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VERENIGINGSNIEUWS
Degenen onder U die de voorjaarsvergadering hebben bezocht, hoorden daar van plannen tot uitbreiding van het aantal werkgroepen. Reeds een aantal jaren is er een werkgroep archiefonderzoek
die, na het afsluiten van een onderzoek naar het analfabetisme in Woerden in de 19e eeuw, als onderwerp de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Woerden heeft gekozen.
Daarnaast zijn inmiddels nog vier werkgroepen gevormd. Enkele leden begonnen een werkgroep
documentatie, die bezig is materiaal te verzamelen over de honderdjarige geschiedenis van „Het
Magazijn" te Woerden.
De amateurarcheologen hebben zich eveneens in een werkgroep verenigd. Zij deden in de afgelopen weken een onderzoekje naar een molengang in Barwoutswaarder, waarbij nauw kontakt
werd onderhouden met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Voorts is er de werkgroep Stad en Landschap, die zich tot taak heeft gesteld een inventarisatie te
maken van hetgeen op dit terrein binnen het werkgebied van de vereniging beschermd is of bescherming behoeft. Deze groep zag zich de afgelopen weken geconfronteerd met de rigoreuze
plannen tot vervanging van de Snellerbrug te Woerden. Die vervanging zou ten koste gaan van een
waardevol en onvervangbaar stadsgezicht, hetgeen zowel de werkgroep als het bestuur een te groot
offer vonden, ondanks de noodzaak de verkeerssituatie ter plaatse te verbeteren. De vereniging
heeft zich daarom in een schrijven tot de gemeenteraad gericht met het verzoek het nogal overijld genomen besluit te herzien.
Ook de vijfde werkgroep, die voor historische exposities, zag zich reeds dadelijk na haar oprichting
genoodzaakt stelling te nemen, toen besloten werd Woerdens Gemeentelijke dienst voor culturele zaken in het museum onder te brengen. Aangezien dit ten koste ging van de expositieruimte,
heeft de vereniging hiertegen bezwaar geuit bij het college van burgemeester en wethouders.
Tegelijkertijd werd verzocht een conservator te benoemen voor het museum, welke functie vakant is geworden door het overlijden van de heer J. Jansen. Ook werden de belangeloze diensten
van de werkgroep, die zich mag verheugen in de deelname van deskundigen, aangeboden bij de
verzorging van de historische collectie van het museum. Op beide eerste punten werd door liet
college negatief geantwoord. Over het derde werd inmiddels echter overleg gevoerd met het hoofd
van de dienst culturele zaken hetgeen heeft geresulteerd in concrete plannen tot samenwerking.
De collectie van het museum zal door de werkgroep worden geihventariseerd. In de vitrines van
het kleinste van de drie vertrekken die nog permanent voor de historische collectie beschikbaar
zijn, zullen periodiek stukken uit de eigen verzamelingen van het museum worden gewisseld. De
overige expositieruimte zal in het komende jaar twee maanden beschikbaar zijn voor de vereniging, namelijk in mei en in november. Wij stellen ons voor in mei een tentoonstelling te houden
van archeologische vondsten uit deze omgeving en in november een genealogische tentoonstelling.
Voor het zover is zal echter eerst nog in oktober van dit jaar een tentoonstelling worden gehouden in het gebouw van het Groot-Waterschap van Woerden. Zoals U weet staat er een herindeling
van het Groot-Waterschap voor de deur. De polders zullen worden opgeheven en samengevoegd
tot een vijftal districten. Een goede aanleiding om aan de historische ontwikkeling van het GrootWaterschap een expositie te wijden. Daarbij zal het accent vallen op de kaarten van het GrootWaterschap. Eén van de kaarten, daterend uit 1670, zal namelijk dit jaar opnieuw worden uitgegeven, zowel in de vorm van een kaartboek als losbladig. Dit kaartboek, dat door Dr. C.J. van
Doorn en de heer L.C1.M. Peters van een inleiding wordt voorzien, zal voor de leden van de vereniging bijzonder voordelig verkrijgbaar worden gesteld.
Hetzelfde geldt voor een heruitgave van een fotoalbum van Woerden uit het jaar 1873, dat voor13

zien van een toelichtende tekst in november zal verschijnen. Ook bij deze uitgave, die in de reeks
Stichts-Hollandse Bijdragen uitkomt, geldt voor de leden een speciale prijs. Wij hopen dat het
voor velen aanleiding zal zijn vóór die tijd lid van de vereniging te worden, want het ledental van
de vereniging schommelt al ongeveer een jaar rond de vierhonderd. En dat is beslist niet in overeenstemming met de stijgende belangstelling en aktiviteit van de leden. Die belangstelling is overigens maandelijks gebleken tijdens de zomerexcursies, die zeer goed bezocht worden. Wanneer
U bij de groeiende aktiviteiten ook de financiële positie van de vereniging wilt versterken door
het ledental uit te breiden en Uw contributie tijdig te betalen, zal dat zeer welkom zijn!
N.P.

DE EERSTE BURGGRAVEN VAN MONTFOORT
Overleveringen aan contemporaine gegeven- getoetst.

door N. Plomp

Inleiding.
De burcht Montfoort, aan de Hollandse IJssel, werd gesticht door Godfried van Rhenen, die
bisschop van Utrecht was van 1156 tot 1178. Met de burchten Vollenhove, Horst bij Rhenen en
Woerden was Montfoort bestemd om de positie van de bisschop te verstevigen.(1). Bij de versterking van Woerden, in 1159, verleende de Hollandse graaf zijn medewerking.(2). De burcht Montfoort was echter volgens Heda bestemd om diezelfde graaf op een afstand te houden. We mogen
daarom wel aannemen dat Montfoort later is gesticht dan Woerden, in een periode waarin de betrekkingen tussen bisschop Godfried en de Hollandse graaf minder hartelijk waren.
De verdediging van Montfoort werd opgedragen aan een van de vertrouwde ministeriales (dienstlieden) van de bisschop.Zijn inkomsten putte hij uit enige aan het burggraafschap verbonden lenen.
In 1282 waren dat de gerechten met tijnsen en tienden van Heeswijk, Willeskop, Blokland, Achthoven en de Hoge Waard, het veer te Montfoort en de visserij in de Hollandse IJssel tussen Snodelhoek en Oudewater. (Snodelhoek zullen we moeten zoeken onder Montfoort, mogelijk aan
het begin van de Snelrewaard, die toen Snoedelrewart heette.) Later ontstond strijd over de vraag
of aan het burggraafschap van Montfoort behalve de middelbare en lage rechtspraak (civiele en
criminele procedures over schuld en onroerend goed en boetstraffelijke zaken) over de burcht en
bovengenoemde gerechten, ook de hoge heerlijkheid was verbonden. De hoge heerlijkheid gaf
het recht ook lijfstraffelijke zaken te berechten, zonder dat men daarvan dan in beroep kon gaan
bij het gerecht van de bisschop. Hoe het ook zij, oorspronkelijk was ongetwijfeld de eerste en belangrijkste taak van de Montfoortse ministeriales het bewaren van de burcht. (1). Zij werden dan
ook „castellani" genoemd, in tegenstelling tot de Woerdense ministeriales, bij wie het accent op
de bestuurlijke taak lag.(2).
Everard van Montfoort.
Omstreeks 1215 wordt voor het eerst een burggraaf van Montfoort met name genoemd. Onder
de ministeriales van de bisschop waren toen Everard van Muntfort en zijn broeder Lubbert.(3).
Deze Everard zou heel goed uit het geslacht Van Wede kunnen stammen. In 1196 was namelijk
een Lubbert Van Wede onder de ministeriales, en vier jaar later wordt deze Lubbert tweemaal
als zodanig genoemd, eerst alleen, daarna samen met zijn broeder Everard.(4). Indien dit gegeven
betrouwbaar is, mag worden verondersteld dat de Lubbert en Everard uit 1200 dezelfden kunnen
zijn als die uit 1215. Het verschü in volgorde in de opsomming van 1200 en 1215 zou dan kunnen worden verklaard als Everard tussen 1200 en 1215 burggraaf werd en daardoor in aanzien
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steeg boven Lubbert Van^Wede, van wie we na 1215 niets meer vernemen. Everard wordt nog
als burggraaf van Montfoort vermeld in 1220, 1224, 1225 en 1227.(5). Toen de Drentenaren
in opstand kwamen, trok hij met de bisschop van Utrecht, Otto van der Lippe, ten strijde en
sneuvelde eind juli 1227 in de slag bij Ane onder Gramsbergen (Ov.), samen met de bisschop en
vele andere ministeriales, onder wie Herman van Woerden en Hendrik van Harmeien.(6).
Willem van Montfoort.
Bijna tien jaar na de dood van Everard vinden we op 14 december 1236 Willem van Montfoort
voor het eerst genoemd onder de getuigen van de bisschop. De volgende vermelding is van 22
februari 1238 en daarna in een niet nauwkeurig te dateren oorkonde van het jaar 1239. Op 30
december van dat jaar, als hij weer onder de getuigen van de bisschop wordt genoemd, is hij ridder. In een akte van 23 augustus 1244 wordt hij echter weer als „Willelmus de Montfort" zonder meer vermeld.(7).
Het necrologium van de abdij van Sint Servaas te Utrecht vermeldt het overlijden van „Dominus
Wilhelmus miles de Montfoord" op 6 juli, zonder jaartal.(8).
Aernout van Buchell beweerde zowel van Everard als van Willem dat zij zegelden „met het
scaecbort", dat wil zeggen geschakeerd van zwart en zilver. Zijn bron, die hij niet noemt, was
waarschijnlijk het wapenboek van Henrick Kermans, dat in dit opzicht geen geloof verdient.
De vermelding in dit wapenboek berust zeer waarschijnlijk op een verkeerde interpretatie van de
gegevens welke Chr. Butkens over de burggraven vermeldde in zijn werk „Annales de la maison
de Lynden", uitgegeven in 1626.(9). Ik kom daarop hieronder nog terug.
Wouter Gerrit van der Goude.
In 1 253 trad weer een burggraaf van Montfoort als getuige op. Helaas wordt zijn naam niet vermeld, zodat we niet weten met wie we te doen hebben.
15
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Zege/ va« Wouter Gerrit, burggraaf van Montfoort.
Bewaard gebleven aan een oorkonde d.d. 19 september 1260 in het archief van het Domkapittel te Utrecht
( Corpus Sigillorum Neerlandicorum 1095 j .

Op 12 september 1260 bezegelde „Walter Gerhard", burggraaf van Montfoort, een oorkonde
met de bisschop. Een oorkonde van 22 januari 1262 noemt eveneens „Walter gezegd Gerart"
als burggraaf.(10). Blijkens zijn zegel aan de oorkonde van 1260 was hij een Van der Goude. Hij
voerde als wapen zes sterren (3, 2, 1) gedekt door een barensteel van vier hangers(l 1). Hij was
een broer van heer Dirk van der Goude, de heer van het latere Gouda. Door het necrologium
van de Sint Servaasabdij wordt op 2 maart het overlijden vermeld van „Dominus Theodoricus
miles de Gouda; Gerardus castellanus de Montfoort, frater ejus"( 12). Het necrologium van Oudmunster vermeldt op 3 maart het overlijden van „Theodoricus Dominus Gouda", voor wiens memorie 20 solidi uit de „Gulden Hoeve" te Vleuten werden gegeven.(13). Na januari 1262 wordt
burggraaf Wouter Gerrit niet meer genoemd', hij zou dus begin maart van dat jaar overleden kunnen zijn.
Een huwelijkscontract.
Op 12 maart 1262 verloofde Sweder van Beusichem zijn oudste dochter met „Henric van Montfort, zoon van Rodolph gezegd Rover en Odilia, zaliger nagedachtenis, zuster van wijlen Aleyd,
burggravin van Montfoort"( 14). (Aleyd was op 13 oktober van een onbekend jaar overleden(8).
Zo op het oog bestaat er geen enkel verband met de hiervoor besproken burggraven. Toch moet
dat verband hebben bestaan, gezien de stellige bewering van Sweder van Beusichem. Uit de oorkonde blijkt dat Aleyd „zolang zij leefde" burggravin is geweest. Vermoedelijk was zij een dochter
van burggraaf Willem en beschouwde de familie het burggraafschap als erfelijk leengoed.
De rol van Wouter Gerrit van der Goude kan drieërlei zijn geweest. Ten eerste kan hij het ambt
van burggraaf hebben waargenomen als voogd over Aleyd. Ten tweede kan hij haar echtgenoot
zijn geweest en het ambt uit naam van zijn vrouw hebben bekleed. De derde mogelijkheid is dat
Aleyd, als dochter van burggraaf Willem, aanspraak maakte op het burggraafschap dat zij als leengoed beschouwde, terwijl de bisschop het als dienstgoed beschouwde en daarom een ander als
burggraaf aanstelde, in casu Van der Goude.
Dat verschil van mening tussen de bisschop en de familie schijnt werkelijk bestaan te hebben,
want uit het huwelijkscontract blijkt dat de familie inderdaad aanspraak maakte op het burggraafschap en dat de goederen die daartoe behoorden op dat moment in andere handen waren.
Want Sweder zegt in het contract: „Indien ik, Sweder, echter op de een of andere wijze iets teruggekregen zal hebben van de goederen die behoren tot de burcht van Montfoort of krachtens ander recht in bezit waren van genoemde Aleyd, voorheen burggravin, zal dat in gebruik toekomen
aan genoemde Henric, en ik zal ze in zijn naam ontvangen".
De bloedverwanten van Henric zouden hem de goederen toewijzen in „Copel" welke Aleyd voor-
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heen bezat(15). Zolang Henric niet volwassen was zou zijn vader „Rover" deze goederen beheren.
Blijkbaar had Sweder van Beusichem goede hoop dat hij zou kunnen bewerkstelligen dat de hier
veronderstelde erfelijkheid van het burggraafschap alsnog zou worden erkend. Immers, zonder
burcht was de jonge Henric beslist geen aantrekkelijke partij voor Sweders oudste dochter. Henric's vader, Rodolph Rover, die in gevangenschap was toen de huwelijkse voorwaarden werden
opgemaakt, had waarschijnlijk weinig of geen bezittingen in het Sticht of in Holland. Hij was afkomstig uit Brabant, vanwaar hij volgens overlevering was ge/lucht wegens manslag. Wij komen
daarop elders in dit artikel terug. Opmerkelijk is dat de verloving plaats vond twee maanden nadat Wouter Gerrit van der Goude voor het laatst als burggraaf werd vermeld. Er zijn twee mogelijkheden: óf Van der Goude was nog in leven, doch zijn recht op het ambt werd ontkend door
de partijen (er werd echter met geen woord over hem gerept in het contract), óf hij was juist tien
dagen tevoren overleden. Sweder van Beusichem was er dan wel snel bij met zijn poging de burcht
Montfoort onder zijn beheer te krijgen. Hoe het zij, bisschop Hendrik van Vianden schijnt weinig gevoeld te hebben voor de plannen van Sweder van Beusichem en het heeft dan ook twintig
jaar geduurd voor Sweder zijn doel had bereikt.
Van Randenrode.
Er is geen enkele oorkonde waaruit blijkt wie tussen 1262 en 1282 burggraaf is (of zijn) geweest.
Wel worden enkele gegevens vermeld door Christophorus Butkens (1591 - 1650) in zijn werk
„Annales généalogiques de la maison de Lynden", Antwerpen 1626. Nu staat Butkens alsgenealoog in een zeer kwade reuk, omdat er in dit werk en in andere van zijn hand vele vervalste stukken voorkomen(ló). In vroeger dagen was dat vrij algemeen in genealogische werken, maar Butkens maakte het wel erg bont. De Utrechtse geleerde Aernout van Buchell (1565 - 1641) schreef
dan ook smalend over gegevens „die de Butkens in den Lindenboom hadden versiert"(17).
Butkens vermeldde in zijn werk verscheidene gegevens over burggraven van Montfoort. Hij bracht
hen in verband met de familie Van Lynden door een circa 1270 gesloten huwelijk te construeren tussen Dirk Van Lynden en Margrite, dochter van Bernard van Randenrode, burggraaf van
Montfoort. De akte waaraan hij dit ontleende drukte hij afin zijn ,,preuves".(18). Het is echter
een vervalsing, vervaardigd naar een oorkonde uit 1298.(19). Verder ontleende Butkens naar zijn
zeggen verscheidene gegevens aan een Gelderse kroniek van een zekere Matthieu van Wee. Omtrent deze kroniek is uit andere bron niets bekend, zodat deze bewering niet kan worden gecontroleerd. In de gegevens uit deze kroniek vermeldt Butkens niet de zojuist genoemde Bernard
van Randenrode. Wel ontleende hij eraan dat een burggraaf van Montfoort omstreeks 1180 bisschoppelijke troepen aanvoerde in de strijd om de Veluwe.(20). Enkele tientallen bladzijden verder verwerkt Butkens gegevens van Van Wee en van Hollandse kroniekschrijvers tot een geheel
dat kant noch wal raakt, omdat hij in 1285 gebeurtenissen laat passeren die in werkelijkheid resp.
in 1 291 en 1 279 plaatsvonden. Zo schrijft hij bijvoorbeeld dat de verpanding van Montfoort aan
Herman van Woerden (waarover hieronder meer) zeer tot ongenoegen was van de burggraaf, Boudewijn van Randenrode, en dat deze door de bisschop naar de Hollandse graaf werd gezonden om
hulp toen het in 1287 tot een treffen kwam om het bezit van Vreeland en Montfoort.(21 ). In
werkelijkheid vond de strijd om Vreeland en Montfoort plaats in 1 280.
Duidelijk is wel dat van het verhaal van Butkens niet veel deugt. Toch kunnen we de burggraven
uit het geslacht van Randenrode daarom nog niet zonder meer naar het rijk der fabelen verwijzen. Om de reden daarvan duidelijk te kunnen maken moet hier eerst gewezen worden opliet
wapen van het geslacht Van Randenrode: geschakeerd van goud en rood. Volgens Butkens veranderden de Van Randenrodes die burggraven van Montfoort waren dit in zilver en rood en jongere takken daaruit in zilver en zwart.(22).
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Het „schaeckbordt" in de omgeving van Montfoort.
Zulke geschakeerde wapens kwamen inderdaad in Montfoort en omgeving reeds vroeg voor. In
1298 zegelde Gerard de Pape met een geschakeerd wapen toen hij samen met twee Linschotense
heren borg was voor de toenmalige burggraaf van Montfoort.(23). In 1307 wasWillaem Gerts
Papensoen borg voor zoengeld dat moest worden opgebracht wegens een doodslag waarbij verscheidene aanzienlijke inwoners van Montfoort, Linschoten, Harmeien e.o. betrokken waren.(24).
In een naar gerechten ingedeelde lijst van hoeven die in Spaarndam uitwaterden, daterende van
1350 of eerder, vinden we vervolgens dat Willem Pape een klein gerecht in Diemerbroek bezat.
(25).
Daarna vinden we een Gheryt die Paep, die van de graaf van Holland een halve hoeve in Willeskop
in leen hield, in het gerecht van de burggraaf van Montfoort. Hij verkocht het land aan Jan van
den Rijn Boekelszoon en droeg daarom in mei 1356 het leen op ten behoeve van de koper.(26).
In 1388 hield Willem de Paep vier hoeven (totaal 64 morgen) land in Diemerbroek met gerecht
en tiend in leen van de heer van Vianen. Willem was nog onmondig. Zijn vader Gherit de Paep
was overleden, zijn moeder Joncfrou Mechtold leefde nog. Zijn voogd was Jan de Paep, kennelijk
een oom, die echter in datzelfde jaar afstand deed van de voogdij.(27). Jan die Pape vonden wij
ook nog vermeld in 1394, toen hij van de grafelijke rentmeester de visserij in een gedeelte van de
Hollandse IJssel pachtte.(28).
Willem de Paep noemde zich later Van Diemerbroeck.(29). Onder die naam leefden zijn afstammelingen nog honderden jaren o.m. te Montfoort en Utrecht.(30). In 1423 bezegelde Willem van
Diemerbroeck, met het schaakbord als wapen, de huwelijkse voorwaarden tussen zijn dochter
Jutte en Roelof van Dongen. Getuige was ook Geerlof de Pape, die eveneens met het schaakbord
zegelde.(31).
Een andere familie die met het schaakbord zegelde was de familie Van der Oye, later De Coter
genaamd.
De oudste die wij kennen is Hughe van der Oy, die in 1315 drie morgen land in Snelrewaard in
leen hield van de graaf van Holland.(32). In hetzelfde jaar wordt hij genoemd in verband met verwondingen, toegebracht aan zijn broer Ghisebrecht. Jan van Hesewijc moest daarvoor „smartegeld" betalen, terwijl anderzijds de moeder en de vrouw van Hughe werden beboet omdat zij
zich ten huize van Jan van Malbergh hadden misdragen.(33). Duidelijk is dat een en ander zich
afspeelde onder Montfoort. Zowel Heeswijk als Malburg lagen daar, terwijl we ook De Oye daar
moeten zoeken. Op een omstreeks 1600 vervaardigde kaart (34) staat nog de „Oyesluys" onder
Montfoort afgebeeld, evenals op de eind zeventiende eeuwse kaart van B. de Roy .(35). Deze
sluis lag op de plaats waar IJsselveld, de Eng en de Hoge Waard elkaar raken.
Hughe van der Oye en zijn broer Ghisebrecht zijn misschien wel dezelfden als de twee zonen van
Claisvan Oy, over wie in 1314 wordt gesproken.(36). In ieder geval heette de zoon van Hughe
ook Clais. Deze Clais Hughensoen van der Oy hield in 1352 bovengenoemde drie morgen land in
Snelrewaard van de graaf in leen.(37). Het boven aangrenzende land was eigendom van het kapittel van Oudmunster. Dat land, een viertel groot, werd in 1361 voor het leven in pacht gegeven
aan ,,Theodericus dictus Coeter filius Nycolai Hugonis van der Oye". Hij was nog onmondig,
daarom trad zijn moeder als voogd op. Kennelijk was zijn vader overleden, want ook het aangrenzende viertel (in dit geval drie morgen) stond op zijn naam.(32). In datzelfde jaar werd hij
als „Dire de Coter" daarmee beleend door de graaf.(38). In 1368 en 1395 werden de pachtvoorwaarden met Dirk door het kapittel vernieuwd. De oorkonde van 1395 is door Dirk bezegeld.
Ook zijn wapen is een schaakbord. Het randschrift luidt: „Sigillum Dire de Cooter".
Van Dire de Coter weten we verder nog dat hij in 1381 met hetzelfde zegel de overdracht van
het huis Heulestein bekrachtigde (39) en dat hij in 1387 van Henric den Ridder tien morgen land
in Snelrewaard kocht, die belast waren met een erfpacht ten behoeve van het kapittel van Oudmunster. In 1395 ging dit land, waarschijnlijk door verkoop, over op Aleyd, dochter van Johan
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Scouten.(40). In 1388 had Dire de Coter Claessoen twaalf morgen land in Diemerbroek in achterleen van Willem de Paep. Dat was een van de vier hoeven die deze in leen hield van de heer van
Vianen.(27). Dit is nog het enige spoor van een relatie tussen de beide Montfoortse families met
het schaakbord.
Dire de Coter vinden we voor het laatst genoemd in 1398, als schepen van Montfoort.(41). Het
viertel land in Snelrewaard dat van Oudmunster was ging in 1402 in levenslange pacht over op
zijn zoon Claes de Coter Dircssoen.(32).
Het verband met de burggravenfamilies.
Men kan zich afvragen of het zin heeft beide families te bespreken als de enige aanwijzing voor
verband met de burggravenfamilies de wapenovereenkomst is met de Van Randenrodes, van wie
slechts Butkens in zijn omstreden verhaal beweert dat zij burggraven van Montfoort zijn geweest.
Er zijn echter nog andere bronnen die verband leggen tussen het schaakbordwapen en de burggraven. Een zestiende eeuws wapenboekje in het familiearchief Van Wijnbergen geeft een geschakeerd wapen van zwart en wit met als onderschrift „Out Montfoort".(42). In de collectie Van
Asch van Wijck vinden we voorts in een handschrift van de zeventiende eeuwse verzamelaar Mr.
Liebert Opt Straeten van der Moeien een afschrift van een wapenboek dat had toebehoord aan
Gaspar van Brouxelles, raadsheer te Utrecht. Het boek bevatte de wapens van de bisschop van
Utrecht ,,met sijn seven steden, ministeriale, leenmannen ende andere ridderschap ende knapen
in sijn gestichte van Utrecht op dese sijde der Usele geseten". Het wapenboek was afgesloten in
1569. Er staan twee wapens in van burggravengeslachten van Montfoort:
„Oudt Montfoert: Een geruijt schilt swart ende wit geschaeckeert, het eerste bovenste with.
Laeste Montfoert: Drie roode molenijsers, het velt with".(43).
Duidelijker taal nog dan deze beide wapenboeken, die dus beide van vóór de tijd van Butkens
zijn, spreekt echter nog het handschrift van de Montfoortenaar Aert die Douwer, die familieoverleveringen optekende uit de mond van burggraaf Jan II, die in 1448 als gevangene op het
Woerdense kasteel overleed.
In dit handschrift, waarop wij hieronder nog uitvoeriger terugkomen, zegt burggraaf Jan, die zelf
uit het geslacht De Rovere stamt, dat drie molenijzers in het wapen voerde:,,Item van de maechtaJ
van Montfoort sijn afgecomen van broederscheydinghe ende pleghen in den lande van Wourden
te woonen heeren van Diemerbrouck, ende die werden van heer Hermans verdrift van Wourden
verdreven, daer noch huyden ten daghe van woonen goede geachte mannen tot Rotterdam, ende
verwapenen haer met een schaeckbordt wit ende swert".(44). Burggraaf Jan wist dus bij overlevering dat de Van Diemerbroecks uit de burggraven stamden, dat deze familie door Herman van
Woerden was verdreven, dat er ook aanzienlijke leden van die familie te Rotterdam woonden
en dat zij zegelden met een geschakeerd wapen van wit en zwart.
De „goede geachte mannen tot Rotterdam"
De „goede geachte mannen" die in de dagen van burggraaf Jan II te Rotterdam woonden en met
het schaakbord zegelden blijken inderdaad te hebben bestaan. Behalve een IJsbrant van Montfoort noemt de stadsrekening van 1426 - 27 ook Willem van Montfoort. Hij was thesaurier in
1432 en 1436 en schepen in 1441. Zijn vrouw Lijsbeth was een dochter van burgemeester Boudewijn Jansz Fyck van Hove en Geertruyd van Colster. Behalve een zoon Boudewijn was er ook
een Pieter (schepen in 1468), Floris (burgemeester in 1467, 1477 en 1483, weesmeester in 1471,
1472 en 1479, thesaurier in 1473, 1480, 1481, schepen in 1482) en waarschijnlijk Willem (weesmeester in 1475).(45).
Een tijdgenoot (en neef? ) van deze zonen was Floris Jacobsz van Montfoort, schepen van Leiden in 1477, gehuwd met Beatrix van Lis. Uit hem stamt de Leidse regentenfamilie Van Montfoort, die ook met het zwart-witte schaakbord zegelde, en wellicht ook de familie Smaling, even19

eens Leids en met hetzelfde wapen zegelend. Volgens Simon van Leeuwen en anderen, die een
fragmentgenealogie van de Leidse Van Montfoorts geven, was Floris Jacobsz van Montfoort een
kleinzoon van Floris van Montfoort die in 1407 te Leiden wordt genoemd i.v.m. een lening die
hij verstrekte.(46). Hij doet denken aan „Florys Willem Montvoerdensoen" die met anderen in
1384 een boete schuldig was aan de baljuw van Rijnland omdat zij 's nachts gevochten hadden
aan het huis van een zekere ..Coepal". Mogelijk is dat dezelfde.(47).
Ook in andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Delft en Den Haag, komen reeds in de vijftiende eeuw
Van Montfoorts voor die met het schaakbord zegelden.(48).
Samenvattend kunnen we dus vaststellen dat burggraaf Jan voor zover we zijn verhaal kunnen
controleren gelijk had, zodat er reden genoeg is om geloof te schenken aan zijn bewering dat de
families die met het schaakbord zegelden gesproten waren uit burggraven die vóór zijn familie
(De Rovere) in Montfoort zetelden. Of dat nu Van Randenrodes waren, zoals Butkens ons wil
laten geloven, of burggraaf Everard of Willem, zoals Van Buchell beweert, moeten we bij gebrek
aan meer gegevens in het midden laten.
Herman van Woerden in Montfoort
We keren weer terug naar de situatie in 1262, toen de verloving tussen Henric de Rover en de
dochter van Sweder van Beusichem plaats vond. Zoals we zagen werden de aanspraken die zij op
het burggraafschap maakten niet erkend door de bisschop. Hendrik van Vianden, bisschop van
Utrecht van 1250 tot 1267, heeft getracht de grenzen van het Sticht te beveiligen, o.m. door
langs de Vecht het slot Vreeland te bouwen om de heren van Amstel in toom te houden, en

Zegel van Herman van Woerden uit de tijd dat hij ook
de burcht Montfoort in handen had.
Bewaard gebleven aan een oorkonde van december
1277 in het archief van het Duitse Huis te Utrecht.
( CorpusSigillorum Neerlandicorum 1378 ).

waarschijnlijk ook door de opvolging in het burggraafschap van Montfoort zo te regelen dat hij
kon rekenen op een krachtige verdediging van deze voorpost in het gebied van de graven van Hol
land en de Van Woerdens. Zijn opvolger Jan van Nassau (1267 tot 1290), die wel gekozen doch
nooit gewijd is, en daarom als de elect Jan van Nassau de geschiedenis is ingegaan, heeft geen
kans gezien deze situatie te handhaven. (Voor de politieke verwikkelingen die daar het gevolg
van waren kan worden volstaan met naar andere publicaties te verwijzen.) Voor wat betreft
Montfoort was het in eerste instantie niet Sweder van Beusichem die daar munt uit sloeg, doch
Herman van Woerden. Hij wist Montfoort in pand te verwerven en behield het tot het einde van
het jaar 1280, toen het na een landdurig beleg moest worden overgegeven aan troepen van de
elect en de graaf van Holland. De graaf, die de elect belangrijke steun had verleend, wist ter vergoeding van zijn gemaakte kosten voor zichzelf onder meer uit het bezit van Herman van Woerden de stad Oudewater en het land van Woerden te verwerven, terwijl Montfoort nu tenslotte
kwam aan Henric de Rovere, wiens schoonvader Sweder van Beusichem aan de zijde van de
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overwinnaars stond. Na twintig jaar bereikte van Beusichem tenslotte zijn doel, en werd „Henric
gezegd Rovere" burggraaf.
Wel was er nog enig verschil van mening met de elect over de rechtsverhoudingen tussen de elect
en de burggraaf, doch door tussenkomst van Hollandse zijde werd dit binnen enkele maanden geregeld.(49).
De herkomst van de De Roveres.
De Woerdense burgemeester Jacob Hugensz de Hoogh (1559-1630) schreef in een aantekeningenboek dat in zijn familie van vader op zoon ging een copie van een genealogie die hij vond onder
de nagelaten papieren van de Oudewaterse burgemeester Huych Willemszoon van Swieten.(50).
De copie is getiteld „Genealogia ofte afkoomst der edelen ende wei-geboren beeren van Montfort, gelegnen in het Nedersticht van Utrecht".
Deze genealogie bestaat uit vier hoofdstukjes. Het eerste is „Die prologe ofte voorreden, om te
komen tot de materie. Op correctie ende verbeteringhe van een ander". Dit hoofdstukje bevat
gegevens over de stichting van de burcht en over de verovering ervan op Herman van Woerden.
Het tweede hoofdstuk, „Die copie van den ouden M. Aert die Douwers bescheijdt". vertelt hoe
Aert die Douwer, die in 1530 op ongeveer tachtigjarige leeftijd overleed, voor zijn dood aan een
priester een oud katerntje gaf waarvan de buitenste bladeren ontbraken. Het katerntje, dat bijna
versleten was, bevatte het verhaal dat door Die Douwer's gelijknamige „oude petevader" was opgetekend uit de mond van „den ouden heer Johan van Montfoort" die als gevangene van zijn
Hoekse zoon Hendrik in 1448 op het kasteel te Woerden overleed.
Het derde hoofdstuk bevat de inhoud van dat katerntje, onder de titel „Dit is de tenuer van dat
oude quaternken". Over de herkomst van het geslacht De Rovere wordt daarin het volgende gezegd.
„Doe was daer een man bij den grave Floris van Hollandt voorschreven, geheten Henrick van
Roijen. Sijn oudste broeder was gestorven sonder soonen, maer hij liet achter hem twee dochteren, die seer godvruchtich waeren, als daer welaen scheen, want sij stichteden om haer patrimonium drie halve canonisyen, een tot Roijen ende eene tot Hilderbeeck ende eene tot Oorschot,
elcken canoniek hondert franschen schilden, ende in elcke kerek een deecken, die elck hadden
tweehondert ouden schilden. Dit verdocht heer Heinrick al teseer te maecken also grooten goedt
aen geestelijeke proebens, ende 't selfde maeckte die heerlijckheijt van Roijen seer kleijn ende
arm. Ende want hij haer geboren voocht was, ende erfgenaem, so hadde hij dit gaerne gekeert,
ende en wilde het niet gehenghen. Ende maeckte daer met sijne vrienden ende maghen groote
partije in de Meyerije van den Bosch, also dat daer eens op eene tijdt twee canonicken doodt bleven, daer hij met sijne maghen om ruijmen moste, daer sommighe van toghen tot Brugge, ende
bleven haere leven lang ballingen des landts van Brabandt, ende sommighe quamen in het Nedersticht van Utrecht. Doe dochte die graef Floris van Hollandt dat het schade was van alsulcken
edelen man als heer Heinrick van Roijen was, dat het nutte ende wel gedaen waer dat die biscop
van Utrecht, Johan van Zyrick, haer Heinrick geven soude die eenighe dochter van Montfort.
Ende begeerde dat aen den biscop, hetwelcke de biscop den grave ten lieve dede, ende settede
heer Henrick wederom so op den huyse van Montfort also vrij als haar vader ofte heer Herman
van Woerden oyt geweest hadde. Ende sij wonnen eenen soon denwelcken men plach te hieten
den rijeken heer Sweer van Montfort".
En even verder: ..Item de rijeke heer Sweer hadde een wijf ende was geboren van een grave van
Hollandt ende van een dochtervan Engelandt, daer sij 't samen in een tafelronde van eeren
waeren, ende men hielde aldaer bancket ende dansspel, also dat dese twee een dochter teelden.
Ende die werde den graef van Hollandt 't huys gesonden doe sij oudt genouch was om te huwelijcken. Doe worde sij den rijeken Sweer van Montfoort ten wijve ge ,e ven, ende sij wonnen tesamen twee soonen, daer die outste van hietede Heinrick, ende die andere Willem, van welcken
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Willem geboren werde Heinrick de Roover ende die oude joffrou tot Haestrecht ende die joffrou
van Winsen".
Verder bevat dit hoofdstukje enige gegevens over de leden van de familie die sneuvelden in de
slag bij Warns in 1345.
Het vierde hoofdstukje is getiteld „Dit is het memoriaelken van broeder Niclaes Meynertssoon,
die gerdiaen geweest is tot Middelburch". Het gaat over enige verwanten van de burggraven die
de gardiaan in 1535 ontmoette.
Behalve het handschrift van Jacob Hugensz de Hoogh is een copie van de genealogie van Die
Douwer te vinden in de door H. van Rijn gemaakte aantekeningen op Van Heussen's Historie van
het Utrechtse bisdom. Van Rijn drukt de gehele genealogie af, naar een ,,brief ' die hem ter hand
was gesteld door „den eerwaarden heer J.V.E.". In dit afschrift ontbreken titels en de spelling is
iets meer gemoderniseerd dan bij De Hoogh.(51).
De Brabantse De Roveres.
Wat is er waar van het verhaal dat de oude burggraaf Jan bij overlevering vertelde'? Voor wat betreft de rijke heer Zweder, die met een bastaarddochter van graaf Floris V was gehuwd, klopt het
geheel met de feiten die wij uit de archivalia kennen. Iets anders is het met wat hij zegt over diens
vader, heer Hendrik. Hier doet hij iets dat vaker voorkomt in familieoverleveringen: hij verwart
de gebeurtenissen uit het leven van vader (Roelof) en zoon (Hendrik) en betrekt ze alle op het
leven van de zoon, van wie hij zich het meest herinnert. Het was de zoon, Hendrik, die in 1282

Zegel van Hendrik de Rovere, burggraaf van Montfoort.
Bewaard gebleven aan een oorkonde van augustus 1291
in het archief van het Domkapittel te Utrecht.
(Corpus Sigillorum Neerlandicorum 1176).

burggraaf werd met steun van de graaf van Holland. En het was de vader, Roelof, die huwde met
de erfdochter van Montfoort. Het zou dus ook de vader geweest moeten zijn die, zoals het verhaal wil, na moeilijkheden vanwege de al te goede werken van zijn nichten uit het Brabantse
Royen (Sint Oedenrode) naar Holland was gevlucht.
Inderdaad komt zowel de naam De Rovere als het wapen met drie molenijzers in de middeleeuwen
veelvuldig voor in Brabant. Met name in de Meijerij van Den Bosch was dit wapen nogal algemeen.
De Raadt vermeldt een aantal zegels van Bossche De Roveres die hetzelfde wapen voerden.(5 2).
In Corpus Sigillorum Neerlandicorum wordt het zegel (met één molenijzer) afgebeeld van „Arnoldus dictus Rover" die schepen van Den Bosch was in 1278 en 1281.(53). Volgens Vorsterman
van Oyen zou reeds in 1185 een Hendrik de Rover hoogschout van Den Bosch zijn geweest.(54).
Een andere Henricus Rovere wordt van 1195 tot 1205 genoemd als „dapifer" van de aartsbisschop van Keulen. In 1195 wordt hij tesamen met zijn zoon Genneke vermeld.(55). In 1272 was
een „Gerardus dictus Rover" schout van Neuss bij Düsseldorf.(56).
In Sint Oedenrode worden ook reeds in de twaalfde eeuw De Roveres vermeld. J.D. Wagner vond
in het archief van het kasteel Heze dat Herbert, heer van Heze, een zuster had wier dochter in 1172
was gehuwd met Rudolphus Roover van Roode.(57). In 1217 belastte „Gerardus, dominus de
Rode" zekere goederen te Gent.(58). Deze akte, die gevonden werd door B.W. van Scheijndel,
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vermeldt tevens zijn echtgenote Hildegardis en hun kinderen: Roelof, de oudste zoon, Gerard,
ridder, Gerbodinus, geestelijke, Beatrix en Alicea.(59).
Mommers vertelt in zijn geschiedenis van Sint Oedenrode dat een adellijke dame, Hildeware genaamd, in 1103 een aan Sint Oda gewijde kerk stichtte ter vervanging van een kapel, die te klein
geworden was voor de vele bedevaartgangers. Deze kerk werd tot kapittelkerk verklaard en bediend door seculiere kanunniken. In 1248 stelde de hertog van Brabant, Hendrik II, over deze
negen kanunniken een deken aan, die hij tegelijkertijd het collatiekerk verleende van de andere
kerk ter plaatse, de parochiekerk die aan Sint Martinus was gewijd. Vier jaar later werd deze overdracht door de bisschop van Luik bekrachtigd. Sindsdien verwierf het kapittel grote bezittingen.
(60).
Ook hier krijgt het verhaal van burggraaf Jan van Montfoort dus ruggesteun van gegevens uit andere bronnen. Hoewel het niet mogelijk blijkt de relatie tussen de Montfoortse De Roveres en die
uit Sint Oedenrode te bewijzen, zijn er voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat die relatie
er inderdaad is geweest.
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