o u s , m r . t i m m e r 

m a n (erf 9); D i r k D a l e n s , 

s c h i l d e r (erf 10). 



Linnaeus' 'Genera Plantarum' in Holland 

I. H. van Eeghen 

In de tuin van het Hof te Hillegom laat de heer Hulkenberg in een publikatie van 
1978 symbolisch de heer Fox en mejuffrouw Van Eeghen samen met zich zelf 
ronddwalen. De provincie Holland en Amsterdam waren onontbeerlijk bij de 
geschiedschrijving van het Hof! In elk opzicht sluit de dramatische geschiedenis van 
de Genera Plantarum daarbij aan'. Ongetwijfeld zal de heer Fox net als ik in een 
veeljarige loopbaan wel met de befaande Linnaeus zijn geconfronteerd. Voor zover ik 
weet is dit echter een vrij onbekende episode. Mijn eerste studie over Linnaeus kwam 
voort uit een fraaie waaier, waarop volgens de waaierhistoricus Wooliscroft Rhead 
Linnaeus en de koningin van Zweden zouden zijn afgebeeld. De wonderlijke pij en 
de blote voeten van Linnaeus deden vreemd aan en het bleken uiteindelijk niemand 
anders dan Vertumnus en Pomona te zijn! De legende rondom de waaier is tekenend 
voor de faam van Linnaeus. Die faam speelt ook in het volgende verhaal een 
belangrijke rol. 
Linnaeus trok in 1735 als arm Zweeds student naar ons land om in het goedkope 
Harderwijk in de medicijnen te promoveren. Uiteraard bezocht hij ook Leiden en 
Amsterdam. Door toedoen hetzij van de Leidse professor Boerhaave, hetzij van de 
Amsterdamse professor Burman kwam hij in contact met de rijke Amsterdammer 
George Clifford, die hem enige jaren liet werken als hortulanus op zijn buitenverblijf 
de Hartenkamp in Heemstede. Linnaeus was met een aantal manuscripten uit 
Zweden gekomen, in de hoop die hier te kunnen publiceren. Daarin slaagde hij 
uitstekend, ofschoon hij als auteur niet makkelijk voor zijn uitgevers was. Als eerste 
was de Leidse boekverkoper T. Haak, al in 1735, voor hem werkzaam, als tweede 
diens collega C. Wishoff, in 1737. Andere uitgaven volgden bij hen en in Amsterdam 
werd S. Schouten ingeschakeld, terwijl de particuliere uitgaaf van de Hortus 
Cli [fontanus volgens het Bücher-Lexicon van Georgi daar door P. Mortier werd 
verzorgd. 
In 1738 keerde Linnaeus terug naar Zweden. Met zijn publikaties in Holland was 
voorgoed zijn naam gevestigd. Zijn werken waren daar en elders voortaan zeer 
gezochte kopij. Haak, Wishof en Schouten kwamen ook na het vertrek van Linnaeus 
nog met uitgaven. Ik kan daarop niet nader ingaan, maar wil hier wel vermelden, dat 
Coenraad Wishoff - nu samen met zijn zoon George Jacob Wishoff - bij de Staten 
van Holland privilege vroeg voor de Elementa van J. A . Cramerus en voor drie door 
hem uitgegeven werken van Linnaeus, waarbij de genoemde Genera Plantarum van 
1737. Zoals gebruikelijk werd de aanvraag rondgestuurd - in dit geval naar 
Rotterdam, Leiden en Amsterdam - om advies. Overlieden van het Amsterdamse 
gilde berichtten op 10 april 1741, dat geen van de gildebroeders bezwaren had 
gemaakt. Op 20 april werd het privilege, dat 15 jaar van kracht zou zijn, verleend. In 
1742 kwamen de Wishoffs met een vermeerderde herdruk van de Genera Plantarum, 

1 In mijn bijlage 'Privileges', in: De Amsterdamse boekhandel V (1978) 193-236, waarvoor de 
heer Fox mij veel hulp verleende, kon ik dit geval slechts summier bespreken. Het verheugt 
mij, dit hier uitgebreider te kunnen doen. Wegens de beperkte ruimte ga ik niet uitvoerig in 
op de reeds in extenso afgedrukte stukken bij M . M . Kleerkooper en W. P. van Stockum jr, 
De boekhandel te Amsterdam (1914-1916): 30.11.1754 memorie (p. 360-363), 18.10.1755 
akte gilde Leiden (p. 993-994) en 21.4.1758 sententie van het Hof van Holland (p. 994-1000). 
Deze uitvoerige sententie maakt het mogelijk de gehele zaak te reconstrueren, althans in grote 
lijnen, wat anders bij de procedures voor schepenen niet mogelijk is. Voor de uitgaven van 
Linnaeus is gebruik gemaakt van de bibliografieën van J. M . Hulth, Bibliographia Linnaeana 
(1907) en van B. H . Soulsby, A catalogue of the works of Linnaeus (1933). Ofschoon het 
laatste uiteraard vollediger is, is het eerste veel genuanceerder. Soulsby duidt nooit aan, of 
men te maken heeft met een uitgaaf voorzien van een nieuwe titelpagina of een werkelijke 
nadruk, dit in tegenstelling tot Hulth. Hij spreekt onveranderlijk van 'pirated editions', in 
beide gevallen, wat uiteraard geheel onjuist en verwarrend is. 
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ongetwijfeld met medewerking van Linnaeus zelf. In het boek werd nergens melding 
gemaakt van het privilege. 
Linnaeus had uiteraard in Zweden nieuwe uitgevers gevonden. Allereerst was dat 
G. Kiesewetter - al in 1740 - die van een uitgaaf van 1751 van de Philosophia 
botanica ook exemplaren in omloop bracht met een gewijzigde titelpagina, waarop 
naast zijn naam die van zijn Amsterdamse correspondent Z. Chatelain vermeld 
stond. Een tweede belangrijke uitgever van Linnaeus was Lars of Laurens Salvius in 
Stockholm. Zijn Flora Suecica van Linnaeus van 1745 verscheen ook met een 
titelpagina, waarop de Wishoffs te Leiden als uitgevers vermeld staan. Het volgend 
jaar gebeurde hetzelfde met zijn Fauna Suecica2. In 1748 kwam een einde aan deze 
samenwerking. Salvius' uitgaaf van Linnaeus' Flora Zeylanica van 1747 kwam in 
1748 bij Jacob Wetstein te Amsterdam met een nieuwe titelpagina uit. Voortaan zou 
Wetstein de correspondent van Salvius zijn. 
Jacob (de) Wetstein was de kleinzoon van de befaamde Hendrik Wetstein, die uit 
Bazel naar Amsterdam was gekomen. Hij was in 1723 lid van het gilde geworden en 
van 1736 tot 1739 overman geweest. Door zijn huwelijk in 1738 met Elisabeth 
Antonia Cocq, dochter van Cornelio en Maria Gril l , kwam hij in Zweedse kringen 
terecht. Ooms en tantes en neven en nichten van zijn vrouw waren voor een groot 
deel in Zweden gevestigd. Wetstein ging op de Keizersgracht wonen naast het 'Huis 
met de Hoofden', waar toen nog de familie De Geer zetelde, sedert mei 1752 zijn 
vrouws neef Anthonie Gri l l . Wishoff was in het Leidse gilde toen nog een belangrijk 
man; voor het eerst in 1729 tot opsiender gekozen, was hij dat van 1746 af om het 
jaar en werd in 1757 zelfs herkozen en daarmee voorzitter, terwijl 1760 zijn dertiende 
en laatste zittingsjaar zou zijn. 
De Leidse Wishoffs zullen stellig Wetstein als een indringer hebben beschouwd en 
met lede ogen zijn successen hebben aangezien. Van de Genera Plantarum waren in 
1743 in Parijs en in 1752 in Halle vermeerderde en gewijzigde herdrukken 
verschenen. Zij werden blijkbaar ook min of meer erkend, want toen Salvius in 1754 
met een herziene en vermeerderde uitgaaf kwam, noemde hij deze de Editio Quinta. 
Deze verscheen met privileges van de Zweedse en van de Saksisch-Poolse vorsten. 
Het Hollandse privilege was echter nog geldig en het is begrijpelijk, dat de Wishoffs 
zich daarop beriepen. Wetstein kondigde de nieuwe Zweedse druk in kranten buiten 
Amsterdam aan. Verklaarbaar zou zijn geweest, als de Wishoffs zich direct tot hem 
hadden gewend. Ze richtten zich echter op 7 september 1754 - blijkens de rekening van de 
procureur Van Stamhorst - tot de Hoofd-Officier van Amsterdam, Mr. Willem 
Huygens, en die reageerde op wat wonderlijke wijze. Hij stuurde op 9 en 10 
september twee zeer eenvoudige satellieten van zijn substituten, Philip Frederick 
Stokmann uit de Hamburger kelder en Francisco Stolberg, naar het huis van Wetstein. 
Op levendige wijze werd op 11 september door not. Wijthoff vastgelegd, hoe ze 
beiden voor 50 st. een exemplaar van het gewraakte boek van Wetstein zelf, zijnde 
een zeer klein manspersoon, kochten. De exemplaren werden met A en B gemerkt en 
de notaris bracht ƒ 7.14.- voor zijn akte in rekening. 
Wetstein had geen lont geroken en was hoogst verbaasd, toen hij op 19 oktober een 
dagvaarding van Huygens kreeg om op 22 oktober voor schepenen ter schoutenrolle 
te verschijnen over en ter zaake van het uytgeven en verkoopen van de Genera 
Plantarum van Linnaeus, gedrukt Holmiae impensis Laurentii Salvii 1754, hebbende 
hij ged. op maandag den 9 sepl. en op dingsdag den 10 september beyde dezes jaars 

2 Soulsby noemt zowel de Flora Suecica als de Fauna Suecica een 'pirated edition', Hulth 
spreekt bij de eerste van 'une édition fausse', bij de tweede van een nieuwe titeluitgaaf. Daar 
ik geen exemplaren van de Zweedse drukken tot mijn beschikking had, kan ik niet zeggen, 
wat het geval was. Beide uitgaven met het Leidse adres maken oppervlakkig de indruk geen 
Hollandse drukken te zijn. 
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1754 telkens een alzoo gedruckt exemplaar van het voors. werk voor d'waerde van 50 
stuyvers verkogt, alles direct strijdig tegens het previlegie bij de Ed. Groot Mogende 
Heeren Staten van Holland en Westvriesland in d. 20 april 1741 aan de 
boekverkopers Coenraed en Georg Jacob Wishoff te Leyden tot het drucken, doen 
drucken, uytgeven en verkopen van het bovengemelde werk voor den tijd van 15 jaren 
achtereenvolgende vergunt. Onder de dertien op die dag geciteerden was Joh. E. 
Hijnitsch, de drukker van de beruchte Karremans Kermiswensch van Jacob Baroen, 
die het tenslotte maar beter vond naar Duitsland te vertrekken. Wetstein was echter 
blijkbaar heel kalm over de z.i. stellig absurde dagvaarding. Hij verdedigde zich met 
twee argumenten, namelijk dat het privilege onbekend was gebleven en dat deze 
uitgaaf geen nadruk kon worden genoemd. Van 30 november 1754 dateert een 
memorie van de vier overlieden en 9 vooraanstaande boekverkopers, betreffende het 
misbruik dat van privileges werd gemaakt en het feit, dat door buitenlandse auteurs 
verbeterde herdrukken van hun werken nooit als nadruk werden beschouwd. 
Wetstein ging na aan drie dagvaardingen voldaan te hebben met vertrouwen het 
vonnis tegemoet. De schepenen Mr. Gerrit Hooft Gerritsz en Mr. Gerard Kuysten 
van Hoesen hadden de zaak toevertrouwd gekregen en op 14 januari 1755 volgde hun 
vonnis: een boete van ƒ 3000 - en verbeurdverklaring van de exemplaren! 
Wetstein, die zeker nooit aan een veroordeling had gedacht, moet diep veront
waardigd zijn geweest. Hij voldeed de ƒ 3000-, maar verkreeg op 16 januari van 
schepenen een zogenaamd appointement van audiatur in cas van reauditie. Het 
voltallige schepenencollege moest nu oordelen. Ditmaal zullen de pleidooien zich 
voornamelijk hebben afgespeeld rondom de vraag, in hoeverre het privilege bekend 
kon worden geacht. Het Leidse gilde gaf op verzoek van C. Wishoff een verklaring af 
op 18 oktober 1755, dat daar een rekwest om privilege door de gildeknecht aan alle 
gildebroeders werd rondgezegd en dat dit stellig ook in Amsterdam zo gebeurde. 
Wetstein had het veel moeilijker met zijn verklaring van het Amsterdamse gilde. Een 
aantal vooraanstaande gildebroeders had op 18 september 1755 op zijn verzoek 
verklaard, dat hun niets bekend was geweest van een privilege voor de Genera 
Plantarum1. Een bewaarde brief van 29 september van Wetstein aan het gildebestuur 
in vergadering toont hem ziedend van woede over de vuylaardigheden, die hij 
ontmoet heeft. In zijn concept voor een verklaring schrapten de overlieden echter 
flink. Ontzag voor schepenen en vooral voor de Hoofd-Officier bracht hen niet verder 
dan de verklaring, dat nooit het gilde of enige boekhandelaar kennis bekomt van een 
verkregen octrooi en dat de verkrijger verplicht is het privilegie op de titelpagina te 
stellen, zulks van oude tijden gebruikelijk is. Een passage van Wetstein over 
opzettelijk verzwijgen werd weggelaten. De verklaringen mochten echter niet baten. 
De voltallige schepenenbank - Kuysten van Hoesen was nu president; Hooft was in 
februari van dat jaar afgetreden - kwam op 15 december 1755 met een confirmatoir 
vonnis. Niet alleen dit voorzitterschap, maar ook de rol, die de Hoofd-Officier had 
gespeeld, zullen hun invloed hebben gehad. Een van de acht schepenen was Pieter 
Clifford, een zoon van Linnaeus' vroegere weldoener George Clifford! 
Wetstein kon zich zelfs na betaling van de ƒ 3000.— geen gering bedrag in die tijd -
veroorloven verder te gaan. Ditmaal werd het een civiele procedure bij het Hof van 
Holland: Wetstein als impetrant, de Hoofd-Officier van Amsterdam als gedaagde. 

3 Ik noem hier de namen van de ondertekenaren: Z. Chatelain en Zoon, J. Schreuder en Pieter 
Mortier de Jonge, S. van Esvelt, Francois Changuion, wed. S. Schouten en Zoon, Anthonie 
Schoonenburg en Zoon, Meinard Uytwerff, Pierre Humbert en Zoon, Gerrit Tielenburg, Isaac 
Tirion, Hendrik Vieroot, Dirk Onder de Linden, G. de Groot, H . W. van Welbergen, Jan 
Roman, Mare Michel Rey, Joh. Kleinpenning, Estienne Ledet en Comp. 
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Gaven de bijlagen van de rekeningen van de schout tot dusverre alleen verspreide 
posten betreffende de zaak, thans krijgt men in de jaren 1756 en 1758 zeer 
gedetailleerde afrekeningen van de Haagse advocaat Mr. C. van den Heuvel en 
procureur Paulus Hoyer van Brakel, februari-november 1756 van ƒ 115.19- en 
ƒ 120.1-en mei 1757-juli 1758 van ƒ 168.12 - en ƒ 100 - precies. Men leert er veel 
uit over de gang van zaken, maar het zou te ver voeren daarop in te gaan. Slechts 
vermeld ik, dat de Wishoffs telkens werden geraadpleegd. Toch was het, wat Wetstein 
betreft, geen zaak meer tegen zijn Leidse collega's, maar zuiver tegen de Hoofd-
Officier van Amsterdam. Hij verklaart, dat hij aanvankelijk in de verbeelding, dat de 
fraaije actie, waartegen hij zich moest verdedigen, op instigatie van de Wishoffs is 
ondernomen, de zaak met hel uytterste menagement in reguarde van den gedaegde 
had behandelt en dat hij had gezwegen over de verwerpelijke wijze, waarop deze had 
geprobeerd hem gelijk men segt te knippen met de verklaring voor de notaris, een 
geconcerteert stuk. Zelfs had Huyghens in aanwezigheid van Wetstein over het 
beogen van vuyl gewin door deze laatste gesproken. Kortom het was duidelijk, dat de 
Amsterdamse Hoofd-Officier zich op een zeer formeel standpunt had gesteld en zich 
niet in het minst had verdiept in de nuances van nadruk en de in de boekhandel toen 
reeds sterk heersende opvattingen van het belang van nieuwe wetenschappelijke 
uitgaven. 
De oude controverse Amsterdam-Leiden, die aanvankelijk nog lijkt mee te spelen, 
verdwijnt in de loop van het proces. Johannes Luzac te Leiden legt op 21 april 1756 
een verklaring af over A. Schultinghs Jurisprudentia vetus anti-justinianea, waarvan 
hij in 1738 op de auctie van Van der Linden het kopierecht heeft gekocht. Ondanks 
alle kosten, die hij voor een herdruk heeft gemaakt, heeft hij toch de invoer van de 
Leipziger nadruk van 1737 nooit willen beletten, wat op grond van zijn privilege 
mogelijk zou zijn geweest. Waar zijn eigen uitgaaf niet vordert, noemt hij vier 
argumenten voor zijn wijze van handelen: 1. de souverein heeft nooit beoogd met een 
privilege de voortgang van kunsten en wetenschappen te stuiten; 2. privileges dienen 
slechts om hem, die kosten heeft gemaakt en het publiek een dienst gedaan, zoveel 
mogelijk te dekken voor schade, hem door baatzucht toegebracht; 3. de verkrijger van 
het privilege verbindt zich stilzwijgend om noch nadeel aan letteroefeningen, noch 
stremming aan negotie toe te brengen; 4. het privilege kan niet van kracht worden 
geacht, wanneer de verkrijger zich niet in staat stelt aan de inhoud en beweegredenen 
te voldoen. 
Wetstein vraagt weer bevestiging van zijn eigen gilde betreffende dit geval van Luzac, 
waarin het privilege niet is gebruikt, geheel overeenkomende met de gevoelens van 
alle kundige en welmenende boekverkopers omtrent werken voor academiën en 
studiën hoog nodig. De overlieden P. Schouten en J. Loveringh ondertekenen op 
27 april een iets gewijzigde verklaring van dezelfde inhoud en sturen deze op 28 april 
met een bemoedigend briefje naar Wetstein. 
Het is duidelijk, dat de Wishoffs niet tot de welmenende collega's werden gerekend en 
de memorie van 30 november 1754 spreekt w.s. ook over hen: enkelt en alleen uijt 
laage wangunst andere de pas af te snijden van sodanige nieuwe werken te 
ondernemen. 
Het dikke dossier over deze zaak is nergens bewaard gebleven. Het zou zeker 
bijzonder belangrijke gegevens over de toenmalige opvattingen omtrent nadruk geven. 
Nu kunnen we alleen de afloop verhalen. Voor het Hof van Holland draaide 
uiteindelijk alles erom, of Wetstein op de hoogte was geweest van het bestaande 
privilege - de Hoofd-Officier betichtte hem van liegen! - en zijn aanbod om hierover 
de eed af te leggen, werd aanvaard. Niet alleen Wetstein, maar de hele welmenende 
boekhandel zal zich verheugd hebben in de wijze sententie van het Hof van Holland 
van 21 april 1758: wanneer Wetstein de eed zou afleggen, werden daarmee de beide 
Amsterdamse vonnissen te niet gedaan en werd de Hoofd-Officier in alle kosten 
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veroordeeld, zo niet dan was het uiteraard een zaak van fol appèl. Raadslieden waren 
Mrs. P. Moris, J. A . van Wassenaer, P. J. Nolst, A . A . des Villates en G. J. Doijs 
van der Does. Op 4 juli 1758 legde Wetstein in presentie van Van den Heuvel en 
Hoyer van Brakel - die daarvoor resp. ƒ 1.16 - en ƒ 1.4 - aan de Hoofd-Officier in 
rekening brachten - de eed af in handen van de raadslieden Mrs. W. Slicher en 
P. J. Nolst, seggende: Soo waarlijk helpe mij God Almagtig. 
Nog veertien dagen lang werd er tussen de partijen onderhandeld. Met 18 juli sluiten 
de rekeningen van de Haagse practizijns met 6 st. voor een brief aan de Amsterdamse 
procureur Van Stamhorst. Zijn rekeningen, die op 7 september 1754 de eerste 
vermelding van de zaak maken, beëindigen die vermoedelijk op 19 juli 1758. 
Het moet een bittere nederlaag geweest zijn voor Mr. Willem Huyghens, de Hoofd-
Officier of Schout. Overigens drong er zeker weinig van tot de buitenwereld door. Op 
28 januari 1763 schrijft Bicker Raye bij zijn aftreden, dat hij dat swaarwigtig ampt 
veertien jaaren met seer veel reputatie heeft waargenoomen. Het geval schaadde hem 
ook niet in zijn carrière. Hij was sedert 1768 vele malen burgemeester en werd o.a. in 
1773 tot curator van de Leidse Universiteit benoemd. 
Jacob Wetstein zal toen nog wel eens het proces opgerakeld hebben. Hij was namelijk 
in het begin van 1757 naar Leiden verhuisd. Dat weten we uit de notulen van het 
GrilPs hofje. Hij was daar in 1755 regent geworden, maar kreeg al op 2 maart 1757 
een opvolger wegens zijn vertrek. Of de Hoofd-Officier of de bange overlieden van 
het Amsterdamse gilde hem hadden weggedreven durf ik niet te zeggen. Hij wikkelde 
in 1757 zijn zaken in Amsterdam af en werd in 1758 gildelid in Leiden. Het gilde 
daar ontving hem blijkbaar met open armen en ook zijn zoon Rudolph Hendrik de 
Wetstein werd na zijn overlijden met speciale condities tot het gilde toegelaten, op 
18 december 1775. Tot 1769 vinden we de naam van Jacob Wetstein op de 
titelpagina's van uitgaven van Linnaeus. Zelfs de Zweedse uitgaaf van de Genera 
Plantarum leverde hij blijkens de boekverkopersboeken van de firma Luchtmans 
herhaaldelijk. Daarvoor moet bij de onderhandelingen na het afleggen van de eed een 
regeling zijn getroffen. Hangende het proces hadden de Wishoffs namelijk op 5 maart 
1756 verlenging voor 15 jaar van het privilege gekregen, dat daarmee tot 1771 van 
kracht bleef. Zij moeten in 1754 nog wel wat exemplaren van de druk van 1742 
hebben gehad. Men vindt namelijk enkele Genera Plantarum van 1742 met een 
speciaal gedrukt en bijgebonden privilege van 1741. Overigens had het boek hun geen 
geluk gebracht. Vlak na de komst van Wetstein in Leiden, vertrok George Jacob 
Wishoff naar Amsterdam. Op 24 mei 1757 werd hij poorter, op 5 september lid van 
het gilde. Van een tamelijk vooraanstaand Leids boekverkoper was hij een van de 
talloze boekverkopertjes van Amsterdam geworden. Aanvankelijk in de Kalverstraat 
bij de Dam gevestigd, later op de Haarlemmerdijk, werd hij tenslotte op 22 oktober 
1767 van de Anjeliersstraat ter aarde besteld op het Karthuizer Kerkhof, op kosten 
van de Lutherse Gemeente4. 

Wat de toepassing van de privileges betreft - officieel alleen geregeld bij een 
moeizaam tot stand gekomen en in feite ongelukkige ordonnantie van de Staten van 
Holland van 28 juni 1715 - , kan men de uitslag van het proces Wetstein versus 
Hoofd-Officier zeker als een belangrijke stap in de goede richting beschouwen. Ook 
het feit, dat het Leidse gilde zich uiteindelijk niet achter de eigen gildebroeder, maar 
achter de welmenende boekverkoper van een andere stad schaarde, was van grote 
betekenis. 

4 Coenraadus Wishoff, die op 9 mei 1763 van de Haarlemmerdijk bij de Buiten Brouwersstraat 
ten huize van Grietje Bink, wed. Jacobus van der Laars, op het Noorderkerkhof werd 
begraven, moet de vader van G. J. Wishoff geweest zijn, die blijkens het Leidse gildebock in 
april 1761 naar Amsterdam vertrok. 
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Gezien het voorgaande zullen ondanks het privilege voor vader en zoon Wishoff op 
de Hartenkamp George Clifford tot zijn dood in 1760 en daarna zijn zoon Pieter, die 
zelf nog een kleine rol in de zaak had gespeeld, met de vijfde en zesde Zweedse druk 
van 1754 en 1764 van de Genera Plantarum hebben kunnen werken. Het zelfde geldt 
voor het Hof van Hillegom, waarvan de echtgenoot van de kleindochter Johanna 
Clifford, Jan Six, eigenaar was. Misschien heeft Jacob Wetstein zelf de exemplaren 
kunnen leveren, vol vreugde over het recht dat had gezegevierd. Zijn gemoedstoestand 
gedurende de bijna vier jaren van processen kan men uit enkele uitlatingen 
bevroeden, maar slechts iemand, die zelf eens in zo'n proces is gewikkeld, kan die 
geheel navoelen. Ik wens dat laatste de heer Fox in zijn komend otium niet toe en 
hoop dat hij zijn zo vruchtzame werkzaamheden in de wijde tuin van het 
symbolische Hof van Holland ongestoord zal kunnen voortzetten. 
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Hollandse Heren in Den Haag 

J . H . Rombach 

Sij comen bij paren 
om te vergaren 
in den Haegh 
sij zijn er zo graegh 

In deze aan de heer Fox opgedragen aflevering 
van Holland is het passend om aandacht te 
schenken aan de gastvrijheid die de heren uit de 
Hollandse steden zich tijdens de Republiek in het 
residentiële dorp 's-Gravenhage hebben aan
gemeten. Ondanks alle ontwikkelingen is de 
traditie gebleven, dat Hollanders naar Den Haag 
komen en de daar volop aanwezige deskundige 
hulp inroepen om te bereiken wat hun plaatselijk 
voor ogen staat. Dit geldt ook voor de 
beoefenaren van plaatselijke geschiedenis. Een 
onderwerp dat hen kan aantrekken, voor zover zij 
een van de stemhebbende steden van het gewest 
Holland tot hun onderwerp hebben gekozen, is de 
geschiedenis van de stedelijke logementen in Den 
Haag. De beschrijving van die logementen is 
zeker niet nieuw. Wel zijn zij meestal beschouwd 
als onderdeel van de Haagse geschiedenis. Over 
afzonderlijke logementen is uit de gezichtshoek 
van de eigen stad betrekkelijk weinig 
gepubliceerd. En over een zo typisch 
chauvinistische bestuurszaak als het beheer van 
het stadslogement is juist in de archieven wel iets 
te vinden. Daarvan willen we uit het Alkmaarse 
stadsarchief een voorbeeld geven. 
Toch zijn er wel verklaringen voor de beperkte 
belangstelling. Daar is in de eerste plaats het 
oudste artikel over het onderwerp, waar direct 
alles al instond. Het is het opstel 'De logementen 
der stemhebbende steden te 's-Gravenhage' dat 
zonder vermelding van auteur verscheen in de 
Mededelingen der Vereeniging ter Beoefening der 
Geschiedenis van 's-Gravenhage in 1876. 
Inderdaad is er aan de overdaad aan feiten en 
feitjes die daar gegeven wordt nauwelijks iets van 
belang toe te voegen. Na een inleiding over Den 
Haag als vergaderplaats voor de Staten wordt een 
beschrijving gegeven van de logementen van de 
verschillende stemhebbende steden van Holland 
en West-Friesland, 'voor zover het ons is mogen 
gelukken daaromtrent ingelicht te worden met 
opgave van de bijzonderheden die daarop 
betrekking hebben'. Hier zien we duidelijk de 
eerste generatie gemeente-archivarissen aan het 
werk. We nemen tenminste aan, dat de archivaris 
van Den Haag A. J. Servaas van Royen de auteur 
is. In gedachten zien we voor ons, hoe iemand als 
C. W. Bruinvis, die toen nog maar als (letterlijk) 

amateur zich in het Alkmaarse archief ophield, 
zijn Haagse vraagsteller uitvoerig behulpzaam 
was. En in bijna iedere stad had men wel een 
notabele figuur, officieel archivaris of (nog) niet, 
bij wie juist het geven van dit soort inlichtingen 
in zulke goede handen was. Uit één zo'n zin, 
gecombineerd met de stijl en opbouw van het 
artikel, proeven we de gehele sfeer van de toen
malige historisch-archivarische bedrijvigheid. Het 
resultaat daarvan is een nagenoeg complete 
opsomming van feiten en feitjes die eigenlijk als 
zodanig niet meer verbeterd kan worden. 
Op de ook voor de tegenwoordige lezer nog 
instructieve inleiding volgt de beschrijving per 
logement, in de volgorde van rang waarin de 
steden ter vergadering zitting hadden. Rang, en 
vooral voorrang, was nu eenmaal uiterst 
belangrijk voor de heren waar het hier om gaat: 
de Edel Achtbare heren die samen (met de edelen 
als vertegenwoordigers van allen buiten de 
stemmende steden) de Edel Groot Mogenden 
waren. Zo komen achtereenvolgens aan de orde: 
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, 
Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam en 
Schoonhoven, Brielle, Alkmaar en Enkhuizen, 
Hoorn, Edam, Monnikendam, Medemblik en 
Purmerend. Steeds gaat het om de uiterlijke 
geschiedenis: waar de gedeputeerden eerst 
woonden, van wie het huis werd aangekocht (en 
voor hoeveel), de successievelijke verbouwingen 
en hoe het gebouw in de Franse Tijd weer van de 
hand werd gedaan. Na de bespreking van de 
afzonderlijke logementen volgt nog een overzicht 
van het beheer en de huishouding dier 
inrichtingen. Daarbij komen aan de orde: de 
kasteleins met hun tractement en instructies, de 
inrichting en uitrusting, de bediening en de 
financiële regelingen. Tenslotte zijn er dan in 9 
bijlagen de belangrijkste reglementen en 
instructies en de bibliotheekcatalogus van het 
Leidse huis. Met dit alles ligt dus de uitwendige 
geschiedenis wel vast. 

In 1889 gaf W. P. van Stockum nog eens in grote 
lijnen eenzelfde beschrijving in het tweede deel 
van zijn 's-Gravenhage in den loop der tijden. 
Dan volgen in tijdsvolgorde enkele artikelen over 
bepaalde logementen (Rotterdam, Leiden, Gouda) 
en pas in 1968 krijgen we weer een publikatie 
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over het verschijnsel Stedelijke Logementen. In de 
serie Rond de Hofvijver (nr. 13) verrast drukkerij 
Van Loon zijn relaties met het door Jacques 
R. W. Sinnighe geschreven kleine boekje 
Stedelijke Logementen. Nu is het verhaal voor 
het eerst geïllustreerd met afbeeldingen uit het 
Haagse gemeentearchief. Ook in de tekst liggen 
wel enkele accenten anders dan vroeger. Zo wordt 
er duidelijk op gewezen, dat de verplichting tot de 
huisvesting in logementen in 1670 in eerste 
instantie een politieke maatregel was. Hoewel 
enkele steden al eerder eigen onderkomens voor 
hun vertegenwoordigers hadden ingericht, ligt in 
de resolutie van de Staten van Holland van 
26 september 1670 de oorsprong van de stedelijke 
logementen als instituut. En het was inderdaad het 
staatsbelang dat de Staten er toe bracht om te 
bepalen, dat voortaan niemand die in 
vergaderingen van de hoge colleges van staat 
zitting had meer zou mogen gebruik maken van 
openbare herbergen of dergelijke, maar zijn intrek 
moest nemen in eigen of gehuurde huizen of 
althans bij particulieren waar de tafel niet voor 
geld open stond. De geheimhouding van de 
staatszaken was in het geding. Het zijn de 
nadagen van het raadpensionarisschap van Johan 
de Witt en de Republiek der Verenigde 
Nederlanden onder feitelijke leiding van de 
provincie Holland behoorde tot de grote Europese 
mogendheden met alle diplomatieke 
consequenties vandien. 

Hoewel het element van de stedelijke waardigheid 
en het uitdragen daarvan uiterst belangrijk is 
geworden, mag deze praktisch-politieke oorsprong 
van de stedelijke logementen niet uit het oog 
worden verloren. Het zou wel eens kunnen zijn, 
dat juist daar, in de logementen, nog meer dan in 
de Haagse vergaderzalen of in de stadhuizen thuis 
de Hollandse, en dus voor een belangrijk deel de 
landelijke, politiek bepaald en zeker bedisseld 
werd. Maar daarover vinden we nu juist weer 
niets in de archieven, althans niet in de stukken 
betreffende het logement zoals die met de 
stedelijke administratie tot ons zijn gekomen. Om 
aan te geven wat voor stukken dat in het 
algemeen zijn, nemen we Alkmaar als voorbeeld. 
We vinden die stukken onder het hoofd 'beheer 
van het logement te 's-Gravenhage' als laatste (8e) 
paragraaf van de afdeling 'Eigendommen' in de 
inventaris van het Stadsarchief 1254-1815. Het 
zijn de volgende 12 nummers: 

(inv. 1782) Stukken betreffende de koop van het 

huis, 1636. Op 12 februari van dat jaar kocht de 
stad Alkmaar het middelste van de drie huizen 
van Maria Doublet, weduwe van Jacob Halling 
aan het Buitenhof. De stad betaalde 1500 gld 
voor het huis en nog 1000 gld voor twee eiken 
bedsteden, het goudleerbehang, een ledikant en de 
behangsels van het achtersalet. Als stalling werd 
van de rekenkamer voor 20 ponden per jaar het 
wagen- en koetshuis naast het grafelijkheidsturf-
huis gehuurd. 

(inv. 1783) Stukken betreffende de kasteleins, 1636-
1791. Vóór de aankoop van het eigen huis 
logeerden de Alkmaarders bij een juffrouw 
Comans die in 1633 haar verhuizing aankon
digde, hetgeen bijgedragen zal hebben tot de 
beslissing om een eigen onderdak aan te kopen. 
Kasteleins in het logement zijn achtereenvolgens 
geweest: Hermanus van Stopendaal en zijn vrouw 
Maria Verheijck tot 1690, Jacobus van Kip en 
Anna Maria Pronck (1690-1721), de weduwe 
Engeltje Blussé (1721-1742), Arnoldus Gerrits en 
Anna Everman (1742-1767) en Anthony Moll 
met Anna Elisabeth Rutgers sinds 1767. Deze 
laatste kwam uit Enkhuizen. Hij was daar kok op 
het jacht van de Oost-Indische Compagnie en de 
bewindhebbers lieten hem slechts ongaarne 
vertrekken, maar wilden zijn financiële 
verbetering niet in de weg staan. Het dossier bevat 
de diverse instructies voor de kasteleins en hun 
regelmatig terugkerende verzoeken om verhoging 
van tractement wegens de duurte der tijden. 

(inv. 1784) Stukken betreffende het meubilair, 
met inventarissen, 1638-1774. Het meest 
intrigerende in deze lijsten van meubelen, 
beddegoed, keukengerei enz. is wel het portret 
van Frangois, de bode van Alkmaar. Dit werd in 
1644 voor de heren van Alkmaar geschilderd en 
kostte, in ebben lijst, 48 gld. Het hing in 1666 in 
de grote voorkamer boven en wordt in 1717 nog 
eens genoemd zonder plaatsbepaling. De identiteit 
van deze kennelijk bijzondere stadsdienaar is nog 
niet vastgesteld. Zijn conterfeitsel zal zo het al 
niet verloren ging wel ergens als anoniem portret 
te boek staan. 

(inv. 1785) 'Catalogus librorum', catalogi van de 
boeken aanwezig in het logement 1655-1796. 
Vergelijking van deze boekenlijsten met die van 
het Leidse logement (bijlage achter het boven
genoemde artikel uit 1876) levert geen 
verrassingen op: Aitzema, Van Meteren, Bor, De 
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Groot, Van Zurck zullen in de meeste logementen 
wel aanwezig zijn geweest. Het ging tenslotte om 
een handbibliotheek ten dienste van vooral de 
secretaris van de stad. 

(inv. 1786) Stukken betreffende verbouwing en 
onderhoud van het huis, 1663-1784. Hierin 
bevinden zich de soms uitvoerige afrekeningen 
van alle, ook kleinere, bouwkundige voorzieningen 
die aan het pand zijn gedaan, alsmede de 
bestekken voor de grote verbouwingen. Daarbij is 
de bouw van het uitstek, een erker aan de 
Hofcingel, in 1706. Deze uitbreiding kostte 
2814 gld en nog 221 gld voor 130 bladen 
goudleer. Nader onderzoek en vergelijking met 
afrekeningen van andere logementen zal 
misschien kunnen leren, of er sprake is van een 
bepaalde bovenlaag van Haagse ambachtslieden 
die voor de grote Hollandse heren werkte. Slechts 
een enkele maal wordt duidelijk vermeld, dat 
fabrieksbazen uit Alkmaar werden gezonden om 
de nodige herstellingen op te nemen (1756) en 
ook voor de grote verbouwing na de aankoop van 
het buurhuis hebben de beide stadsfabrieken de 
tekeningen gemaakt. 

(inv. 1787) Stukken betreffende de verkoop van 
de helft van het huis aan de stad Enkhuizen, 1664-
1665. Op 23 december 1664 verklaart Alkmaar 
zich bereid om met die van Enkhuizen, van wie 
kennelijk het initiatief is uitgegaan, woongemeen
schap aan te gaan. Door twee goede mannen, een 
burgemeester en een oud-burgemeester van Den 
Haag, wordt de financiële regeling ontworpen en 
dan volgt de overdracht van de helft van het huis 
aan Enkhuizen. 

(inv. 1788) Akten van overeenkomst met de buren 
van het logement, 1667-1764. Dit betreft steeds 
de alom bekende kwesties van waterlozing, de 
gemene heining e.d. In' 1667 zijn de Heren zeer 
welwillend tegenover Dirk van Soest, de meester 
van de kaatsbaan op het Buitenhof, wanneer hij 
wil uitbreiden en daardoor hun huis dicht zal 
naderen; wel wordt er gewaakt tegen inkijk door 
het publiek op het erf van het logement. 

(inv. 1789) Stukken betreffende de kamer
verdeling tussen Alkmaar en Enkhuizen, 1693-
1782. Juist dit was een heel teer punt: geen 
burgemeester of adjunct kon permanent genoegen 
nemen met een mindere kamer dan zijn collega 
uit de andere stad. Zoals ook bij andere samen

woning van steden in een logement was loting en 
een rouleringsschema voor de diverse ruimten de 
oplossing. Toch kwam er in 1706 een regeling 
waarbij beide steden enkele kamers voor vast 
toegewezen kregen, terwijl de benedenkamer en 
het kleine bovenkamertje genaamd dominees
kamertje jaarlijks bleven rouleren. Bij de 
vertimmering van 1761 zou Enkhuizen een kamer 
meer krijgen, maar Alkmaar ging akkoord met de 
oude verdeling, mits er dan drie kamers 
onverdeeld bleven. In 1770, toen het buurhuis 
was bijgetrokken, moest weer geloot worden en 
toen trok Alkmaar o.m. de nieuwe burgemeesters
kamer in het aangekochte huis. 

(inv. 1790) Stukken betreffende huisorde, 1734-
1785. Ook hier gaat het weer over rang en 
voorrang. In de conventie tussen de beide steden 
van 1 februari 1772 wordt eerst bepaald wie er in 
het logement mogen logeren. Hier zien we weer 
iets van de politieke afkomst van het logement-
gebruik: de gedeputeerden in de Staten van Holland 
zijn degenen die vanzelfsprekend recht hebben op 
gebruik van het huis. Dat geldt ook nog voor de 
leden van Gecommitteerde Raden en de 
Admiraliteit voor het geval zij ambtshalve in 
Den Haag moeten zijn. Als tweede garnituur 
komen de leden van de beide stadsregeringen, 
d.w.z. de hoofdofficieren, burgemeesters en vroed
schappen met de pensionarissen en secretarissen. 
Deze moeten zich tevreden stellen met de 
onverdeelde kamers voor zover er plaats is. De 
heren die voor de twee steden in de Staten-
Generaal, de Raad van State en de Generaliteits 
Rekenkamer zitten, mogen niet in het logement 
logeren. Zij mogen er wel met hun vrouwen 
en kinderen komen eten, maar alleen als de 
Staten van Holland bijeen zijn. Zij mogen dan, 
in tegenstelling tot de volwaardige logements
gebruikers, ook geen gasten meebrengen. De 
provinciale souvereiniteit heeft dus duidelijk 
voorrang boven de Generaliteit. De tafel
schikking, volgens welke het drinken der gezond
heid plaats vindt, vormt het laatste punt van de 
overeenkomst. Dames en gasten hebben de 
ereplaats en overigens zitten de heren van 
Alkmaar rechts, die van Enkhuizen links van het 
hoofd der tafel en vervolgens komen de anderen, 
waarbij het opvalt, dat de leden van de Staten-
Generaal hoger geplaatst zijn dan die van de 
Admiraliteit. Wellicht omdat deze laatsten allen 
Enkhuizers waren. 
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Dc gevel van het logement van 
Alkmaar en Enkhuizen te 
's-Gravenhage omstreeks 1706; 

anonieme tekening in de prent
verzameling van het gemeentearchief 
Alkmaar (nr. 217). 
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(inv. 1791) Stukken betreffende de koop van het 
naastgelegen perceel, 1768. In dit jaar werd het 
buurhuis tussen het logement en de Herenstraat 
aangekocht van de weduwe van de laatste 
bewoner, Nicolaas van Breemen, voor 10.300 gld. 
Deze transactie kwam zeer van pas want een jaar 
eerder was al besloten om naar een ruimer 
onderkomen uit te zien. 

(inv. 1792) Stukken betreffende de administratie 
van het logement, 1795-1800. De omkering van 
zaken voltrekt zich in de loop van 1795. Eerst 
wordt er nog volop wijn geleverd aan de heren 
gedeputeerden en A . Moll is dan nog kastelein. In 
augustus echter stelt Enkhuizen voor om het 
logement op zijn voordeligst te verkopen en dan 
begint de eindfase van het eens zo trotse gemeen
schappelijke statussymbool. De in Den Haag 
verblijvende vroegere secretaris van Alkmaar H . 
Rijser, inmiddels gewoon burger geworden, wordt 
met de afwikkeling belast. Hij verhuurt het huis 
voor 800 gld aan de gewezen kastelein, de burger 
A. Moll en zet het tevens te koop. Wanneer dat 
niet spoedig lukt, wordt het bordje weer 
weggehaald want het publiek mag niet de indruk 
krijgen dat het een moeilijk verkoopbaar object 
is. Aan onderhoud wordt nog slechts het 
allernoodzakelijkste gedaan en het huis gaat 
natuurlijk achteruit. Zodra de vrouw van Moll 
overlijdt en de kamerbewoners dreigen te 
vertrekken omdat elders in Den Haag de 
kamerhuur lager is dan waarvoor Moll het kan 
doen, wil deze wel van het huurcontract af. De 
twee gemeentebesturen houden hem echter aan 
zijn verplichtingen, maar zetten wel de verkoop
pogingen onverminderd voort. 

(inv. 1793) Stukken betreffende de verkoop van 
het huis, 1798-1800. Mr. H. Rijser, nu Raad in 
het Hof van Justitie van de voormalige gewesten 
Holland en Zeeland, komt na moeizame 
onderhandelingen in december 1799 rond met de 
verkoop voor 9000 gld aan Anna Beatrix Moll , 
dochter van de inmiddels overleden oud-kastelein 
en haar compagnon Nicolaas Sebastiaan 
Dischbein. De vraagprijs was 12.000, haar eerste, 
lang volgehouden, bod 8000 gld. De eindrekening 
door Rijser, op 23 en 30 augustus 1800 door de 
besturen van Alkmaar en Enkhuizen goed
gekeurd, sluit met een nadelig saldo van ruim 
2000 gld. De nieuwe stedelijke bestuurders wilden 
met alle geweld af van een geld verslindend en 
onexploitabel huis dat geen enkel stedelijk belang 

meer diende. Zij beschouwden zelfs het lot van de 
wapens in de gevel als een bagatel en deden niet 
meer dan een zwakke formele poging om die 
wapenstenen er uit te laten nemen. Toen de 
nieuwe eigenaren de stenen wilden laten zitten 
maakte dat voor de burger-opvolgers van de kort 
tevoren nog zo zelfbewuste stedelijke regenten 
geen enkel verschil meer. Sic transit gloria mundi. 

De verdere geschiedenis van het Logement der 
Twee Steden behoort tot die van het Haagse 
societyleven. Toen het deftige hotel na een brand 
in de vijftiger jaren van onze eeuw plaats moest 
maken voor een modern bankgebouw (eerst van 
de H B U , thans de ABN) werden de wapen
schilden van Alkmaar en Enkhuizen opgenomen 
in een gebeeldhouwde hoeksteen (huidig adres: 
Hofweg 1). 
Wie zich na het doorlezen van deze rechtstreeks 
aan het archief ontleende gegevens afvraagt, hoe 
het nu in de praktijk toeging in zo'n 18e-eeuws 
stedelijk logement, kan terecht bij de roman Een 
Alkmaarsche burgemeestersdochter door M . W. 
Maclaine Pont (Utrecht z.j. ca 1900), die zelf 
ook Alkmaars burgemeestersdochter was. 
Verschillende hoofdstukken van deze sleutel
roman zijn gesitueerd in het Haagse logement en 
bevatten vele pittoreske details die de schrijfster 
rechtstreeks heeft ontleend aan de papieren in het 
Alkmaarse archief. De hierboven al genoemde 
C. W. Bruinvis zal ook haar geholpen hebben bij 
het grondige onderzoek dat zij heeft moeten doen 
om het boek te kunnen schrijven. 
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Een kaart van de Hollandse waterlinie van 
Pieter Adriaanszoon Ketelaar 

F. W. J . Scholten 

In 1961 gaf prof. C. Koeman bekendheid aan een aantal nieuw 
ontdekte kaarten, die hij van groot belang achtte als historisch-
geografische en -topografische documenten. Dit belang was des te 
groter, omdat er tot dan toe weinig goede topografische kaarten uit 
de tijd van de Republiek bekend waren. Onder de ontdekte stukken 
was er één die Hollands grondgebied betrof: de kaart van de 
Hollandse waterlinie van Ketelaar'. Hoewel Holland in vergelijking 
met de overige provincies bevoorrecht is door een aantal goede 
kaarten van hoogheemraadschappen, vertoont het oostelijk deel van 
deze provincie wat dit betreft een leemte2. De genoemde kaart 
beslaat een groot gedeelte van dit grondgebied en kan dan ook grote 
waarde hebben voor de studie van de achttiende-eeuwse topografie. 
Mede om over de kwaliteit van de kaart te kunnen oordelen, is de 
vraag van belang op welke wijze deze tot stand is gekomen. 

Het ontstaan van deze kaart van het Hollands-Utrechtse 
grensgebied kan niet los worden gezien van de organisatie van 
Hollands defensie ten tijde van de Republiek. 
Weliswaar berustte bij de Raad van State de zorg voor de gemeen
schappelijke verdediging van de Zeven Verenigde Provinciën, maar 
de afzonderlijke gewesten bleven voor hun defensie een eigen 
verantwoordelijkheid behouden. Met name voor Holland woog deze 
zwaar; de ervaringen van 1672 zullen hieraan niet vreemd zijn 
geweest3. Aan Hollands grenzen werden verdedigingslinies 
aangelegd voor het geval, dat de linies van de Generaliteit aan de 
grenzen van de Republiek zouden bezwijken onder vijandelijke 
druk. 
Vanouds waren de Gecommitteerde Raden van de Staten van 
Holland en Westfriesland met de zorg voor de verdediging van het 
gewest belast. In 1628 stelden zij een contrarolleur van 's lands 
werken en fortificatiën aan, die de directie had over alle 
werkzaamheden, welke aan de vestingwerken werden uitgevoerd. 
Onder deze functionaris stonden opzieners, die in de afzonderlijke 
plaatsen de zorg hadden voor onderhoud en verbetering van de 
fortificatiën. Om de gehele toestand van hoger hand onder controle 
te houden, werden er door twee commissarissen uit de 
Gecomitteerde Raden twee maal per jaar inspectietochten 
uitgevoerd. Van deze inspecties werden verbalen opgemaakt en 
ingediend bij de Gecommitteerde Raden. 
Sinds ongeveer 1650 zijn de Hollandse vestingwerken geografisch 
verdeeld in de departementen van de Grote en Kleine Fortificatiën. 
Het eerste omvatte het gebied langs de zuidgrens van de provincie, 
van Brielle en Hellevoetsluis in het westen tot Heusden in het 
oosten. 
Het departement van de Kleine Fortificatiën strekte zich uit langs 
de grens met de provincie Utrecht, van Muiden tot Schoonhoven. 
Eveneens rond 1650 werden de inspecties verdeeld over 
afzonderlijke commissarissen voor elk departement, terwijl er sinds 
1654 slechts eenmaal per jaar werd geïnspecteerd4. 
De verdediging van het departement van de Kleine Fortificatiën, 
dat ons in het verband van dit artikel het meest interesseert, was 
zodanig georganiseerd, dat in geval van nood vrijwel de hele 
Hollands-Utrechtse grensstrook onder water gezet kon worden. 

1 C. Koeman, 'Een fundamentele 
wijziging van de opvattingen 
over de geschiedenis der 
kartografie van Nederland in de 
periode 1780-1830', in: Tijd
schrift van het Koninklijk 
Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap 2e reeks, L X X V I I 1 
(1961) p. 419-428. 

2 C. Koeman, Handleiding voor de 
studie van de topografische 
kaarten van Nederland, 
1750-1850. Groningen 1963, 
p. 95-108. 

3 J. W. van Sypesteyn en J. P. de 
Bordes, De verdediging van 
Nederland in 1672 en 1673. 
's-Gravenhage 18 50. 

4 L . J. van der Klooster, Inventaris 
van de archieven van de Contra-
rolleurs, later ContraroÜeurs-
Generaal van 's Lands werken 
en fortificatiën in dienst van de 
provincie Holland en West-
Friesland. 1613/28-1795. 
(Getypte inventaris rijksarchief 
in Zuid-Holland) p. 1-2. 
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Deze tactiek, waarmee al tijdens de Tachtigjarige Oorlog de nodige 
ervaring was opgedaan, moest het de vijand onmogelijk maken om 
over land op Hollands grondgebied door te dringen5. De kwetsbare 
punten in dit systeem, zoals sluizen, toegangswegen over dijken en 
hoge gronden werden door verdedigingswerken gedekt. 

De gehele inundatie aan de grens met Utrecht werd voor het eerst 
gesteld in 1672. Deze moest toen in alle haast worden uitgevoerd 
en het resultaat was dan ook verre van volmaakt6. Het verdere 
verloop van de geschiedenis toont telkens hetzelfde beeld: in tijd 
van vrede verviel het defensiesysteem door verwaarlozing en zodra 
er oorlog dreigde werden herstel en verbetering weer haastig 
aangevat. Met name in 1701 (Spaanse Successieoorlog) en 1739 
(Oostenrijkse Successieoorlog) moesten de linies in staat van 
paraatheid worden gebracht. In het laatstgenoemde jaar werd nog 
eens een uitgebreid plan opgesteld voor de verdediging van 
Hollands grenzen en werden er zelfs proefmundaties gesteld1. Maar 
na de Vrede van Aken (1748) verslapte de aandacht en de 
inundaties raakten in het vergeetboek. 
Tijdens hun inspectie van 1768 merkten de commissarissen tot de 
Kleine Fortificatiën op, dat verschillende verdedigingswerken hoofd
zakelijk waren aangelegd-ter dekking van een inundatie tegen 
vijandelijke invasies. Het was hun echter niet duidelijk, hoe een 
dergelijke inundatie in geval van nood tot stand zou moeten' 
worden gebracht. Ook het doorlezen van oude rapporten e.d. bracht 
hierover onvoldoende opheldering. Daar zij inzagen, dat een inundatie 
lacunes zou vertonen en onnodig veel schade zou veroorzaken 
wanneer deze zonder vast omlijnde opzet uitgevoerd moest worden, 
achtten zij het nodig een gedetailleerd plan uit te werken. De 
toenmalige contrarolleur-generaal, Jacob Pierlinck, had deze 
mening bevestigd. Hij stelde voor om een waterlinie te ontwerpen 
langs Schoonhoven, Goejanverwellesluis, Oudewater, Linschoten, 
Woerden, Kamerik, Nieuwersluis, Muiden en Naarden, d.w.z. 
volgens het tracé, dat ook al in 1702 en 1739 gevolgd was, de z.g. 
Oude Hollandse Waterlinie. Om hiertoe over te kunnen gaan, zou 
een goede kaart van het gebied naar zijn mening onontbeerlijk zijn. 
In deze zin rapporteerden de commissarissen aan Gecommitteerde 
Raden, die zich met het idee verenigden, maar oordeelden dat eerst 
de mening van stadhouder Willem V moest worden gevraagd8, in 
verband met diens functie van kapitein-generaal van de strijd
krachten. Nadat ook hij positief had gereageerd, werd op 9 maart 
1768 een resolutie aangenomen, waarbij besloten werd tot het 
opstellen van een inundatieplan voor Hollands oostgrens'. 

De te volgen werkwijze werd nauwkeurig vastgelegd. Samengevat 
kwam het er op neer, dat eerst oude verbalen en memoriën over dit 
onderwerp zouden worden bestudeerd, om van vroegere ervaringen 
te kunnen profiteren. Vervolgens zou een gedetailleerde kaart van 
het Hollands-Utrechtse grensgebied moeten worden opgenomen, 
om tenslotte op basis daarvan alle andere werkzaamheden uit te 
voeren. Deze zouden kunnen bestaan uit het aanleggen van nieuwe 
vestingwerken, het verlagen van terrein dat te hoog lag om onder 
water gezet te worden, het aanleggen dan wel uitbreiden van 

5 Atlas van historische vesting
werken in Nederland, deel l i la : 
de provincie Utrecht. Uitgave 
van de Stichting Menno van 
Coehoorn, z.j., p. 13-18. 

6 J. W. van Sypesteyn, o.c. 
1 Archief Contrarolleur-generaal 

etc, inv. nr. 70. 
8 Resolutie d.d. 11 januari 1768, 

archief Gecommitteerde Raden 
van de Staten van Holland en 
West-Friesland, inv. nr. 3165, 
fol. 61. 

9 Archief Gecommitteerde Raden 
etc, inv. nr. 3165, fol. 445. 
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sluizen, het verbeteren of aanleggen van kades, etc. Nieuw aan te 
leggen werken zouden in een aparte kleur op de kaart moeten 
worden aangegeven en er zou een toelichtende memorie op het hele 
werk moeten worden samengesteld. 
De contrarolleur Pierlinck en zijn assistent, de ingenieur Van de 
GraafF, werden gelast de uitvoering van het plan op zich te nemen 
en op 25 mei 1769 kwamen zij met verdere voorstellen. Op de 
eerste plaats achtten zij het noodzakelijk, dat er ten behoeve van de 
kaart een 'generale basis' werd opgemeten. Ongetwijfeld werd 
hiermee bedoeld een driehoeksmeting, nodig om de kaart een juiste 
meetkundige grondslag te geven. Zij stelden verder voor om de 
landmeter Pieter Adriaanszoon Ketelaar met de metingen te 
belasten, omdat deze tot tevredenheid van Gecommitteerde Raden 
al verschillende karteringen in Holland had uitgevoerd. Als 
assistent voor hem werd J. Vogel aanbevolen.10 

Aldus werd door Gecommitteerde Raden besloten. Om moeilijk
heden en oponthoud te voorkomen, werd aan de contrarolleur-
generaal en aan Ketelaar een machtiging verstrekt, waardoor hun 
overal waar nodig medewerking zou worden verleend door de 
lokale bestuurders. Een complicatie vormde het feit, dat ook een 
stuk Utrechts grondgebied moest worden gekarteerd. Dit probleem 
werd opgelost, doordat Willem V kon zorgen voor toestemming om 
ook in die provincie te werken". 
Van het strategische belang van de te maken kaart waren 
Gecommitteerde Raden zich terdege bewust. Om geheimhouding te 
verzekeren werd Ketelaar een eed afgenomen, waarbij hij moest 
zweren niet alleen alle net-tekeningen, maar ook de minuten na 
voltooiing van de kaart in te leveren en niets te ontvreemden. 

Nadat aldus de nodige voorzorgsmaatregelen waren getroffen, kon 
met de werkzaamheden in het veld worden begonnen. De metingen 
waren echter goed en wel enige maanden op gang, toen bleek dat 
met één factor niet voldoende rekening was gehouden: de financiële 
beloning van de landmeters. Op 27 november 1770 moesten 
Gecommitteerde Raden over dit onderwerp beraadslagen, omdat 
Ketelaar zijn eerste declaratie had ingediend en daarbij de vast
gestelde normen had overschreden. Hij had als dagelijkse 
vergoeding telkens 5 stuivers te veel in rekening gebracht (de norm 
was ƒ 8,— per dag) en daarnaast nog kosten voor kamerhuur. 
Besloten werd desondanks de declaratie ongewijzigd te betalen, 
omdat de vrees bestond, dat Ketelaar zijn werkzaamheden anders 
zou staken. Men oordeelde, dat hij door zijn beproefde kundig
heden en andere quaiiteiten voor het belangrijke kaartwerk 
onmisbaar was12. Wel een bewijs van het vertrouwen dat er in deze 
landmeter werd gesteld. 

Bijgaande tabel, die is opgemaakt aan de hand van de betalingen 
die aan Ketelaar en Vogel zijn verricht13, geeft inzicht in de kosten 
van de werkzaamheden en de vorderingen bij het meten. 

10 Van zijn hand is een groot aantal 
kaarten bewaard gebleven, voor
namelijk van gebieden in het 
zuidelijk deel van Holland; de 
meeste bevinden zich in de 
collectie-Hingman en in het 
Geniearchief op het Algemeen 
Rijksarchief. 

11 Resolutie d.d. 25 mei 1769, 
archief Gecommitteerde Raden 
etc, inv. nr. 3170, fol. 728. 

12 Archief Gecommitteerde Raden 
etc, inv. nr. 3175, fol. 1322. 

13 Bron: archief Finantie Holland, 
inv. nrs. 219-230. 
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Datum Naam Periode van de Metingen verricht te Betaald 
betaling landmeter werkzaamheden bedrag 

29 okt. 1770 Vogel mei - sept. 1770 268.10-
5 dec. 1770 Ketelaar 5 feb. - 4 sept. 1770 710.13.-

31 mrt. 1771 Ketelaar 1770 en jan./feb. 1771 526.8 . -
31 mrt. 1771 Vogel sept. 1770 Oudewater en Montfoort 90.— .-
12 nov. 1771 Ketelaar 22 apr. - 20 aug. 1771 Vijfherenlanden, Ameide, Hellevoetsluis 727.16 -
14 nov. 1771 Vogel 21 mei - 21 okt. 1771 Ameide, Hellevoetsluis 282.— .-
31 jan. 1772 Ketelaar Waterschap Woerden, Vijfherenlanden, 

omg. Waverveen, grens Holland-Utrecht, 
Hellevoetsluis 587.13 -

14 aug. 1772 Ketelaar jan. - juni 1772 900.4 . -
21 okt. 1772 Vogel 5 mei - 19 sept. 1772 Usselstein, Montfoort, Harmeien, 

Vleuten, Utrecht, Vianen 243,— .-
11 mrt. 1773 Ketelaar in 1772 576.15.-
29 juli 1773 Ketelaar 12 jan. - 12 juni 1773 751 .5 . -
29 juli 1773 Vogel 19 okt. 1772 -

24 juni 1773 377.— .-
17 feb. 1774 Ketelaar 18 juni - 22 dec. 1773 Naarden, omg. Weesp, Uitermeer, 

Hinderdam 755. 2 -
17 feb. 1774 Vogel 19 juli - 18 sept. 1773 Weesp, Uitermeer, Hinderdam 258.— .-
30 juli 1774 Ketelaar 17 jan. - 1 juni 1774 Weesp, Muiden 554.11 -
30 jan. 1775 Ketelaar in 1774 Gooiland, Hilversum e.a. 290.10-
30jan. 1775 Vogel in 1774 202.— .-

1 nov. 1775 Vogel 96 dagen in 1775 296.— .-
5 mei 1776 Ketelaar 11 mrt. 1775-

15 feb. 1776 552. 2.-
15 nov. 1776 Vogel 327.12.-
16 mei 1777 Vogel 150 dagen 490.— .-
30 okt. 1779 Ketelaar 1778 446. 5.-
31 juli 1781 Ketelaar 1 juli 1780 - 30 juni 1781 349.5 . -

De werkzaamheden strekten zich uit over een periode van ongeveer 
tien jaar. Weliswaar werden gedurende deze tijd ook metingen 
verricht in Geertuidenberg, Hellevoetsluis en de Vijfherenlanden, 
maar verreweg de meeste aandacht werd toch besteed aan de 
kartering van het Hollands-Utrechts grensgebied. Dit wekt goede 
verwachtingen wat betreft de kwaliteit van de gemaakte kaarten en 
het bevestigt de indruk dat het gebied ook werkelijk is opgenomen 
en er geen bestaande kaarten gekopieerd werden zoals in die tijd 
maar al te vaak gebeurde. Uit de tabel is verder af te lezen, dat de 
landmeters in het zuiden begonnen te meten en langzaam maar 
zeker naar het noorden voortwerkten. 

Het belangrijkste resultaat van bijna tien jaren werken door de twee 
landmeters vormt de grote kaart van het Hollands-Utrechtse 
grensgebied op de schaal 1 : 14.400. Deze kaart is in drievoud 
aanwezig in het genie-archief op het Algemeen Rijksarchief14: een 
exemplaar, verdeeld in tien losse bladen (situatiekaart H 50), een 

14 In de inventaris wordt ten 
onrechte vermeld, dat de kaart is 
gemaakt op order van de Raad 
van State. 
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zeer grote kaart, op linnen geplakt (situatiekaart H 50b) en een 
kaart op calqueerpapier in verschillende bladen (situatiekaart H 
50a). De laatstgenoemde is een kopie vervaardigd in Frankrijk, 
nadat de originelen samen met andere belangrijke kaarten naar 
Parijs waren overgebracht in 1811. Behalve deze kaarten op grote 
schaal is er een overzichtskaart op schaal 1 : 57.400 vervaardigd, 
die we moeten beschouwen als een verkleining van de eerst
genoemde (situatiekaart H 51). 
Naast deze topografische kaarten, die hierna meer in detail zullen 
worden besproken, hebben Ketelaar en Vogel een aantal platte
gronden op een schaal van 1 : 2900 gemaakt, voornamelijk bedoeld 
om vestingwerken gedetailleerd weer te geven en er eventueel 
nieuwe ontwerpen op aan te brengen (vgl. p. 124, resolutie 
Gecommitteerde Raden d.d. 9 maart 1768). Het betreft de plaatsen 
Muiden, Muiderberg, Nieuwpoort en Schoonhoven, Oudewater, 
Weesp en Woerden15.Het gekarteerde gebied wordt, globaal 
genomen, begrensd door de lijn Muiden-Vinkeveen-
Wierickerschans-Stolwijk-Schoonhoven-Vianen-Utrecht-Eemnes-
Zuiderzeekust. 
Vergelijking met de betrouwbare Topografische en Militaire kaart 

De zuidwestelijke rand van het Gooi 
op de kaart van de Hollandse water
linie van Pieter Adriaanszoon 
Ketelaar (verkleind). 

15 Vindplaats: geniearchief, resp. 
plans van vestigingen M 176 
(kopie), situatieplans van vesti
gingen M 29, en N 21, plans 
van vestingen S 78, O 42, W 8 
en W 131. 

127 



Een kaart van de Hollandse waterlinie van 
Pieter Adriaanszoon Ketelaar 

van omstreeks 1850 leert, dat de meetkundige verhoudigen goed te 
noemen zijn. Dit is te danken aan de driehoeksmeting, die aan de 
kaart ten grondslag ligt. 

Wat kunnen we verder aan topografische gegevens verwachten? Het 
antwoord op deze vraag wordt gedeeltelijk al gegeven door Ketelaar 
zelf in zijn legenda op de kaart en wordt voor het overige duidelijk 
bij bestudering van het kaartbeeld en vergelijking met de 
topografische kaart van omstreeks 1850. De meeste aandacht 
hebben de landmeters besteed aan de weergave van de waterstaat
kundige toestand. Gezien het doel van de kaart, het ontwerpen van 
een inundatie, mochten we ook niet anders verwachten. Alle 
watermolens, schutsluizen, verlaten, heulen, bruggen, dijken, kaden 
en waterlopen zijn nauwkeurig ingetekend. De hogere gronden, 
veelal in gebruik als akkers of tuinen, die bij een eventuele 
overstroming niet onder water zouden komen, zijn d.m.v. een 
aparte signatuur aangegeven. 
Buiten de waterhuishouding is veel aandacht besteed aan andere 
landschapselementen, die uit militair oogpunt van belang waren. 
Hieronder vallen vestingwerken, openbare gebouwen, kerken en 
torens, molens en wegen, de laatste onderscheiden in berijdbare en 
niet-berijdbare. Ook alle woonhuizen, stallen e.d. staan exact 
afgebeeld, behalve in de bevolkingsconcentraties, waar de bewoning 
in verband met de ruimte op de kaart alleen globaal kon worden 
ingetekend. Tenslotte geeft de kaart vele andere interessante 
onderdelen van het landschap weer, zoals eendekooien, gerechts
plaatsen, grenspalen en grenslijnen, schaapskooien, bossen en 
heidevelden. 
Een minder goede kant van het kaartbeeld is gelegen in de weergave 
van de gebruikspercelen. Hoewel dit op een kaart met een dergelijk 
grote schaal zeker mogelijk zou zijn geweest, is niet ieder perceel 
grond, dat in het landschap zichtbaar was, afzonderlijk ingetekend. 
Zo geldt voor het weidegebied, dat weliswaar de richting van de 
slootjes tussen de percelen juist is aangegeven, maar dat niet ieder 
slootje is afgebeeld. Met andere woorden: hier heeft generalisatie 
van het kaartbeeld plaats gevonden. Op de hogere gronden, met 
name in het Gooi, is wel de juiste omgrenzing van de akker
complexen aangegeven, maar ook hier geen perceelsgewijze 
kartering. We moeten er bovendien rekening mee houden, dat in 
het laatstgenoemde gebied, dat voor het ontwerpen van de grote 
inundatie geen grote rol speelde, minder topografische details zijn 
ingetekend dan elders. 
Een laatste negatief aspect wordt gevormd door het kaartschrift, dat 
zeer onregelmatig is. Voor de beoefenaar van de historische 
geografie zullen de positieve kwaliteiten van de kaart echter zodanig 
overwegen, dat het gebruikte lettertype voor hem minder essentieel 
is. 
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F. J . M . Otten 

De positie van Haarlem als hoofdstad van Noord-Holland is in de eerste helft van de 
19e eeuw een aantal malen ter discussie gesteld. Dit artikel wil nader ingaan op de 
aanwijzing van de stad als zetel van het provinciaal bestuur in 1807 en 1814 en op 
een aantal pogingen in de daaropvolgende decennia die zetel naar Amsterdam te 
verplaatsen. 
De provincie Holland kende onder de Republiek vóór 1795 één Statencollege, dat in 
Den Haag vergaderde, en voor het dagelijks bestuur twee colleges van Gecomitteerde 
Raden, nl. te Hoorn voor het Noorderkwartier, dat globaal Holland boven het IJ 
omvatte, en te Den Haag voor het Zuiderkwartier. Het Hoornse college werd na de 
Omwenteling van 1795 opgeheven, waarna ingevolge de Staatsregeling van 1798 het 
grondgebied van Holland werd verdeeld over niet minder dan zes departementen, die 
'revolutionaire' benamingen kregen als Texel, de Amstel, de Delf. Deze verdeling 
negeerde elk historisch verband: men beoogde slechts bestuurseenheden met ongeveer 
gelijke inwoneraantallen te verkrijgen. 
Drie jaar later werd de eenheid van Holland weer hersteld, al voorzag het 
departementale bestuursreglement van 1802 in de mogelijkheid om, wanneer de 
belangen van de bevolking dit vereisten, in het 'Noordelijk gedeelte van Holland' 
1 of 2 commissarissen aan te stellen, zij het onder supervisie van het gewestelijk 
bestuur in Den Haag. 
In 1807 werd het departement Holland opnieuw verdeeld (de reorganisaties volgden 
elkaar toen even snel op als tegenwoordig de verschillende plannen met betrekking 
tot de mini-provincies), waarbij twee zaken in het oog springen: men greep niet terug 
op de oude grens van vóór 1795, terwijl niet het grote Amsterdam maar Haarlem 
hoofdplaats werd van het Noordelijk gedeelte. De grens tussen Amstelland en 
Maasland kwam nu voor het eerst ongeveer volgens de huidige provinciegrens te 
lopen, waardoor twee vrij gelijkwaardige bestuurseenheden ontstonden. Reden voor 
deze tweedeling was, dat Holland in grootte, populatie en vermogen, buiten proportie 
met de overige (gewesten) stond'. 
Het stadsbestuur van Haarlem moet op de hoogte zijn geraakt van de verdelings
plannen. Mej. dr. Kurtz heeft in een artikel, gebaseerd op Haarlemse archivalia, 
gewezen op de actie die de stad heeft gevoerd om tot hoofdplaats te worden 
aangewezen2. Kortheidshalve volgt hier slechts een aanvulling, gebaseerd op Haagse 
archiefbescheiden. In alle ontwerp-besluiten ter regeling van de departementale 
organisatie, die begin 1807 in de Staatsraad zijn besproken, is sprake van Amsterdam 
als hoofdplaats van het departement Amstelland, zelfs in de laatste versie, het 
concept-besluit dat de 29e april in een Franse en Nederlandse tekst aan Lodewijk 
Napoleon ter tekening werd voorgelegd. Als bijlage van dit besluit fungeerde een 
adres van het Haarlemse stadsbestuur van 25 april, waarin de vestiging van de zetel 
van het gewestelijk bestuur aldaar als de beste oplossing wordt aangeprezen om la 
ruïne totale de Harlem te voorkomen3. De dringende smeekbeden van Haarlem 
hebben ertoe geleid, dat Lodewijk op het laatste moment eigenhandig in het concept
besluit Amsterdam heeft doorgestreept en Harlem ervoor in de plaats heeft gezet. 
Amsterdam werd al spoedig tevreden gesteld, doordat de Koning zijn regering vanuit 
Den Haag via Utrecht naar Amsterdam verplaatste. Bij de inlijving bij Frankrijk werd 

1 Algemeen Rijksarchief (ARA) , archief Staatssecretarie Lodewijk Napoleon (SS Lod. Nap.), 
inv.nr. 96, bijlage decreet 29 april 1807 nr. 3, en archief Staatsraad, inv. nr. 15, notulen 28 
februari 1807 nr. 17. Over de grens van 1807 zie: S. J. Fockema Andreae, 'Vorming en 
integratie der provincie Zuid-Holland', in: Zuid-Hollandse Studiën VIII p. 24-39; J. L . van 
der Gouw, Korte geschiedenis van de grenzen van de provincie Zuid-Holland, z. pl. 1962. 

2 G . H . Kurtz, 'Haarlem, hoofdstad van Noord-Holland', in: Jaarboek Haerlem 1936 p. 58-69. 
3 A R A , archief SS Lod. Nap., inv.nr. 23, exh. 29 april 1807 nr. 36. 
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het departement Amstelland omgezet in het departement van de Zuiderzee, dat ook 
de provincie Utrecht omvatte. Haarlem zou als hoofdplaats van dit omvangrijke 
gewest nogal excentrisch hebben gelegen: in elk geval werd door Parijs beslist, dat 
Amsterdam als derde stad van het keizerrijk bestuurszetel zou worden van de 
gouverneur-generaal der Hollandse departementen én van de prefect van de 
Zuiderzee. 

Na het herstel van het onafhankelijke Nederland eind 1813 bleef de departementale 
organisatie voorlopig ongewijzigd. Een grondwetscommissie ging aan de slag om het 
land een nieuwe staatsregeling te geven, waarbij opnieuw de vraag aan de orde kwam, 
of er binnen de ene provincie Holland weer een bestuurlijke scheiding moest worden 
aangebracht4. Twee leden van de commissie, H . W. Baron van Aylva en C. T. Elout, 
zijn begin 1814 benaderd door de president-burgemeester van Haarlem, David Hoeufft, 
met het verzoek de stad weer als zetel van gewestelijk bestuur aan te wijzen. 
De brief van Hoeufft aan Elout van 13 februari stelde zich op tegen een mogelijke 
keuze van Amsterdam als hoofdplaats: voor die stad betekent het gemis van een 
bestuurszetel niets, Amsterdam zal door de aanstaande herleving van den koophandel 
en zeevaart opnieuw gaan bloeijen. Aylva heeft in een schrijven aan Willem I op 22 
februari inderdaad gepleit voor Haarlem, dat de laatste jaren zo sterk was achteruit 
gegaan5. 
Het Haarlemse stadsbestuur zelf beijverde zich de soevereine vorst een uitbundig 
eerbetoon te geven, toen deze op reis van Amsterdam naar Den Haag langs Haarlem 
kwam. Of dit alles geholpen heeft is niet zeker: de voorstukken bij de benoemings
besluiten van de gouverneurs in de provincies van 6 april 1814 werpen hierop geen 
nader licht. Opvallend is wel, dat de benoeming van A. W. N . van Tets van 
Goudriaan tot Gouverneur in Noord Holland, residentie Haarlem die dag bij 
afzonderlijk besluit (nr. 17) is geschied, terwijl de andere benoemingen in één besluit 
(nr. 1) zijn geregeld6. Wellicht bestaat er verband met de op 20 april 1814 gevolgde 
regeling van de grenzen van beide gedeelten van Holland, die terug grijpt op de grens 
tussen Amstelland en Maasland van 1 juli 1810, toen Haarlem nog hoofdplaats was. 
Aangezien de grondwet van 1814 sprak van één provincie Holland met één 
Statencollege, deed zich al gauw de kwestie voor, of de Staten als vanouds in Den 
Haag zouden moeten vergaderen. In dat geval zou Haarlem een soort tweederangs 
hoofdplaats zijn geworden. Een provinciale adviescommissie stelde voor beurtelings 
in Haarlem en Den Haag te vergaderen en twee colleges voor het dagelijks bestuur te 
benoemen. De Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken, Roëll, voelde daar 
wegens de extra kosten weinig voor en wilde blijven vergaderen even als van 
ouds, in het daartoe bij onze Voorvaderen gebruikt gebouw, waarbij de gouverneurs 
beurtelings zouden kunnen presideren. De Raad van State onder de invloedrijke 
G. K. van Hogendorp ondersteunde echter de visie van de provinciale commissie: het 
afwisselend in Haarlem en Den Haag vergaderen onder leiding van de aldaar 
residerende gouverneur zou elke schijn van ongelijkwaardigheid vermijden. De 
Koning besliste 26 augustus 1814 conform het advies van de Raad van State7. 

4 C. W. van der Pot, Besluurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle 1949, 
p. 186. 

5 G . H . Kurtz, a.w. Vgl. ook H . T. Colenbrander, Gedenkstukken, deel 1813-1815. 
's-Gravenhage 1914, p. 509. 

6 A R A , archief Staatssecretarie 1813-1840 (SS), inv.nr. 14, exh. 6 april 1814 nrs. 1 en 17. 
7 A R A , archief SS., inv.nr. 38, exh. 26 augustus 1814 nr. 24. Vgl. ook de kanttekening van 

Willem I bij de ontwerp-grondwet van 1815 na de vereniging met België: waarom meer dan 
één Brabant en Vlaanderen en maar één Holland, geciteerd bij H . T. Colenbrander, Ontstaan 
der Grondwet, deel II. 's-Gravenhage 1909, p. 502. 
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In de Franstalige versie van het 
decreet van 29 april 1807 heeft 
Lodewijk Napoleon eigenhandig de 

aanduiding Amsterdam als 
hoofdstad van Amstelland gewijzigd 
in Harlem. 

Op 19 september 1814 zijn de Staten van Holland voor de eerste maal in Den Haag 
bijeen gekomen. Tijdens die vergadering werd een adres aan Willem I verzonden, 
waarin de instelling van twee colleges van Gedeputeerde Staten werd verzocht: het 
had de Staten weinig moeite gekost tot de noodzaak van twee colleges te concluderen, 
omdat de ondervinding zoo van vroegere als latere tijden het nut daarvan had 
aangetoond8. 
Het heeft er alle schijn van, dat Amsterdam in 1814 niet zwaar tilde aan het verlies 
van de zetel van het gewestelijk bestuur. Vleiend voor de stad was immers, dat zij in 
de grondwet van 1814 als hoofdstad van Nederland werd aangeduid. De regering 

8 Gedrukte notulen Staten van Holland, 19 september 1814. 
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vestigde zich overigens in Den Haag en na de vereniging met België afwisselend in 
Brussel en Den Haag. Voor Amsterdam was het veel kwalijker, dat de koophandel 
alle inspanningen van de Koning en veler verwachtingen ten spijt maar niet wilde 
herleven. Grote teleurstelling verwekte in 1824 's Konings onverwachte besluit de 
zetel van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Den Haag te vestigen (in 1831 
zou dit 'onrecht' worden hersteld). 

Het is dan ook niet zo verwonderlijk, dat Amsterdam in mei 1828, na de benoeming 
van gouverneur Van Tets tot minister van Financiën, een eerste poging deed de 
nieuw te benoemen gouverneur naar de oevers van het IJ te krijgen. In een adres aan 
de Koning dd. 16 mei 1828 wordt gememoreerd, dat Amsterdam al de residentie van 
vorst en hoge staatscolleges moet missen en wel de enige hoofdstad ter wereld zal zijn 
die niet tevens gewestelijke hoofdplaats is. De handel in de meest volkrijke stad van 
het Rijk eist een nauwe band met het provinciaal bestuur, dat nu in een verwijderde 
hoofdplaats is gevestigd. De economische situatie is ernstig: Amsterdam heeft te veel 
geleden, te veel mededinging moeten ondervinden. 
Van deze actie zijn lopende geruchten doorgedrongen tot het Haarlemse stadsbestuur, 
dat zich haastte reeds op 20 mei in een tegenadres de Koning deze voor Haarlem zoo 
hoogst gewigtige zaak onder ogen te brengen. Zullen de snode plannen van 
Amsterdam gelukken, dan zal Haarlem tot diepe staat van verval worden terug 
gebracht. Trouwens, voor de handel is verplaatsing van het provinciaal bestuur 
onnodig: in de 17e eeuw bloeide de handel van Amsterdam, terwijl het gewestelijk 
bestuur nog veel verder was verwijderd. De regering in Den Haag heeft beide adressen 
om advies gezonden naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland die - tijdelijk 
zonder vaste voorzitter - nogal in verwarring zijn gebracht en na een buitengewone 
vergadering zeer omzichtig hebben gereageerd, zij het in voor Amsterdam overwegend 
negatieve zin. De handel van die stad is, menen Gedeputeerden, door structurele 
oorzaken achter gebleven en niet door het gemis van bestuurscolleges. Voor 
de belangen van de handel heeft de gouverneur een gedelegeerd commissaris voor de 
in- en uitgaande rechten in Amsterdam aangesteld, die de meeste zaken zelf snel kan 
afdoen. Bovendien zijn de verkeersmiddelen tussen beide steden meenigvuldig. Door 
de hogere huishuur en zwaardere belastingen te Amsterdam zouden bij overplaatsing 
de salarissen van de provinciale bestuurders opgetrokken dienen te worden, aldus de 
voor hun beurs beduchte Gedeputeerden in een laatste argument, dat in Den Haag 
wel op waarde zal zijn geschat. Nadat ook Binnenlandse Zaken afwijzend had 
geadviseerd, is de zaak op 19 juni 1828 door de regering buiten beschikking 
gehouden'. 

Drie jaar later werd de kwestie opnieuw actueel. Dit keer is het de gouverneur, J. M . 
Baron van Tuyll van Serooskerken, die in een uitvoerige memorie pleit voor 
verplaatsing van het provinciaal bestuur naar Amsterdam. Van Tuyll merkt op, dat 
zijn aanwezigheid in die stad vaak nodig is: zo verbleven gouverneur en griffier in de 
onrustige maanden na de Belgische opstand vier maal, later twee maal per week in de 
hoofdstad om het contact te onderhouden met de vele autoriteiten daar. De 
provinciale administratie was in 1814 ook veel minder uitgebreid. De Kamer van 
Koophandel en ook andere instanties te Amsterdam zouden verplaatsing toejuichen. 
Alleen de burgemeester schijnt tegen te zijn, maar dat zal, aldus Van Tuyll, wel 
samenhangen met de regel dat men in zijn functie graag de eerste is in de plaats 
van inwoning. 

9 A R A , archief SS., inv.nr. 5750, exh. 7 juni 1832 La.R 15 geheim; Rijksarchief Haarlem 
(RAH), archief Provinciaal Bestuur vanaf 1814 (PB), notulen G.S. 2 juni 1828 nr. 1. 
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Binnenlandse Zaken is op deze memorie niet nader ingegaan, maar de gouverneur is 
erop terug gekomen in zijn geheim 'Jaarverslag' over 1831 aan de Koning, die de 
zaak vervolgens liet uitzoeken. Het advies van de minister van Nijverheid en 
Koloniën wijst erop, dat vanuit Amsterdam terzake nooit bezwaren zijn vernomen en 
dat er, mede gelet op de afdoende tegenargumenten van Gedeputeerde Staten in juni 
1828, ook thans geen termen aanwezig zijn voor inwilliging van Van Tuylls verzoek. 
Volgens oud-gouverneur Van Tets, sinds 1828 minister van Financiën, heeft een 14-
jarige ervaring hem geleerd, dat het streven van zijn opvolger geheel noodeloos, 
ondoelmatig, onstaatkundig, kostbaar zou zijn en dat de eisen aan stand, vermogen, 
bekwaamheid, beleid en voorzichtigheid voor een gouverneur in Amsterdam zo hoog 
zijn, dat men bezwaarlijk een daarvoor geschikt persoon zal kunnen vinden. H . J. van 
Doorn, minister van Binnenlandse Zaken, is in zijn advies nader ingegaan op kwestie 
van de openbare orde, die de regering in het begin van de jaren 1830 ook landelijk 
sterk bezig hield: een wekelijks bezoek van de gouverneur aan Amsterdam zal als 
regel wel voldoende zijn, meent hij. Ook op grond van de hogere kosten is Van 
Doorn afwijzend. Met alle Haagse heren tegen bleef ook dit keer de zaak onbepaald 
in advies'0. 

Begin 1840, met de grondwetsherziening en de definitieve scheiding in twee 
provincies Noord- en Zuid-Holland voor de deur, is het weer de stad Amsterdam 
geweest die een poging heeft gedaan Haarlem van het Gewestelijk Bestuur met al den 
aankleve van dien te beroven. In een adres aan de Koning dd. 24 februari 1840, 
waarvan Gedeputeerden een informatiekopie kregen mét verzoek om steun, wordt 
teruggegaan in de geschiedenis tot de jaren 1807 en 1814, in welke jaren Haarlem 
boven Amsterdam werd verkozen om redenen die het stadsbestuur ook anno 1840 
nog onbekend zijn. Vervolgens wordt gerefereerd aan vergeefse pogingen van 
Amsterdam de zetel van de Hoge Raad dan wel het provinciaal Gerechtshof te 
krijgen. Voor allerlei zaken zoals militie, registratie van akten e.d. moeten 
Amsterdammers nu naar Haarlem, wat ongerief met zich mee brengt. Bij verlies van 
het provinciaal bestuur zal Haarlem wel enig gering vertier moeten missen, maar de 
nieuwe snelle verbinding per spoor zal dit voor die stad compenseren". 
Dit laatste argument wordt in de onvermijdelijke Haarlemse reactie tégen Amsterdam 
gebruikt: de spoorweg heeft het ongerief juist zeer verminderd. Met innig leedwezen, 
zo stelt het ook ditmaal alert reagerende Haarlemse stadsbestuur in een adres dd. 29 
februari 1840, heeft Haarlem moeten vernemen dat een naburige stad haar poogt te 
beroven van de weldaden aan de vestiging van het provinciaal bestuur verbonden. De 
68 ambtenaren van de provincie hebben naast hun eigen vermogen ƒ 80.000 aan 
jaarwedden te verteren, de vele bezoekers zijn voor de logementhouders van groot 
gewigt (sic). Gezien de aanwezigheid van 4500 dadelijk bedeelden naast 2300 
personen die eenige ondersteuning krijgen - op een totale bevolking van circa 24.000 
- zou verlies van het provinciaal bestuur voor de stad een onherstelbare ramp 
betekenen12. 

10 A R A , archief SS., inv.nr. 5750, exh. 7 juni 1832 La.R 15 geheim en aantekening in de index 
geheim van 1832. 

11 R A H . , archief PB., bijlagen notulen G.S. 6 maart 1840 nr. 45. In 1827, 1834 en 1836 deed 
Amsterdam pogingen de zetel van het Hooggerechtshof (c.q. Hoge Raad) dan wel van het 
Provinciaal Gerechtshof te verkrijgen; de laatste poging ondersteund door G.S. van Noord-
Holland (notulen G.S. 21 september 1837 nr. 32). 

12 R A H , archief PB, bijlagen notulen G.S. 12 maart 1840 nr. 40. Najaar 1840 heeft de 
burgemeester van Haarlem, De Bruyn Kops, bij de Secretaris van Staat, Van Doorn, gepleit 
voor Haarlem: A R A , archief SS, inv.nr. 6044, nr. 556 K. 
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De Gedeputeerden hebben de kopieën van beide adressen aan de Koning voor 
kennisgeving aangenomen en er niet verder op gereageerd. Curieus is de aantekening 
in potlood op het Amsterdamse adres: rondzenden voor 1 dag (—), niet aan den Hr. 
v. hennep, met wie het in de hoofdstad wonende G.S. lid D. J. van Lennep is 
bedoeld. Als bijna een jaar later, in januari 1841, Amsterdam bij de Gedeputeerden 
informeert naar hun reactie, krijgt de stad koeltjes ten antwoord, dat G.S. van het 
stuk hebben kennis genomen, door de regering terzake nog niet zijn gehoord en dat 
het minder gepast moet worden geacht eigener beweging bij Den Haag op een besluit 
aan te dringen. 
Die Haagse regering had de zaak intussen wel grondig laten uitzoeken: stukken uit 
1828 en 1831 werden uit de archieven gelicht en bij de besluitvorming betrokken. 
Binnenlandse Zaken refereert in een advies van 21 mei 1840 ook nog aan het oproer 
te Amsterdam in 1835, naar aanleiding waarvan wel is betoogd, dat dit oproer bij 
vestiging van het provinciaal bestuur in de hoofdstad niet zou zijn voorgevallen. Op 
1 juli 1840 heeft de Koning de kwestie mondeling met zijn minister van Binnenlandse 
Zaken doorgenomen, maar een beslissing is toen uitgesteld tot na den afloop dei-
dubbele vergadering13. 
Dit laatste slaat op de dubbele vergadering der Staten-Generaal ter bespreking van de 
nieuwe grondwet van 1840, waarbij ondermeer de splitsing van de provincie Holland 
is geregeld. Bij die gelegenheid heeft Haarlem in de controverse met Amsterdam 
onverwachte steun gekregen vanuit West-Friesland, waar men beducht was voor de 
overmagt van Amsterdam in de verkleinde provincie. Westfriese rekesten aan de 
Tweede Kamer, voorjaar 1840, wensten primair handhaving van de ene provincie 
Holland. Mocht scheiding onvermijdelijk zijn, dan was herstel van het oude 
Noorderkwartier van vóór 1795 te prefereren. Mocht dit ook niet doorgaan, dan 
diende te worden bepaald dat de zetel van het provinciaal gouvernement nimmer 
naar de hoofdstad des Rijks mag worden overgebracht. 
De splitsing van Holland kwam er echter met ruime meerderheid door14. Het werd 
nu mogelijk ook in Noord-Holland een provinciaal gerechtshof te vestigen, waarvoor 
Amsterdam werd aangewezen. Ook aan een tweede grief van Amsterdam werd 
tegemoet gekomen: Financiën maakte geen bezwaar tegen de overbrenging van het 
zgn. Bureau van het Buitengewoon Zegel naar de hoofdstad. Daarmee was de koek 
echter wel op. De regering besloot uiteindelijk in augustus 1841, dat er gezien deze 
voor Amsterdam gunstige ontwikkelingen geen reden meer bestond ook nog eens het 
provinciaal bestuur naar die stad te verplaatsen15. Aldus kon Haarlem zich verheugen 
in het ongestoorde genot van de nabijheid van het provinciaal bestuur met al den 
aankleve van dien. 

13 A R A , archief Kabinet des Konings (KdK), inv.nr. 51, exh. 11 augustus 1841 nr. 253. 
14 Zie over de splitsing van Holland in 1840 ook het artikel van D. Vis, 'De geboorte van 

Noordholland', in het tijdschrift Noord-Holland 1956, p. 6-11. 
15 A R A , archief K d K , inv.nr. 51, exh. 11 augustus 1841 nr. 253. 
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W. C. H . Machen (1860-1935), de eerste geschiedschrijver 
van Warmond 

A. G. van der Steur 

William Charlemagne Henri Machen (spreek uit 
Masjèn) behoorde tot dezelfde generatie lokale 
amateur-historici als de Noordwijkse bakker 
J. Kloos (1860-1938), de Woubrugse veldwachter 
O. C. van Hemessen (1854-1937) en de Alphense 
onderwijzer W. C. M . Regt (1867-1938), maar in 
tegenstelling tot deze drie is er over de persoon 
Machen niet veel bekend. Over Kloos, Van 
Hemessen en Regt verschenen necrologieën in 
o.m. het Leids Jaarboekje maar over Machens 
leven en werk werd nimmer iets gepubliceerd1. 
Dit werkt natuurlijk in de hand dat er onjuiste 
verhalen de ronde gaan doen, zoals bijvoorbeeld 
de foutieve vermelding in het overigens voor
treffelijke artikel van J. L. van der Gouw, 'De 
geschiedenis en de amateur' (in Zuid-Holland) uit 
19692, waar Machen als Warmondse arts ten 
tonele wordt gevoerd. In deze leemte wil ik thans 
trachten te voorzien, te meer daar ik eigen 
ervaring de grote interesse van Drs. J. Fox ken 
voor de beoefenaars van de Zuidhollandse 
historie. 
Daar ik mij nu al vele jaren bezighoud met de 
historie van het dorp Warmond, ben ik uiteraard 
veel van het werk van mijn voorganger op het 
spoor gekomen. Het bezwaar dat ik Machen niet 
zelf gekend heb (tussen het overlijden van 
Machen en mijn geboorte liggen drie jaar), wordt 
enigszins gecompenseerd door in de loop der 
jaren ontvangen informatie van personen die hem 
wel persoonlijk hebben gekend3. Van groot belang 
was eveneens het feit dat ik in 1968-1969 in de 
gelegenheid was de schriftelijke nalatenschap van 
Machen te ordenen, toen deze door de familie in 
bruikleen werd gegeven aan de Gemeentelijke 
Archiefdienst te Leiden. 

W. C. H. Machen werd op 3 juni 1860 te 
Warmond, op huize Leevliet, geboren als de 
eerste zoon en het tweede kind van de r.k. 
Warmondse arts Cornelius Hendricus Carolus 
Machen (1830-1901) en Maria Christina Reese 
(1827-1902)4. Vader Machen was in 1856, op 26-
jarige leeftijd, van Schipluiden naar Warmond 
gekomen, was kort daarop gehuwd en zou zijn 
gehele leven de dorpsdokter van Warmond 
blijven. Hij had een grote culturele belangstelling 
en ook organisatorische gaven, zodat hij al 
spoedig een uiterst belangrijke rol in de dorps
samenleving zou gaan vervullen5. Daarnaast was 
hij een der eersten die in Warmond de bloem-

*V Getrouwd, 29 Uetouer IÖÖÖ: 
W I L L I A M C H . II. M A C H E N 

en 
H E N P J E T T E A . G . M . P H . M A C H E N . 

T o t K t o , OMo, 
Noord-Arnerika. 

Afb. 1 Huwelijksadvertentie, 1888. 

bollenteelt introduceerde en ook daadwerkelijk 
beoefende. 
De kleine Willy, zoals W. C. H . Machen 
genoemd werd, groeide op in Warmond en 
bezocht van zijn 14e tot zijn 19e jaar het 
gymnasium te Katwijk aan de Rijn. Uit de door 
hem nagelaten papieren blijkt dat hij al zeer jong 
interesse had voor genealogie en heraldiek en op 
dit gebied tal van aantekeningen maakte. Op 

1 Ook in de Leidse dagbladen verscheen na zijn dood 
geen levensbericht. De reden van het ontbreken van 
een necrologie in het Leids Jaarboekje is niet 
bekend. In de redactienotulen wordt Machens naam 
niet genoemd (vriendelijke mededeling Drs. R. E. O. 
Ekkart). Een kort artikel over W. C. H . Machen, van 
de hand van ondergetekende, is thans ter perse voor 
het eerste deel van het Biografisch Woordenboek van 
Nederland. 

2 J. L. van der Gouw, 'De geschiedenis en de amateur,' 
in: Verslag over het jaar 1969 gedaan door 
Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van 
Zuid-Holland, blz. 13-43, vnl. blz. 28. 

3 Ik denk in de eerste plaats aan de Warmondse 
kolenhandelaar W. J. C. Schouten, enkele jaren 
geleden overleden, een man met een grote interesse 
voor de Warmondse geschiedenis en een goed 
geheugen voor zaken die hij - soms vele jaren eerder 
- van iemand had vernomen. Veel van Schoutens 
kennis was afkomstig van W. C. H . Machen, direct, 
of indirect via Schoutens vader, want Machen kwam 
veel bij de familie Schouten thuis. Andere informaties 
mocht ik in de loop der jaren ontvangen van 
Machens nichten, de dames M . J. C. A . en 
J. H . C. Machen te Warmond, van mijn grootvader 
Alb. Oudshoorn te Warmond en van Gerard 
Halwasse, genealoog en heraldicus te 's-Gravenhage. 
De dames Machen distantieerden zich van de 
mededelingen van Schouten. 

4 Zij was een officiersdochter, geboren te Vledder. 
5 Vgl. M . Machen, 'Dokter C. H . C. Machen, genees

heer te Warmond', in: Leids Jaarboekje 1957 blz. 145-
149; T. T. Bokma e.a. 'Warmond in de negentiende 
eeuw', blz. 77-126 in: A . G . van der Steur (red.), 
Heeren en Bueren, bijdragen tot de geschiedenis van 
Warmond. Den Haag 1969. 
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twintigjarige leeftijd, in 1880, begon hij een 
medicijnenstudie in Leiden, kennelijk met de 
bedoeling in zijn vaders voetsporen te treden6. Na 
enkele jaren gaf hij deze studie echter op en in 
1885, hij was toen 25 jaar, vertrok hij met zijn 
oud-oom Henri Ph. L. Machen naar Amerika, 
waarheen toen reeds enkele andere familieleden 
geëmigreerd waren. Hij was in Amerika als 
vertegenwoordiger van het bloembollenbedrijf van 
zijn vader en broers werkzaam en ontmoette daar 
opnieuw zijn achternicht Henriëtte Agatha 
Wilhelmine Marie Philimène 7 Machen, geboren 
Cleveland (Ohio) 29-9-18568, waarmee hij op 29 
oktober 1888 in Toledo (Ohio) in het huwelijk 
trad. In 1889 werd, ook nog in Amerika, hun 
eerste kind Harrie geboren, maar het jaar erop, in 
juli 1890 keerde hij met vrouw en kind terug uit 
Toledo naar Nederland en vestigde zich weer te 
Warmond. Daar werden nog twee kinderen 
geboren: Alex in 1892 en Mary in 1894'. Tussen 
1890 en 1896 woonde hij op Zorgvliet te 
Warmond, van 1896 tot 1903 op de fraaie 18e-
eeuwse buitenplaats Middendorp aan de Leede 
(zie afb. 2). 

Volgens de verhalen die in het dorp de ronde 
deden was zijn echtgenote invalide en volstrekt 
niet onbemiddeld. Het zal dan ook dankzij haar 
dollars10 zijn geweest dat zij zich de bewoning van 
Middendorp konden permitteren, dat hij een 
tamelijk belangrijke bibliotheek en handschriften
verzameling kon aanleggen, dat hij vennoot 
en procuratiehouder kon worden van de 
Rijnlandsche Bank te Leiden en dat hij tenslotte, 
zo vertelden verschillende waarnemers mij, een 
groot aantal vriendinnen kon onderhouden. 

Het was in het negentiende-eeuwse Warmond 
traditie om bij belangrijke gebeurtenissen een 
historische optocht te organiseren. Het 
middelpunt van deze feestelijkheden was steeds 
vader C. H. C. Machen, de dorpsdokter. Ook in 
1898, ter gelegenheid van de inhuldiging van 
Koningin Wilhelmina, werd een optocht 
georganiseerd en dokter Machen verzocht zijn 
zoon Willy en de Warmondse bovenmeester 
Cornelis Lugthart of zij een 'historisch overzicht' 
van de Warmondse geschiedenis wilden maken 
om dat aan het programma van de optocht te 
kunnen toevoegen". Dit geschiedde en het 
programma was, mede door deze toevoeging, in 
enkele uren uitverkocht12. Het was weer dokter 
Machen die naar aanleiding van dit succes de 
twee auteurs voorstelde een meer uitvoerige 

beschrijving van de Warmondse geschiedenis te 
gaan voorbereiden. Het gevolg was dat Machen 
en Lugthart enkele jaren aan dit project werkten; 
zo schreef Lughthart onder meer een hoofdstuk 
over het onderwijs te Warmond, uiteraard zijn 
specialiteit13. 
In 1903 voltrok zich de grote debacle in Machens 
leven. De Leidse bankinstelling waarvan hij 
vennoot was, werd op 7 augustus 1903 bij vonnis 
van de Arrondissements Rechtbank 
's-Gravenhage in staat van faillissement 
verklaard14. Machen verloor hierbij zijn kapitaal 
en zijn levensomstandigheden werden van royaal 
tot bekrompen. Middendorp moest worden 
verlaten, het gezin vestigde zich in een kleiner 
huis in Warmond 1 5 en zijn bibliotheek en 

6 J. E. Kroon, Album Sludiosorum Academiae 
Lugduno-Batavae 1875-1925. Leiden (1925) kolom 
35. 

7 Deze voornamen geeft o.m. de geboorteakte van hun 
dochter in 1894. De overlijdensakte geeft haar voor
namen als Henriëtte Agathe Wilhelmina Philomène 
Maria. De huwelijksadvertentie geeft haar voorletters 
als Henriëtte A . G . M . Ph.! De huwelijksakte zelf 
spreekt over Harriet A. Machen. 

8 Als dochter van Henri Philippe Louis Machen en 
Wilhelmina Adriana van der Sanden. 

9 Constant Henri Charlemagne Machen, geb. Toledo 
(Ohio) 6-9-1889; Alexis Marius Augustinus Machen, 
geb. Warmond 25-5-1892; Mary Willy Helen Harriet 
Josepha Machen, geb. Warmond 20-3-1894. 

10 Mevrouw Machen - Machen zou uit Amerika een 
bruidschat van ƒ 400.000,— hebben meegebracht, 
med. W. J. C. Schouten. 

11 Vgl. collectie W. C. H . Machen nrs. 1 en 203. 
12 W. C. H . Machen in het voorbericht van Warmond 

Voorheen en Thans deel I. 
13 Dit hoofdstuk in manuscript: Collectie W. C. H . 

Machen nr. 51. Ook schreef Lugthart het hoofdstuk 
'Warmond in en vooral op het einde der middel
eeuwen', collectie W. C. H . Machen nr. 23. Zie ook 
het voorbericht in Warmond Voorheen en Thans 
deel I. 

14 De mededeling werd o.m. ingeschreven in het Leidse 
bevolkingsregister bij het gezin Heintz, Machens 
mede-vennoot, Nieuwe Rijn 12. Heintz was naast 
directeur van deze firma ook collecteur van de staats
loterij. Het faillissement eindigde 5 april 1904 
(Vriendelijke mededeling M r W. Downer). 

15 In 1905 woonde hij Westeinde 129a te Warmond. 
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Afb. 2 De 18-eeuwse buitenplaats gezin Machen van 1896 tot 1903 
Middendorp aan de Leede, waar het woonde. 

verzameling werden in april 1904 in Den Haag 
verkocht16. 
Machen trad daarop in dienst van de Rijks
verzekeringsbank als 'agent in algemene dienst' en 
moest daardoor Warmond verlaten. Tengevolge 
van overplaatsingen woonde het gezin Machen 
tussen 1905 en 1921 achtereenvolgens in 
Roermond, Maastricht, Nijmegen, Tiel, 
Rotterdam en Amsterdam. In 1915 werd hij 
eervol ontslagen en in 1918 om gezondheids
redenen (astma) vervroegd gepensioneerd. In 1921 
keerde hij terug naar zijn geliefde Warmond waar 
hij tot zijn overlijden in 1935 zou blijven wonen, 
in een klein huis aan de Melmansdam, vlak bij de 
buitenplaats Middendorp. 

In de jaren van Machens verblijf buiten Warmond 
bleef het werk van de dorpsgeschiedenis liggen, 
als was hij er wel incidenteel mee bezig. Zo is er 
bijvoorbeeld uit 1916 een briefje van hem 
bewaard, gericht aan de burgemeester van 
Warmond1 7 waarbij hij stukken uit het archief ter 
inzage vraagt daar hij, wegens slechte gezondheid 
tijdelijk bij zijn zusters in Warmond logeert. Hij 

schrijft onder meer dat hij werkt aan een soort 
kroniek over het dorp, maar voegt daaraan toe Ik 
ben daar echter op lange na nog niet mede 
gereed. 

16 Catalogue d'une colleclion importante de livres 
anciens et modernes, belles lettres, sciences exactes, 
histoire générale et histoire des Pays-Bas, généalogie, 
héraldique, ordres de chevalerie, armoiriaux, sceaux, 
numismatique (parmi lesquels plusieurs manuscripts 
généalogiques) formant les bibliothèques de 
M. W. C. Machen de Warmond et de M. Paul de 
Lewedow d'Anvers. La Haye - Leyde, Meyer & 
George Elte 1904. Aanwezig Bibliotheek 
Gemeentelijke Archiefdienst Leiden nr. 89280 p. 
in 1915 en 1916 was hij in onderhandeling met het 
Algemeen Rijksarchief en met de Gemeentelijke 
Archiefdienst Leiden over de verkoop van archivalia 
en prenten. In 1922 schonk hij stukken betr. Noord-
Holland aan het Rijksarchief in Noord-Holland. Of 
dit nog stukken waren die buiten de verkoop in 1904 
waren gebleven of stukken die hij sedertdien verwierf 
is niet bekend. 

17 Gemeentearchief Warmond, Ingekomen stukken 
1916, dd. 11-12-1916. 
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Vanaf 1921 zou de dan gepensioneerde en weer 
in Warmond wonende Machen zijn onderzoek 
naar de geschiedenis van Warmond met volle 
kracht hervatten. Lugthart was inmiddels 
overleden, maar Machen beschikte nog over alle 
aantekeningen en concepten. A l spoedig begon 
toen echter de lijdensweg van het uitgeven. 
In augustus 1923 vroeg hij de gemeente om 
ƒ 500,— subsidie voor de uitgave van zijn boek 
over Warmond. B. en W. antwoordden dat zij 
niet competent waren om Machens werk naar 
waarde te schatten en vroegen de auteur het 
oordeel over te leggen van een derde die op 
geschiedkundig gebied eveneens een persoon van 
naam w 1 8. Ondanks het vleiende eveneens in de 
brief van B. en W. ergerde Machen zich danig en 
deelde mee niet van plan te zijn een soort 
getuigschrift te overleggen. Wel bood hij zijn 
manuscript ter lezing aan B. en W. aan". In de 
raadsvergadering van 16 augustus werd het 
subsidieverzoek behandeld met een negatief 
advies van B. en W. Er werd besloten de zaak aan 
te houden om te zien wat particulieren zouden 
doen20, maar de zaak kwam niet meer terug in de 
Raad en Machen trok hieruit de conclusie dat de 
van de gemeente geen steun te verwachten viel. 

In hetzelfde jaar 1923 voltooide Machen, in 
opdracht van de Warmondse jachthaven-eigenaar 
en wethouder Alb. Oudshoorn, grootvader van de 
schrijver van dit artikel, een genealogie van diens 
geslacht, bewaard gebleven in een fraai 
geïllustreerd handschrift in Machens hand, onder 
de titel Stamboom van het geslacht Outshoorn 
vanaf 1293, bewerkt door W. C. H. Machen en 
verlucht door A. M. A. Machen, 1923, waarin hij, 
volgens moderne maatstaven vruchteloos, 
probeert de afstamming van het Warmondse 
middenstandersgeslacht Oudshoorn te bewijzen 
uit de oude Heeren van Outshoorn. Belangrijker 
zijn de opmerkingen die bewijzen dat Machen 
goed bekend was met de door hem beschreven 
personen. Zo vertelt hij over Elizabeth 
Oudshoorn (* 1802) dat zij vóór haar huwelijk 
in 1827 verloofd was geweest met Diert Jansz van 
der Wilk doch deze blijkbaar in zijn jeugd een 
jaloersch en niet al te ridderlijk man gaf haar de 
bons omdat toen zij eens met haar zuster Bartha 
het Warmonder Hek passeerde, de beide meisjes 
die van een opvallende schoonheid waren, door 
eenige Leidsche studenten die zich daar 
vermaakten, waren gekust geworden. En over 
mijn betovergrootmoeder Catharina Hendrika 

Oudshoorn-van Starkenburg (f 1890): Zij was een 
mooie vrouw, ik zie haar in den geest nog voor 
mij, haar oudsten zoon en nog meer haar jongste 
dochter Cornelia geleken sprekend op haar, 
trouwens Maria of Ma was ook een mooi meisje. 
Over deze dochter Cornelia tenslotte: Dit lieve 
zachtzinnige mooie meisje is een school- en speel
kameraadje van den schrijver dezer généalogie 
geweest en huwde toen zij 22 jaar was met een 
anderen schoolkameraad. 
Het verhaal dat de heer Schouten mij vertelde, 
dat Machen na het geld van opdrachtgever 
Oudshoorn ontvangen te hebben, spoorslags naar 
een show van Josephine Baker trok, past zeer 
goed bij bovenstaande ontboezemingen. 
In het Oudheidkundig Jaarboek van 1924 
publiceerde Machen een klein artikeltje onder de 
titel 'Jan Steen te Warmond' (zie Bibliografie, 
bijlage I), waarin hij bekend maakte dat Jan Steen 
te Warmond heeft gewoond, een en ander als 
reactie op een artikel van Prof. W. Martin die in 
1922 de vondst van W. J. J. C. Bijleveld, dat het 
Kasteel op de Hoenderhof van Jan Steen het huis 
Oud-Teijlingen te Warmond was, had 
gepubliceerd. 

Hoofdzaak bleef echter voor Machen de uitgave 
van zijn dorpsgeschiedenis. Een tweede poging 
deed hij in 1926. Hij verspreidde toen een 
prospectus21 waarin werd aangekondigd dat onder 
de titel Warmond Voorheen en Thans een 
boekwerk zou verschijnen in 30 a 40 
maandelijkse afleveringen van 16ad 
aflevering. De prijs per aflevering zou ƒ 0,75 zijn. 
Het gehele werk werd dus begroot op ca 600 
bladzijden en zou ca ƒ 30,— gaan kosten. De 
intekening hierop werd echter geen succes en de 
uitgave heeft niet plaats gevonden22. 
Enkele maanden later, op 3 maart 1927, deed 
Machen een derde poging om tot uitgave te 
komen. Hij richtte opnieuw een verzoek om 
subsidie aan de gemeenteraad van Warmond 2 3 

18 Idem, Ingekomen en uitgegane stukken 1923. 
19 Idem, Ingekomen stukken 1923. 
20 Idem, Raadsnotulen 16-8-1923. 
21 Collectie W. C. H . Machen nr. 2. 
22 Slechts één gedrukte proefbladzijde van de inleiding 

is van deze poging overgebleven: Collectie W. C. H . 
Machen nr. 2. 

23 Gemeentearchief Warmond, Ingekomen stukken 
1927. 
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Afb. 3 W. C. H . Machen op 
middelbare leeftijd (foto: André 
Schreurs, 's-Hertogenbosch-Breda). 

waarin hij eerst de mislukte poging van 1923 
memoreerde, daarna mededeelde dat hij in 1926 
had getracht op eigen risico tot uitgave over te 
gaan, maar dat voor de benodigde ƒ 6.000,— het 
aantal intekenaren te gering was. Hij heeft daarna, 
zo schreef hij, het manuscript, groot 480 folio 
vellen, aan Prof. P. J. Blok laten lezen, die 
meedeelde het geheel te uitgebreid te achten voor 
publikatie en hem had aangeraden het manuscript 
te schenken aan de Maatschappij voor Letter
kunde en enkele kleine delen te publiceren in het 
Leids Jaarboekje of elders. Omdat dit de 
Warmonders niet veel wijzer zou maken over de 
dorpsgeschiedenis, en dit ook wel heel lang zou 
gaan duren, voelde Machen hier niet voor en 
stelde nu voor deze kleinere delen niet in 
periodieken te laten verschijnen maar deze 
stukken afzonderlijk uit te geven. Voor het eerste 
stuk zou ƒ 500,— subsidie nodig zijn. In een brief 
aan B. en W. van 10 maart 192724 lichtte Machen 
dit verzoek nog toe: Wanneer nu iemand een 
groot deel van zijn leven heeft besteed om zulk 

een werk samen te stellen, doch persoonlijk niet 
finantieel bij machte is zulk een werk te doen 
drukken, dan ligt het mijns inziens op den weg 
der plaatselijke overheid hem hierin ter hulpe te 
komen. 
Warmonds burgemeester Schölvinck en 
wethouder Oudshoorn gingen naar aanleiding 
hiervan op bezoek bij Prof. Blok en vernamen dat 
deze het werk voor Warmond van belang achtte, 
zoowel uit een historisch als geschiedkundig 
oogpunt^). B. en W. stelden daarop de raad voor 
om de gevraagde ƒ 500,— te subsidiëren. Dankzij 
een warm pleidooi van wethouder Alb. 
Oudshoorn25 ging de raad met 4 tegen 2 stemmen 
met het voorstel van B. en W. akkoord26. 
Uit het prospectus27 blijkt dat de omvang van de 
serie Warmond Voorheen en Thans nu geschat 
werd op zeven of acht delen. Het eerste deel zou 
de geschiedenis van de dorpskerk behandelen. 
Daarna zal volgen de Algemene Dorps
geschiedenis, dan de voormalige Ridderhofsteden, 
daarna de voormalige Ambachts- Vrijheren van 
Warmond, de beide Kloosters, Warmond in de 
16e, 17e en 18e eeuw, Warmond onder de 
Fransche Revolutie, een en ander over de 
Remonstranten en de Rederijkerskamer, de 
Polders en Polderbesturen enz. en eindelijk 
het Warmond van Thans. 
Eindelijk, in juli 1927, verscheen bij de N.V. 
Drukkerij C. de Bink & Zoon te Leiden 
Warmond Voorheen en Thans, De Ruïne van 
Warmond ofwel De Geschiedenis der Oude Sint-
Matthijs Kerk, met afbeeldingen naar oude 
prenten en teekeningen van Alexis Machen, door 
Wm. C. H. Machen, een gebonden boek van 164 
pagina's dat ƒ 2,50 kostte. Prof. Blok schreef een 
voorwoord waarin hij onder meer zegt: 'Zonder 
voor alle uitspraken en meeningen van den 
schrijver borg te willen staan spreek ik gaarne als 
mijn overtuiging uit, dat het werk aan redelijke 
eischen van nauwgezetheid en historischen zin 
voldoet. Ik wensch het een goed suces toe'. 

24 Als noot 23. 
25 Als historisch geïnteresseerd kleinzoon doet het goed 

zo iets te kunnen vermelden! 
26 Gemeentearchief Warmond, Raadsnotulen; Couranten

verslag van deze vergadering: Collectie W. C. H . 
Machen nr. 218. 

27 Onder meer aanwezig in Gemeentelijke Archiefdienst 
Leiden, Bibliotheek nr. 85460 pf. 
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Het werk bevat vele, toen geheel onbekende, 
gegevens over de kerk en vooral over de pastoors 
en predikanten van deze kerk, maar het is hier en 
daar wel eens wat weinig exact, fragmentarisch 
van opzet en ook het taalgebruik laat wel iets te 
wensen over. Het bevat daarnaast enkele zeer 
subjectieve loftuigingen op de r.k. kerk en ook 
een aantal passages die aantonen dat de bijna 
zeventig-jarige auteur niet op goede voet stond 
met de jongere generatie. Het boek werd hier en 
daar vriendelijk gerecenseerd28. In het dorp zelf 
rezen enkele bezwaren tegen de anti-protestantse 
uitingen van de auteur. In een niet gepubliceerd 
'Woord vooraf voor een tweede deel29 zegt 
Machen hierover: Het schijnt dat mijn 
protestantse vrienden en dorpsgenoten de door 
mij uitgesproken meeningen, vooral die in 
verband met de voormalige vicariegoederen (blz. 
101) en de erfpachten (blz. 42) hebben opgevat als 
een hatelijkheid mijnerzijds aan het adres der 
Hervormden in het algemeen en aan die van 
Warmond in het bizonder; en bovendien nog alsof 
ik zoo geschreven zou hebben om bij de Roomsch-
Katholieken in het gevlei te komen. Ik heb steeds 
in de meening verkeerd, dat men mij zoo wel voor 
het eerste als het laatste beter kende. Men was 
ook van gedachte, dat ik mijn eigen meeningen 
omtrent personen en zaken niet had moeten 
uiten, doch 'neutraal blijven'. Omtrent dat laatste 
het volgende: Wat is neutraal? Voor mij in de 
meeste gevallen niets meer dan een woord, een 
klank. Bij het beschrijven van personen en zaken 
zou alleen 'hij' een geheel neutraal standpunt 
kunnen innemen, die omtrent alles onverschillig 
zou zijn en geheel geen eigen mening zou 
bezitten of deze ten gerieve van deze of gene zou 
verzwijgen. Zoo iemand zal wel nergens worden 
gevonden. Elke schrijver en elke onderwijzer legt 
in zijn geschriften of in zijn onderwijs een deel 
van zichzelf, van zijn opvatting, van zijn kennis, 
van zijn hoop en verwachting. Wanneer nu eens 
in de geschiedenis van Warmond de moord door 
Balthazar Gerards op Prins Willem van Oranje 
gepleegd te pas kwam, zou ik die dan 
stilzwijgend moeten voorbijgaan en niet afkeuren, 
omdat ik Katholiek ben? Of als iemand van de 
staatsche partij iets gedaan heeft wat naar onze 
hedendaagsche begrippen van recht en billijkheid 
niet door den beugel kan, is het mij dan niet 
geoorloofd dien daad af te keuren omdat ik 
Oranje en Koningsgezind ben? Dat kan men toch 
van een redelijk mensch niet verwachten? Ik ben 
nooit gewoon geweest mijn meening onder stoelen 

of banken te steken en doe dat ook in dit werk 
niet. Voor alles ben ik Warmonder en nog wel in 
dit geval Warmonds geschiedschrijver. Wat door 
mij wordt vermeld of aangehaald berust op 
waarheid en oorspronkelijke gegevens of 
oorkonden. Wij bezitten tegenwoordig een meer 
onbevangen kijk op de gebeurtenissen van 
vroegere tijden en mogen gerust, rekening 
houdende met den geest dier tijden, zoowel over 
personen als zaken een oordeel vellen, en 
behoeven ons niet uitsluitend op hun standpunt of 
naar hun denkwijze te stellen. Want deden wij 
dat, dan zouden wij vanzelf alles moeten goed of 
afkeuren gelijk zij het deden. Men zal dus ook in 
dit en volgende deelen mijn persoonlijke meening 
geuit vinden over personen en feiten naar den 
indruk, dien ik ervan kreeg. Dat wil echter 
volstrekt niet zeggen dat mijne opvatting de juiste 
moet zijn, ik heb de wijsheid niet in pacht, maar 
schaam mij niet voor mijn gevoelens uit te 
komen. 
Het is opvallend dat Machen, in tegenstelling tot 
de meeste amateur-genealogen en -historici, zich 
vooral met middeleeuwse geslachten bezighield. 
Betreffende Warmondse middeleeuwse geslachten 
als Van den Woude, Van Alkemade en Van 
Teylingen verzamelde hij veel materiaal en bezat 
hij veel kennis30. Naar aanleiding van een studie 
van H. G. A. Obreen over de geslachten Van 
Teylingen en Brederode publiceerde Machen in 
De Nederlandsche Leeuw van 1927 enkele 
opmerkingen (zie Bibliografie, bijlage I), maar 
veel van zijn kennis bleef ongepubliceerd. 

In 1931, vier jaar nadat de eerste aflevering van 
Warmond Voorheen en Thans was verschenen, 
verscheen een tweede aflevering onder de titel: 
Warmond Voorheen en Thans, tweede deel, de 
voormalige ridderhofstede te Warmond, nu 
zonder uitgever maar gedrukt bij 'N.V. De 
Leidsche Courant' te Leiden. De omvang van dit 
deel was 74 pagina's, met enkele fotopagina's. In 
het voorbericht deelt de auteur mee dat de tweede 
afdeling van het eerste deel van Warmond 
Voorheen en Thans nog steeds op uitgave wacht 

28 De Nederlandsche Leeuw 45 (1927) 378; Historisch 
Tijdschrift 1930 blz. 78; Hel Vaderland 4-8-1927', 
avondblad B. 

29 Collectie W. C. H . Machen nr. 6. 
30 Dit komt onder meer tot uiting in de nummers 1 en 

73-102 van de Collectie W. C. H . Machen. 
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Zoojuist verschenen: 

Mei een inleiding en aanbeveling 
van Prof. Dr. P. j . B L O K 

Prijs gebonden f 2,50 
Ook in den Boekhandel verkrijgt). 

Afb. 4 Aankondiging van het eerste 
deel van Warmond Voorheen en 
Thans, 1927. 

en dat hij hoopt dat het gemeentebestuur van 
Warmond de uitgave hiervan nog eens mogelijk 
zal maken. Voorts dat het tweede deel uit drie 
afdelingen bestaat: 1. Het stienhuys tot 
Warmonde en het huis Oud-Teylinghe of 
Lochorst, 2. Oud-Alkemade en de Hofstede Oud-
Endepoel, en 3. de Woning der Heeren van 
Warmond benevens de Hofsteden Oostergeest en 
Henmeer of Oostwoud, waarvan hij de eerste 
aflevering nu in het licht geeft, mogelijk geworden 
door de financiële hulp van eenige heeren. Op de 
titelbladzijde zal dus kennelijk een n achter 
ridderhofstede weggevallen zijn, waardoor deze 
titel verklaard kan worden als de titel die voor 
alle drie de afdelingen van het tweede deel 
bedoeld was. 
Deze eerste aflevering van het tweede deel bevat 
de beschrijving van het oude slot Teylingen - het 
zogenaamde stienhuys van Dirc van Teilinghe -
en van het latere kasteel Oud-Teylingen of 

Lokhorst, beide doorweven met veel 
genealogische bijzonderheden betreffende de 
eigenaars en aanverwante geslachten. In de 
bijlagen wordt iets meegedeeld over Jan Steen en 
diens verblijf te Warmond. 
Het boek had een kleinere oplaag dan het eerste 
deel en verscheen ingenaaid. Het werd uitgebreid 
besproken door de Alphense historicus W. C. M . 
Regt in De Leidsche Courant en aangekondigd in 
De Nederlandsche Leeuw door J. C. van der 
Loos 3 1. 
Eind 1931 waren er dus twee afleveringen van het 
werk Warmond Voorheen en Thans verschenen: 
de eerste aflevering van het eerste deel en de 
eerste aflevering van het tweede deel. Dit zou 
alles blijven wat van dit grote werk in druk zou 
verschijnen. De boeken werden slecht verkocht, 
het tweede nog slechter dan het eerste, en 
ondanks de subsidie en giften schrijft Machen in 
1935 hierover: beide uitgaven zijn een grote strop 
voor mij geworden12. 
Op 4 mei 1935, kort voor zijn overlijden, deelde 
Machen in een waarschijnlijk niet verzonden en 
door blindheid van de schrijver moeilijk leesbare 
brief aan de Warmondse pastoor mee, wat hij tot 
dusver had geschreven. Behalve de twee gedrukte 
afleveringen waren volgens zijn opgave de 
volgende onderdelen gereed: De ambachtsheeren 
en latere vrijheeren van Warmond; Het huis te 
Warmond, Het huis Oud-Alkemade; De oude 
generaties van het geslacht van Alkemade; De 
oude generaties der heren van Naaldwijk; De 
natuurlijke kinderen in de middeleeuwen in het 
algemeen en die der Holl. graven in het bijzonder; 
Het geslacht Van Grieken; Gerrit van Velzen; 
Warmond in de 17e en 18e eeuw. Aan deze 
opsomming voegt Machen toe: Nog schreef ik in 
3 folio registers de geschiedenis der dorps-
regeering van Warmond van 1600 tot nu toe, de 
criminele rechtbank en ten slotte de hofstede 
Oostergeest, Oud-Endepoel en Hemmeer". 
De opzet van het werk over Warmond, waaraan 
tussen 1898 en 1935 door twee auteurs is 
gewerkt, is door allerlei omstandigheden dus 
nogal eens gewijzigd. 

31 Resp. op 27-1-1932 en in jrg. 50 (1932) kolom 90. 
32 In de hieronder genoemde brief, Collectie W. C. H . 

Machen nr. 2. 
33 Collectie W. C. H . Machen nr. 2. 
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Geldzorgen, doofheid, afnemend gezichts
vermogen en het feit dat van zijn levenswerk 
slechts enkele kleine onderdelen gepubliceerd 
konden worden, hebben Machens laatste jaren 
niet gelukkiger gemaakt. Opvallend is ook het 
gebrek aan contact met andere beoefenaars der 
lokale geschiedenis en genealogie. Lid van Oud-
Leiden was hij bij voorbeeld niet34, iets dat toch 
wel voor de hand had gelegen. Zijn veelvuldige 
contacten met leden van het vrouwelijk geslacht 
schijnen zich tot op hoge leeftijd te hebben 
voortgezet. Van twee kanten bereikte mij het 
verhaal dat Machen bij de Warmondse pastoor 
een en ander hierover opbiechtte en op de vraag 
van de pastoor of hij spijt had antwoordde met 
'nou, eh .. . . nee'35. Ook deelde de heer Schouten 
mee dat mevrouw Machen een - zeker voor die 
dagen - grote tolerantie op dit terrein bezat: het 
portret van een natuurlijke zoon van Machen 
hing bij de Machens in de kamer en ook de 
mededeling dat Machens vriendinnen regelmatig 
boven in hun huis bleven slapen — mevrouw 
Machen kon wegens haar invaliditeit zelf geen 
trap beklimmen - wijst in die richting. Nog een 
laatste herinnering van Schouten: 'Machen en 
zijn vrouw waren beiden zeer klein en leken wat 
uitgedroogd. Toen mijn moeder eens bij hen op 
bezoek was bemerkte ze pas na een uurtje dat 
mevrouw Machen ook in de kamer op de divan 
lag, zo'n klein, schriel, vrouwtje was dat'. 
Op 7 oktober 1935 overleed Machen, op 75-jarige 
leeftijd, te Warmond. Op 10 oktober werd hij op 
het r.k. kerkhof aldaar begraven. Zijn vrouw 
volgde hem een jaar later, op 22 november 1936. 
Hun zoon Harrie werd apotheker en emigreerde 
naar Bazel. Hun zoon Alex, die onder meer de 
tekeningen verzorgde in de verschenen delen van 
Warmond Voorheen en Thans emigreerde naar 
Amerika en zou daar overlijden. Hun dochter 
Mary, later mevr. Heijke-Machen, zou naar 
Amsterdam vertrekken. 
Gerard Halwasse, genealoog en heraldicus te 
's-Gravenhage, verwierf in de jaren dertig de 
restanten van beide verschenen delen van 
Warmond Voorheen en Thans en verkocht deze 
nog tot in de zestiger jaren. In 1951 werd, door 
bemiddeling van E. J. Schoneveld, de door 
Machen voor Alb. Oudshoorn samengestelde 
genealogie over het geslacht Oudshoorn 
gepubliceerd in Gens Nostra. Door bemiddeling 
van het Historisch Genootschap 'Warmelda' kon 
in 1968 bereikt worden dat Machens zoon Harrie 
in Zwitserland bereid werd gevonden de papieren 

neerslag van zijn vaders historische arbeid in 
bruikleen af te staan aan het Leidse gemeente
archief36. Kort daarop kon ik daardoor nog enkele 
fragmenten uit deze collectie in Rijnland, 
tijdschrift voor sociale genealogie en streek
geschiedenis voor Leiden en omstreken, 
publiceren. 
A l met al blijft het triest om te zien hoe weinig er 
eigenlijk van Machens arbeid op het gebied der 
geschiedenis van Warmond bekend geworden is. 
Daar het bijna 35 jaar heeft geduurd voordat 
zijn schriftelijke nalatenschap openbaar werd, 
bleek hiervan veel verouderd te zijn. Machens 
opstellen over het geslacht en de huizen 
Teylingen werden reeds aan het eind van zijn 
leven door Obreen overvleugeld. Betreffende het 
Warmondse geslacht Van den Woude verscheen 
in 1964 een studie van de hand van Jhr. Gevers 
Deynoot die vrijwel al Machens aantekeningen 
achterhaalde. Hoewel er nog geen modern 
overzicht over de Van Alkemade's bestaat zijn er 
al zoveel nieuwe bronnen over dit geslacht in de 
openbaarheid gekomen37 dat Machens werk ook 
op dit punt sterk verouderd is. Over de dorps
geschiedenis van Warmond tenslotte publiceerden 
na Machen onder meer Fockema Andreae, 
Bijleveld en ondergetekende, waarbij in veel 
gevallen door een nieuwe vraagstelling een geheel 
ander beeld is verkregen dan door Machen werd 
geschetst. 

34 Op het jaar 1907 na. Vriendelijke mededeling van 
Drs. R. E. O. Ekkart. 

35 Deze mededeling die de heer Schouten reeds in de 
vijftiger jaren deed, werd in de zeventigerjaren nog 
eens gedaan door de heer Halwasse in Den Haag. 

36 A . G. van der Steur, Concept inventaris van de 
collectie W. C. H. Machen. Leiden (Gemeentelijke 
Archiefdienst) 1969, getypt, 22 blz., 373 nrs. Machen 
had bij zijn leven al gezegd dat zijn gegevens bij het 
Leidse gemeentearchief thuis hoorden: Komt er noch 
van het een, noch van het ander iets (bedoeld wordt 
de uitgave van Warmond Voorheen en Thans), dan 
schenk ik alles aan het Leidsch archief'(brief van 
Machen aan B. en W. van Warmond dd. 10-3-1927; 
Gemeentearchief Warmond, ingekomen stukken 
1927). 

37 O.m. het familiearchief Cousebant in het Algemeen 
Rijksarchief. 
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Afb. 5 Exlibris van W. C. H . 
Machen. Ook hieruit blijkt zijn 
belangstelling voor heraldiek, 
genealogie en het vrouwlijk schoon! 
(Tekening naar het, fletse, origineel 
door B. J. Nel te Haarlem). 
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Enerzijds is het bovenstaande een triest verhaal: 
een veelbelovende jonge man uit de kring der 
dorpsnotabelen, eerst een mislukte studie, dan 
wat jaren op drift, dan met het geld van zijn 
vrouw vennoot in een Leids bedrijf dat failliet 
ging, een baan tegen een veel geringere financiële 
vergoeding die het onmogelijk maakte in 
Warmond te blijven wonen. Een vervroegde 
pensionering om gezondheidsredenen en een oude 
dag in tamelijk bekrompen omstandigheden 
gekweld door doofheid en verminderend gezichts
vermogen. Een historische hobby waarbij hij 
vrijwel geen contacten met anderen had en 
waarvan de resultaten om redenen van financiële 
aard op een enkel onderdeeltje na niet 
gepubliceerd konden worden. 
Toch leeft Machen in Warmond in de 
herinnering voort als een beminnelijke man die 
gelaten zijn bovengenoemde lasten droeg. 
Gelukkig kunnen wij ook nu, achteraf, wel 
constateren dat hij in zijn lange leven er zeker toe 
heeft bijgedragen dat een aantal culturele 
verworvenheden van Warmond tot in onze dagen 
zijn blijven bestaan. Reeds in 1927 pleitte hij 
voor de restauratie van de Oude Toren en voor 
het behoud van het Jan Steenhuisje. Hij pleitte 
voor het handhaven van het ringsteken te paard 
tijdens de Warmondse Kermis 3 8 en dankzij de 
twee verschenen delen van Warmond Voorheen 
en Thans zijn tal van inwoners van Warmond 
zich bewust geworden dat zij woonden in een 
fraai dorp met een oude historie. Deze bewust
making is wellicht de grootste verdienste geweest 
van William Charlemagne Henri Machen! 

38 A . G . van der Steur, 'De Warmondse kermis in het 
verleden', in: Neerlands Volksleven 28 (1978) 184-
191. 
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Bijlage I: Lijst van in druk verschenen boeken en artikelen van W. C. H. Machen 

1898 
(met C. Lugthart), 'Historisch Overzicht', in: Officiële gids, inhoudende omschrijving 
van den gecostumeerden optocht, voorstellende den oorsprong en de wording der Vrije 
Heerlijkheid van Warmond (. ..) gehouden te Warmond donderdag 8 Sept. 1898. 
Leiden 1898, 24 blz. 

1924 

Jan Steen te Warmond, in: Oudheidkundig Jaarboek 4 (1924) 279-280 

1927 

Warmond Voorheen en Thans, deel I, eerste aflevering, De Ruïne van Warmond of 
wel De geschiedenis der oude Sint-Matthijskerk. Leiden 1927, 164 blz. 
'Het geslacht van Teylingen en het Huis tot Warmonde. Eenige opmerkingen naar 
aanleiding van Dr Obreen's studie omtrent dit geslacht', in: De Nederlandsche Leeuw 45 
(1927) 10-14. 

'Teylingen-Brederode. Nog enkele opmerkingen', in: De Nederlandsche Leeuw 45 
(1927) 82-84. 

1931 
Warmond Voorheen en Thans, deel II, eerste aflevering, De voormalige ridderhof
stede te Warmond. Leiden z.j. (1931), 72 blz. 

1932 

'Teilinghe-Lochorst', in: De Nederlandsche Leeuw 50 (1932) 90-92. 

1951 

(posthuum), 'Het geslacht "Van Oudshoorn", in: Gens Nostra 6 (1951) 36-38, 53-56, 
68-69, 87-88, 102-105, 129-131, 145-148 en 161-165. 
1969 
A. G. van der Steur, 'Aantekeningen van wijlen W. C. H. Machen betreffende 
Warmondse geschiedenis en Warmondse geslachten', in: Rijnland, tijdschrift voor 
sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken (1969) nr. 21-22 
blz. 730-738. Betreft: Over het huisarchief Warmond; Het goederenbezit onder 
Warmond van Dirk Bus, later van het R.C.-Armenkantoor te Amsterdam; Warmond's 
secretaris J. J. van Dijkslooth; De begrafenis van wethouder Clarion; het overlijden 
van wethouder C. H . C. Machen; De gerechtsplaats en het schavot; Gemeentewapen 
en zegel; Faljerel; Eenige oude Warmondse families. 

1970 
idem, jrg. VII (1970) nr. 25-26, blz. 860-872. Betreft: Nadere beschouwing omtrent 
het geslacht Van Grieken, eertijds geschreven Van Grycken, Van Gryecken en Van 
Griecken, in verband met de fragment genealogie dezer familie, door wijlen Ds 
WüstenhofFin de Wapenheraut 1902 aflevering 6 gegeven; De Hofstede Oud-
Endepoel of Clays Magnus soens woninghe in het ambacht van Warmonde. 
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Bijlage II: Lijst van de belangrijkste manuscripten in de collectie W. C. H. Machen 
(Gemeentelijke Archiefdienst Leiden) 

24 W. C. H . Machen, Warmond in de 16e, 17e en 18e eeuw. 
26 W. C. H. Machen, Warmond van 1795-1813. 
27-29 W. C. H. Machen, Historisch Register van het Dorpsbestuur der Gemeente 
Warmond. 1930, 3 delen. N.B.: bevat o.m.: naamlijsten van bestuurders, inleidingen 
over 'het ambachtsbestuur', 'het ambacht', 'de dorpsregering', 'de Hooge Rechts
pleging' e.d. 
41 W. C. H. Machen, Rechtspleging in de Hooge en Vrije Heerlijkheid van 
Warmond in de 18e eeuw. 
51 C. Lugthart, Het onderwijs en schoolwezen. 
64 W. C. H. Machen, Aantekeningen betr. de Kapel van Alckemade in de Oude 
Kerk te Warmond, n.a.v. het opstel door Bijleveld over het St Ursula Klooster. 
15 W. C. H. Machen, De Kloosters te Warmond. N.B.: Betreft het Klooster 
Mariënhave. 
76 W. C. H. Machen, Kastelen te Warmond. 
79 W. C. H . Machen, De hoeve van Warmonde of Huis te Warmond. 
80 W. C. H . Machen, Het Huis te Warmond en deszelfs bewoners in de 
middeleeuwen. 
83 W. C. H. Machen, De vroegere heeren van Warmond, A. de Van Wermonde's. 
85 W. C. H . Machen, De Van den Woude's. 
87 W. C. H . Machen, Van Duvenvoirde- Warmond en Van Wassenaer- Warmond. 
98 W. C. H. Machen, De hofstede Oud Alkemade en haar bezitters. 
105 W. C. H. Machen, Het huis Oostwoudt, ook genaamd Hemmeer. 
106 W. C. H . Machen, De hofsteden Oostergeest en Schoonoord. 
108 W. C. H . Machen, Warmond als deel van Rijnland. 
300 W. C. H. Machen, Een paar bladzijden uit Sassenheim's verleden, 1930. 
318 W. C. H. Machen, Een en ander over de bastaarden of natuurlijke kinderen in de 
middeleeuwen in het algemeen en over die der Hollandsche graven in het bijzonder. 
319 W. C. H. Machen, Voornamen in de 14e en 15e eeuw. 
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