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Ten geleide
Dit nummer van 'Heemtijdinghen' is geheel gewijd aan de geschiedenis van de hoge heerlijkheid
Vrijenes. Tegenwoordig beslaat het grondgebied van deze voormalige heerlijkheid het zuidwestelijke hoekje van de gemeente Bodegraven. Tot in het eerste kwart van deze eeuw stonden er uitsluitend twee boerderijen in dat gebied, aan de Oud-Bodegraafseweg. Het gebied, ongeveer 37
hectare groot, is nu gedeeltelijk doorsneden door een weg en gedeeltelijk bebouwd met woningen
(het westelijk deel van de Bodegraafse Elzenhof).
Vrijenes is daarom interessant omdat verschillende aspecten van de historie een rol spelen in zijn
geschiedenis. Er zijn relaties met aanzienlijke families, er zijn conflicten over grenzen en over
bevoegdheden van gemeentes, er is een verbinding tussen Vrijenes en het wapen van de vroegere
gemeente Sluipwijk. Een heel opmerkelijk aspect vormt de 19e- en 20e-eeuwse verwarring
rondom de vraag, wie de echte heer van Vrijenes was. Kortom: een geschiedenis met voor elk wat
wils.
Veel informatie met betrekking tot de geschiedenis van Vrijenes is ontleend aan een tweetal archieven in particulier bezit: de archieven van de huidige heren van Vrijenes en van Sluipwijk.
Zonder de medewerking van de heren J.C.C. Smit te Alblasserdam en ir. J.G. Brewer van Vrijenes Slupick te Raalte had dit bijzondere nummer van Heemtijdinghen niet tot stand kunnen komen. Voor de door hen verleende inzage in hun archieven en de door hen verstrekte inlichtingen
past een bijzonder woord van dank.

Vrijenes: het land en de huizen
door G.A.F.Maatje
De voormalige hoge Heerlijkheid Vrijenes is op de landkaart van Zuid-Holland niet meer dan een
heel klein driehoekje land. Een 'nesse' is volgens het bekende Middelnederlandsch Handwoordenboek van Verdam "een stuk land van eenen bepaalde gedaante; eigenlijk landneus, landtong".
Daar, in het verre verleden, aan dit neusvormige stukje grond de status van hoge Heerlijkheid
werd gegeven kennen wij die heerlijkheid onder de naam Vrije Nes of Vrijenes. In het leenregister van 1473 wordt het gebiedje omschreven als: 'ende leghe mitten tyende van den lande gelegen in den kerspel van Zwammerdam, geheiten die Vrijenesse also mijn lieve heer van Brede rode
ende sijn ouderen aldaer gehadt hebben '. Dan volgt de omschrijving: 'boven naest gelant aen
die noirtsijde de Nessekade, strekkende van de Broygreefse dijck derdellfvoet achter die spaede
op ten dijck, oistwert over die Oude Bodegrave. " Het gebied is ook nu nog goed in het landschap
te herkennen, het is de driehoek ten noorden van het oude veenriviertje, de Oud-Bodegraafse wetering en -weg, aan de noordzijde begrensd door de voormalige Nessekade en ten oosten door de
straatweg Gouda- Bodegraven. Nu is op een deel van het grondgebied de provinciale weg vanaf
de A12 naar Zwammerdam aangelegd. De oppervlakte bedroeg aanvankelijk ( 1429) 20 morgen1,
later 44 morgen land. Het gebied was oorspronkelijk een deel van de heerlijkheid Zwammerdam
(Voshol) en om ons onbekende reden daarvan afgesplitst en tot een zelfstandige heerlijkheid verheven. Dit is een verschijnsel dat wij in de 14e en 15e eeuw wel meer tegenkomen: zeer kleine
stukjes land veelal amper bebouwd, die de status van een zelfstandige heerlijkheid krijgen. Men

neemt aan dat dit veelal 'beloningen' waren voor aan de grafelijkheid bewezen diensten, vergelijkbaar met adellijke titels die in die tijd ook dikwijls als beloning, öfter delging van schulden,
werden verleend.
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Fragment van de kaart van de Reeuwijkse Wetering (Breevaart) van de Karnemelksloot te
Gouda tot de Oude Rijn (Streekarchief Hollands Midden, oud archief Gouda, nr. 2466). Ingekleurde kaart van de landmeter B. Rhijnenburgh uit 1647. In Vrijenes staan hier twee boerderijen afgebeeld en geen kasteeltje; die werden op deze kaart veel groter aangegeven.
In het oud-archief van Gouda2 bevind zich een oude kaart uit 1647 van de vaart tussen Gouda en
Bodegraven. Het noordelijke deel van die kaart, hier afgebeeld, laat Vrijenes zien met de bebouwing van die tijd. Duidelijk zichtbaar zijn twee huizen en een molentje, een beeld dat tot ver in de
negentiende eeuw vrijwel ongewijzigd is gebleven. Wat is er bekend over die bebouwing?
Huis te Vrijenes, een kasteeltje?
De volksmond weet te vertellen dat er vroeger in Vrijenes een slot of klein kasteeltje heeft gestaan waar de 'Heren' woonden, een gebouw dat tijdens de franse veldtocht van 1672 in brand
zou zijn gestoken, waarbij ook het gehele archief van Vrijenes en zijn leenkamer verloren is gegaan. Later zou het in andere vorm zijn herbouwd. De verhalen over het kasteeltje stoelen voor-

Het huis Vrijenes. Gewassen tekening van Jacobus Stellingwerf, door hem geantidateerd op
1669. Foto: C.M. Langeveld, Bodegraven.
namelijk op een tekening van Jacobus Stellingwerf. Deze Stellingwerf was een Amsterdams
schilder/tekenaar die op 12 december 1736 overleed. Hij werkte weinig naar de natuur maar wel
veel naar bestaande afbeeldingen die hij met een rijke dosis fantasie bewerkte, waardoor het
eindproduct niet altijd betrouwbare informatie geeft.
Het is mogelijk dat hij van de toenmalige Amsterdamse heren van Vrijenes ooit een opdracht
kreeg voor een prent, want wat zocht hij anders in de omgeving van Bodegraven? We mogen echter ons beeld van de buitenplaats Vrijenes niet te veel laten vormen door zijn werk.
De kaart uit 1647 laat echter twee gelijke huizen zien en al zijn die oude kaarten veelal gestoffeerd met standaardhuisjes, dan nog is daar geen aanwijzing voor een kasteel te vinden, zo'n
bouwwerk werd altijd als groter dan de andere huizen of boerderijen weergegeven. In het archief
van de familie Moens1 vinden we een opgave van de bezittingen van Catharina van Ornia,
vrouwe van Vrijenes. Het stuk. gedateerd 'beginne van den Jaare 1696' noemt onder Vrijenes bij
Bodegraven: '2 woningen met de lande samen groot 44 morgen gelegen bij Bodegraven, sijnde
de Heerlijkheid van Vrijenes... ", geschat opeen waarde van ƒ 20.000. Misschien is er verwarring
ontstaan door de volgende post in dit stuk: ' / hofstede met een bodewoning en land groot 34 morgen, gelegen in voornoemd dorp... ', Dit pand dat geschat werd op ƒ 15.000, lag wel in Bodegraven, maar dan aan de noordzijde van de Oude Rijn, tussen het dorp en de Meije; dit droeg de
naam 'Ravenspoort' en was sedert 1628 in het bezit van de familie Den Otter, waartoe ook Catharina Ornia behoorde.
Vermoedelijk is het Huis Vrijenes een boerderij annex buitenplaats geweest zoals er in het gebied
van de Oude Rijn meer stonden, en sommigen nog steeds staan. Het was in de 17e en 18e eeuw
gebruikelijk dat, meestal stedelijke, regenten, een boerderij als buitenplaats kochten en verbouwden. Het veelal dwarse voorhuis bevatte dan de zgn 'herenkamer' en het geheel diende als een
luxueus zomerverblijf voor de deftige heer en zijn gezin.

Zoiets kan het ook met het Huis Vrijenes geweest zijn. In een Zwammerdams verzoekschrift aan
de koning uit 1846 lezen we ook iets over het huis: 'Dat de eigenaren van deze Vrije Heerlijkheid
sedert onheuglijke jaren ook naren ambachtsheren of -vrouwen van Sluypwijk, waaruit moet
worden afgeleid, dat later toen deze Hofstede na sloping van des Heeren of - Vrouwenwoning,
door protestanten werden bewoond... '
Er moet daar dus wel een deftig huis of buitenplaats gestaan hebben, dat na afbraak door een gewone boerderij is vervangen. Dat de deftige Amsterdamse heren en vrouwen van Vrijenes hier in
lente en zomer neerstreken, blijkt uit een brief van Catharina van Ornia gedateerd mei 1696 die
besluit met de woorden; 'gegeven en getekent op mijnen huyse van Vrijenesse.. '
Kortom: voor een slot of kasteel zijn eigenlijk niet meer gegevens voorhanden, dan alleen de dubieuze prent van Jacobus Stellingwerf. We kunnen wel stellen dat er eens een deftig (heren)huis
of buitenplaats heeft gestaan, in 1696 wordt genoemd en dat lang voor 1846 was afgebroken en
vervangen door een normale boerderij.
De boerderijen
De twee boerderijen zijn, waarschijnlijk, steeds in het bezit geweest van de heren van Vrijenes.
Daarmee deed zich het vrij zeldzame verschijnsel voor dat de heer of vrouwe zowel eigenaar was
van het bestuursrecht (de heerlijkheid) als van het grondgebied met opstallen. In 1802 overleed
Maria Magdalena van Sluypwijk, gravin van Moens. Zij was de laatste telg uit het geslacht dat
begon met Hillebrandt den Otter die omstreeks 1620 Vrijenes verwierf.
De gravin was ongehuwden haar zeer omvangrijke bezit werd medio 1803, nadat de vele legaten
en schenkingen waren vergeven, in het openbaar verkocht. De bezittingen Vrijenes en Sluipwijk
werden verkocht voor schout en schepenen van Sluipwijk door mr. Vincent van Eyck te Moordrecht. Wat de Vrijenes bezittingen aangaat, de verkoop hiervan viel in twee delen uiteen. Aan de
heer Sigismundus Petrus Ham te Woerden werd 'De heerlijkheid van Vrijenes, mitsgaders de
ambachtsheerlijkheid Sluipwijk' verkocht voor de somma van ƒ 13.000. De twee boerderijen
werden in één koop op 18 oktober 1803 verkocht aan Joost Tukker uit Boskoop. Hij betaalde
ƒ 11090 voor de beide boerderijen. Tukker verkeerde mogelijk in de veronderstelling dat hij nu
ook Heer van Vrijenes was geworden, een mening die na hem zo'n honderd jaar lang voor verwarring zou zorgen.
Tien jaar later, 22 augustus 1814, vond de scheiding plaats van de onverdeelde boedel van wijlen
Joost Tukker. Deze had twee dochters, Barbara en Trijntje, respectievelijk gehuwd met Jan Sterk
en Jan Hogendoorn. Jan Sterk boerde al op één der boerderijen. Bij de splitsing van dit bezit werd
de op het perceel aanwezige watermolen steeds aan beide partijen toegewezen. Ook latere kopers
werden steeds eigenaar van een halve watermolen. Dit omdat het molentje het water van het gehele Vrijenesland uitmaalde op de Oude Bodegrave. Tot 1900 bleven de twee boerderijen in het
bezit van één eigenaar.
Noten:
1. Een morgen is 0,851 hectare.
2. Streekarchief Hollands Midden, Oud-archief Gouda, inv.nr. 2466 met kaart nr. 81.
3. Gemeente-archief Amsterdam, Archief familie Moens, inv.nr. 181.

Het wapen van Vrijenes
door G.A.F.Maatje
Inleiding
Tijdens de lange en vaak moeizame onderhandelingen over de aankoop van Vrijenes tussen de
toenmalige eigenaar Jacob Jan van Halteren van Vrijenes van Sluipwijk en de kandidaat-koper
van de heerlijkheid, Jan Ulrich Smit, onderhandelingen die namens Smit gevoerd werden door
diens notaris Van Herwijnen te Den Haag, kwam ook het wapen van Vrijenes ter sprake. Van
Halteren schrijft aan Smit op 7 november 1916: "Ook heb ik nog een wapenschild...waarop het
wapen van Vrijenes, gecombineerd met dat van Sluipwijk met dat van mijn familiewapen voorkomt, benevens een schetsje in potlood van eene combinatie van de wapens van de beide heerlijkheden, zoodat de copie daarvan genomen kan worden... " Van Halteren wilde bij verkoop van de
heerlijkheid geen afstand doen van het wapenschild, hij stelt voor: "Tegelijk met de uitbetaling
aan mij van de koopsom, zal ik het wapenschild tegen reçu aan den notaris overgeven om de copie daarvan te doen vervaardigen, waarna ik het schild weer terug ontvangen zal. " Van Herwijnen schrijft op 9 juli 1917 aan Smit: " Het transport van de heerlijkheid de Vrije Nes isj.l. Zaterdag gepasseerd en heb ik de daarop betrekking hebbende stukken en wapens overgenomen. Van
de stukken voor zover die op de heerlijkheid Vrijenes en Sluipwijk gezamenlijk betrekking hebben
zal ik copiën laten maken.... Het wapen van de Vrijenes komt in het wapenschild van de familie
van Halteren voor in het hartschild daarvan, zooals U zien zult twee maal voor: het zijn drie vogels, zwart op goud... " Het is niet bekend waar dit wapenschild is gebleven, waarschijnlijk bij de
erven Van Halteren. De familie Smit is slechts in het bezit van het hier afgedrukte schetsje (afb.
A).
Dit is echter niet het einde van het verhaal, eerder het begin... Het wapen van Vrijenes zou volgens Van Halteren een afbeelding zijn van drie zwarte vogels. We moeten nu de vraag stellen: Is
deze bewering juist, en wat is de herkomst van het wapen van Vrijenes ? De familie van Halteren
voert als wapen een everzwijn voor een eikeboom (afb.B). Men kan zich derhalve afvragen waar
dan de drie vogels vandaan komen. Van Halteren kocht in 1824 de heerlijkheden Vrijenes en
Sluipwijk van de weduwe van Ham, de vorige ambachtsheer. De familie Ham bezat geen eigen
wapen, er kwam pas een wapen toen Sigismundus Petrus Ham in 1803 de beide heerlijkheden
kocht van de erven van Maria Magdalena van Sluypwijk, gravin van Moens. Vrijenes was een
hoge heerlijkheid, Sluipwijk een lage heerlijkheid. Het was gebruikelijk om de naam van de hoge
heerlijkheid vooraan in de titulatuur van de 'Heer' te plaatsen. Ham nu kwam tot het volgende
ontwerp; een gevierendeeld wapen met twee kwartieren elk beladen met vijf hammen (herkomst
spreekt voor zich) en twee kwartieren met elk drie vliegende zwarte vogels, een variant op het
wapen van Ravensberg (afb. C). De heerlijkheid Sluipwijk omvatte naast Sluipwijk ook Ravensberg, Gravekoop en Nieuwenbroek. En als belangrijkste deel van het wapen, het zgn. hartschild
koos hij terecht het wapen van Vrijenes.... Tenminste dat dacht hij. want Ham bezat kennelijk
geen goede afbeelding van dit wapen en zag de afbeelding, waarschijnlijk een lakzegel, aan voor
een uil met gespreide vleugels. Toen in 1819 de gemeente Sluipwijk bij de Hoge Raad van Adel
een gemeentewapen aanvroeg, stuurde men als voorbeeld een afdruk van het wapen van Ham
mee. waarop de Raad besloot dat die uil in het hartschild wel het wapen van de ambachtsheerlijkheid Sluipwijk, Ravensberg. Gravekoop en Nieuwenbroek geweest zou zijn. En zo kwam Sluipwijk aan zijn uil
(afb. D).
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Aft). A: het potloodschetsje dat J. U. Smit van J.J. van Halteren ontving.

Aß. C: het wapen van S.P. Ham met hammen, de raven van Sluipwijk (Ravensberg)
en het hartschild van Vrijenes.

Aft). B: het familiewapen Van Halteren.

Aft). D: het wapen van de voormalige
gemeente Sluipwijk, waarbij de engel
van Vrijenes voor een uil werd aange-

Afb. E: het wapen van Hillebrandt den Otter (1627). Collectie Gemeentelijke
Archiefdienst Amsterdam.

zien.
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Afb. F: het wapen van Gerrit
Hendriksz Stuyver (ook Deyman
genoemd), heer van Ravensberg
en burgemeester van Haarlem.
Hij overleed vóór 1583 en was
de schoonvader van Hillebrandt
den Otter. Tekening in familiearchief Moens, inv.nr. 30.
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Afb. G: het wapen Van Zomeren van
Vrijenes. Hier is duidelijk sprake van
een engel (uit J.B. Rietstap's
Armorial

General).
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CLAES JEXIOENS, Schepen.
In blauw eene aanziende naakte vrouw ten halven lijve
van »oud , met uitgespreide vleugels , in plaats van armen.

Aft>. H: het wapen van Claes Jeroensz (uit 'De wapens van de magistraten der stad Amsterdam
1306-1672 ' door mr. P. van de Brändeler)

Afb. I: het wapen van Neurenberg, waarvan
via Oost-Friesland en koning Christiaan van
Denemarken het wapen van Claes Jeroensz is
afgeleid.
De interpretatie van Ham was niet juist, want hoe zag het wapen van de vroegere heerlijkheden er
werkelijk uit? We moeten hiervoor terug gaan naar de eerste 'Heer' die zowel eigenaar was van
Vrijenes en van Sluipwijk: de Amsterdamse koopman Hillebrandt den Otter. Nadat hij omstreeks
begin 17e eeuw Vrijenes had gekocht kennen wij uit 1627 een wapen waarop wij drie vliegende
zwarte vogels zien en als hartschild (het belangrijkste deel van het wapen) een figuur met gespreide vleugels (afb. E). Erg duidelijk is de voorstelling niet; het was echter beslist geen uil zoals
Ham dacht, het leek meer op een engel ! De heer van Halteren wist- toen hij in 1824 Vrijenes en
Sluipwijk kocht- dat het gemeentewapen van Sluipwijk een uil was. Zijn conclusie was dat de
drie vogels dan van Vrijenes waren
Weer een verkeerde interpretatie!
De drie zwarte vogels (raven) komen uit het wapen van de heerlijkheid Ravensberg, al zijn zij
daar wel een wat vrije weergave van. In het oorspronkelijke wapen van Ravensberg, gevoerd
door Gerrit Hendrik, heer van Ravensberg, staan ze op hun pootjes (afb. F). Bij Den Otter vliegen
zij in twee richtingen, bij Ham vliegen zij alle drie in formatie naar links. Den Otter kwam overigens door vererving via de voorouders van zijn vrouw, waaronder de genoemde Gerrit Hendriksz, in het bezit van Sluipwijk ca. Het moge duidelijk zijn dat de drie zwarte vogels niet het
wapen van de hoge heerlijkheid Vrijenes vormden, zoals de familie Van Halteren veronderstelde.
Wat is de herkomst?
Wij moeten voor de herkomst van het wapen van Vrijenes teruggaan tot het geslacht dat vóór Hillebrandt den Otter eigenaar of 'Heer' van Vrijenes was. Dit was het van oorsprong Amsterdamse

geslacht van Someren (of Zomer). In de "Dictionnaire des figures héraldiques" van Th. de Renesse, een boek waarin de wapens uit het bekende "Armoriai général" van J.B.Rietstap op figuren zijn gerangschikt wordt voor een 'engel' verwezen naar een familie "Zomere (van) de Vryenes" Deze familie voerde een wapen gevierendeeld, I en IV in blauw een uitkomende engel, de
vleugels omhoog gericht; II en III in rood drie zilveren lelies" (afb. G).
Op 30 augustus 1548 werd Frederik Jeroensz (later gebruikte de familie de achternaam Zomer,
Zomeren of Someren) poorter van Amsterdam, door Reinout van Brederode beleend met "veertig mergen lands, luttel min of meer, metten vrije heerlijkheid, hoge en lage, metten tienden, van
dien voorsz. Landen, gelegen in den kerspel van Zwammerdam, geheeten de Vrije Nesse ". Frederik werd beleend bij de dood van zijn broer Claes, zodat wij mogen aannemen dat Claes al Heer
van Vrijenes was. Deze Claes Jeroensz. was een welgestelde Amsterdamse lakenkoopman, die
ook samen met zijn vrouw Nel Zybrant Buyckendr, in de Warmoesstraat, (in die tijd een deftige
buurt!) een alom bekende herberg dreef. Claes was ook schepen van Amsterdam en kerkmeester
van de Oude Kerk aldaar. Als wapen voerde hij een 'vrouwenfiguur met vleugels', laten we zeggen een engel. De lakafdruk die bewaard is gebleven is niet zo heel erg duidelijk (afb. H). We
willen nu wel graag weten: hoe kwam Claes aan dit wapen?
In 1521 gaf hij in zijn befaamd logement onderdak aan koning Christiaan II van Denemarken.
Deze vorst bezocht toen ons land om fondsen te verwerven teneinde zijn legers te bewapenen en
zijn soldaten te kunnen betalen. De vorst (en met hem anderen) gingen de rijke Hollandse kooplieden langs om deze te verleiden hem een lening te verschaffen. Het was in die tijd dan ook wel
gebruikelijk dat zo'n vorst met een lege beurs zijn hotelrekening niet in contanten betaalde, maar
de waard een wapen gaf of in de adelstand verhief, een truc die altijd opging. Ook een herbergier
kan een ijdel mens zijn! Zo kreeg dus ook Claes een fraaie adelsbrief uitgereikt. Deze briefis helaas niet bewaard gebleven; een brief die Christiaan II in Leiden in soortgelijke omstandigheden
uitreikte, wel. We zien in de randillustratie van dit rijk versierde voorgedrukte stuk, een mythologische figuur, een gevleugelde vrouwenfiguur uit de griekse mythologie ofwel een harpij. Zo'n
harpij kwam in Noord-Duitsland en Denemarken meermalen als wapenfiguur voor. Is het wapen
van Vrijenes dan een harpij? Nee, want verder onderzoek bracht aan het licht dat deze figuur ontstaan is uit een samenvoeging van een adelaar en een Mariafiguur. In het wapen van Neurenberg,
waarvan verschillende stadia van ontwikkeling bewaard zijn gebleven, is te zien hoe de oorspronkelijke wapenhelften samengeschoven werden tot een figuur half vrouw, half adelaar (afb.
I).
Het wapen van Vrijenes is derhalve het wapen van de familie van Someren, dat zijn oorsprong
vond in een verbastering van een Deens/Noordduits wapen waarin een Mariafiguur en een adelaar waren samengesmolten. Verkeerde interpretaties van veelal onduidelijke lakzegels maakten
dit tot een engel en een onduidelijke engel werd een uil.... Andere verkeerde interpretaties wezen
de engel/uil toe aan Sluipwijk en de drie raven van Sluipwijk (Ravensberg) werden aangezien
voor het wapen van Vrijenes.
Bronnen:
- Maatje, G.A.F., en W.R.C. Alkemade, '"Wat vliegt daar?" Een poging tot reconstructie
van de wording van het gemeentewapen van Sluipwijk aan de hand van de geschiedenis van
de hoge heerlijkheid Vrijenes' in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, dl 48 (1995)
p. 88-107.
Archief van de familie Smit.

Eén heerlijkheid, twee heren....
Onduidelijkheid en onenigheid over Vrijenes in de 19e en 20e eeuw'
door W.R.C. Alkemade en G.A.F. Maatje
De heerlijkheden Vrijenes en Sluipwijk in de 19e eeuw
Op 30 augustus 1802 stierf Maria Magdalena van Sluypwijk gravin van Moens te Amsterdam.
De overledene was ongehuwd en liet geen wettige nakomelingen na. Haar nalatenschap werd
door de executeurs-testamentair dan ook voor het grootste gedeelte in het openbaar verkocht. Het
moet een bijzonder aantrekkelijke veiling zijn geweest, want behalve een grote hoeveelheid onroerend goed was er ook een tweetal heerlijkheden in de boedel aangetroffen.
Heerlijkheden waren stukjes gezag, die door de overheid werden uitgeoefend, maar die door diezelfde overheid aan particulieren waren verkocht. Dergelijke stukjes gezag, samengevat onder de
naam 'heerlijke rechten' konden variëren van financieel gunstige rechten als vis- en jachtrechten
en recht van tiendheffing tot in principe immateriële rechten als het recht van benoeming van bestuursfunctionarissen, het goedkeuren van predikantsberoepen en het voeren van de titel 'heer
van....' achter de familienaam. Er waren in Holland verschillende soorten heerlijkheden: de belangrijkste waren de lage heerlijkheden of ambachtsheerlijkheden en de hoge of vrije heerlijkheden. In eerstgenoemde rechtsgebieden mocht de plaatselijke schepenbank uitsluitend eenvoudige strafzaken, zoals dronkemansruzies, scheldpartijen, wanbetaling behandelen, terwijl in de
hoge heerlijkheden ook halsmisdrijven werden berecht, waarbij het vonnis in het uiterste geval
de doodstraf kon zijn. In onze regio waren onder andere Waarder, Papekop, Sluipwijk en Bodegraven ambachtsheerlijkheden; Vrijenes, Hekendorp en Snelrewaard waren daarentegen hoge
heerlijkheden.
De Staatsregeling van 1798 maakte een (naar later bleek voorlopig) einde aan de heerlijke rechten, maar nog altijd kon de eigenaar van een heerlijkheid de naam van dat rechtsgebied achter zijn
eigen naam voegen. In 1814 werd een aantal heerlijke rechten hersteld, maar bij de grondwetswijziging van 1848 werd het merendeel weer afgeschaft. Er werd voor de afgeschafte rechten wel
een vergoeding aan de op dat moment fungerende ambachtsheren verstrekt; een paar rechten, zoals het jachtrecht en het tiendrecht werden in het eerste kwart van de 20e eeuw afgeschaft en
slechts enkele (vooral visrechten) worden in sommige gevallen nog door particulieren geheven.2
In 1803, het jaar waarin de nalatenschap-Moens onder de hamer kwam, werden de heerlijke rechten dus sinds kort niet meer erkend. Het enige voordeel van een heerlijkheid bestond nog uit het
bezit ervan, waardoor men zich 'heer' of 'vrouwe' van die heerlijkheid mocht noemen. Een aantrekkelijk aspect voor rijk geworden burgers en omhoog gevallen ambtenaren.
Tot die laatste categorie zouden we Sigismundis Petrus Ham kunnen rekenen. Deze telg uit een
familie van belastingklerken (zijn vader was hoofdopzichter op de accijnzen in Schoonhoven en
Gouda geweest) had het in 1803 gebracht tot belastingontvanger te Woerden en vond het voor
zijn status kennelijk van belang zijn wat korte naam uit te breiden met een titel. In de nalatenschap Moens bevonden zich zoals gezegd twee heerlijkheden: de ambachtsheerlijkheid van
Sluipwijk ca. en, voor ons verhaal van belang, de hoge heerlijkheid van Vrijenes alsmede de
twee boerderijen met de circa 40 morgen land, die in dat kleine rechtsgebied stonden.
Ham verwierf zich op de veiling, die in Reeuwijk op 27 augustus 1803 werd gehouden 'de heerlijkheid van de Vrijenes mitsgaders de ambachsheerlijkheid van Sluipwijk.. '; de koopsom bedroeg 13.000 gulden. De twee boerderijen die op de Vrijenes stonden werden door iemand anders
gekocht: de Boskoper Joost Tukker, die voor elk 5500 gulden neertelde en die voor dat onroerend
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goed dus 2000 minder hoefde te betalen dan Ham voor de op dat moment volledig inhoudsloze
heerlijkheden. 3
Na het overlijden van Ham in 1824 verkochten zijn weduwe en kinderen op 1 februari 1825 ten
overstaan van notaris Bredius in Woerden de twee heerlijkheden Vrijenes en Sluipwijk. Een aantal ambachtsheerlijke rechten was sinds 1814 weer geldig en het bezit van heerlijkheden had
weer wat meer om het lijf. De nieuwe eigenaar werd mr. Daniël van Halteren, president van de
Leidse Rechtbank. 4
Waar Ham zich uitsluitend Ham van Sluipwijk noemde (hoewel hij ook de hoge heerlijkheid
Vrijenes en de ambachtsheerlijkheid Achttienhoven, bij Nieuwkoop, bezat) vond de familie Van
Halteren, dat ook de eigendom van de hoge heerlijkheid Vrijenes moest blijken uit haar titulatuur. De koper, mr. Daniël van Halteren, is enkele jaren na de aankoop overleden; zijn zoon, mr.
Jan Jacob van Halteren erft in 1828 de beide heerlijkheden en noemt zich dan ook Van Halteren
van Vrijenes en Sluipwijk. De hoge heerlijkheid staat vóór de lage heerlijkheid: Van Halteren
wist, als rechtsgeleerde, hoe het behoorde.
De beide heerlijkheden blijven lange tijd in de familie Van Halteren, zich noemende Van Halte-

Afr. Daniel van Halteren (1771-1828). Olieverfschilderij door
E. Davidson, in particuliere collectie. Foto: Iconographisch
Bureau, Den Haag.

1 1

ren van Vrijenes en Sluipwijk. Na het overlijden van mr. Jan Jacob in 1870 gaan de heerlijkheden, waaraan dan nog nauwelijks rechten verbonden zijn, door vererving over op zijn zonen.
Eerst gaan ze naar een jongere zoon, Jacob Jan, en als deze al in 1871, 22 jaar oud, overlijdt, naar
zijn twee jaar oudere broer Franc Diederik Otto Ernst, die later nog enige jaren burgemeester van
het nabijgelegen Boskoop zou worden. Beide zonen voeren, volkomen terecht, achter hun familienaam Van Halteren de toevoeging 'van Vrijenes en Sluipwijk'.
Na het overlijden van Franc Diederik Otto Ernst in 1887 blijft diens erfenis een aantal jaren onverdeeld in handen van zijn weduwe en erfgenamen. Pas in 1895 wordt de boedel gesplitst en
zien we de twee heerlijkheden terechtkomen bij zijn zoon Jacob Jan van Halteren, de vierde en,
naar zal blijken, laatste generatie Van Halteren, die heer van Vrijenes en Sluipwijk zal zijn.
Het is de moeite waard wat langer bij deze Jacob Jan van Halteren stil te staan. Waren zijn grootvader en overgrootvader nog aanzienlijke juristen en bezat zijn vader als burgemeester wellicht
ook nog enig aanzien, de jonge Jacob Jan heeft het nooit verder gebracht als hoofdambtenaar ter
gemeente-secretarie. Hij was in 1876 in Maarssen geboren en werkte aanvankelijk bij de gemeente Zeist; later verplaatste hij zijn werkkring naar het gemeentehuis van Apeldoorn, waar hij
zijn carrière eindigde als hoofdcommies. Een fatsoenlijke loopbaan, maar niet buitengewoon opvallend of bijzonder. Eén ding onderscheidde Jacob Jan echter van de meeste van zijn collegaambtenaren: hij was heer van Vrijenes en Sluipwijk!
Het was voor Van Halteren dan ook een onaangename verrassing toen zijn moeder, de burgemeestersweduwe, op 11 augustus en ruim een maand later op 11 september 1911 weer een brief
ontving van een scheepsbouwer, Jan Ulrich Smit uit Alblasserdam, waarin deze inzage verzocht
in de bij de familie aanwezige archiefstukken over de hoge heerlijkheid Vrijenes. De schrik
kwam vooral omdat Smit meende aanspraken te kunnen doen gelden op de titel 'heer van Vrijenes'. Mevrouw Van Halteren van Vrijenes-van Hoorn schreef een koel antwoordbriefje, waarin
ze verklaarde dat haar zoon de rechten had en dat ze besloot met: 'Mijn naam en titel heb ik door
huwelijk gekregen en kan mij door niets ontnomen worden. Verder weet ik er niets van '.
De heer Smit liet zich door dit korte antwoord echter niet uit het veld slaan: hij was namelijk al
minstens anderhalfjaar bezig duidelijkheid te krijgen in een kwestie, die hem was gaan interesseren sedert hij op 29 oktober 1900 eigenaar was geworden van één van de twee boerderijen, die
vanouds in de Vrijenes hadden gestaan.
Landheren zijn niet altijd hoge heren
Zoals hierboven al vermeld was Joost Tukker uit Boskoop in 1803 voor 11.000 gulden in het bezit gekomen van de twee hofsteden met elk 21 morgen land en een gemeenschappelijk watermolentje. Hij had ze kennelijk gekocht met het oog zijn dochters een flinke bruidsschat mee te kunnen geven en heeft zich waarschijnlijk nooit bekommerd om de heerlijke rechten. Hij moet echter
deksels goed geweten hebben, dat ze bestonden en dat ze eigendom waren van S.P. Ham.
In 1814 was Tukker overleden en werd zijn boedel verdeeld over zijn erfgenamen. Op 22 augustus van dat jaar werden de boerderijen in aanwezigheid van notaris Brack uit Zwammerdam toebedeeld aan Tukker' s dochters Barbara, gehuwd met Jan Sterk, en Trijntje, gehuwd met Jan Hogendoorn.5
In de akte is nergens sprake van vermelding van heerlijke rechten, wat volkomen terecht is: die
waren immers eigendom van Ham.
In 1830 verdwijnt een van de boerderijen uit het gezamenlijk bezit van de erven Tukker. Jan
Hoogendoorn is begin dat jaar overleden en zijn erfgenamen verkopen één van de twee boerderijen, de grootste, aan een naburige landbouwer, Jan Verbeek, die op de boerderij Paardenburgh
aan de Dammekant bij Bodegraven woont.
Vijfjaar later komen de boerderijen weer in één hand. In 1835 verkopen Teunis Sterk (een kleinzoon van Joost Tukker en zoon van Jan Sterk en Barbara Tukker) en Jan Verbeek de boerderijen
tegelijkertijd aan de heer van Voshol, jhr. Gerardus Johannes Beeldsnijder.6
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Jhr. Gerard Johannes Beeldsnijder van Voshol en Vrijenes
(1791-1853).
Olieverfschilderij,
toegeschreven aan A. de Lelie, in
particuliere collectie.
Foto: Iconographisch
Bureau,
Den Haag.

Beeldsnijder was een typisch voorbeeld van een 'nieuwe edelman'. Na het herstel van het Koninkrijk in 1815 had de nieuwe koning, Willem I, een groot aantal verdienstelijkeen welgestelde
patriciërs in de adelstand verheven, met het predikaat 'jonkheer' om aldus de Eerste Kamer met
voldoende betrouwbare aanhangers te kunnen vullen. Jhr. Beeldsnijder was in 1828 in de adelstand verheven; oorspronkelijk waren de Beeldsnijders ijzerhandelaars in Amsterdam. 7 Beeldsnijder had zich eenjaar eerder, in 1834, de aan Vrijenes grenzende heerlijkheid Voshol (die globaal het grondgebied van Reeuwijk, Zwammerdam en Ter Aar besloeg) verworven; behalve de
heerlijkheid bezat hij echter ook heel veel onroerend goed in Bodegraven en Zwammerdam.
Hoewel het waarschijnlijk is dat het Beeldsnijder in eerste instantie om de boerderijen met land
ging moet er op de een of andere manier toch de illusie zijn gewekt dat aan de boerderijen heerlijke rechten waren verbonden. Had Beeldsnijder zich dat zelf aangepraat of hadden de heren verkopers wel eens iets over heerlijke rechten gehoord, welke kennis ze wellicht gebruikt hebben
om hun boerderijen wat op te waarderen? We weten het niet. In de koopakte van 12 maart 1835
voor notaris Proos Hoogendijk te Zwammerdam wordt het verkochte omschreven als twee boerderijen met respectievelijk ruim 14 en krap 18 bunder land en een gemeenschappelijke watermolen 'tesamen uitmakenden de Hooge Heerlijkheid van de Vrije Nes en de landen of anderen eigendommen daarin gelegen '. Ter verhoging van de onduidelijkheid staat er dan nog als bepaling
in de koopakte: 'dat de heer comparant kooper de gekochte onroerende goederen zal moeten
aanvaarden in den staat waarin deze zich thans bevinden, zonder uit hoofden daarvan benoodigde reparatiën of andere bekende of verborgen gebreken iets aan zijne koopprijs mogen
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korten en voorts met alle zodanige voor- en nadelige conditiën, vrijdommen, regten en geregtigheden en titels als deze Heerlijkheid aan den eigendom derzelve heeft verbonden gehadt en den
eigenaar daarvan regt hadt om te mogen voeren en wijders met alle die heerschende of lijdende
dienstbaarheden waarmede de gezegde heerlijkheid of de eigendommen daarin gelegen zijn bevoorregt of bezwaard geweest en zoo als de verkopers zelven den eigendom hebben bezeten en
zulks naar inhoude der oude gift- of transportbrieven en andere bescheiden daarvan zijnde, die
allen, voor zoverre die voorhanden zijnde of onder de verkoopers berusten aan de heer kooper
zullen worden overgeleverd zonder tot het leveren van andere of meerdere gehouden te wezen. '
Met name in die laatste formulering lag de kiem voor problemen: deugdelijke bewijslast voor de
titel 'heer van Vrijenes' werd in feite niet geëist. Jhr. Gerardus Johannes noemde zich in elk geval
sindsdien 'Beeldsnijder van Voshol en Vrijenes'. Het kan niet anders of de betrokken partijen
moeten de indruk gehad of gegeven hebben, dat aan de boerderijen de hoge heerlijkheid verbonden was. Bij de familie Beeldsnijder blijkt dat opnieuw als, na het overlijden van jhr. Gerardus
Johannes, op 1 december 1853 diens nalatenschap wordt verdeeld. 'De Hoge Heerlijkheid van de
Vrije Nes met twee hofsteden' wordt dan toegewezen aan een dochter van de overledene, Louisa
Johanna Beeldsnijder, getrouwd met jhr. David Jan Martens. 8 Zij overlijdt vijfjaar later, waarna
de boerderijen en de vermeende hoge heerlijkheid aan haar weduwnaar toekomen; deze noemt
zich ook Martens van Vrijenes.
We moeten ons bij dit alles goed realiseren, dat het hier gaat om heerlijke rechten die weliswaar
niets meer te betekenen hadden maar, belangrijker, die niet eens eigendom waren van de opeenvolgende eigenaars van de twee boerderijen binnen Vrijenes. De familie Van Halteren was, als
rechtsopvolger van Ham, de enige echte rechthebbende op de hoge heerlijkheid.
In 1862 overlijdt jhr. Martens en worden de twee boerderijen, 'uitmakend de Hooge Heerlijkheid
van de Vrije Nes ' voor 45.000 gulden verkocht aan zijn zuster Anna Elisabeth Cornelia Martens,
gehuwd met jhr. Willem Frans van Herzeele. 9
Bijna veertig jaar later besluit Anna E.C. van Herzeele-Martens de boerderijen van de hand te
doen en worden ze door haar gemachtigde op 27 oktober 1900 in Hotel van Haaften in de Bodegraafse Brugstraat in het openbaar geveild. Bij deze verkoop komen de twee boerderijen voor het
eerst sinds lange tijd weer in handen van twee verschillende personen. De ene boerderij, de kleinste met circa 15 hectare land, zullen we voor een beter begrip van het navolgende aanduiden als
'boerderij A'. De andere boerderij, met zijn 18 hectare land wat groter, noemen we vanaf nu
'boerderij B ' . Bij de veiling werd boerderij A omschreven als: 'De Amhachtsheerlijkheid
van de
Vrije Nes met alle daaraan verbonden prerogatieven, rechten en geregtigheden, benevens een
hofstede bestaande uit bouwmanswoning met annex stalling voor vee, stenen schuur, houten
schuur op stenen voet, hooiberg, washok en verdere getimmerten... '. Boerderij B was 'eene hofsteede, staande en liggende naast de voorgaande, in Oud Bodegraven, eveneens strekkende van
de Oud Bodegraafseweg tot de Goudsche Straatweg, bestaande uit bouwmanswoning met annex
stalling voor vee, schuur, hooiberg, washok en verdere getimmerten... '.
De veiling leidt tot nog meer onduidelijkheid. In plaats van een hoge heerlijkheid is Vrijenes nu
een 'amhachtsheerlijkheid', met andere woorden een lage heerlijkheid. We kunnen met vrij grote
zekerheid aannemen, dat hier sprake is van onwetendheid. Men wist uit overlevering, dat er
sprake was van een heerlijkheid, maar vond het niet belangrijk genoeg om de juiste toedracht uit
te zoeken: een vergissing die bij deze boerderijen al eerder was gemaakt.
Boerderij A werd op de veiling voor f 31.325,- verkocht aan Cornelis Dirk Michielen te Hillegersberg, terwijl de Reeuwijkse landbouwer Leendert van Leeuwen voor 29.900 gulden eigenaar
werd van boerderij B. De vermeende heerlijkheid moet toch meegewogen zijn bij de verkoop,
want een andere verklaring voor het feit dat voor de kleinste van de twee boerderijen toch een hogere prijs werd betaald ligt niet voor de hand.
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Het tragische van de situatie is, dat de heerlijke rechten, het zij nogmaals duidelijk gezegd, helemaal niet verkocht konden worden. De verkopers waren geen eigenaar: dat was op dat moment
de familie Van Halteren van Vrijenes.
Een scheepsbouwer op zoek naar heerlijkheid
Misschien waren de heerlijke rechten niet de eerste reden waarom de Alblasserdammer scheepsbouwer Jan Ulrich Smit zijn zinnen had gezet op de eigendom van die boerderij, maar wel duidelijk is dat hij belangstelling had of kreeg voor de bijbehorende titel 'heer van Vrijenes'. Twee dagen na de veiling wist Smit boerderij B van Leendert van Leeuwen te kopen. Laatstgenoemde eigenaar-voor-twee-dagen verkocht de boerderij voor dezelfde prijs als hij hem gekocht had; misschien heeft hij Smit niet verteld, dat de zogenaamde heerlijke rechten behoorden bij boerderij A.
Die boerderij was, na het overlijden van Cornelis Dirk Michielen in 1905, in 1906 toegewezen
aan zijn zoon Johannes Michielen, die de boerderij al bewoonde. Johannes Michielen was duidelijk overtuigd van het feit, dat zijn vader de heerlijke rechten van Vrijenes met de boerderij had
gekocht. In de periode dat hij op de boerderij boerde werd de boerderij voor het eerst sinds bijna
een eeuw weer van de naam 'De Vrije Nes' voorzien.
Waarschijnlijk heeft Jan Ulrich Smit al snel nadat hij eigenaar van boerderij B was geworden ontdekt, dat hij met die aankoop nog geen 'heer van Vrijenes' was en dat die titel bij zijn buurman terecht was gekomen. Buurman Michielen was na lang aarzelen wel bereid om 'zijn' heerlijke
rechten (waarschijnlijk was hij te goeder trouw en wist hij in het geheel niet, dat de heerlijke rechten officieel bij de familie Van Halteren berustten) te verkopen voor 1000 gulden. Dat wilde de
scheepsbouwer er aanvankelijk echter niet voor geven.
Begin 1910 probeerde Smit opnieuw de heerlijke rechten van Michielen te kopen; met het argument dat de (al lang niet meer geheven) tiendrechten onlangs officieel waren afgeschaft vroeg hij
verlaging van de vraagprijs. Maar zijn buurman bleef bij zijn standpunt in een brief, die hij op 21
januari 1910schreef: ' Hoewel ik zelf'dien titel niet voer, zult u mij toch moeten toestemmen, dat ik
bij eventuele verkoop ook voor altijd het recht afsta om hem te kunnen voeren, en wanneer ik voor
dat recht niet naar behooren betaald wordt, z.al ik daarvan geen afstand doen en den titel bewaren, of voor mijzelf of voor mijne kinderen of andere rechtverkrijgenden. Evenals de vorige keer
wil ik u evenwel in de gelegenheid stellen den titel van mij te kopen voor de som van duizend gulden. Dit is de enige prijs, waarvoor ik daartoe genegen ben, ook beslist niet vatbaar ben voor lagere biedingen. '
Naar aanleiding hiervan besloot Smit om nader onderzoek te doen naar de rechten, wat eigenlijk
al 65 jaar eerder had moeten gebeuren. Hij wendde zich in juli nogmaals tot zijn buurman met het
verzoek om een eventuele koopakte, waaruit diens eigendom van de heerlijkheid zou blijken, te
mogen zien. Michielen had daartegen geen enkel bezwaar en stelde een aantal stukken zonder
meer ter beschikking van Smit. Welke dat precies waren is niet duidelijk, maar veel kunnen het er
niet geweest zijn: waarschijnlijk was het de koopakte uit 1900 en wellicht enkele oudere koopakten uit de families Martens of Beeldsnijder.
Ondertussen had Smit zich gewend tot de Hoge Raad van Adel. De secretaris van dit orgaan, Beelaerts van Blokland, wist echter maar weinig van Vrijenes; het enige dat hij Smit kon bevestigen,
was, dat die de titel 'heer van Vrijenes' mocht voeren als hij eigenaar zou zijn van die rechten. Hij
adviseerde Smit om de Algemeen Rijksarchivaris om meer inlichten te vragen.
Opnieuw ging Smit naar zijn buurman, nu met het verzoek om diens stukken door het Rijksarchief te mogen laten bekijken. Michielen vond dat wel wat overdreven: volgens hem bleek uit de
koopakte uit 1900 duidelijk dat zijn vader de ambachtsheerlijkheid gekocht had. In feite had Michielen daarin gelijk; hij wist niet, dat die rechten al sedert 1835 ten onrechte verkocht waren.
Desondanks was hij opnieuw bereid Smit ter wille te zijn: 'ik acht de betreffende stukken in uwe
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handen veilig en wacht met gelatenheid den uitslag van het onderzoek af'. Toch was er bij Michielen enige twijfel binnengeslopen: hij kondigde aan er binnenkort toch eens met de notaris in
Bodegraven over te gaan praten en, misschien om zichzelf te overtuigen, tekende hij zijn brief
met 'Joh. Michielen van Vrijen Ness'.
Het resultaat van het onderzoek door de Rijksarchivaris was voor Smit in eerste instantie aanleiding om van de rechtsgeldigheid van het voeren van de titel door Michielen overtuigd te worden.
Hij was nu bereid om 1000 gulden neer te tellen voorde titel. Op lOapril 1911 werd de transactie
bezegeld ten overstaan van de Haagse notaris J. van Herwijnen.
Helaas bleek weldra dat Smit voor de tweede keer een kat in de zak kocht. Met de aankoop van
boerderij B in 1900 had hij in de veronderstelling verkeerd 'heer van Vrijenes' te worden zonder
dat dit het geval was en nu had hij opnieuw een flink bedrag neergeteld voor een titel, die de verkoper (zonder dat die het wist) helemaal niet bezat.
Al heel kort daarna namelijk kwam Smit ter ore, dat er in Zeist een dame woonde, die zich Van
Halteren van Vrijenes en Sluipwijk noemde. Hoe was dat mogelijk? Smit besloot de zaak nu tot
op de bodem uit te zoeken en schreef haar een brief, dezelfde brief die in september 1911 tot ongerustheid leidde bij Jacob Jan van Halteren van Vrijenes.
Op 14 september 1911 verzocht Smit in een beleefde brief aan de echte heer van Vrijenes en
Sluipwijk inzage in diens stukken over de heerlijkheid. In tegenstelling tot Michielen was Van
Halteren helemaal niet genegen om de scheepsbouwer op enigerlei wijze behulpzaam te zijn en
hij liet dit dan ook op zeer koele en formele wijze weten.
Smit veranderde nu van tactiek: waar hij tot dan toe steeds zelf aan het werk ging om achter de
waarheid te komen maakte hij nu gebruik van de Haagse notaris Van Herwijnen, die de aankoop
van de zogenaamde rechten van Michielen had begeleid. Notaris van Herwijnen kreeg opdracht
om de zaak uit te zoeken en om, in het geval dat Smit niet het recht om de titel te voeren zou bezitten, alsnog te proberen de heerlijkheid van Vrijenes van Van Halteren te verwerven.
In mei 1912 verzocht de notaris dan ook schriftelijk aan Van Halteren om mee te delen op welke
gronden die de titel 'heer van Vrijenes' voerde. Van Halteren was nog altijd niet bereid om op
welke wijze dan ook mee te werken: 'Als eenig antwoord op uw schrijven deel ik u mede, dat het
mij onverklaarbaar is, hoe iemand rechten zou kunnen verkoopen, die mijne familie reeds bijna
honderd jaar bezit en dat ik mij niet geroepen voel, verdere inlichtingen te verstrekken '.
De notaris liet zich echter niet afschepen. Hij stuurde een medewerker naar Apeldoorn om in een
persoonlijk gesprek met de heer van Vrijenes meer te weten te komen over diens rechten. Toen de
kandidaat-notaris op 1 I oktober 1912 bij Van Halteren op de stoep stond leek die in eerste instantie niet bereid om zelfs maar met hem te praten. Na enige tijd ontdooide Van Halteren enigszins
en vertelde hij Van Herwijnen's medewerker de voorgeschiedenis van zijn heerlijke rechten en
dat hij eventueel niet ongenegen zou zijn om tegen een goed bod de heerlijke rechten van Vrijenes te verkopen.
Met deze berichten ging notaris Van Herwijnen aan het werk. Hij liet gedegen onderzoek doen in
de archieven en kwam vervolgens uit op de conclusie, dat Van Halteren inderdaad de rechtmatige
heer van Vrijenes was. Vervolgens nam hij contact op met de Hoge Raad van Adel. Beelaerts van
Blokland, de secretaris van de Hoge Raad van Adel, controleerde de resultaten van de notaris
door Van Halteren, zonder te zeggen waarvoor, om inlichtingen te vragen. Waar Smit geen en
Van Herwijnen weinig succes hadden bleek Beelaerts bij Van Halteren wel vrij eenvoudig antwoord op de vraag te krijgen: het stemde volkomen overeen met het onderzoeksresultaat van de
notaris. Wat Beelaerts de notaris echter ook wist te bevestigen was, dat de titel waarschijnlijk wel
te kopen was 'door in onderhandeling te treden met de heer Van Halteren; deze familie schijnt,
volgens den heer B(eelaerts) niet breed voor te zitten en zijn wellicht bereid hunnen rechten af te
staan tegen een zekere som... '
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Fragment van de kadastrale minuut kaart van 1832 van de gemeente Zwammerdam, waarop
Vrijenes is afgebeeld.
Dit klonk Smit aangenaam in de oren: hij gaf de notaris dan ook direct opdracht om met Van Halteren te gaan onderhandelen. Begin 1914 moet Van Halteren een vraagprijs hebben genoemd, die
veel te hoog was naar de zin van de scheepsbouwer; uit de aanwezige correspondentie blijkt echter niet hoeveel Van Halteren precies vroeg. In juni van dat jaar zakt Van Halteren wat met zijn
prijs: hij schrijft aan notaris van Herwijnen dat hij bereid is de hoge heerlijkheid Vrijenes tesamen met de ambachtsheerlijkheid van Sluipwijk voor 8000 gulden te verkopen! Een behoorlijk
bedrag in vergelijking met de 1000 gulden, waarvoor Michielen een paar jaar eerder zijn vermeende rechten aan Smit verkocht had. Notaris Van Herwijnen vond het ook behoorlijk aan de
prijs, hoewel die lager was dan de oorspronkelijke vraagprijs: hij stelt voor 'nog eens even te
wachten of de heer van H. niet meer zal dalen dan hij nu al gedaan heeft '.
Dat bleek een waardevol advies te zijn. Want twee jaar later, in juni 1916, ontving Smit een brief
van Van Halteren, waarin deze hem alsnog de heerlijkheid Vrijenes aanbood vooreen bedrag van
5000 gulden. Smit reageerde onmiddellijk: 1000 gulden was zijn laatste bod voor de heerlijkheid
van Vrijenes. Op 22 juni 1916 kwam Van Halteren met een ander idee: als Smit nu eens niet alleen de hoge heerlijkheid van Vrijenes zou kopen, maar ook de heerlijkheid van Sluipwijk? Hij
kon ze allebei krijgen voor 10.000 gulden; mocht hij desondanks alleen Vrijenes willen hebben,
dan kostte dat minimaal 2500 gulden.
Maar Smit wilde alleen maar Vrijenes en was totaal niet geïnteresseerd in Sluipwijk. Hij schreef
Van Halteren terug, dat hij al een keer 1000 gulden betaald had voor die heerlijkheid. Van Halteren's reactie op die brief was duidelijk: hij, Jacob Jan van Halteren, was de enige echte heer van
Vrijenes en dat Smit 1000 gulden betaald had aan een boer, die iets verkocht wat hij eens bezat,
was hem 'absoluut onverschillig'. Desondanks daalde hij weer 500 gulden met de vraagprijs.
Smit kon Vrijenes nu kopen voor 2000 gulden, waarbij hij de rechten, een tekening van het wapen en al de stukken met betrekking tot de hoge heerlijkheid zou krijgen.
In Alblasserdam zag Jan Ulrich Smit met genoegen hoe zijn heerlijkheid met de tijd goedkoper
werd. Als goed koopman probeerde hij het uiterste eruit te halen: wat hem interesseerde was de
hoge heerlijkheid en niet de stukken over Sluipwijk. Op 5 november schreef hij Van Halteren opnieuw: hij bood weer 1000 gulden zonder dat hij dan de originele stukken behoefde te hebben.
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Hij vroeg wel inzage in die stukken door een deskundige van het Algemeen Rijksarchief om niet
voor de derde keer een kat in de zak te kopen.
En dan gebeurt het ongelooflijke. Van Halteren blijkt tenslotte bereid om de heerlijkheid van
Vrijenes voor 1000 gulden te verkopen. Waar hij in 1914 nog 8000 gulden wilde hebben, is Smit
er in twee en een halfjaar in geslaagd de heer van Vrijenes te bewegen tot een prijsdaling van
7000 gulden...een knappe prestatie!
Het zou toch nog een halfjaar duren voordat de koop uiteindelijk rond kwam. Smit wilde terecht
absolute zekerheid over de rechtmatigheid van zijn aan te kopen titel en dat bleek niet eenvoudig.
Het duurde zelfs zo lang, dat Van Halteren ging dreigen om de verkoop niet door te laten gaan.
Hij stelde een ultimatum: vóór 15 juni 1917 moest de zaak rond zijn, omdat hij dan naar Indië zou
vertrekken. Maar op 7 juli 1917 was Van Halteren er nog om ten overstaan van notaris Van Herwijnen officieel de heerlijkheid Vrijenes over te dragen aan Jan Ulrich Smit. En zo werd laatstgenoemde dan de enige echte heer van Vrijenes. Notaris Van Herwijnen heeft in 1917, kort daarna
nog gesuggereerd om boer Michielen een proces aan te doen om de 1000 gulden, die deze getoucheerd had voor een recht dat hij niet bezat, terug te krijgen; er zijn echter geen stukken gevonden, die erop wijzen, dat dit is doorgegaan.
Opnieuw een tweede heer van Vrijenes
Geen van de betrokkenen had het vermoeden, dat er opnieuw een pseudo-heer van Vrijenes op
komst was; de titel was nu immers volledig gedocumenteerd en op de juiste formele wijze door
Van Halteren op Smit overgegaan. Maar voor de zoveelste keer werd een particulier het slachtoffer van onduidelijke formuleringen in de koopakten.
Het begon een jaar later, in 1918. Jan Jacob van Halteren van Sluipwijk (de toevoeging van Vrijenes liet hij sedert 1917 terecht achterwege) kwam in contact met een Rotterdamse koopman,
Baltus van den Houten, die belangstelling toonde voor de heerlijkheid Sluipwijk. De heren kwamen al snel tot een accoord, waarbij Van Halteren de titel 'heer van Sluipwijk' met de bijbehorende archiefstukken voor 2500 gulden aan Van den Houten overdeed. Van den Houten was een
echte koopman, een van de weinige die er in deze affaire flink beter van werd: tien dagen nadat
hij de heerlijkheid Sluipwijk kocht, verkocht hij die weer voor 6000 gulden (!) aan een andere
Rotterdamse koopman, Dirk Hartman. Deze vestigde zich later in het Gelderse Rheden, waar hij
in 1932 failliet ging. De curator, de Arnhemse advocaat Heijmens Visser, kwam in contact met
Otto Louis Brewer, op dat moment kolonel der artillerie in het Nederlands-Indisch leger; dat ging
via een broer van laatstgenoemde, W.G.D. Brewer, die in Bennekom woonde. De kolonel had belangstelling voor de ambachtsheerlijkheid Sluipwijk. Via zijn broer kwam hij tot overeenstemming met de curator en op 15 november 1932 werd bij onderhandse akte voor 500 gulden het volgende verkocht: 'de ambachtsheerlijkheid van Vrijenes en Sluipwijk, vanouds genoemd Slupick,
met alle daaraan verbonden prerogatieven, rechten en gerechtigheden.. '.
Opnieuw werd hier de hoge heerlijkheid Vrijenes onder een verkeerde naam (ambachtsheerlijkheid) verkocht door iemand die de heerlijkheid in het geheel niet bezat. Hier was echter sprake
van een verkeerde interpretatie van de tekst in de koopakte door Van Halteren aan Van den Houten uit 1918. W.G.D. Brewer, die bij afwezigheid van zijn broer Otto Louis diens zaken in deze
behartigde, was zich er, evenals de kolonel, van bewust dat er zekerheid moest bestaan over de
rechtmatigheid van de titel, 'omdat dit', zoals hij aan Otto schreef, 'de schilden zijn, die eens je
kinderen zullen moeten dragen en heffen om hun weg bergopwaarts te bevechten. '
Wat Sluipwijk betreft was de zaak volkomen in orde: Van Halteren was de rechtmatige eigenaar
en dat waren ook Van den Houten, Hartman en Brewer. Wat de heren Brewer noch de curator
wisten, was echter dat Van Halteren Vrijenes in 1917 al verkocht had aan Smit. Ze gingen er
daarom van uit, dat Vrijenes een van de aan Sluipwijk verbonden 'prerogatieven, rechten en gerechtigheden' was. En waar Smit en Brewer dit van elkaar niet wisten, bleef de familie Brewer

ook in latere generaties de titel 'van Vrijenes en Sluipwijk' voeren. Het leidde er zelfs toe dat de
toevoeging 'van Vrijenes Slupick' bij een latere generatie officieel onderdeel van de achternaam
werd. Tot voor zeer kort wisten de huidige heren van Vrijenes en van Sluipwijk niet van eikaars
bestaan; het onderzoek, dat aan dit artikel voorafging, heeft duidelijk gemaakt, dat de familie
Brewer uitsluitend de heerlijkheid Sluipwijk bezit en dat de hoge heerlijkheid Vrijenes eigendom
is van de familie Smit.
Besluit
En zo kwam er een einde aan de onduidelijkheid, die dus bijna twee eeuwen heeft bestaan. De
oorsprong van het probleem lag, dat kunnen we stellen, bij de erven Tukker: toen zij hun boerderij aan jhr. Beeldsnijder verkochten, begonnen de onduidelijkheid en het onterechte voeren van
de titel. Wisten Joost Tukker's erfgenamen werkelijk niet, dat hun pretenties op de heerlijkheid
van Vrijenes niet deugden of probeerden ze doelbewust, ter verkrijging van een hogere koopsom
voor hun boerderij, Beeldsnijder van het bestaan van de heerlijkheid te overtuigen? Het lijkt een
duidelijke zaak, dat Beeldsnijder en al zijn opvolgers, tot op de huidige heer van Sluipwijk toe,
het slachtoffer werden van de onduidelijkheid; aan hun goede trouw hoeft derhalve niet getwijfeld te worden.
De hoge heerlijkheid van Vrijenes is nog altijd in handen van de familie Smit, hoewel de tegenwoordige eigenaar, J.C.C. Smit, een achterkleinzoon van de in 1928 overleden Jan Ulrich, het
slechts als een aardig historisch relict beschouwt: hij voert de titel zelf niet. Zijn overgrootvader
deed het uiteraard wel en ook diens zoon Johann Christiaan Smit, eveneens scheepsbouwer te Alblasserdam, noemde zich 'Smit van Vrije Nesse'. In 1974 heeft Jan Ulrich Smit J.Czn.. vader van
J.C.C. Smit, de boerderij verkocht, uiteraard zonder de heerlijke rechten. De andere boerderij is
al in 1931 van Johannes Michielen in andere handen overgegaan. Eén van de boerderijen staat,
hoewel niet meer in zijn oude 17e-eeuwse vorm, nog altijd aan de Oud-Bodegraafseweg 112; de
andere is veel later vervangen door een moderner exemplaar, waarop de naam 'Vrijenesse' nog
aan het verleden herinnert.
Jacob Jan van Halteren, de laatste heer van Vrijenes én Sluipwijk, was aan het eind van zijn ambtelijke carrière hoofdcommies ter secretarie te Apeldoorn, waar hij in 1947 is overleden.
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Vrijenes tussen Sluipwijk en Zwammerdam: een wat moeilijke
positie
doorG.A.F.Maatje
De verschillen tussen de twee ambachten Vrijenes en Sluipwijk. die niet aan elkaar grensden, waren groot. Vrijenes was klein, erg klein zelfs, Sluipwijk met Ravensberg, Gravekoop en Nieuwenbroek was vele malen groter. Vrijenes telde slechts twee woningen, Sluipwijk een veelvoud
daarvan. Vrijenes had geen kerk, geen school en geen rechthuis, Sluipwijk wel. Er was slechts
één ding dat ze beiden gemeen hadden, tenminste tussen 1620 en 1804; ze kenden allebei dezelfde ambachtsheer. Daar kwam voor een deel in 1798veranderingin.de 'Heer'bleef, maar als
gevolg van de Staatsregeling van dat jaar verloor hij wel zijn zeggenschap over het ambacht. Het
ambacht werd een gemeente (van 1798-1810) en na de inlijving bij Frankrijk een 'mairie'. En
toen kwam Vrijenes in de problemen. Twee boerderijen met in totaal zo'n tien inwoners was wel
erg klein om een zelfstandige gemeente te zijn. Voor het veel grotere Sluipwijk was dat geen probleem.
Wel bij Sluipwijk
Maria Magdalena van Sluipwijk, gravin van Moens, wist precies wat haar rechten waren.In een
'Memorie wegens de lenen en regalia aan de heerlijkheid Sluipwijk etc. behorende' staat te lezen: "De Vrijenes, is een Hooge Heerlijkheid, gehoord onder Sluijpwijk, waarop staan twee boerewoningen, welke met enig land worden verhuurd. De huurders, wat het civiele betreft, staan te
recht te Sluijpwijk. Ook zijn van ouds, schepenen van Sluijpwijk welgeboren mannen van de Vrijenes, die van Vrijenes parochieeren ook (zo zij Gereformeerd zijn) onder Sluijpwijk. De verponding van de landen en huizen wordt te Zwammerdam betaald. Het molengeld en de verdere kosten van de polder, te Reeuwijk. De Vrijenes moet een molentje gebruiken om dat land laag ligt, 't
welk zijn water in de polder van Reeuwijk maalt. Dus is hier de jonkvr. Moens vrij grondvrouwe ". Dit stuk, dat berust in het Algemeen Rijksarchief, is niet gedateerd. Het citaat is uit een
door de voormalige Rijksarchivaris Th.H.F. van Riemsdijk op 7 april 1911 persoonlijk geaccordeerd afschrift, berustend in het archief van de familie Smit. Samengevat: Sluipwijk had de rechten en de kerkgangers, Zwammerdam de verpondings- of belastingduiten.
Deze situatie bevatte een kiem voor toekomstige moeilijkheden. Het schijnt lang goed gegaan te
zijn, maar na het overlijden van de Ambachtsvrouwe in 1802 kwam hierin verandering. Over
deze affaire is weinig correspondentie bewaard gebleven, maar in 1803 vinden we twee stukken
hierover in het archief van de gemeente Sluipwijk. Daar kwam nog bij dat de 'Vrouwe' vanaf
1798 wel haar bestuursrechten kwijt was geraakt, maar zij was, en dat was een grote uitzondering, ook eigenaresse van het grondgebied en de huizen van Vrijenes, hetgeen de zaak nog ingewikkelder maakte. In Sluipwijk bezat zij, op een paar stukjes land na. uitsluitend het bestuursrecht. De eerste brief, van 13 augustus 1803 begint als volgt:
"AIz.oo de Heerlijkheid de Vrijenes met de aanhoorige wooningen en landen geleegen volgens
derzelve respectieve Leenbrieven in den Karspel van Zwammerdam en contribuée rende aldaar
met derzelve verpondingen en andere impositien, terwijl de bewooners egter sedert onheuglijke
jaaren zijn betrokken en subject geweest de jurisdictie van de gemeente van Sluipwijk. "
Hierover waren er tussen de schouten/secretarissen van Sluipwijk en Zwammerdam, respectievelijk J.H. van Doelen en W. Brack 'differentiën' ofwel meningsverschillen ontstaan. Beide heren wilden de burgerlijke en kerkelijke inkomsten uit Vrijenes wel voor hun gemeente ontvan-
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De brief gaat verder:
" Zoo verklaaren de wederzijdsche schouten en secretarissen van de ambachten van Zwammerdam en Sluypwijk in de minne te zijn overeengekomen en verdragen gelijk: Wij verklaaren overeengekomen en verdragen te zijn hij deeze: Dat van onzent of der gerechte weegens ten weederzijdsche kosten zal worden gepresenteerd request aan 't Departementaal Bestuur van Hollanden
na openlegging der middelen aan hun decisie gelaaten waar de bovengemelde goederen na gedaane verkoop zullen behooren te worden getransporteerd. Dat vervolgens alle leges van pondgeld, rantsoen, voorwaarden en regten , transport en vacatie regten door verhandeling der gemelde goederen binnen dezelfde heerlijkheid voortaan vallende bij den een of ander... "
De beide schouten legden de zaak dus aan het Departementaal Bestuur in Den Haag voor. Het
antwoord liet niet lang op zich wachten. Op donderdag 18 augustus 1803 besloot het Departementaal Bestuur dat Vrijenes voortaan geheel tot Sluipwijk zou behoren. De bewoners van Vrijenes, de families Tukker en Sterk werden nu voor de jaren 1805 t/m 1808 aangeslagen in de
dorpsrekeningen, de zgn. ambachtsrekeningen, van Sluipwijk. In 1807 werd in opdracht van de
overheid een nieuw register geopend dat voorbestemd was om tot grondslag van een latere gemeenteadministratie te dienen, de "Opschrijving van de Gemeente van Sluipwijk in den Jaare
1807"
De schout en zijn helpers liepen het gehele dorp Sluipwijk door volgens de vaste looproute en noteerden alle huizen met hun bewoners, inclusief kinderen en inwonenden, koeien, paarden enz.
Ook de hoeveelheid land en water werd genoteerd evenals de jaarlijkse belastingen. Op de laatste
pagina van het stuk vinden we ook de twee boerderijen van Vrijenes, die zo dus tot het grondgebied van Sluipwijk werden gerekend. Na 1808 kwamen Tukker en Sterk niet meer in de Sluipwijkse administratie voor. In 1810 werd Vrijenes als gevolg van een nieuwe gemeentelijke herindeling bij Zwammerdam gevoegd.
Niet bij Sluipwijk
In 1823 wordt op deze situatie nog een keer teruggekomen. In het archief van de Ambachtsheren
van Sluipwijk bevindt zich een schrijven van schout Van Doelen van 11 november 1823 aan de
toenmalige Heer van Vrijenes en Sluipwijk S.P.Ham, inzake een wettige afscheiding van Vrijenes. Van Doelen schrijft:
"Dat mij geene bewijzen van eene bijzondere legale afscheiding bekend, noch bij gedaan onderzoek voorgekomen zijn, maar ik bij het nazien van de kohieren der personele omslagen der gemeente sedert meer dan honderd jaren, geene inwoners van de Vrijenes op dezelve gevonden
heb, zoo komt het mij voor, dat de Vrijenes, geen gemeente, niet tot Sluipwijk behoort heeft; dit
wordt te meer waarschijnlijk, om dat de grondlasten en andere dispositien altoos onder Zwammerdam zijn betaald. " Een wel wat merkwaardige uitspraak van de schout: heeft hij niet in de
Ambachtsrekeningen en in de 'Opschrijving 1807" gekeken? Hij verwijst in zijn brief wel naar
de bovenvermelde correspondentie met schout Brack van Zwammerdam inzake de uitspraak van
het Departementaal Bestuur. Belangrijk is de uitleg die Van Doelen aan deze uitspraak geeft:
"Daar gemelde uitspraak nu enkel opzigtelijk de jurisdictie was, en deze door de suppressie der
plaatselijke rechtbanken vervallen is, zoo kan men dit, als eene algemeen werkende legale afscheiding beschouwen. " Dit duidt erop dat bij de gemeentelijke herindeling van 1810 Vrijenes
aan Zwammerdam toeviel. Maar Van Doelen schrijft verder dat Joost Tukker en Jan Sterk, de bewoners van Vrijenes, eertijds de Sluipwijkse aanslag niet betaald hebben, want Tukker dacht dat
hij als Heer van Vrijenes hiervan vrijgesteld was. Wat later kwam Sterk zich beklagen dat hij nu
lasten aan Zwammerdam moest betalen. Waarom hij wel en Tukker niet? Van Doelen schrijft
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dan dat Tukker wel in staat zou zijn om alle ingezetenen van Vrijenes van de plaatselijke Zwammerdamse lasten te ontheffen.
Een nieuw probleem
Enkele tientallen jaren later, in 1838, doet er zich tussen Vrijenes en Sluipwijk een nieuw probleem voor, ditmaal op kerkelijk gebied. Het college van kerkvoogden en notabelen van Zwammerdam ontvangt van zijn broeders van Sluipwijk een brief, gedateerd 10 oktober, met een verzoek om inlichtingen aangaande het recht waarop kerkvoogden van Zwammerdam de bewoners
van Vrijenes in de kerkelasten van hun gemeente aanslaan. Het kerkbestuur van Sluipwijk meent
dat Vrijenes kerkelijk niet onder Zwammerdam maar onder Sluipwijk behoort, en vraagt derhalve om teruggave van de reeds, gedurende drie jaar door de bewoners van Vrijenes betaalde
lasten. Dit verzoek schoot bij de Zwammerdammers in het verkeerde keelgat en op 15 oktober
ging er dan ook een pittige brief naar Sluipwijk uit.
" Wij hebben de eer gehad te ontvangen uwen brief van den 10e dezer maand waarop wij ons verpi igt vinden aan de Weleerw. te moeten antwoorden dat deszelfs inhoud ons zeer heeft bevreemd
en wij aan dezelve na een rijp beraad geene zachtere benaming hebben kunnen toekennen dan
die van eene gestaande aanmatiging. Als op den toon eens regters vraagt uw weleerwaarde met
welk regt aan de Vrij-en-Nes onze kerkelijke belasting hebben opgelegd en wij antwoorden
daarop dat zulks voor ons niet bij vergissing maar als regthebbende is geschied en bij volgende
omslagen dit zullen herhalen en bij wanbetaling de belastingschuldige tot betaling van regten
noodzaken totdat eene hoogere authoriteit onze dwaling daarin zal hebben aangewezen, hetgeen
wij, hetzij met vertrouwen gezegd niet kunnen verwachten, alzoo wij vooronderstellen ons daarin
genoegzaam te zullen kunnen verantwoorden. "
Op duidelijke wijze werd hier de toon gezet... De Zwammerdammers stellen dan ook duidelijk
"...dat er bij ons geene gezindheid bestaat tot uitbetaling der vroeger betaalde belastingen. "
Na op scherpe toon nog enkele opmerkingen te hebben gemaakt over een op deze betrekking
hebbende huurovereenkomst besluit de brief uit Zwammerdam met: "Wij willen vertrouwen dat
antwoord voor uwe Eerw. genoegzaam zijn zal om van uwen gedaane eisch af te zien. Mögt het
echter aan uwe Eerw. gelüsten dit verder voort te zetten.dan kunt uwe zich vervoegen daar en
waar het behoort, alzoo wij met uwe Eerw. z.eer ongaarne hierover verdere correspondentie zouden willen voeren, vooral niet wanneer dat op denz.elfden toon moest geschieden als waarop de
van uweEerw. ontvangene briefis gesteld. " De wederzijdse stellingen waren nu betrokken, de
schuttersputjes waren gegraven en het geschut was in stelling gebracht maar,... er werd geen
schot gelost, het bleef stil. Die stilte in de zaak of de twee gezinnen nu hun kerkelijke belasting in
Zwammerdam of in Sluipwijk dienden te betalen, wees echter niet op een oplossing van de zaak.
Acht jaar later
Uiteen verslag van de Zwammerdamse kerkvoogdij van 17 augustus 1846 (acht jaar later) blijkt
dat men nog steeds niet weet tot welke kerkelijke gemeente Vrijenes behoort en dat men derhalve
in het jaar daarvoor, 4 juni 1845, besloten had om 'hunne gevoelens aan de uitspraak van Zijne
Majesteit den Koning te onderwerpen door het volgende request. '
In drie folio-pagina's schetsen de leden van het kerkbestuur een uitvoerig beeld van Vrijenes. Zij
spreken over de periode van de ambachtsheren, die allen rooms-katholiek waren en derhalve
'hebbende hunne eigen geestelijken'. De latere bewoners van de boerderijen, allen protestant, beschouwden zich echter als behorende onder de kerkelijke gemeente van Sluipwijk, 'hetgeen indien men de ligging van deze hofstede in aanmerking neemt, eene volstrekte dwaling moet noemen, vermits de Vrijen Nes ligt in de gemeente van Zwammerdam, meer dan drie mijlen van de
grenzen van de gemeente Sluipwijk. Dat die bewoners zich ook steeds als dwalende hebben be-
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schouwd terwijl later ook andere bewoners zich kerkelijk hebben gerekend als Bodegravers, als
bij het dorp daarvan het naast aangelegen alwaar zij belijdenis aflegden en hunne kinderen werden gedoopt totdat het aan het kerkelijk toevoorzicht heeft behaagd in het algemeen daarop eene
betere regel voor te schrijven wanneer die bewoners van de Vrijen Nes tot het doen van belijdenis
of het doen dopen van hunne kinderen in eene andere gemeente van de predikant van Zwammerdam het vereischte consent hebben gevraagd en verkregen. '
Het kerkbestuur zet verder uiteen hoe er sedert 1832 een hoofdelijke omslag bestaat 'waarvan de
bewoners van de Vrijen Nes naar regt en billijkheid werden begrepen gelijk zij ook door de betaling erkenden tot aan het jaar 1842, wanneer men die menschen onder den aandacht heeft gebragt dat zij zich van den aanslag zouden kunnen bevrijden door zich te stellen als kerkelijk onder de gemeente Sluipwijk te behoren waar z.odanige belasting niet schijnt te bestaan. '
Uitvoerig wordt vermeld dat er vervolgens een gerechtelijk onderzoek is geweest, waarbij de kerkelijke ontvanger geen andere verdediging voerde dan te wijzen op de ligging van de Vrijenesten
aanzien van Zwammerdam, met de opmerking dat hieruit 'ten duidelijkste moest blijken (dat) de
Vrijen Nes tot Zwammerdam, zowel kerkelijk als burgerlijk, moest behoren en dat er volstrekt
geene betrekking tot eenige andere gemeente kan bestaan, doch op de aantoning hoe dat die bewoners in Sluipwijk hadden geparochieerd den heer kantonregter van het Kanton Alphen heeft
kunnen goedvinden den eisch te ontzeggen hetgeen de Supplianten eene absurditeit hebben genoemd omdat zij even zoo zich zouden hebben kunnen rangschikken onder Bodegraven gelijk
alle andere protestanten bij de Vrijen Nes wonende parochieeren te Bodegraven, terwijl van een
ander gedeelte van de gemeente, genaamd de Tempel, op ruim zes mijlen van dit dorp, maar omstreeks twee mijlen van de kerk van Reeuwijk verwijderd, de bewoners zich kerkelijk onder
Reeuwijk beschouwen, zonder dat immer eenige bewoner hier ter kerke komt of Hoogtijd boude
en zoals nog op een ander gedeelte van de gemeente genaamd Den Overtocht, liggende
aanpalende aan het dorp Bodegraven op drie à vier mijlen van dit dorp de protestantsche bewoners zich geheel aansluiten aan Bodegraven en niet dan zeer zelden te Zwammerdam eenige kerkelijke plegtigheid waarnemen. '
Dit is toch wel een wat merkwaardige redenering, eerst wil het Zwammerdamse kerkbestuur
Vrijenes bij Zwammerdam hebben, en vervolgens wijst men op de Tempel en de Overtocht,
buurten met een vergelijkbare situatie, en vindt het dan begrijpelijk dat die mensen wel elders
kerkten....
De aap komt uit de mouw...
Na deze lange uiteenzetting komt uiteindelijk 'de aap uit de mouw'... De echte reden voor het beroep op de koning wordt als volgt onder woorden gebracht: 'Dat hoe bezwaard de Supplianten in
hunne kwaliteit zich ook met de uitspraak van de kantonregter van het kanton Alphen mogten
hebben bevonden, men echter in afwachting van eene gunstiger gelegenheid hebben besloten
daar in te berusten. Dat die gunstige gelegenheid toen is aangebroken door het ontstaan van een
verschil over het domicilium van onderstand van eene behoeftige wier ouders op die Vrijen Nes
hebben gewoond". Uit een brief van het gemeentebestuur van Sluipwijk uit 1845 "schijnt te blijken dat de Vrijen Nes nimmer tot die gemeente (Sluypwijk) heeft behoord, hetgeen de supplianten beschouwen als overeenkomstig de waarheid en dat de ligging zoodanig is dat noch kerkelijk,
noch burgerlijk, daartoe nimmer kan behoord hebben. Dat de Supplianten hebben vermeend
daartoe geene vernieuwde procedure te moeten opzetten, maar vaststellen dat het tot de Koninklijke magt van Uwe Majesteit behoort om daarover te beschikken. '
Het ging dus niet meer om de kerkbelasting van bewoners van Vrijenes, maar om de vraag welke
gemeente bijstand diende te betalen aan een armlastige die geboortig was van Vrijenes! Het ging
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nu om een zaak van indemniteit, een regeling waarbij de plaats van geboorte onderhoudsplichtig
bleef als iemand tot armoede verviel. Zo'n uitkering kon wel eens meer geld kosten dan de belastingopbrengst van de twee gezinnen.
Het antwoord van de koning kwam via een brief'van de Minister van Hervormde Eredienst gedateerd 10 juli 1846, 13 maanden na indiening van het verzoekschrift! Het was een kort briefje, inhoudende...' dat aan de adressanten wordt te kennen gegeven dat, na te hebben gelet op het rapport van H.H. Gedeputeerde Staten, alsmede op dat van het provinciaal kollegie van Toezigt
....hun voormeld verzoek, zoo als hel is liggende niet vatbaar is voor een gunstige beschikking,
wordende zij overigens verwezen naar het bestaande Kerkelijke Reglement en bepalingen. De
Zwammerdammers kregen nul op hun request. Hun notulen, waar al dit bovenstaande aan is ontleend, besluiten na vermelding van het antwoord met hun nietszeggende standaard zinnetje
'Niets verder te behandelen zijnde is de vergadering gescheiden. '
Per 1 februari 1964 is Vrijenes onderdeel geworden van de gemeente Bodegraven.
Bronnen: Archief gemeente Sluipwijk, inv.nr. 16; Archief Nederlandse Hervormde gemeente
Zwammerdam, inv.nrs. 305 en 306.
Met dank aan de heer C.M. Langeveld te Bodegraven, die laatstgenoemde stukken ter beschikking stelde.

Heren en vrouwen van Vrijenes
door G.A.F.Maatje
De oudste heren en vrouwen van Vrijenes
Na afsluiting van het onderzoek naar de huidige Heer van Vrijenes kan met vrij grote zekerheid
een totaal overzicht gemaakt worden van al die mannen en vrouwen die in het verleden ooit
'Heer" of 'Vrouwe' van Vrijenes zijn geweest. Voorde oudste gegevens hieromtrent is men aangewezen op het zogenaamde "Oude Leenregister van Brederode" en andere leenregisters. De
eerste vermelding vinden wij in een stuk, gedateerd 4 april 1429. Hierin beleent Heer Reynout
van Brederode Gelijs (Gillis) Hendrik Doesz. met twintig morgen land in de vrije heerlijkheid
in den Nesse bij Bodegraven, "tot een recht leen en met twintig morgen lands met de hoge en
middel heerlijkheid enz". Hieruit mogen we concluderen dat de eigenlijke Hoge Heerlijkheid
Vrijenes slechts twintig morgen omvatte en dat daar een naastgelegen stuk van eveneens twintig
morgen aan toegevoegd werd. Twee dingen vragen hier om nader bezien te worden. Allereerst
zien we dat Brederode het in leen uitgeeft die het op zijn beurt weer in leen hield van de graaf van
Holland, Vrijenes is derhalve een achterleen van het Huis van Brederode. Verder staat in het stuk
dat Vrijenes dat Hendrik Claes Doeszn (vader van Gillis) "zijn voervader van onzen voervaderen, zaliger gedachten [het in leen] te houden plach. " Hier uit kan afgeleid worden dat de akte
van 1429 de bevestiging was van een oude relatie. De Heren van Brederode bezaten, al voor de
ontginningen in de dertiende eeuw, uitgestrekte bezittingen in het gebied langs de Oude Rijn, bezittingen die zij in leen hielden van de Graaf van Holland, waarmee zij ook door bloedbanden
verbonden waren. Op de vraag hoe en waarom Vrijenes werd afgesplitst van Zwammerdam
(Voshol), en waarom dit kleine gebied de status van Hoge Heerlijkheid kreeg, is door gebrek aan
gegevens, geen antwoord te geven.'
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De genoemde Reinout, ofwel Reinout II van Brederode, was Burggraaf van Utrecht, Vrijheer van
Vianen, Ameide enz,2 leefde van 1417 tot 1473 en was gehuwd met Yolande de Lalaing. Hij
maakte aanspraak op de titel Graaf van Holland, wat zijn nakomelingen in conflict met keizer
Karel V brachten.
Op 30 januari 1442 komen we in het Leenregister van Vianen de belening van Vrijenes tegen aan
Lyonis van Gent, zwager van Van Brederode, met het geheel, 'eventueel te komen op Adriaan
Robert Jacobsz, zijn neef, of andere erven van Jan van Gent, heer Woutersz. de oude, met lijftocht
van Maria, nicht van de leenheer, zijn vrouw'.3 Dit is een vermelding die niet geheel duidelijk is.
Er is tot heden helaas geen volledige genealogie van het geslacht Brederode verschenen, waardoor het vooral moeilijk is de verwantschappen in de vrouwelijke lijnen te volgen, en we de neven en nichten Brederode niet altijd kunnen plaatsen. Wel is duidelijk dat Vrijenes lange tijd in
de familie is gebleven. Dit blijkt ook uit de volgende belening, die van 6 december 14734. Hier
werd Agnes van Renesse, dochter van Gerrit van Renesse van der Aa met Vrijenes beleend. Ook
zij wordt een nicht van de leenheer genoemd en moet ten tijde van haar belening een zeer jonge
vrouw zijn geweest, want 57 jaar(!) later komen we in de leenregisters de vermelding tegen: '40
morgen lands, luttel min of meer, mette vrije heerlijkheid, hooge en lage, mette tienden, Den lesten Mei J 530 door opdrachtte vanjuffr. Agniese van Renesse, genaamd van der Aa, beleendjuffr.
Mechtelt Moulardt". Deze Machteld Moulaert, echtgenote van een zekere Anton Ketel, bleef
slechts gedurende enkele maanden Vrouwe van Vrijenesse. Op 30 september 1530 droeg Ketel
namens zijn vrouw de heerlijkheid over aan de Amsterdammer Claas Jeroensz. Met deze overdracht kwam Vrijenes in handen van een burger die geen familiebanden met de Van Brederode's
onderhield.
De Van Somerens
Deze Claas (Nicolaas) Jeroensz. was een Amsterdamse lakenkoopman die tevens herbergier
was. Samen met zijn vrouw Nel Sybrandstdochter (die een zuster was van de bekende Amsterdamse burgemeester Joost Buyck) dreef hij de herberg "De Zwaan" in de Warmoesstraat. Het
pand lag tussen de Papenbrug en de Vissteeg. In die tijd, begin zestiende eeuw, was dit een deftige buurt. Onze Claas ontving met regelmaat hoge gasten in zijn etablissement, zoals graaf Jan
van Embden, stadhouder van Luxemburg, de Graaf van Buren, en de erfprins van Spanje, de latere koning Philips II. Claas was derhalve een man van aanzien en vervulde ook enkele openbare
functies in Amsterdam. Zo was hij kerkmeester van de Oude Kerk en van 1533-1534 schepen van
de stad. Hij is vóór 1548 overleden; de heerlijkheid Vrijenes ging over op zijn broer Frederik.
Frederik Jeroensz (van Somer) werd op 30 augustus 1548 beleend met Vrijenes 'bij dode van
zijn broeder'. Heer Reinout van Brederode gaf hem op die dag ook toestemming om , gezien 'de
veelheid zijner kinderen' de heerlijkheid in twee of drie delen te splitsen, op voorwaarde dat zijn
oudste zoon in ieder geval een deel zou krijgen. Frederik werd op 11 oktober door koning Christiaan I van Denemarken 'genobiliseerd' (geadeld) en verkreeg, om niet genoemde reden, van de
vorst een wapen. Christiaan bezocht in die tijd de rijke Nederlanden om fondsen te werven om
zijn legers op de been te kunnen houden. Ook Frederiks zwager Buyck werd met een wapen bedacht. Broer Claas, zegelde als schepen van Amsterdam ook met hetzelfde wapen dat zijn broer
was geschonken. Op 25 juli 1553 liet Frederik zijn testament opstellen, "Eerst ende alvoren zijnen ziele bevelende in der genaden Godts ende zijnen lichame der gewijder aerden'. Er waren
toen vijf kinderen in leven: Joost, meester Pieter, Hendrik, Elisabeth en Katherine. Volgens de
overeenkomst met Van Brederode ontvingen de drie broers elk een derde deel van Vrijenes en op
6 oktober 1553 worden Joost Frederiksz, mr. Pieter Somer, doctor in beide rechten en Hendrik Somer elk met een derde deel beleend. Lang zou deze driedeling van Vrijenes niet duren. Al
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een jaar later, op 18 december 1554, droeg Joost zijn deel over aan mr. Pieter Somer en op 12
maart 1558 verwierf deze ook het deel van zijn broer Hendrik, zodat mr. Pieter Somer vanaf die
datum alleen Heer van Vrijenes was. In 1568 deed hij hulde voor zijn leenheer. Mr. Pieter was
raad en burgemeester van Schoonhoven en werd vanwege de Staten van Holland uitgezonden in
verscheidene belangrijke commissies. Hij voegde het wapen van Vrijenes samen met dat van
Schoonhoven. Hij trouwde een regentendochter: Wilhelmina van der Molen, dochter van Frans
van der Molen, burgemeester van Schoonhoven en van Maria Thin, burgemeestersdochter, eveneens uit Schoonhoven. Pieter stierf vóór 1589 en werd begraven "onder een sark met sijne wapenen tot Schoonhoven ". Pieter liet drie kinderen na, de zonen Willem en Dirk en dochter Gooltje.
Na het overlijden van meester Pieter werd zijn zoon Willem van Someren 'Heer' van Vrijenes
en noemde zich dan ook Willem van Vrijenes. Naast Heer van Vrijenes was Willem ook Heer
van Bolgarij, een polder in het Land van Vianen. Willem trouwde met Hillegonda de Vrije en na
haar overlijden hertrouwde hij een Hillegonda Loncq, beiden dochters van deftige Goudse families. Willem zat er trouwens ook warmpjes bij. Er werd van het echtpaar gezegd " Sij leefden buyten employ op sijne goederen ", een echte landheer dus. Hij had wel tijd voor enkele erebaantjes,
zo was hij in 1602 leproosmeester en van 1600 tot 1602 gasthuismeester, beide te Gouda.
Na het overlijden van Willem van Vrijenes is de heerlijkheid overgegaan op jhr. Pieter van Someren, die ook de naam Someren van Vrijenes voerde. Deze Pieter was militair, juister gezegd
vaandrig in het regiment van Baron van Grobbendonck en was op 20 augustus 1628 bij oorlogshandelingen betrokken. Hij woonde met zijn vrouw Agnes van Beverdingh in een huis te
Schoonhoven. Na zijn overlijden werd hij echter op 20 december 1635 in de Goudse St.Janskerk
begraven. De periode 1580 tot 1635 is in de genealogie Van Someren een periode met vele hiaten, zodat het moeilijk is de juiste gang van zaken te reconstrueren.5 Uit aantekeningen van mr.
W.C. Baert (1864-1951) in de collectie Baert de Waarde van het Centraal Bureau voor Genealogie blijkt dat tijdens de minderjarigheid van Pieter van Someren zijn moeder de heerlijkheid Vrijenes verkocht. Het is niet bekend wanneer deze verkoop geschiedde, wel aan wie: de Amsterdamse koopman Hillebrandt den Otter.
Den Otter en zijn nazaten
Hillebrandt den Otter wordt voor het eerst als Heer van Vrijenes genoemd in stukken uit 1628.
Hij was een nazaat van een oude, voorname rooms-katholieke Amsterdamse koopmansfamilie
die voorde Hervorming belangrijke openbare functies in Amsterdam vervulde. Hillebrandt werd
op 13 januari 1567 te Amsterdam geboren en werd aldaar op 9 januari 1643 in de Nieuwe Kerk
begraven. Hij was koopman op Spanje en Portugal en bezat in 1631 een vermogen van ƒ 100.000.
Een rijk man dus. In 1628 wordt hij in de Leenregisters van Middelburg genoemd als 'Heer van
Vrijenes, Ravensberg etc.' Den Otter was via de voorouders van zijn vrouw Ermgard Stuyver in
het bezit gekomen van de ambachtsheerlijkheid Ravensberg, Sluipwijk, Oud- en Nieuw Gravekoop en Vromade. Dit was een (gecombineerde) ambachtsheerlijkheid met een lage jurisdictie,
reden om Vrijenes als 'hoge' heerlijkheid vooraan in zijn titulatuur te plaatsen. Tot 1802 zullen
Vrijenes en Sluipwijk ca. steeds een zelfde 'Heer' of 'Vrouwe' kennen.
Na zijn overlijden vererfden zijn goederen op zijn dochter Magdalena den Otter ( 1598-1637)
en de Leenkamer bevestigde dit op 15 november 1636. Zij was gehuwd met mr. Jacob Pietersz
van Zeil (1600-1654). Het echtpaar woonde deftig aan de Heerengracht. Magdalena overleed in
1637 en voor haar begrafenis werden zowel de klokken van de Oude als de Nieuwe Kerk geluid.
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Hillebrandt den Otter (1567-1643). Miniatuur koper, in het Fries Museum te Leeuwarden.
Foto: Iconographisch Bureau, Den Haag.

Gerbrandt (van) Ormia (Ornia, Ormea)
(1627-1692). Miniatuur koper, in het Fries
Museum te Leeuwarden.
Foto: Iconographisch Bureau, Den Haag.

Van Zeil hertrouwde enkele jaren later met Cornelia van Naerden. De bezittingen van Magdalena
gingen over op dochter Emerentia van Zeil (1634-1662). Deze trad in het huwelijk met Gerbrand Ornia (1627-1692), een zeer vermogend ijzerhandelaar. Hij woonde in het pand 'in 'tKeyserrijck' aan de Heerengracht tegenover de Leliegracht. Hij zal zijn vermogen verdiend hebben
met de levering van kanonnen en kanonskogels, in die tijd lucratieve handel, ijzerwaren die aan
vriend en soms ook aan vijand werden verkocht. Gerbrand was al eerder getrouwd geweest met
Maria Bicker van Swieten. Hij was ook Hoogheemraad van het Groot-Waterschap van Woerden,
en zijn wapen sierde de bekende kaart van het waterschap. Aardig bijkomstig detail: in 1659 nam
hij van medestadgenoot jonkheer Six een vordering van ƒ 1200 op de schilder Rembrandt van
Rijn over!6
Bij het overlijden van haar moeder Emerentia was Emerentia Catharina Ornia pas zeven jaar
oud en derhalve werd op 12 maart 1663 door haar vader Gerbrand Ornia voor de Leenkamer
hulde gedaan. Zij trouwde op 25 januari 1671 te Sloterdijk met mr. Jacob Sprongh die geen ambachtsheer van Vrijenes en Sluipwijk was maar wel als zodanig optrad en zich ook zo noemde.
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Brief van Catharina Emerentia van Ornia, waarin zij een koster en schoolmeester voor Sluipwijk
benoemt, geschreven in mei 1696 'op mijnen huyse van Vrije nesse '.
Gemeentearchief Sluipwijk, inv.nr. 17.
2<S

Emerentia Catharina overleed omstreeks 1722, in welk jaar haar zuster Maria Magdalena Ornia met de heerlijkheden werd beleend. Zij trad op 14 januari 1674 te Amsterdam in het huwelijk
met jhr. Bernard van Moens, Heer van Klinckerlant en Grysoort. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend, waarvan de oudste zoon Hendrik de heerlijkheden Vrijenes en Sluipwijk c.a. na de
dood van zijn moeder verwierf. Op 28 september 1735 werd hij ermee beleend.
Hendrik Moens ( 1675-1753) verkreeg op 1 oktober 1724 van keizer Karel VI de titel van Baron
en bij open brief van 16 december van datzelfde jaar werd de pas verkregen titel omgezet in die
van Graaf. De zeer gefortuneerde Moens zal zeer waarschijnlijk een aanzienlijke donatie voor de
immer lege schatkist van de keizer hebben gegeven. In de literatuur komen we hem ook tegen onder een franse naam: Henry Comte de Moens. Ook zijn moeder, de bovengenoemde Magdalena
Ornia deelde in de adelsverheffing. Haar volledige naam en titulatuur was nu: Maria Magdalena,
des H.R. Rijksgravin van Ornia, Vrouwe van Cronenburgh, Loenen, Vrijenesse, Sluypwijck, Ravensberg, Vromade, Gravekoop, Nieuwenbroek enz. Het kleine Vrijenes had inderdaad voorname eigenaars en bestuurders. Maar terug naar Hendrik. Hij huwde in 1730 de uit Friesland afkomstige Lucia Emerentia van Burmania. Op 19 maart 1753 vermaakte hij bij testament zijn
Friese bezittingen aan een schoonzuster en de Hollandse ambachten en bezittingen aan zijn broer
Gerbrand. De dag daarop, 20 maart, blies hij de laatste adem uit. In de Hervormde kerk van Loenen hangen de bijzonder fraaie wapenborden van de Heren van Kronenburg, waarop ook de wapens van zijn voorouders, inclusief Hillebrandt den Otter voorkomen.
Zoals gezegd werd broer Gerbrand graaf van Moens ( 1680-1759) de nieuwe Heer van Vrijenes
c.a. In 1700, tijdens zijn jongelingsjaren, heeft hij achttien maanden doorgebracht in een lekenbroederschap van het Collegium Societatis Jesu te La Fleche (België). Ook Gerbrand leefde in
weelde, eerst te Amsterdam, maar later verbleef vaak hij op het Huis Kronenburg aan de Vecht.
Hij is nooit gehuwd geweest, maar had wel een buitenechtelijke relatie. Bij deze vrouw, Maria
Maas, weduwe van een zekere Harm Stappers, verwekte hij omstreeks 1710 een dochter die de
naam Maria Magdalena van Sluypwijck ontving. Pas 17 augustus 1759, vier maanden voor haar
vaders dood, werd zij door de Staten van Holland gelegitimeerd en ging ze verder door het leven
met de naam Maria Magdalena Gravin van Sluypwijck Moens. In januari 1754 verkocht Gerbrand de buitenplaats Kronenburg aan de Vecht voor de som van 160.000 gulden. Op 12 december 1759 overleed Gerbrand op zijn buitenverblijf Croesbeeck onder Heemstede (Vogelenzang).
Zijn bezittingen ter waarde van ƒ 735.780 gingen over op zijn dochter.
Daardoor werd Maria Magdalena Gravin van Sluypwijck Moens ondermeer Vrouwe van
Vrijenes en Sluipwijk. Executeur-testamentair van de nalatenschap van Gerbrand Moens was
een zekere Johannes Stappers, zoon uit het huwelijk van Maria de Haas met Herman Stappers, en
derhalve een halfbroer van Maria Magdalena. De man was 'ongeordend'7pastoor van de kerk aan
het Rustenburgerpad buiten de Utrechtse Poort te Amsterdam. Op 19 juni 1760 mocht Maria
Magdalena bezit nemen van haar lenen en andere goederen. Toen zij de lenen aanvaardde en op
25 mei 1760 hulde deed, bleek dat Vrijenes nog steeds werd gezien als een erfleen van het geslacht Van Brederode. Maria betaalde nog steeds het eeuwenoude zgn. 'heergewaad' van twee
Wilhelmus hollandse schilden. In 1798 bracht zij opnieuw hulde en de akte daarvan zegt dat zij in
handen van de heren Focke en Le Leu de Wilhelm, leenmannen van Brederode, 'hulde en manschap heeft gedaan'.s Hoewel de familie streng katholiek was had zij wel belangstelling voor
haar overwegend protestantse gebieden in het Reeuwijkse land. Zo was Maria op 17 mei 1778
persoonlijk aanwezig in het kerkje van Sluipwijk bij de intrede van de bekende (later beruchte)
predikant ds. Dirk Cluwer. Maria is nooit getrouwd en toen zij in 1802 overleed en te Amsterdam
op 7 juli werd begraven werd haar nalatenschap beschreven in een uitvoerige boedelbeschrijving.
Bij haar leven had zij een groot aantal legaten geregeld. Zo ontving het R.K. Jongensweeshuis te
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Op de Heerengracht by de Huidenftraat:
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O U D E
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Amsterdam een schenking van ƒ 30.000 en de familiepapieren. Het rijke familiearchief Moens,
waaronder veel genealogische stukken en een aantal stukken over Vrijenes en Sluipwijk, wordt
nu bewaard in het Gemeentearchief van Amsterdam als archief nr. 192. De heerlijkheden Vrijenes en Sluipwijk c a werden in het openbaar verkocht door mr. Vincent van Eyck te Moordrecht.
De verkoop vond op 18 oktober 1803 plaats voor Schout en Schepenen van Sluipwijk.
Vrijenes uit de familie
Door deze openbare verkoop kwam er een einde aan de periode, beginnende vóór 1628 en gaande
tot 1802, waarin Hillebrandt den Otter en zijn nazaten 'Heer" en 'Vrouwe' van Vrijenes waren.
Na ongeveer 180 jaar geraken deze bezittingen 'uit de familie'. Voor de somma van ƒ 13.000
werd de Woerdenaar Sigismundis Petrus Ham eigenaar en 'Heer' van Vrijenes en de ambachtsheerlijkheid Sluipwijk e.a. Op diezelfde verkoping werden het land en de twee boerderijen van
Vrijenes verkocht aan boer Joost Tukker uit Boskoop. Ham (1754-1824) was oorspronkelijk belastingontvanger te Woerden. Later werd hij daar ook wethouder en burgemeester. Ook was hij
lid van de Staten van Holland. Naast de heerlijkheden Vrijenes en Sluipwijk bezat hij ook de ambachtsheerlijkheid Achttienhoven. Na een langdurig ziekbed overleed hij op 22 april 1824 te
Woerden. Zijn weduwe Hendrika Besseling verkocht op 1 februari 1825 voor notaris Bredius te
Woerden "De Heerlijkheid van de Vrijenes, mitsgaders de ambachtsheerlijkheid van Sluipwijk"
aan mr. Daniël van Halteren te Leiden voor de somma van ƒ 5000. Een aanmerkelijk lagere som
dan de ƒ 13.000 die Ham er twintig jaar eerder voor betaalde, maar die verkoop verliep dan ook
niet zonder slag of stoot. De beide heerlijkheden werden op 28 september 1824 ingezet op
ƒ 20.000 maar dat vonden de aspirant-kopers veel te hoog. De hoogste bieder was de schout van
Sluipwijk, Jan Hendrik van Doelen. Zijn bod bedroeg slechts ƒ 2300, iets meer dan 10 procent
van de inzet! Het bod werd opgehouden op de som van vijfduizend gulden. Met de ƒ 2300 nam
de weduwe Ham begrijpelijkerwijs geen genoegen. Zij schreef een brief, gedateerd 14 december
1824, aan President en rechters van de Rechtbank in eerste aanleg te Leiden, waarin zij ondermeer stelt: 'Dat het hieruit gemakkelijk is op te maken, dat aan deze goederen niet alleen geen
meerdere publieke waarde, als de som waarvoor dezelve zijn opgehouden, wordt gehecht, maar
dat zelfs toen die waarde dezelve niet werd toegekend. ' De familie ziet zich de verwachte erfenis
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grotendeels door de vingers glippen en kiest uiteindelijk toch eieren voor haar geld. 'Gezien de
conclusiën van den Heer officier, o verwegende dat 't blijkt dat de Heerlijkheid van de Vrijenes en
de ambachtsheerlijkheid van Sluipwijk, tijdens de publieke veiling niet zoveel heeft kunnen gelden als daar voor uit de hand zou gegeven worden, en de belangen der minderjarige [kinderen]
alzo bevoordeeld worden. Authoriseert de Requirante in hare qualiteit voor de gemelde Heerlijkheden uit de hand te verkopen voor de som van Vijfduizend guldens. ' Koper werd dus niet de
hoogste bieder, schout van Doelen, maar de President van de Rechtbank te Leiden, mr. Van Halteren. Van Doelen kreeg wel 26 gulden trekgeld!
Mr.Daniël van Halteren (1771-1828) was in de stad Leiden een belangrijk man. Hij was ondermeer regent van de Catharina en Cecilia Gasthuizen, schepen, hoofdofficier, president van de
Rechtbank en Hoogheemraad van Rijnland. Vrijenes en Sluipwijk vererfden na zijn overlijden
op zijn zoon mr. Jan Jacob van Halteren van Vrijenes van Sluipwijk (1802-1870). Deze
voegde de namen van de beide heerlijkheden toe aan zijn familienaam. Maar uit de akten van die
tijd blijkt dat daarin steeds gesproken wordt over een Van Halteren, Heer van Vrijenes en Sluipwijk en dat is duidelijk een gebruik als titel en niet als deel van de familienaam. Na zijn overlijden
op 22 april 1870 in Huize 'Drievliet' te Rijswijk, gingen de inmiddels 'lege' heerlijkheden over
op zijn zoon Jacob Jan van Halteren (van Vrijenes en Sluipwijk) (1849-1871). Hij mocht zich
slechts een ruim jaar 'Heer' noemen. Deze Jacob Jan (de oudere) stierf ongehuwd op de buitenplaats Drievliet. De heerlijkheden gingen per 13 januari 1874 over op zijn broer Franc Diederik
Otto Ernst van Halteren (van Vrijenes van Sluipwijk).

Jan Jacob van Halteren
(1802-1870). Miniatuur
ivoor door D. Nederveen,
in particuliere collectie.
Foto: lconographisch
Bureau, Den Haag.
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Deze Franc was burgemeester van Boskoop. Na zijn overlijden in 1887 vererven de heerlijkheden op zijn zoon Jacob Jan van Halteren (van Vrijenes van Sluipwijk), ofwel Jacob Jan de
jongere (1876-1947). Hij was hoofdcommies ter secretarie te Apeldoorn. Deze heer verkoopt de
heerlijkheid Vrijenes voor duizend gulden aan Jan Ulrich Smit. Na deze verkoop noemt Van Halteren zich, zeer correct: Jacob Jan van Halteren van Sluipwijk!
De 'Heren van Vrijenes' nu
Op 7 juli 1917 verkoopt Jacob Jan van Halteren voor notaris Van Herwij nen te Den Haag de heerlijkheid Vrijenes aan Jan Ulrich Smit (1863-1928).9 We spreken hier over de bekende scheepsbouwersfamilie uit de Alblasserwaard. Jan Ulrich werkte aanvankelijk op de werf van zijn vader,
Jan Smit, te Alblasserdam. In 1903 verwierf hij een perceel grond in de polder Ruigenhil en
bouwde daar de werf "De Noord", waar aanvankelijk rivierschepen werden gebouwd maar later
ook kustvaarders en grotere zeeschepen, zoals de 'Boschdijk' en de 'Binnendijk' voor de Holland Amerika lijn. De werf werd in de meidagen van 1940 door Duitse bommenwerpers verwoest, maar al in 1941 werd met de wederopbouw begonnen. Na 1945 beleefde het bedrijf een
grote expansie. Zo werd in 1949 het 624ste schip op stapel gezet. Jan Ulrich Smit nam ook in het
burgerlijk leven van woonplaats en regio een belangrijke plaats in. Smit was dan wel eigenaar
van de voormalige heerlijkheid Vrijenes, en geruime tijd ook eigenaar van één der boerderijen aldaar, hij gebruikte de titel nooit om zijn naam te sieren. Alleen in de Kadastrale leggers wordt hij
Smit van Vrijenes genoemd. Na Jan Ulrich werd het 'heerschap' doorgegeven aan zijn zoon Johan Christiaan Smit, daarna aan zijn kleinzoon Jan Ulrich Smit J.C.zoon en nu is het de heer
Johan Christiaan Cornelis Smit, directielid van 'Van der Giesen-de Noord Marinebouw b.v.'
die de huidige 'Heer van Vrijenes' is. De familie vindt gebruik van de titel niet meer van deze tijd
en gebruikt hem derhalve niet. De familie Smit is wel, en dat terecht, trots op de rijke en bewogen
geschiedenis van Vrijenes
Noten:
1. Een merkwaardige vermelding komen we tegen in de nagelaten papieren van de Graaf van
Moens, heer van Vrijenes enz. (Gemeente-archief Amsterdam, archief familie Moens, inv.nr.
320). Deze heer had grote belangstelling voor genealogie. In zijn handschrift is de volgende,
slecht leesbare notitie van belang: "Jan van Renesse nae doode zijns Vaders heere van Vrijenesse....hadde te w...goed Sophia van der Goude '. Uit het vervolg van deze stukken rijst het
vermoeden, dat dit citaat afkomstig is uit de 'Batavia Illustrata '.
2. Brederode, J.J. van Het geslacht van Brederode: eene historische familiestudie (Haarlem,
1869), paragraaf 29.
3. Ons Voorgeslacht: maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, jg. 52
(1997), p. 245-246.
4. Leenkamer van Vianen d.d. 12 december 1747.
5. De Nederlandse Leeuw: maandblad van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkundeig. 1901, kol. 63; jg. 1977,kol. 215-220; jg. 1982, kol. 485-486; jg. 1985, kol.
51 1-512; Maatje, G.A.F., en W.R.C. Alkemade. 'Wat vliegt daar?' in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, dl. 48 ( 1994), p. 88-107.
6. Oud-Holland: nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandse kunst, jg. 1884, p. 84.
7. Dat is een niet bij een bepaalde orde aangesloten geestelijk, ook wel 'wereldheer' genoemd.
8. Akte d.d. 25 september 1798 voor mr. Dammas Guidewagen, baljuw en stadhouder van de
Lenen van Brederode.
9. Over de familie Smit: Smit Azn, Jan Bijzonderheden en Geslachtslijst der familie Smit van
Alblasserdam (Dordrecht, 1950).
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