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De geschiedenis van een patriottische commissie te Woerden in 1787
door A. Meddens-van Borselen

Voorgeschiedenis
Een korte beschrijving van de politieke situatie in de tweede helft van de achttiende eeuw is
noodzakelijk om de burgeroorlog, die in 1787 in de Republiek was uitgebroken en de rol die de
Commissie van Defensie te Woerden daarin speelde, te begrijpen.
De Republiek der Verenigde Nederlanden was een statenbond, dat wil zeggen zij bestond uit zeven
autonome provincies. Voor gemeenschappelijke zaken en belangen kwamen afgevaardigden van de
verschillende gewesten in de Staten-Generaal bijeen. Alle gewesten hadden in 1747 Willem IV tot
stadhouder benoemd en het ambt erfelijk verklaard. De stadhouder had o.a. het recht personen aan te
bevelen voor belangrijke bestuursfuncties zoals de ambten van burgemeester en schepenen, waarvan
de benoemingen jaarlijks plaatsvonden.
In de provincie Holland bestond een oligarchische bestuursstructuur. De steden werden geregeerd
door een kleine en tamelijk gesloten groep regenten. Voor de aanzienlijke burgerij was het niet
mogelijk om aan het bestuur van hun stad of het gewest deel te nemen. De burgerij hoopte dat de
stadhouder hierin verbetering zou brengen. In 1751 overleed Willem IV echter en hij werd opgevolgd
door zijn minderjarige zoon Willem V. Deze kwam in 1766, toen hij meerderjarig werd, aan de macht
en bij zijn ambtsaanvaarding herleefde de hoop op hervormingen onder de burgerij. Willem V
beantwoordde deze verwachtingen echter niet.
De onvrede onder de burgerij nam tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) verder toe. De
Republiek verkeerde in een economische malaise. De handel en de nijverheid stagneerden, terwijl
Frankrijk en Engeland daarentegen een economische groei doormaakten. Door de oorlog met de
Engelsen stagneerde ook de handel op de koloniën en werd de economische situatie nog slechter. De
oorlog werd verloren en Willem V werd door een groep ontevredenen, die zich patriotten noemde,
verantwoordelijk gesteld. Deze patriottenpartij was een partij vol tegenstellingen. De ene helft, die uit
gegoede burgers bestond, wilde door middel van democratische hervormingen politieke invloed
verwerven, terwijl de andere helft, die uit aristocraten en regenten bestond, zich ten doel stelde de
macht van de stadhouder te verminderen.1 De patriotten hadden slechts één gemeenschappelijk
kenmerk: ze waren allen anti-Oranje.
In de tachtiger jaren braken er in veel steden rellen uit tussen oranjegezinden en patriotten, waarbij
plunderingen en vernielingen werden aangericht. Naar aanleiding hiervan richtten de patriotten
vrijcorpsen of exercitiegenootschappen op. Deze kwamen sinds 1784 op landelijke bijeenkomsten in
de stad Utrecht bij elkaar.
In de Staten van Holland hadden de patriotten een kleine meerderheid en deze meerderheid trachtte
de macht van Willem V te verminderen.
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Begin september 1785 brak er een oranjeoproer in 's-Gravenhage uit, waarbij het Haagse garnizoen
niet tegen de oproerlingen optrad. Dientengevolge ontnamen de Staten van Holland Willem V op 8
september het commando over dit garnizoen. Willem V voelde zich beledigd en besloot Den Haag te
verlaten. Hij vestigde zich vrijwel permanent te Nijmegen, dat evenals de rest van Gelderland
oranjegezind was. De stadjes Hattem en Elburg vormden hierop een uitzondering; het stadsbestuur
daar was overwegend patriottisch gezind. In 1786 had het stadsbestuur van Elburg geweigerd om een
besluit van de oranjegezinde Staten van Gelderland af te kondigen.
Het stadsbestuur van Hattem weigerde in dat zelfde jaar een functionaris te benoemen, die door de
stadhouder was voorgedragen.
De Gelderse Staten accepteerden dit gedrag van deze steden niet en gaven Willem V de opdracht om
hen met geweld onder hun gezag terug te brengen. In september 1786 werden de voornoemde steden
door de stadhouderlijke troepen tot overgave gedwongen.
Dit optreden van Willem V was voor de Staten van Holland aanleiding om hem in zijn functie als
kapitein-generaal te schorsen. De Hollandse troepen werden van hun eed van trouw aan hem
ontslagen. Langs de Hollandse grenzen werd een cordon van vrijcorpsen gelegd. Tevens werden er
patriottische troepen gelegerd. Om de provincie tegen eventuele aanvallen van de troepen van Willem
V te beschermen koos men het strategisch gelegen Woerden als verdedigingscentrum.
De oprichting van de Commissie van Defensie
De patriottenbeweging was geografisch zeer divers vertegenwoordigd: in elke provincie en in elke
stad was de politieke situatie weer anders. Zo was het gewestelijk bestuur van Utrecht, de Staten van
Utrecht, overwegend oranjegezind. Het bestuur van de stad Utrecht bestond daarentegen uit
patriotten en was een bondgenoot van het gelijkgezinde gewestelijke bestuur van Holland.
In mei 1787 probeerden de Staten van Utrecht, die de stad Utrecht hadden verlaten en naar
Amersfoort waren uitgeweken, enkele plaatsen aan de Utrechts-Hollandse grens te bezetten. Zij
wilden hiermee de stad Utrecht van haar bondgenoot Holland isoleren. Deze aanval mislukte en de
vroedschap van Utrecht stelde naar aanleiding hiervan kolonel Frederik, Rijngraaf van Salm aan tot
generaal en bevelhebber van de troepen van de stad.
In de Staten van Holland werd voorgesteld om een commissie van defensie op te richten, die de
provincie Holland en de stad Utrecht moest verdedigen tegen aanvallen van het leger van Willem V.
Als reden werd hiervoor opgegeven „in sérieuse overweeging genomen hebbende de critique toestand
van het lieve vaderland, en speciaal van deeze provincie, vermeend hebben niet langer te moeten
uitstellen U Edel Groot Mögenden onder het oog te brengen, dat de provincie Holland, die
onophoudelyk blyken heeft gegeven van haar zugt en verlangen om het verbond der Unie, gevestigd
in het bloed der voorvaderen, voor eene totale dissolutie bewaard, ongeschonden aan het laatste
nageslagt over te brengen, zeedert eenige weinigen, die onder den naam van de Staaten van
Gelderland en Utrecht, aan hun hoofd hebbende prins Willem V, opentlyk betoonen, zig op haar
ruine en ondergang toe te leggen. . . tegen het geweld en de overheersing van eenige weinige
staatsieden te defendeeren".2
Op 12 j uni 1787 werd het voorstel om een commissie van defensie op te richten door de patriottische
meerderheid in de Statenvergadering van Holland aangenomen. De Commissie bestond uit vijf leden
en een secretaris: Daniël J. Canter Camerlingh (1754-1816), lid van de vroedschap van Haarlem en
hoofd van het vrijcorps aldaar, Franciscus G. Blok (1749-1812), lid van de vroedschap van Leiden,
Martinus van Toulon ( 1736-1818), burgemeester en lid van de vroedschap van Gouda, Cornelis van
Foreest (1756-1825), lid van de vroedschap van Alkmaar en Jan de Witt (1755-1809), lid van de
vroedschap van Amsterdam. Hendrik Costerus, zoon van Dominicus Costerus, burgemeester van
Woerden, werd tot secretaris benoemd.3
De Commissie mocht zelf bepalen waar ze zich wilde vestigen en koos de stad Woerden uit, het
centrum van de Hollandse verdedigingslinie. Zij wilde in het kasteel van Woerden verblijven. Het
kasteel was eigendom van het gewest Holland en werd steeds bewoond door de baljuw van Woerden,
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Het kasteel van Woerden, waarin de Commissie van Defensie verbleef.
Prent van J. Schijnvoet in: Schatkamer der Nederlandse Oudheden ... door Lud. Smids, Amsterdam, 1711
Coll.: Gemeentearchief Woerden.
die een vertegenwoordiger was van het centraal gezag. De ondergrondse gewelven konden als
gevangenis dienst doen. De Staten van Holland hadden in juni 1787 de oranjegezinde baljuw van
Woerden, Willem van der Hoeve, de opdracht gegeven om het kasteel te verlaten.
Hij vestigde zich te Gouda waar hij tevens burgemeester was.4
In Woerden verbleef ook generaal-majoor Albert van Rijssel, de bevelhebber van de Hollandse
troepen. Hij woonde in het Gemeenlandshuis en zou regelmatig met de Commissie van Defensie
uvCiii^g pli^g^n.

De taak van de Commissie
De Commissie van Defensie had de moeilijke opdracht gekregen om de provincie Holland en de stad
Utrecht tegen aanvallen van het stadhouderlijk leger te verdedigen. Het leger was sterk verwaarloosd:
veel militairen waren gedeserteerd en de overige soldaten waren half bewapend en niet getraind.5 De
Commissie hield zich in eerste instantie bezig met het werven van troepen voor de bestaande
regimenten en het oprichten van nieuwe regimenten. In Woerden werd het commando over de
troepen aan kolonel baron R. Suljard de Leefdael toevertrouwd, die in de stadsherberg zijn kwartier
had. Om het tekort aan troepen op te vangen had de Commissie haar hoop op inundaties gevestigd. In
de Alblasserwaard, de omgeving van Gorinchem en het gebied tussen Muiden en Naarden liet de
Commissie voorbereidingen treffen voor het onder water zetten van land. Voor de verdediging op de
rivieren stelde zij de Rotterdamse makelaar Nicolaas Montauban van Zwijndrecht aan tot
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commissaris. Hij kocht schepen aan en liet deze tot oorlogsschepen ombouwen. De schepen werden
onder andere voor IJsselmonde, Hellevoetsluis, het kasteel Loevestein, Dordrecht en Vianen
gestationeerd. Montauban van Zwijndrecht fungeerde als tussenpersoon tussen de commandanten
van de schepen en de Commissie van Defensie te Woerden.6 Naast de zorg voor de verdediging van de
provincie rekende de Commissie het ook tot haar taak om in haar gebied tegen militante oranjegezinden op te treden. Zij liet het leger uitrukken om oranjeoproeren te onderdrukken en de leiders
van de rellen te arresteren en voor het gerecht te brengen.7
Het incident bij Goejanverwellesluis
De raadslieden van Willem V hielden zich op de hoogte van de ontwikkelingen in het overwegend
patriottisch gezinde Holland. Zij waren van mening dat de tijd was aangebroken voor de stadhouder
om een actie te ondernemen teneinde zijn macht te herstellen. Zij stelden hem voor naar de
voormalige residentie terug te keren.
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In de boerderij vanAdiaan Leeuwenhoek bij de Goejanverwellesluis werd Prinses Wilhelmina, echtgenote van
Willem V op 28 juni 1787 enige tijd door de patriotten vastgehouden.
Algemeen Rijksarchief. Tweede afdeling archief Van Toulon van der Koog, inv. nr. 621.
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Willem V weigerde te gaan, tenzij de Staten van Holland hem daartoe zouden uitnodigen. In zijn
plaats vertrok zijn echtgenote prinses Wilhelmina van Pruisen naar Den Haag. Met haar komst
probeerde zij een opstand van de oranjegezinden tegen de patriotten te bewerkstelligen. Men had de
reis goed voorbereid en de grens van Holland van te voren verkend en onderzocht waar die het
slechtste bewaakt werd. Men concludeerde dat bij Schoonhoven de grenspassering de meeste kans
van slagen had.8 Op 28 juni vertrok Wilhelmina met een aantal hofdames en raadslieden uit
Nijmegen door de Betuwe langs de plaatsen Tiel en Nieuwpoort. Daar waren voor haar vijftien verse
paarden besteld en stak zij in een pont de rivier de Lek over naar Schoonhoven.
Enkele dagen daarvoor had de Commissie van Defensie Cornelis de Lange van Wijngaarden,
commandant van het Goudse vrijcorps, verzocht om met zijn corps naar de Goejanverwellesluis te
gaan, die door desertie van troepen onbewaakt was.
In de namiddag van 28 juni ontving De Lange van Wijngaarden uit Haastrecht bericht, dat daar door
een onbekend persoon vijftien paarden waren besteld. Dit aantal kon alleen voor een buitenlandse
vorst of voor de stadhouder en zijn familie bestemd zijn. Zo werd Wilhelmina met haar gevolg, door
leden van het Goudse vrijcorps aan de rivier de Vlist in de polder Bonrepas tussen Schoonhoven en
Haastrecht, aangehouden. Men bracht haar naar een boerderij bij de Goejanverwellesluis, waar zij
werd vastgebonden en lichtte de Commissie van Defensie te Woerden in (de boerderij bestaat nog
steeds en ligt naast het sluisje in Hekendorp).
's Avonds arriveerde de Commissie, die Wilhelmina weigerde doorgang te verlenen zonder
toestemming van de Staten van Holland.
De Commissie stelde haar voor om op het kasteel van Woerden te overnachten en daar de beslissing
van de Staten af te wachten.
Misschien omdat het kasteel ook als gevangenis in gebruik was sloeg zij dit aanbod af en besloot om de
nacht in Schoonhoven door te brengen. De volgende dag keerde zij naar Gelderland terug. Zij
protesteerde schriftelijk tegen haar aanhouding door de patriotten bij de griffier van de StatenGeneraal en de raadpensionaris van Holland. Tevens lichtte zij haar broer, Frederik Willem II, koning
van Pruisen, over deze gebeurtenissen in.9

Militair ingrijpen door Frederik Willem II van Pruisen
Frederik Willem II meende dat zijn zuster door het incident bij de Goejanverwellesluis diep
vernederd was. Hij eiste van de Staten van Holland dat degenen, die verantwoordelijk waren voor de
aanhouding van Wilhelmina, gestraft zouden worden. De Staten reageerden niet en op 9 september
1787 overhandigde de Pruisische gezant Von Thulemeier een ultimatum van zijn koning aan de
Hollandse raadpensionaris.10 De patriotten meenden dat zij op de hulp van de Fransen konden
rekenen. Deze bleef echter uit.
Op 13 september 1787 trok een leger van 20.000 Pruisische soldaten de Republiek binnen. De
verdediging van de patriotten was nog niet gereed en op 15 september konden de Pruisen de vesting
Vianen, die ontruimd bleek, innemen. De Pruisen hadden alleen vanaf het water enige tegenstand van
de patriotten ondervonden.
Deze stelde echter niet veel voor, aangezien het oorlogsschip „De Waakzaamheid" dat daar door de
Commissie van Defensie was gestationeerd, door de lage waterstand vast lag. Om diezelfde reden was
het ook niet gelukt om het land onder water te zetten.
In paniek vluchtten de troepen van de Rijngraaf van Salm in de nacht van 15 op 16 september de stad
Utrecht uit, onder achterlating van munitie en geschut. Een dag daarvoor was Van Salm naar de
Commissie van Defensie te Woerden gereisd, om mee te delen dat het niet mogelijk was de stad
Utrecht tegen een Pruisisch leger de verdedigen. Hij kreeg toen van de Commissie de opdracht om
alleen in uiterste nood de stad te ontruimen en zich met zijn manschappen naar Amsterdam terug te
trekken.11
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Spotprent op Wilhelmina van Pruisen, die in januari 1795 naar haar neef de koning van Engeland vluchtte.
Aan haar rokken hangt een keeshond, het symbool van de patriotten.
In de deuropening staat een patriot afgebeeld met een (rood-wit-blauwe) cocarde op zijn hoed Links staat een
Pruisisch soldaat. (In 1787 had haar broer, de koning van Pruisen, een leger naar de Republiek gezonden om
haar te hulp te komen). Op de achtergrond staat een visser, die wijst naar hel strand waar een vissersboot gereed
ligt, die haar naar Engeland zal brengen.
Particuliere collectie, prent in kleur.

In Gorinchem was de situatie niet veel beter. Op 16 september meldde kolonel A.Ph. van der
Capellen, commandant van Gorinchem, dat de situatie „ellendig" was. Hij schreef de Commissie dat
er niet één soldaat was, die wist hoe hij een kanon moest bedienen.12
In Woerden probeerde men de inundatie te bespoedigen door bij het fort Oranje een doorsnijding te
maken. Men besloot hiervoor de boeren uit de omgeving in te schakelen. Deze weigerden echter,
aangezien zij veel schade van een eventuele inundatie zouden ondervinden. Dominicus Costerus, een
van de patriottische burgemeesters van Woerden, achtte het raadzaam zijn woonplaats te verlaten.13
Op 16 september vluchtten ook enkele leden van de Commissie van Defensie naar Amsterdam. Twee
andere leden, die op dat moment in Rotterdam waren, volgden een dag later hun voorbeeld. Daar
werd hen door Jan de Witt, een van de leden van de Commissie, een maaltijd aangeboden. Martinus
van Toulon schreef in zijn levensbeschrijving dat na afloop van de maaltijd: „zij eikanderen
aandoenlijk bedanken voor de zoo goede harmonie, vriendschap, hulp en adsistentie onderling
betoond en nemen van eikanderen niet zonder 't storten van tranen afscheid, onder toewensching van
de goddelijke bewaring en bijstand in deze zoo netelige en critique omstandigheden".14
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Plattegrond van Woerden uit de J8de eeuw.
Kaartenafdeling Algemeen Rijksarchief OPV- W-123.
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Op 27 september trokken de Pruisen Woerden binnen. Voor de huisvesting van de soldaten werden
de kerken ontruimd. Zo'n tweehonderd van hen wilden daar niet blijven en bezetten het kasteel van
Woerden. Van het meubilair bleef na hun komst weinig meer over.
Vele steden en vestingen vielen zonder slag of stoot in handen van het Pruisische leger. Alleen in
Amsterdam en omgeving hielden de patriotten nog stand. Op 10 oktober moest ook Amsterdam zich
overgeven.
Direkt na de komst van de Pruisen moesten vele huizen en buitenplaatsen van patriotten het
ontgelden. Zowel de oranjegezinden als de Pruisische soldaten maakten zich schuldig aan
plunderingen.

Extract uit de Refold
tien van de Heeren Staaten
van Holland en Weftvriesland, in haar Edele Groot
Mog. Vergadering genoomen
op
Donderdag den n

Oïïober 178'.
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Y refumtie gedelibereert zynde op het Rapport den 8 dezer,
Eenparii
uit kragte van hun Edele Groot Mogende Refolutie van gtdesavoueert
den 6 te sooren gedaan door de Heeren vanden Sant- de daad omheovel, vander Goes, van Teylingcn en du Tour, met den Raad- mm baart
penfionans, dewelke by haare Koniaglyke Hoogheid vernoomen Konmglyie
hebbende , hoedanige faiisfaiie hoogüdezelve begeerde voor de Hoogheid getoegebragte laefie by het npmthoud haarer reize nerwaards, zig pleegt,met a»'
andermaal by hoogüdezelve hadden vervoegt en verzogt het ichrif- „ullatie der
telyk Antwoord dat hoogüdezelve hadde aarjgenoomen aan gerne!- emfirmototre
de Heeren Gecommitteerden te zullen osetgeeven, het zelve ter en apfrttbatoiVergadering exhibeerendc ; als meede op het Rapport den re Rehlutten
9 deezer, uit kragt der Rdolutie van daags te vooren door dienaangaande,
dezelve Heeren met furrogatie van den Heer Vroedfchap Bink- en remette der
horit id plaats van den Secretaris du Tour gedaan, zig andermaal <Per(oo*enopdé
by haare Koninglyke Hoogheid vervoegt hebbende om te mogen ttß doorboor
weezen geinformtert, welke Perfoonen in het Antwoord vao Kemtnglyke
hoogftdezelve zyn bedoeld ais Autheurs en Uitwerkers van o*t hoogheid ever'
Attentaat tegens hoogildeffelfs Perfoon begaan, exhiberende de geeeevea.
Lytt van de Naamen der bedoelde Perfoonen , die het aan haare
Koninglyke Hoogheid behaagt had, aan hun over te geeven, breder onder de Notulen van den 8 en 9 deezer.
Is, eenparig,goedgevonden en verdaan, de daad omtrent dehooge
Perfoon van haare Koninglyke Hoogheid door het oponthoud haarer reife nerwaards gepleegt, by deeze wel uitdtukkelyk te desavoueeren en ten flerklten af te keuren; mitsgaders te annulieren en te vernietigen alle zodanige confirmatoire en approbatosre
Refolotien en dispolitien, ais ter dier zaake by de doenmaalige
meerderheid der Stsatsleeden 2yn genomen ; en voorts te verklaaren » dat de Perfoonen , vermeit op de Lyft by haare Koninglyke
Hoogheid overgegeeven, als:
Mr. "Daniël Jacobus Caster Canterling,
Vroedfchap der Siad Haarlem.
Mr. Franthcus Guattherus Blak,
Raad in de Vroedfchap cn Oud-Scheepen
der Stad Leyden.
Mr. jan de fFitl, bcheepen en Raad der Stad
Amllerdam.
Mr. Martmus van Toulon, Raad en regeerend
Burgemeefler der Stad Gouda.
Mr, Corneas van Foreeft, Heere van Schoorl
en Camp, Vroedfchap der Stad Alkmaar.
,»*.
A
CM«t

Op 11 oktober 1787 werden de leden van de Commissie van Defensie vanwege de aanhouding van Wilhel
van Pruisen „gedesavoueert".
Rijksarchief in Zuid-Holland, archief Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr. 250.
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De terugkeer van Willem V in Den Haag
Vijf dagen na de invasie van het Pruisische leger besloten de Staten van Holland Willem V in al zijn
waardigheden te herstellen en ze verzochten hem naar Den Haag terug te keren. Twee dagen later
arriveerde hij in de residentie. De Commissie van Defensie werd ontslagen. De leden kregen wel
opdracht om een rapport te schrijven, waarin zij hun werkzaamheden moesten verantwoorden. Dit
resulteerde vele jaren later in een uitgebreid rapport dat zij zelfde titel „Omstandig Verslag" gaven.
In oktober 1787 werd aan prinses Wilhelmina gevraagd „welke satisfactie zij begeerde ten aanzien
van haar geweldadige aanhouding bij de Goejanverwellesluis". Op haar verzoek werden de leden van
de Commissie van Defensie en De Lange van Wijngaarden te zamen met tien andere patriotten „voor
altoos" uit hun ambten ontzet.15

De vlucht van de patriotten eind 1787
Vele patriotten waren na het herstel van de stadhouder, in september 1787, het land uitgevlucht.
Albert van Rijssel, de commandant en bevelhebber van de Hollandse troepen te Woerden reisde eerst
naar Antwerpen en in januari 1788 vestigde hij zich te Parijs, waar hij in dienst van de Franse koning
trad.16 Ook de leden van de Commissie van Defensie weken naar het buitenland uit.
Jan de Witt vestigde zich eind september 1787 in Frankrijk en keerde pas in 1795 terug naar de
Republiek nadat hem een ambt in het stadsbestuur van zijn voormalige woonplaats, Amsterdam,
aangeboden was.
Franciscus Blok week eerst uit naar Brabant en vertrok later naar Antwerpen. Hij keerde in 1788
terug in zijn vroegere woonplaats Leiden, waar hij een advocatenpraktijk uitoefende. In 1798 werd hij
daar tot baljuw benoemd.
Martinus van Toulon en Daniël Canter Camerlingh achtten het eind 1787 niet verstandig om naar
hun woonplaats terug te keren en doken eerst onder in Amsterdam en later in Haarlem. In mei 1788
werden de leden van de voormalige Commissie van Defensie door het Hof van Holland gedagvaard.
Cornelis van Foreest, Daniël Canter Camerlingh en Martinus van Toulon, die nog in Holland
vertoefden, waren voortijdig naar Brussel gevlucht. Martinus van Toulon keerde in september 1788
definitief in zijn woonplaats Gouda terug en bleef zijn ambt van ontvanger van de convooien en
licenten van de admiraliteit van de Maze tot 1811 uitoefenen.
Van Foreest en Canter Camerlingh zijn vermoedelijk iets later naar Holland gerepatrieerd. Daniël
Canter Camerlingh werd in 1795 lid van het stadsbestuur van Haarlem en Cornelis van Foreest
bekleedde van de omwenteling in 1795 tot aan zijn dood verschillende bestuursfuncties.

Slotbeschouwing
Veel patriotten waren na de terugkeer van Willem V in september 1787 naar het buitenland
uitgeweken. Het merendeel vluchtte naar Brussel of Parijs. Een gedeelte van hen keerde eenjaar later
naar hun vaderland terug. In 1795 repatrieerde de rest van de ballingen te zamen met het Franse leger
dat de Republiek binnenviel. Nu waren het de stadhouder en zijn gezin die het land moesten
ontvluchten.
Door de veranderingen die in 1795 plaatsvonden bleken de gebeurtenissen van 1787 een minder
grote mislukking te zijn dan aanvankelijk gedacht werd. Uit de correspondentie die de voormalige
leden van de Commissie van Defensie te Woerden tot aan hun dood gevoerd hebben, blijkt dat zij
deze mening niet deelden.
Alhoewel zij door het bekleden van nieuwe bestuursfuncties in 1795 gerehabiliteerd waren, werkten
zij tot in het jaar 1803 nog aan een omvangrijk rapport, waarin zij hun daden van 1787 omstandig
verdedigen.17
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In 1803 voltooiden de leden van de Commissie van Defensie te Woerden hun rapport, waarin zij hun
werkzaamheden en de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen in 1787 verdedigden.
Rijksarchief in Zuid-Holland, archief Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr. 280.
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C.J.A. van Helvoort, 143.
ARA, Tweede afdeling, archief Van Toulon van der Koog, inv.nr. 168.
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C.J.A. van Helvoort, 142.
RAZH, archief Commissie van Defensie, inv.nr. 280.

G R A V E S T E I N , raadsel of relict
door P.C. Beunder
Langs de Noorder IJsseldijk ligt aan de westzijde van de buurtschap Hekendorp, tussen Haastrecht en
Oudewater, een hoeve met de naam „GRAVE STEIN". Dit is geen alledaagse naam voor een
boerderij en zij vraagt als het ware om een verklaring. Met het woord „stein" wordt immers vaak een
sterkte, een weerbare aanleg of een heus kasteel aangeduid. Het eerste gedeelte van de naam kan
wijzen op grafelijke of landsheerlijke invloed, c.q. van de grafelijkheid van Holland. Op korte afstand
van de boerderij „GRAVE STEIN" komen we tenslotte ook de namen „Gravecoop" en „'s
Gravenbroek" tegen.
Onderzoek in literatuur en archieven en navraag op tal van plaatsen en gelegenheden leverden geen
bruikbare resultaten op. Bewoners en buren wisten alleen te verklaren, dat de naam al zeer lang aan de
bewuste boerenhoeve was verbonden.1 De naam intrigeerde mij echter, zoals gezegd, dusdanig, dat ik
achter de oorsprong of betekenis ervan wilde komen. Na veelvuldig verder onderzoek gepleegd te
hebben wil ik wijzen op het volgende.
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Oude Bodegrave in deze omgeving de grens van het graafschap. Later liep deze grens vanaf de Oude
Rijn tot aan de hoeve „Wiltenburg" in Oucoop.3
Dat de grens daar niet abrupt geëindigd kan zijn is duidelijk. Ze moet zich van hieruit verder hebben
voortgezet in de richting van de Hollandse IJssel. Directe steun hiervoor vind ik bij hetgeen is
medegedeeld in het „Onderzoek naar 's Graven rechten" in 12934, waar de hoeve „Wiltenburg"
wordt aangeduid als een werf, m.a.w. een mottekasteel, met de naam „Voirburch".5 Volgens dat
onderzoek gaat vanaf deze hoeve het grafelijk (eigendoms-)recht en in dit geval ook de
graafschapsgrens; de letterlijke tekst van het onderzoek luidt: „... also voirt ter Isele waart alse die van
Oudencoep sceyden van den Bosch.. .".
Oucoop is als Stichtse ontginning dan al in cultuur gebracht, maar Lang en Kort Roggenbroek, aan de
westzijde van de Oukoopse kade, is nog een wildernis. Het land van Stein echter, weliswaar gebied
wat in oorsprong aan de bisschop moet zijn geschonken, komt al heel vroeg voor in de
graafschapsadministratie als een grafelijke ontginning.
Inzake het grensverloop moeten we hier dus rekening mee houden.
Als we de grens bij de Oukoopse kade weer vervolgen, gaan we, bij de Steinse kade aangekomen, deze
oostwaarts volgen tot aan de (polder-) grens van het lagere Negenviertel.6 Van hieruit gaan we, langs
het zogenaamde Kanaal, naar de IJsseldijk en daar vinden we. .. GRAVE STEIN.
In dit opzicht is het derhalve minder toevallig dat de boerderij hier aan de IJsseldijk met de naam
„GRAVE STEIN" is getooid. Of de boerderij ooit het karakter van een weerbare sterkte (een
riddermatige hofstede of een begraven hofstede) heeft gehad viel zelfs uit het minuutplan van het
kadaster niet meer op te maken. Misschien is dat ook nooit het geval geweest, maar gaf de boerderij
slechts actueel aan, dat men zich ter plekke aan de grens van het graafschap bevond.
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Fragment van de Topografische kaart 38B met de omgeving van Oucoop en GRA VE STEIN.

Hoofdgebouw van de hoeve GRA VE STEIN aan de IJsseldijk bij Hekendorp. Foto P.C. Beunder.
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Detail van de gevelsteen.
Foto P.C. Beunder.

Noten:
1. Het huidige hoofdgebouw dateert van 1924 en wordt thans bewoond door de familie W.A. Janssen.
2. Beunder, 1986, Castella, 113-115.
3. Als voren en Beunder, 1986, De vroegste bewoning, 17.
4. De Fremery, 266.
5. Beunder, 1986, De vroegste bewoning, 17; voor de term „werf: Vervloet, 195.
6. Negenviertel, sedert lang waterstaatkundig één geheel met Oucoop, moet zijn naam en waterstaatkundig
ontstaan toch wel ontlenen aan de aanleg van de Enkele Wiericke rond het jaar 1365. De westelijke
begrenzing, het zogenaamde Kanaal, met derhalve van zeer hoge ouderdom zijn. Zie m.b.t. deze materie ook
Van Tol, 76, die de naam „Hoek van Holland" heeft vastgelegd.
Literatuur:
P.C. Beunder, Castella en havens, kapellen en hoven. (Bodegraven/Nieuwkoop, 1986).
P.C. Beunder, „De vroegste bewoning op de veenwildernis in Hollands Midden", Heemtijdinghen 22 (1986),
2-23.
S.J. Fockema Andreae, „Stein, het onstaan van een vrije hooge heerlijkheid op de grenzen van Holland en van
hare bestuursorganen", Tijdschrift voor geschiedenis 47 (1932), 396 e.v..
J. de Fremery, Supplement op het oorkondenboek van Hollanden Zeeland ('s-Gravenhage, 1901).
J.L. van der Gouw, Korte geschiedenis van de grenzen van de provincie Zuid-Holland, Provinciaal Verslag
Zuid-Holland ('s-Gravenhage, 1963), 13-55.
L.F. Texeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland, dl. I ('s-Gravenhage,
1906), 518 e.v..
S.C.J. van Tol, Reeuwijk in het verleden (Reeuwijk, 1977), 76 en 102.
J.A.J. Vervloet, „Kasteelbergen in Zeeland: een algemeen overzicht" Geografisch tijdschrift, nieuwe reeks 14
(1980), 194-207, aldaar 195.
47

Akten van idemniteit van Zegveld, 1703-1811 (5)*
door drs. R.J.F, van Drie

252

Aaltje Arysse van Staveren; Nieuwkoop t.b.v. Zegveld 28-6-1786. Aantekening: vr. Jan
Hartenos.

253

Anna Koene (24 wkn), dr. van Huybert; Woerden t.b.v. Zegveld 29-6-1786.

254

Klaasje van den Berg (26 jr); Woerden t.b.v. Zegvelderbroek 7-9-1786. Aantekening: vr.
Willem den Boer.

255

Arie van Oosterom (28 jr); Woerden t.b.v. Zegveld 21-9-1786.

256

Dirkje van der Schilden (19 jr), dr. van Gerrit Cornelisz. en Jacoba Teunisdr. de Rooij;
Noorden t.b.v. Zegveld 9-10-1786 (kopie z.pl. en z.d.).

257

Mees Roos (25 jr); Kamerik Mijzijde 27-12-1786 (kopie z.pl. en z.d.).

258

Jan Toornvliet; Alphen en Rietveld t.b.v. Zegveld 11-1-1787 (kopie z.pl. en z.d.).

259

Lijsje Hogenes (2 jr); Bodegraven t.b.v. Zegveld 6-5-1786.

260

Lena (3 jr), dr van Lijsje Boer, Sluipwijk t.b.v. Oukoop 5-5-1788 (extract Oukoop 19-3-1810).

261

Frans Veltwis (26 jr, meester kleermaker) en zn Jan Adolf (4 jr); akte van renuntiatie Zegveld
30-3-1789.

262

Cornelis van Gorcum, zn van Klaes en Catharina Stuivenberg; IJsselstein t.b.v. Zegveld
18-5-1789.

263

Anthonis Janse van der Pauw (24 jr); Bodegraven t.b.v. Zegveld 1-8-1790.

264

Maria den Boer (30 jr); Kamerik en De Houdijken 19-10-1790.

265

Johanna de Vries (geb. Rotterdam, ongehuwd); akte van renuntiatie Zegveld 24-8-1790.

266

Willem Roelofse van Wengerden; Nieuwkoop t.b.v. Zegveld 9-1-1791.

267

Meerten Gijsbertsen (71 jr) zn van... Gijsbertsen en Maagje Meertens; Lakerveld 13-5-1791.

268

Annigje Kluijs (27 jr); Langeraar 24-5-1791. Aantekening: wed Hendrik Rijneking.
(wordt vervolgd)

De eerdere gedeelten van deze akten (archief gemeente Zegveld, inv.nr. 16 e.v.) verschenen in
Heemtijdinghen, 22e jaargang nr. 2 (juni 1986) e.v.
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