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Bericht van de redactie 

Hagestein herdenkt dit jaar het feit, 
dat het zeshonderd jaar geleden 
stadsrechten verwierf. 
De redactie heeft niet geaarzeld om 
het feestgebeuren te Hagestein te 
onderstrepen door de uitgave van een 
speciaal nummer van het tijdschrift: 
een bundel, die geheel gewijd is aan 
Hagestein. 
Hagestein, in het noorden van de 
Vijfheerenlanden, ligt op een oude 
stroomrug langs de Lek. In de 10de 
eeuw was Hagestein zeker bewoond. 
Dat betekent, dat het gebied toen 
zodanig was ontgonnen, dat er een 
vaste nederzetting gevestigd kon 
worden. Aan de ontginnings
geschiedenis van Hagestein wordt 
aandacht besteed door drs R. van 
Acquoy. 
In 944 schenkt keizer Otto I aan de 
kapittels van de Dom en Oudmunster 
te Utrecht, zijn goederen in pago 
Lacke et Isla - in het gebied bij Lek en 
IJssel. Tot dat gebied behoorde ook 
Hagestein, dat toen nog Gasperden 
heette. Daar zou, vanuit Utrecht, een 
parochie gesticht worden. Tot deze 
"moederkerk" hoorden oorspronkelijk 
ook Vianen en Everdingen. De heer 
drs H.LPh. Leeuwenberg belicht de 
kerkelijke geschiedenis van Hagestein 
gedurende de middeleeuwen. 
Vianen en Hagestein liggen zo dicht 
bijeen, dat men geneigd is te denken 
dat beide plaatsen in vroegere eeuwen 
steeds onder het gezag van één en 
dezelfde heerstonden. Niets is minder 
waar. In de periode waarin beide 
gemeenschappen stadsrechten 
verwierven - de 14de e e u w - werd in 
Vianen het gezag gevoerd door de 
heren van Vianen en in Hagestein door 
de heren van Arkel, die daar ook een 
kasteel lieten bouwen. 
In de voortdurende strijd tussen de 
heren van Arkel en de heren van 
Vianen - die gesteund werden door de 
graven van Ho l land- zouden de 
Arkelsen het onderspit moeten delven. 
De vernietiging van Hagestein, in 

1405, was de prijs die toen betaald 
moest worden. Hagestein hield toen 
op, stad te zijn. Het beleg van 
Hagestein in 1405 wordt behandeld 
door de heer drs J. Heniger, terwijl de 
heer mr A.C.N. Koenhein het verlenen 
van de stadsrechten in 1382 behandelt. 
De heer drs T J. Hoekstra gaat in op het 
tweede kasteel - het stein - van 
Hagestein. 
Het accent in de genoemde bijdragen 
ligt op de geschiedenis van Hagestein 
als stad - de periode 1382-1405. De 
heer J.M.M. Ruijter doorbreekt deze 
beperking met een bijdrage die de 
historie van Hagestein in een breder 
perspectief plaatst. 

Aan alle auteurs zijn we zeer veel dank 
verschuldigd. Hun bijdragen hebben 
het mogelijk gemaak t - voor het eerst 
in de geschiedenis! - een bundel over 
de historie van Hagestein het licht te 
doen zien. De burgemeester van 
Hagestein, de heer H. van der Gronde, 
zijn we zeer erkentelijk voor het feit 
dat hij bereid werd gevonden deze 
bundel te voorzien van een inleiding. 
Vormgeving en druk van dit tijdschrift 
is geheel verzorgd door Offsetdrukkerij 
Princo b.v. te Culemborg. De directeur, 
de heer J. Spijker, en zijn 
medewerkers waren steeds weer 
bereid te voldoen aan niet altijd even 
gemakkelijk te realiseren wensen. 
Velen hebben in de afgelopen 
maanden door het verstrekken van 
informatie, het maken van 
opmerkingen, het attenderen op 
documentatie en illustratie-materiaal, 
e tc , op inspirerende en stimulerende 
wijze bijgedragen aan het welslagen 
van deze bundel. Met name de 
enthousiaste mensen achter het 
Organisatie-comité "600 jaar 
Hagestein" verdienen hier alle lof. De 
gemeente Hagestein maakte deze 
uitgave financieel mogelijk. 
De realisatie van een bundel als deze, 
is geen sinecure. Het is een enorm 
karwei, dat de heer J.M.M. Ruijter, lid 
van de redactie, geheel voor zijn 
rekening nam. Zonder zijn inzet, 
enthousiasme en doorzettings-



vermogen zou deze bundel niet tot 
stand zijn gekomen. 
Met hetzelfde fanatisme, waarmee 
vanuit Vianen in 1405 geprobeerd 
werd om Hagestein ten val te brengen, 
zijn nu, vanuit datzelfde Vianen, de 
eerste stenen aangedragen voor een 
moderne beschrijving van de 
geschiedenis van Hagestein, 't Kan 
verkeeren schreef Gerbrand Adriaensz. 
Bredero. 

Namens de redactie, 
J.A.L. de Meyere 

Hagestein 600 jaar.. . 

De titel "Hagestein 600 jaar" heeft in 
de loop van dit jaar zijn geheim 
prijsgegeven. Mocht de reden van het 
feest, dat naar aanleiding van 
"Hagestein 600 jaar" wordt gevierd, 
nog niet helemaal duidelijk zijn, dan 
biedt deze bundel op meer dan 
afdoende wijze uitkomst. 

Het jaar 1382 ligt voor ons, mensen 
van de twintigste eeuw, wel in een zo 

ver grijs verleden, dat wij er ons niet 
meteen een konkrete voorstell ing van 
kunnen maken, hoe alles toen reilde 
en zeilde in Hagestein. En toch 
proberen we daar achter te komen. 
Zeker juist nu, in 1982. 

Een team van experts heeft zich 
ingespannen om, onderde deskundige 
redactie van "In het Land van 
Brederode. Historisch Tijdschrift voor 
het Land van Vianen" een 
wetenschappelijk verantwoord, maar 
vooral ook goed leesbaar overzicht van 
de geschiedenis van Hagestein samen 
te stellen. Het accent valt hierbij 
vanzelfsprekend op het "oude 
Hagestein", de periode dat Hagestein 
stad was. 

Bij het stichten van een stad is 
saamhorigheid een absolute 
voorwaarde. Dat was zeshonderd jaar 
geleden het geval; dat is ook nu, bij de 
viering "Hagestein 600 jaar" het geval. 
Maar er is meer. 
Toen zeshonderd jaar geleden de heer 
van Arkel de stad Hagestein stichtte, 
was dat zeer tot ongenoegen van de 
heer van Vianen, die dan ook niet 
naliet om te helpen Hagestein ten val 
te brengen. 
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Hagestijn int Viaense. Tekening van 
Jacobus Stellingwerf, 1616. 
(Foto: Utrecht, Kunsthistorisch Instituut der 
Rijksuniversiteit) 

Het dorp Hagestein. Gravure door Hendrik 
Spilman naar een tekening van Jan de 
Beyer, midden 18de eeuw. 
Vianen, Historische Vereniging "Het Land 
van Brederode". 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 



Deze b u n d e l - het eerste historische 
overzicht van Hagestein, dat ooit is 
samengesteld! - is een product, dat 
grotendeels is ontstaan in ...Vianen! 
Tot mijn groot genoegen kan ik nu dan 
ook zeggen: in dit jubileumjaar 
overschrijdt saamhorigheid de 
grenzen van Hagestein. 

Gaarne wens ik deze bundel, die met 
zeer veel zorg en inspanning tot stand 
is gekomen, bijzonder veel succes toe. 

De burgemeester van Hagestein, 
H. van der Gronde 

Lijst van gebruikte afkortingen 

ARA Algemeen Rijksarchief 
's-Gravenhage 

a.w. aangehaald werk 
BMHG Bijdragen en mededelingen 

van het Historisch 
Genootschap 

BVGO Bijdragen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis 
en Oudheidkunde 

dl deel 
GAU Gemeentearchief Utrecht 
inv. inventaris(nummer) 
LvB In het Land van Brederode, 

Historisch Tijdschrift voor 
het Land van Vianen 

NAB Nederlands Archievenblad 
ORAH Oud-Rechterlijk Archief 

Hagestein 
OSU Oorkondenboek van het 

Sticht Utrecht tot 1301 
RAU Rijksarchief Utrecht 
UB Universiteits Bibliotheek 
VM-OVR Verslagen en mededelingen 

der Vereeniging tot uitgaaf 
der bronnen van het Oud-
Vaderlandsche Recht 

W-OVR Werken der Vereeniging tot 
uitgaaf der bronnen van het 
Oud-Vaderlandsche Recht 

Middeleeuwse ontginnings
geschiedenis van Hagestein 

Twee opvallende elementen in het 
landschap van de gemeente Hagestein 
wijzen op een lange bewonings-
geschiedenis van het gebied: de 
contouren van de mislukte 
stedestichting uit de veertiende eeuw 
en de complexe verkaveling van de 
grond. Een ander opvallend element in 
het landschap is de oeverwal, die 
dwars door de kop van de 
Vijfheerenlariden loopt, waarop de 
bouwlanden rond Hagestein 
gesitueerd zijn. Deze overblijfselen uit 
net verleden vormen een belangrijke 
kennisbron voor de historisch-
geografische beschrijving van het 
gebied, waarin gepoogd zal worden 
een reconstructie te geven van de 
ontginningsgeschiedenis1. 
Met behulp van de boven genoemde 
landschappelijke elementen, de 
kadastrale kaart uit 1832, 
archeologische vondstmeldingen en 
archivalia wordt een beschrijving van 
het verloop van de ontginningen 
gegeven, waarbij de verkaveling 
centraal zal staan. In een afsluitende 
paragraaf zal gewezen worden op de 
nog aanwezige elementen in het 
landschap, die herinneren aan de 
ontginning van het landschap door de 
mens in de middeleeuwen. 

De bodem 

Het noordelijk deel van de 
Vijfheerenlanden wordt gerekend tot 
het rivierkleigebied, terwijl de rest van 
de Vijfheerenlanden voornamelijk tot 
het veengebied van Holland behoort. 
Door dit kleigebied loopt het restant 
van een rivier in de vorm van een 
stroomrug. Over de ouderdom en het 
karakter van deze rug is men het niet 
eens. 
Waarschijnlijk is het een overblijfsel 
van een deel van de Linschoten-
stroom, een oude Rijnarm, die hier 
omstreeks het jaar 1 700 voor Christus 
aanwezig was2. 



Door de toename van de 
hoeveelheden Rijnwater en de 
geleidelijke verlanding van een deel 
van deze stroom (bij Hagestein), 
wijzigde het tracé zich, waardoor het 
huidige Lektracé ontstond. De 
doorbraak van de oeverwallen van de 
Linschotenstroom bij Hagestein en 
Vianen, die daarmee gepaard ging, is 
hier van belang omdat het een 
aanwijzing geeft over de ouderdom 
van de gronden bij Hagestein. 
L J . Pons en A. de Boer publiceerden 
in 1960 een boek waarin zij 
beweerden dat deze doorbraak in de 
tiende eeuw plaats had3. 
Tegenwoordig is men van mening dat 
het veel eerder plaats vond, 
waarschijnlijk vlak na het begin van de 
jaartelling4. 

Nadat deze oeverwaldoorbraak had 
plaatsgevonden en de loop van de Rijn 
zich wijzigde, verlandde dit deel van de 
Linschotenstroom. Er bleef tussen de 
oeverwallen een restantriviertje achter, 
dat in de bronnen Gaasp genoemd 
wordt5. De beide oeverwallen groeiden 
echter geleidelijk aaneen, waardoor de 
nu nog zichtbare stroomrug als een 
verhoging overbleef in het landschap. 

Grondeigendom en oudste 
ontginningen 

Sedert het eind van de zevende eeuw 
behoorde het gebied rond het 
tegenwoordige Hagestein tot het 
Frankische koninkrijk. Wildernis was 
vanouds koninklijke eigendom. De 
koning oefende hier, in deze dun 
bevolkte uithoek van zijn rijk, niet 
rechtstreeks het gezag uit, maar 
delegeerde dat aan ambtenaren. 
In het begin van de tiende eeuw waren 
de nog zeer plaatselijke ontginningen 
in het bezit van bloedverwanten van de 
graven van het latere Hollandse huis, 
namelijk graaf Waldger(us) en diens 
zoon Radbot(us), die het in leen 
hielden van het Duitse keizerrijk. Op 
17 juli 944 schonk koning Otto I aan 
de geestelijken van de Utrechtse 
kapittels van de Dom en van 

Oudmunster al zijn goederen in pago 
Lacke et Isla, die daarvoor Radbot(us) 
en Waldger(us) van hem in leen gehad 
hadden6. Welk gebied dit omvatte werd 
niet vermeld, maar uit latere gegevens 
over het grondbezit van de kapittels 
heeft men af kunnen leiden welke 
stukken teruggaan tot deze schenking 
van 944: grondbezit, diverse rechten 
en tienden in de latere parochies 
Eiteren (IJsselstein), Jaarsveld, 
Lexmond, Gasperden (later Hagestein), 
Everdingen met Goilberdingen, 't Waal, 
Tuil en Honswijk. 
De oorspronkelijke leenmannen, 
waarschijnlijk graven uit het geslacht 
van Uten Goye, bleven echter in het 
bezit van kleinere of grotere stukken 
grond in dit gebied. Hun nakomelingen 
waren tot in de veertiende eeuw 
leenmannen van de Utrechtse 
bisschop en zij hadden als 
(achterbenen vanaf ongeveer 1100 de 
zogenaamde Hagesteinse leen
goederen in hun "bezit". Deze 
omvatten onder andere de gerechten 
van Everdingen en Gasperden. 
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Loop en dwarsdoorsnede van de 
fossiele rivier: bij A en A1 zijn de overwallen 
te zien. 
Geologische Kaart Gorinchem-Oost. 



Daarnaast bezaten zij vanouds 
allodiaal goed in dit gebied7. 

De grond was dus grotendeels in het 
bezit van enkele grootgrondbezitters, 
die echter niet zelf in staat waren deze 
te ontginnen. Zij gaven de grond dan 
ook uit aan "boeren", die na ongeveer 
1000 overgingen tot een 
systematische ontginning van het 
gebied. 
Daarvoor werd het bewoond door 
rondtrekkende stammen, die zich 
vestigden op de hoger gelegen delen 
en op onregelmatige wijze de grond 
geschikt maakten voor akkerbouw. 
Waar deze oudste ontginningen rond 
het tegenwoordige Hagestein precies 
plaatsgevonden hebben is uiteraard niet 
uit de archivalia af te leiden. Ook 
archeologische vondsten geven 
slechts spaarzaam aanwijzingen8. Ten 
zuiden en zuidoosten van de kerk 
werden tijdens graafwerkzaamheden 
fosfaatvlekken, scherven van 
Pingsdorfaardewerk en enkele 
incomplete kogelpotten aangetroffen. 
De datering van deze vondsten luidde 
tussen 1000 en 12009. Bij de kerk 
woonde waarschijnlijk rond 1000 een 
groep mensen, maar verdere 
vondstmeldingen ontbreken, zodat 
over andere bewoningsplaatsen geen 
uitsluitsel gegeven kan worden. 

De oudste bewoners van dit gebied, 
kozen de oeverwallen van de 
voormalige Linschotenstroom als 
vestigingsplek vanwege de gunstige 
ligging. 
De hooggelegen grond ten zuiden van 
het (restant)riviertje de Gaasp, de 
Gasperderwaard, vormt waarschijnlijk 
een deel van de oudste ontginning van 
het gebied. Hier is de grond verkaveld 
in de vorm van blokken. Men vermoedt 
dat de onregelmatige blokverkaveling 
de oudste verkavelingsvorm is en 
herleid kan worden uit de 
maatschappelijke organisatie in de 
(vroege) middeleeuwen10. De jongere, 
onregelmatige blokverkaveling, die 
aangetroffen wordt in de Hoge Waard, 

de Nes, het Mafit (westelijk deel), de 
Overhoeven en het zuidelijk deel van 
de Nederhoeven, beschouwt men als 
het resultaat van de verdeling van een 
oppervlakte grond in handen van een 
eigenaar of groep van eigenaren, die 
op een eenvoudige manier het terrein 
in blokken verdeelde11. Ook wordt het 
gebruik van de primitieve schuifploeg 
in verband gebracht met het ontstaan 
van deze verkavelingsvorm: deze ploeg 
was namelijk gemakkelijk wendbaar en 
men ploegde de akker in twee 
loodrecht op elkaar staande richtingen. 
Welk bewoningspatroon gepaard ging 
aan deze blokverkaveling is niet zeker, 
maar waarschijnlijk ging verspreide 
bewoning vooraf aan de later ontstane 
dorpsvormen. Gezien de ligging van 
een aantal oude boerderijen rond het 
dorp met daaromheen blokverkaveling 
is dit hier vermoedelijk het geval 
geweest: de boerderij Reierstein in de 
Nes, de boerderij in de Overhoeven, 
de boerderij in de Hoge Waard en 
Nijenstein in het.Maf it. Zelfs in 1832 -
zo blijkt uit de oudste kadasterkaart12 -
kenden deze boerderijen nog 
aaneengesloten bezittingen bij de 
boerderij. Ook de bodemkaart uit 1832 
toont aan dat de meest intensief 
bewerkte percelen gelegen zijn in 
deze gebieden. 

Het dorp Gasperden ontstaat 

Op een zeker moment moet de naam 
van de Gasperderwaard zijn 
overgegaan op de nederzetting, die 
door de toenemende bevolkingsdruk 
ontstond op de plaats van het 
tegenwoordige dorp. Van deze oudste 
dorpsvorm moeten we ons niet teveel 
voorstellen. De kaart van de kapittels 
uit 1583 (pagina 7 ) toont dat er toen 
maar zes boerderijen te vinden waren 
binnen de veertiende eeuwse 
"stadsgrachten", naast het regthuis en 
de kerk. Deze boerderijen en het 
regthuis (waarschijnlijk van oorsprong 
ook een boerderij) ten noorden van de 
Tiendweg, zoals de huidige 
Dorpsstraat toen heette, lagen binnen 



een zogenaamde huiskamp. 
Waarschijnlijk lag achter deze 
huiskamp nog een perceel bouwland, 
dat doorliep tot aan de Gaasp. Deze 
stukken grond tussen de Tiendweg en 
Gaasp behoren tot de oudste 
ontginningen in het gebied. 
Naarmate de behoefte aan voedsel 
toenam, door de zich uitbreidende 
bevolking, werd er meer land 
ontgonnen aan de andere kant van de 
Tiendweg. 

Omstreeks 1108 werd daar ook de 
kerk gebouwd13. 
In de dorpsstructuur zijn duidelijk 
tekenen van "planning" te herkennen: 
over de oude blokverkaveling heen 

werden twee min of meer parallelle 
wegen aangelegd die aan één kant 
met elkaar verbonden waren door 
middel van een vorkstructuur. Volgens 
de typologie van Keuning zou men het 
een gestrekt esdorp kunnen noemen14. 

Aan de andere kant van de Gaasp lag 
op de noordelijke oeverwal van de 
stroomrug het allodiale bezit van de 
heren Uten Goye. De omvang van dit 
eigen, vrije erfgoed, dat zij in 944 al 
bezaten, wordt vermeld in een 
oorkonde van 1252, waarin Gijsbrecht 
I Uten Goye een deel van dit goed 
opdraagt aan graaf Otto van Gelre15, te 
weten zijn huis te Gasperwerde met 

Kadasterkaart van Hagestein uit 1832. 
Rotterdam, Directie van het Kadaster en 
Openbare registers 
(Foto: Utrecht, R. van Acquoy) 
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Grondbezit van het kapittel van St Pieter in 
Hagestein. Getekend door J. van Diepenem 
in 1639. 
Utrecht, Rijksarchief (St Pieter, inv. 425, fol. 
9). 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 

het land binnen de buitenste 
singelgracht en twee hoeven land, 
gelegen tussen zijn huis en de Rijn. In 
het kaartboek van het kapittel van St 
Pieter is dit deel van het allodiale goed 
terug te vinden16. 

Latere ontginningen 

Door de groei van het dorp nam de 
hoeveelheid benodigde grond toe. De 
gronden dichtbij het dorp werden 
daarom ontgonnen: elk van de 
ontginners kreeg afhankelijk van de 
bodemgesteldheid, de hoogteligging 
en de afstand tot het dorp een aantal 
verspreid liggende percelen 
toegewezen in de £ng17. Om de 
gronden te ontwateren werd ten 
zuiden van de percelen een watertje 
gegraven, de Maetgraef, terwijl tussen 
de percelen ook afwateringskanaaltjes 
werden gegraven, die uitkwamen op 
de Maetgraef. Tegelijk met de 
ontginning van de Eng werd een deel 
van de Biezen ontgonnen vanuit de 
oude boerderijen in de Hoge Waard. In 
de oudste morgengeldboeken is 
sprake van het "oudste" deel van de 
Biezen'18, waarmee het noordelijk deel 
bedoeld werd, hetgeen een aanwijzing 
is voor een ontginning in twee fasen 
van de Biezen. 

Jonger dan de blokvormige kavels en 
de Engen zijn de zogenaamde 
kromakkers, waarvan op de kaart een 
aantal complexen te zien is in de 
Nes. Kromakkers zijn een typische 
bouwlandverkaveling, waarbij de vorm 
van een omgekeerde S werd 
veroorzaakt door de toepassing van de 
karploeg. Deze zware ploeg met een 
bespanning van vier paarden of ossen 
kon moeilijk aan het einde van de 
akker gekeerd worden. Hierdoor is de 
voorkeur voor lange percelen, tot 
ongeveer driehonderd meter, de 
afstand, die de trekdieren zonder al te 
moe te worden in één ruk konden 
afleggen, te verklaren. Om het keren 
van de ploeg te vergemakkelijken 
begon men de draai al op de akker 
voor te bereiden, waardoor de typische 
S vorm ontstond. Men vermoedt dat 
deze akkers van voor 1300 dateren19. 
In de Nes is aan de gebogen 
perceelsgrenzen te zien, dat daar een 
aantal complexen met kromakkers 
aanwezig is. 

Na de golf van ontginningen in de 
Karolingische tijd en daarna, was het 
bouwland nog steeds in de 
minderheid: het was voornamelijk te 
vinden op de hooggelegen gronden en 
dichtbij het dorp. Het grootste deel van 
het dorpsgebied werd ingenomen door 
de (gemeenschappelijke) hooi- en 
weilanden, terwijl de verder weg 
gelegen gronden nog woest waren. 
Een overblijfsel, dat herinnert aan deze 
gemeenschappelijke weidegronden, is 
de Breede Steeg, gelegen tussen de 
Eng en de Biezen. Deze had 
oorspronkelijk de functie van veedrift 
en was erg breed. Later werd deze 
weg versmald. In 1832 was het eerste 
deel van deze weg (tot aan de 
Maetgraaf) breder dan het laatste deel, 
dat vermoedelijk later is aangelegd. 
Als men de verder weg gelegen 
gronden ook in gebruik wilde nemen, 
dan moesten waterstaatkundige 
voorzieningen worden getroffen, 
waardoor het overtollige water 
afgevoerd kon worden. Hoewel de 
oeverwal van de Lek het rivierwater 



grotendeels zal hebben tegen
gehouden, moeten de laaggelegen 
delen van het gebied regelmatig 
overstroomd zijn geweest voordat er 
dijken aanwezig waren20. 
In de dertiende eeuw wordt een 
tweetal afwateringssloten vermeld ten 
noorden en ten westen van het dorp: 
de Hagewetering en de Hoevensloot2\ 
Dit gebied is waarschijnlijk in twee 
fasen ontgonnen, gezien de breedte 
van de percelen: het zuidelijk gelegen 
deel van de Nederhoeven en het 
grootste deel van de Overhoeven zijn 
het eerst ontgonnen. 
Het resterende deel van de 
Nederhoeven is later ontgonnen, 
waarschijnlijk vanuit het noordwesten, 
waar de boerderij de Witboom vanouds 
staat. 

Het gedeelte van het grondgebied van 
Hagestein dat ligt ten zuiden en 
zuidoosten van het dorp kent een zeer 
regelmatige verkaveling, men noemt 
dit "copeontginningen"22. 
De landsheren gaven in de periode 
tussen 1000 en 1200 gronden ter 
ontginning uit aan feodalen of 
kerkelijke instellingen. Bij deze 
uitgiften werd het te ontginnen territoir 
nauwkeurig afgepaald. Vanuit 
bestaande woonstroken werd een 
diepte van ongeveer zes voorling 
(twaalfhonderdvijftig meter) uitgezet, 
waarna de ontginning geschiedde 
volgens een vooropgezet plan. Het 
gebied werd onderverdeeld in 
langwerpige kavels van ongeveer 
gelijke grootte, die vervolgens ieder 
aan een kolonist ter ontginning werden 
toegewezen. De breedte van deze 
kavels was ongeveer dertig roeden 
(honderdtien meter), langs de 
ontginningsbasis gemeten. Deze 
kleinste ontginningseenheden werden 
hoeven genoemd, ze waren groot 
genoeg om een volwaardig agrarisch 
bedrijf op te kunnen vestigen. De 
oppervlakte van het geheel was 
zestien morgen (13,6 ha)23. In de 
polders de Biezen, de Grote Hagen en 
Gouwenes vinden we deze 

verkavelingsvorm. In de rekeningen 
van het kapittel van Oudmunster van 
1300 worden de hoeven vermeld, die 
in deze polders lagen24: in Gouwenes, 
vroeger de Hamme geheten, worden 
negen hoeven vermeld; in de Grote 
Hagen, vroeger Ommehage of 
Joncfrouwehaech genaamd lagen 
waarschijnlijk tien hoeven; in de 
Biezen of Under den Wert worden 
twaalf hoeven vermeld25. 

De ontginners 

Wie hielden zich in het gebied bezig 
met de ontginning van de grond? Veel 
gegevens hierover zijn niet bekend. 
Hiervoor is al vermeld dat de kapittels 
van de Dom en van Oudmunster een 
grote invloed hadden bij de ontginning 
van de grond. De kapittels hadden de 
uitoefening van het publieke gezag op 
locaal niveau toevertrouwd aan lieden, 
die worden aangeduid als ministerialen 
of ridders. Zij hadden, met name vanaf 
de 13de eeuw, allerlei rechten in pacht 
of in leen van de kapittels. In 1295 
wordt Gijsbrecht II Uten Goye vermeld 
als de inner van de tienden in dit 
gebied26. 

In 1296 wordt in de rekening van 
Oudmunster geschreven over dominus 
Hubertus de Everdinghen senior, die 
het oudste tiendblok beheerde. Hij 
wordt in 1259 voor het eerst genoemd, 
wanneer het Domkapittel hem in 
erfpacht bevestigt van zijn 
voorvaderlijke goederen, gelegen in 
Gasperden en Everdingen27. 
Hij blijkt echter ook een leenman van 
de graaf van Gelre te zijn, aangezien 
hij in 1270 als zodanig wordt 
genoemd28. Zijn grootvader (?), 
Hubrecht, wordt reeds in 1212 
genoemd als getuige bij een belening 
van graaf Gerard van Gelre met de 
novale tienden, de tienden die 
geheven werden van nieuw ontgonnen 
land, in zijn graafschap door de elect 
Otto29. Waarschijnlijk heeft deze 
Hubrecht van Everdingen (of een van 
zijn voorvaderen) een belangrijke rol 



gespeeld bij de ontginning van 
Hagestein. 

Cultuurhistorische waarden in het 
huidige landschap 

Een belangrijke taak van de 
historische geografie is het localiseren 
en waarderen van uit historisch 
(geografisch) oogpunt belangrijke 
landschapselementen. Bij het 
waarderen van deze elementen spelen 
een aantal factoren een rol, zoals 
ouueruom en ontstaanswijze, de mate 
van uniciteit, de gaafheid en het 
visuele beeld. Hier zal geen poging 
gedaan worden om de waarde van de 
nog aanwezige landschappelijke 
elementen te Hagestein te bepalen. 
Ondanks de grootschalige ingrepen in 
het landschap van Hagestein, zoals de 
aanleg van de stuw in de Lek (1958), 
de bouw van een tweetal rijkswegen 
en de zandafgraving in de Nes, zijn 
nog een aantal cultuurhistorische 
elementen aanwezig, die herinneren 
aan de ontginningsgeschiedenis van 
het gebied. Het verkavelingspatroon is 
in grote lijnen nog aanwezig. Door 
erfdelingen en wijzigingen ten 
behoeve van de hennepteelt is het 
beeld hier en daar gewijzigd: een 
verdichting van het slotenpatroon 
waardoor kleinere percelen 
ontstonden (de zogenaamde hennep
akkers). 

Het wegenpatroon is in grote lijnen 
ook middeleeuws: de Brede Steeg, de 
Hogelandse weg en de Dorpsstraat zijn 
nog steeds aanwezig en hebben 
globaal hun oude loop. 
Bij de op handen zijnde ruilverkaveling 
wordt grote waarde gehecht aan de 
landschappelijke- en natuur
wetenschappelijke waarden van de 
Vijfheerenlanden. Het is niet te 
verwachten dst er grote ingrepen 
zullen plaatsvinden in het historisch 
gegroeide verkavelings- en wegen
patroon30. Bij kavelinrichtings-
werkzaamheden zal worden volstaan 
met het dempen van dwarssloten. Het 
dempen van de oude lengtesloten zal 
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Hef huis Nieuwenstein (Nijenstein). Gravure 
door Hendrik Spilman naar een tekening 
van Jan de Beyer, midden 18de eeuw. 
Vianen, Historische Vereniging "Het Land 
van Brederode". 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 

slechts incidenteel plaatsvinden. 
Zo kent het op het eerste gezicht 
weinig aantrekkelijke landschap rond 
Hagestein enkele belangwekkende 
cultuurhistorische elementen, die 
zeker het behouden waard zijn. 

R. van Acquoy 
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Stadsrechtverlening van Hagestein 
in 1382 

Het spreekt nog altijd tot de 
verbeelding, indien iemand kan 
zeggen, dat hij woont in een plaats, 
die eeuwen geleden met stadsrechten 
werd begunstigd. Dit geldt zeker ook 
voor de Hagesteiners, die dit jaar 
kunnen terugzien op een stadsrecht
verlening, welke op 11 november 
precies 600 jaar geleden heeft 
plaatsgevonden. 
Nu is het bijzondere van deze 
stadsbrief, dat hij vrijwel geli jkluidend 
is met de handvesten van de steden 
Gorinchem en Leerdam en van het 
land van Dalem. Dankzij deze 
gelukkige omstandigheid, beschikken 
wij over betrekkelijk veel vergeli jkings
materiaal, dat ons in staat kan stellen 
de betekenis van de Hagesteinse 
stadsrechten zo nauwkeurig mogelijk 
te achterhalen. De stadsrechten van 
Gorinchem1 en Dalem2 zijn, met die 
van Hagestein3, gelijktijdig gegeven en 
reeds in hun geheel gepubliceerd. 
Voorts heeft Bruch4 overtuigend 
aangetoond, dat Leerdam een identiek 
handvest moet hebben gehad; hiervan 
is echter geen tekst meer terug
gevonden. Vooral met betrekking 
tot het Gorinchemse stadsrecht 
bestaat er enige rechtshistorische 
literatuur5. Door de hierboven 
gesignaleerde relatie van dat 
stadsrecht met het Hagesteinse, is 
deze literatuur voor ons van betekenis. 

In dit artikel zullen wij enkele 
onderwerpen aansnijden, die verband 
houden met de stadsrechtverlening in 
1382. Zo gaan wij wat dieper in op de 
verschillende afschriften van het 
Hagesteinse handvest. Vervolgens 
wordt uit de doeken gedaan wat 
stadsrechten eigenlijk zijn, wie ze 
heeft verleend en met welke 
bedoelingen. Tenslotte besteden wij 
aandacht aan de inhoud van de 
stadsrechten. Met name de nieuwe 
organisatie van het bestuur en de 
rechtspraak, die door het handvest in 
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Hagestein werd geïntroduceerd, zullen 
punten van bespreking vormen. 

De handschriften 

Het originele handvest, zoals dat in 
1382 door Otto van Arkel werd 
gegeven, is helaas niet meer 
aanwezig. Tot op heden was slechts 
één afschrift bekend, namelijk het 
exemplaar dat is vervaardigd door de 
zeventiende eeuwse Utrechtse 
rechtsgeleerde Anthonius van 
Warmvliet6. Deze jurist was 
aanvankelijk werkzaam als advokaat 
voor het Hof van Utrecht, waarvoor hij 
op 1 5 juli 1644 de eed aflegde7. In 1674 
werd hij tot raadsheer in dat college 
benoemd, wat hij tot aan zijn 
overlijden, in 1685, bleef8. Uit zijn 
nagelaten manuscripten blijkt, dat hij 
een nauwgezet man was met een 
praktisch-wetenschappelijke 
belangstellling. Die karaktertrek treffen 
wij onder andere aan in zijn 
verzameling van handvesten en 
ordonnanties, samengesteld 
omstreeks het midden van de 
zeventiende eeuw. Hierin is niet alleen 
een afschrift van het Hagesteinse 
handvest te vinden, maar er zijn ook 
kopieën van de belangrijkste privileges 
en ordonnanties van het land van 
Vianen, van de stad Culemborg en van 
de proosdij van St Jan. Behalve 
wetenschappelijke interesse was het 
vooral de, juridische praktijkbehoefte 
om het geldende recht van de 
omliggende heerlijkheden bij de hand 
te hebben, die Van Warmvliet tot het 
overschrijven van die stukken zal 
hebben bewogen. 
De bekende rechtshistoricus M.S. 
Pols9 heeft aan het einde van de 
vorige eeuw het afschrift van Van 
Warmvliet, voorzover het de 
Hagesteinse stadsrechten betrof, in 
druk laten verschijnen. Wij zullen in de 
loop van dit artikel gebruik maken van 
deze betrouwbare tekstuitgave. 
Onderzoekingen op het rijksarchief te 
Utrecht brachten ons echter op het 
spoor van een ouder afschrift. De 
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Eerste bladzijde van het afschrift van het 
handvest van Hägestein door Anthonius van 
Warmvliet, midden 17de eeuw 
Utrecht, Universiteitsbibliotheek 
(Foto: Utrecht, Universiteitsbibliotheek) 

kopie is samengebonden met een 
register in één band. Dit register bevat 
afschriften van stukken betreffende 
Hagestein over de periode 1333-
159410. Het bevindt zich in het archief 
van het kapittel van de Dom te Utrecht. 
Dit handschrift dateert vermoedelijk uit 
de jaren 1 500-1510. Hiervoor zijn 
verschillende argumenten aan te 
voeren. In de eerste plaats is het 
lettertype ontegenzeggelijk vroeg-
zestiende eeuws. Voorts leerde een 
voorlopig onderzoek naar het 
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watermerk in het papier11, dat dit rond 
1500 moet zijn vervaardigd. Het papier 
verschilt overigens van de rest van het 
register. Tenslotte is er nog de 
omstandigheid, dat de kapittels van de 
Dom en van Oudmunster in 1510 
gezamenlijk de nieuwe heren werden 
van Hagestein12. Het ligt voor de hand 
om te veronderstellen, dat zij bij die 
gelegenheid een kopie lieten maken 
van het in hun heerlijkheid geldende 
handvest. De konklusie luidt dan ook, 
dat wij hier te maken hebben met een 
afschrift dat ongeveer anderhalve 
eeuw ouder is dan het exemplaar van 
Anthonius van Warmvliet. 
Is deze vroegere tekst nu ook beter 
dan de reeds uitgegevene? Wij menen 
van wel. Zo is de materiële staat van 
dit oudere exemplaar aanzienlijk beter 
dan die van het jongere, dat door inkt
en waterschade is aangetast. De 
foto's, die van de beide eerste pagina's 
zijn gemaakt, illustreren dit verschil 
duidelijk. Ook bij een onderlinge 
tekstvergelijking blijkt het kapittel
afschrift correcter te zijn dan zijn 
zeventiende eeuwse tegenhanger. 
Toen Pols het exemplaar van Van 
Warmvliet voor uitgave bewerkte, was 
hij gedwongen er afschriften van het 
Gorinchemse handvest bij te halen, om 
sommige bepalingen begrijpelijk te 
maken. Dergelijke onduideli jkheden 
komen in het kapittelstuk niet voor. 
Een voorlopig onderzoek naar de 
tekstuele inhoud van beide 
handschriften, voorzover het de aanhef 
en de eerste vijf artikelen betrof, 
leverde al dertig verschillen op. 
Hoewel de betekenis van de 
bepalingen door een en ander niet 
wordt aangetast, zodat wij gerust van 
de editie van Pols gebruik kunnen 
blijven maken, lijkt een aparte uitgave 
van de kapitteltekst ons niettemin 
wenselijk. Temeer wanneer men 
bedenkt, dat wij met dit document 
thans de beschikking hebben over het 
oudste afschrift van het handvest van 
1382; zelfs in Gorinchem is bij ons 
weten geen ouder manuscript 
voorhanden. 
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Eerste bladzijde van het afschrift van het 
handvest van Hagestein, circa 1500-1510 
Utrecht, Rijksarchief (Dom, inv. 793) 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 

Op één opmerkelijk verschil met de 
gepubliceerde stadsrechten van 
Hagestein willen wij nu reeds de 
aandacht vestigen. Het gaat hier niet 
om het handvest zelf, maar om de 
bijgevoegde eedsformulieren. In 
tegenstelling tot Van Warmvliet, die de 
eed van de schepenen en de eed van 
de bode meedeelt, geeft het 
kapittelafschrift de eed van de schout, 
van de schepenen en van de koper bij 
het transport van het gekochte goed 
voor de rechtbank. Behalve deze 
uitbreiding, vertonen de eeds
formulieren voor de schepenen, die 
beide afschriften met elkaar gemeen 
hebben, onderling grote verschil len. 
De oorzaak van dit verschil zal gezocht 
moeten worden in het ti jdsverloop van 
anderhalve eeuw, dat tussen de beide 
handschriften is gelegen. 

Wat zijn stadsrechten? 

Stadsrechten zijn een samenstel van 
juridische bepalingen, die door de heer 
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middels een handvest of stadsbrief 
aan een gemeenschap werden 
gegeven13. Meestal werden ze 
verleend aan nederzettingen, die zich 
economisch hadden ontwikkeld tot 
centra van handel en bedrijf. Het kon 
echter ook gebeuren, dat de heer door 
een stadsrechtverlening de 
economische ontwikkeling van een 
gebied juist wilde bevorderen. Wij 
denken, dat het laatste met Hagestein 
het geval is geweest, zij het, dat 
wellicht ook nog andere motieven een 
rol kunnen hebben gespeeld. 

Het belangrijkste gevolg van een 
stadsrechtverlening was, dat het 
desbetreffende gebied een aparte 
juridische status kreeg, los van het 
omringende platteland. De oude 
vormen van bestuur en rechterlijke 
organisatie van het platteland werden 
voorzover zij nog bestonden, 
vervangen door een eigen stedelijke 
wetgeving, een eigen rechtbank en 
een eigen stadsbestuur met 
burgemeesters. De stad werd niet 
slechts juridisch onafhankelijk. Door 
de ommuring en omgrachting van het 
gebied kon men zich beter verdedigen 
tegen mogelijke aanvallen. Tevens 
accentueerden deze verdedigings
werken de bijzondere positie, die de 
stad nu ten opzichte van het platteland 
was gaan innemen. 

Er ontstond door het verlenen van een 
handvest, in feite een soort grondwet 
voor de nieuwe stad, ook een 
principieel verschil tussen de 
stadsbewoners en de plattelands
bevolking buiten de stad. Op het 
platteland telden slechts de bezitters 
van de volle hoeven of hun erfelijke 
nakomelingen staatsrechtelijk mee, 
omdat hun bezit stemrecht met zich 
bracht in de buurgerechten. In de 
steden was het poorterschap, door 
geboorte of huwelijk verkregen dan 
wel gekocht, de belangrijkste 
voorwaarde om aan bestuur en 
rechtspraak deel te hebben. Men 
moest wel in de stad gevestigd zijn, 
maar grondbezit was voor een poorter 

geen vereiste meer. Evenmin was het 
nu rechtens van belang of men al dan 
niet van edele afkomst was, hetgeen 
op het platteland nog wel veel 
uitmaakt. Een en ander doet modern 
aan, maar het zou fout zijn om te 
denken, dat nu elk individu in een stad 
staatsrechtelijk meetelde. Dat 
gebeurde pas na 1795 en met name 
sedert het begin van deze eeuw, na de 
invoering van het algemeen kiesrecht. 

Doel van de stadsrechtverlening 

De precieze aanleiding tot het geven 
van stadsrechten aan Hagestein zal 
wel nooit kunnen worden achterhaald. 
Er zijn echter wel enkele 
omstandigheden aan te wijzen, die 
Otto van Arkel er wellicht toe bewogen 
hebben om het handvest te verlenen. 
Wij hebben hiervóór al duidelijk 
gemaakt, dat er een samenhang 
bestaat met de andere stadsrecht
verleningen in het Arkelse land. Eén 

Zegel van Otto van Arkel uit 1379. 
Vermoedelijk heeft aan het handvest van 
Hagestein eenzelfde zegel gehangen 
Utrecht, Rijksarchief (Bisschoppen, inv. 463) 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 
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van de belangrijkste redenen, dat 
Hagestein juist deze stadsrechten 
verwierf, is het streven naar 
rechtseenheid en uniformiteit in een 
groot gebied. Dat betekende immers 
ten opzichte van de talloze 
afzonderlijke rechtsgebiedjes in dit 
grensgebied van Holland, Utrecht en 
Gelre een grote vooruitgang14. 

De reden, dat juist in deze periode tot 
stadsrechtverlening werd overgegaan, 
zoeken wij in de politieke, 
staatkundige, militaire en economische 
situatie van dat moment15. In 1382 was 
het land van Arkel door een jarenlange 
verervings- en verwervingspolitiek 
aanzienlijk uitgebreid. De heer van 
Arkel kon te paard van Gorinchem aan 
de Merwede naar Hagestein aan de 
Lek rijden, vrijwel zonder over 
andermans gebied te hoeven. Zijn land 
lag ingeklemd tussen het machtige 
Holland en het hertogdom Gelre en 
vormde als het ware een speerpunt 
naar het Sticht, waar de bisschop van 
Utrecht wereldlijk gezag uitoefende. 
Verder was hij in staat de scheepvaart 
te beheersen op de twee rivieren, die 
voor de omliggende landen van 
levensbelang waren. Daar komt nog 
bij, dat heer Otto van Arkel een 
machtig man was. Zijn moeder was 
Irmgard van Kleef, hijzelf was gehuwd 
met Elisabeth, vrouwe van Baer, 
Pierpont en Mechelen, terwijl hij zijn 
zoon Jan van Arkel, heer van 
Hagestein, had weten uit te huwelijken 
aan Johanna van Gulik, een zuster van 
de Gelderse hertog. Op deze wijze 
was Otto van Arkel geparenteerd aan 
geslachten van vorstelijke allure. Van 
zijn buren had hij op dat moment 
weinig te vrezen. De wereldlijke macht 
van de Utrechtse bisschop was al 
jaren zeer verzwakt. 

Het is niet moeilijk om te bedenken, 
dat Otto van Arkel in dergelijke 
gunstige ti jdsomstandigheden zijn 
gebied ook economisch tot 
ontwikkeling wilde brengen. 
Stadsrechtverlening was daarvoor het 

aangewezen instrument. Gorinchem 
kreeg het meest uitgebreide handvest. 
Enkele bepalingen korter, maar verder 
gelijkluidend waren de stadsbrieven 
van Leerdam en Hagestein. Het meest 
uitgekleed was het stadsrecht van 
Dalem, waarin onder andere het 
benoemen van burgemeesters ontbrak. 
Het is dan ook beter om hier van een 
landrecht te spreken. 
Deze stadsrechten vormen overigens 
een overtuigend bewijs voor de 
stelling, dat men geen dogmatisch 
onderscheid kan maken tussen stad 
en platteland, alleen op grond van hun 
juridische positie; ook andere factoren, 
met name sociaal-economische, 
spelen een rol. Met deze opmerking 
lopen wij in feite al vooruit op de 
beantwoording van de vraag, waarom 
het land van Hagestein wél en het land 
van Dalem geen volledige 
stadsrechten ontving. Behalve een 
wellicht iets hogere graad van 
economische ontwikkeling, zullen het 
toch vooral (handels-) politieke en 
militair-strategische motieven zijn 
geweest, die Otto van Arkel tot deze 
stap hebben gebracht. 
Het naburige Vianen immers was na de 
stadsrechtverlening in 1335/13361 6 tot 
redelijke bloei gekomen. De 
achtereenvolgende heren hadden hun 
Viaanse bezit aanzienlijk weten uit te 
breiden en stonden rond 1380 onder 
Gijsbrecht van Vianen op het toppunt 
van hun macht. Dat zinde de 
kabeljauwse Arkels, de grote 
tegenstrevers van de hoekse Vianens, 
allerminst17. In dat licht beschouwd is 
het niet verwonderlijk, dat Otto van 
Arkel van het kleine Hagestein een 
politiek, mi l i ta iren economisch 
centrum wilde maken van waaruit hij 
zijn opponent gemakkelijk schade zou 
kunnen berokkenen. Tot het bereiken 
van deze doelstelling kon de 
stadsrechtverlening bijdragen. 

Stadsrechtfamilies en hoofdvaart 

Wanneer een heer besloot om steden 
of plaatsen in zijn gebied met 
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stadsrechten te begunstigen, kon hij in 
beginsel twee wegen bewandelen. Hij 
kon het reeds bestaande gewoonte
recht, zoals zich dat in de loop der 
jaren had ontwikkeld, op papier 
brengen. Een andere mogelijkheid was 
de rechten van een andere stad, die 
hun bruikbaarheid al hadden bewezen, 
meer of minder volledig over te nemen. 
In het laatste geval spreken wij van 
een dochterstad, die haar handvest 
aan een moederstad ontleende18. De 
dochterstad kon op haar beurt weer 
dienen als moederstad voor andere 
plaatsen, waardoor een zogenaamde 
stadsrechtfamilie of stedenfiliatie 
ontstond. Een bekend voorbeeld is de 
bisschoppelijke stedenfamilie, waarin 
veel Utrechtse steden (maar ook 
Amsterdam) hun stadsrechten aan de 
bisschopsstad ontleende. 
In nauw verband staat het verschijnsel 
van de hoofdvaart19. Wanneer de 
schepenen (rechtbank) van een 
dochterstad niet uit een juridisch 
probleem konden komen, gingen zij te 
hoofde of ter hoofdvaart naar de 
schepenen van de moederstad, die 
immers vrijwel hetzelfde stadsrecht 
hanteerden. Het door hen gegeven 
vonnis was voor de verzoekende 
schepenen bindend. Was men als stad 
door de heer met nieuw-ontworpen 
stadsrechten begunstigd of wilde men 
met de moederstad niets meer te 
maken hebben, dan was het ook 
mogelijk naar andere steden om raad 
te gaan. Zo verklaarden bijvoorbeeld 
de Viaanse schepenen tegenover die 
van 's-Hertogenbosch in 148920, dat zij 
gerechtigd waren naar Arnhem, 
Dordrecht en 's-Hertogenbosch ter 
hoofdvaart te gaan. 

Hoe lag een en ander nu met het 
Hagesteinse stadsrecht? Naar onze 
mening heeft Otto van Arkel de 
stadsrechten waarschijnlijk niet van 
een andere plaats overgenomen, maar 
het bestaande gewoonterecht van 
Gorinchem verzameld en op papier 
gezet, dan wel een reeds bestaand 
handvest aangevuld. Tot op heden is 

nog niet in voldoende mate een 
gelijkenis met andere stadsrechten 
vastgesteld21. Voor deze theorie pleit 
het verbod aan schepenen om elders 
ter hoofdvaart te gaan, zoals uit de 
tekst kan worden afgeleid. 
Alle Arkelse handvesten bepalen 
namelijk in het eerste artikel, dat alle 
zaken die in het schependom 
voorvallen, gebracht moeten worden 
voor de schepenen en dat haer recht 
hooft ende mae/stat en wesen sal, met 
andere woorden: zij wijzen vonnis in 
hoogste ressort. Kunnen zij er niet 
uitkomen (ende daer sijdts haer niet 
bevroeden en cunnen), dan mogen zij 
hun beslissing drie keer veertien 
dagen uitstellen. Komen zij er dan nog 
niet uit, dan moeten de schepenen 
een herberg (verblijfplaats, wellicht in 
een herberg) kiezen en binnen 
veertien dagen tot een vonnis komen, 
zonder voor die tijd naar buiten te 
mogen22. 

Hoofdvaart op steden buiten het land 
van Arkel zal dus waarschijnlijk niet 
plaats gevonden hebben. Maar ook 
binnen dit gebied is het, gezien de 
tekst van de handvesten, 
onwaarschijnlijk, dat bijvoorbeeld de 
schepenen van Hagestein bij die van 
Gorinchem op bezoek gingen. 
Bovendien ontbrak er een eigenlijke 
moeder-dochter verhouding tussen de 
steden, want zij kregen hun 
handvesten op dezelfde dag en waren 
dus ten opzichte van elkaar 
gelijkwaardig. Zo er niettemin 
hoofdvaart geweest is, zal dit van de 
andere plaatsen op Gorinchem zijn 
geschied. Veel wijst er namelijk op, dat 
de bestuurlijke en de rechterlijke 
organisatie van die stad ten grondslag 
hebben gelegen aan de bepalingen 
van het handvest. Gorinchem was in 
1382 bestuurlijk en economisch het 
meest ontwikkeld; in die stad waren 
toen reeds burgemeesters, schepenen 
en een raad (meyne poert) aanwezig23. 
Het aantal artikelen van het 
Gorinchemse handvest is ook het 
grootst. Een ander belangrijk argument 
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is, dat de stadsrechten zijn verleend 
op de feestdag van St Maarten, de 
schutspatroon van Gorinchem. Een en 
ander neemt niet weg, dat later, nadat 
de heren van Arkel het gezag over hun 
gebieden hadden verloren, hoofdvaart 
op steden buiten hun land voorkwam. 
Zo bepaalde hertog Reinoud IV van 
Gelre (1402-1423) in een 
ongedagtekend privilege voor stad en 
schependom van Leerdam24, dat 
Nijmegen haar hoeftstadt zou zijn. De 
Utrechtse bisschop David van 
Bourgondië stelde bij de belening van 
Hagestein op 16 maart 148425 aan 
Jan, heer van Egmond de eis, dat van 
alle gerechten in het land van 
Hagestein beroep moest openstaan op 
hemzelf. Dit appèlrecht is dan wel 
geen hoofdvaart, omdat nu niet de 
schepenen, maar partijen zelf het 
hogerop zochten, maar het illustreert 
wel de invloed, die de bisschop op de 
(stads-)rechtsontwikkeling te 
Hagestein kon uitoefenen. 

De verlener van de stadsrechten 

In het voorgaande is verschillende 
keren de naam van Otto van Arkel 
genoemd. Hij gaf Hagestein de 
stadsrechten. Dit is echter wel vreemd. 
Eerder zou men dat van zijn zoon, Jan 
(V) van Arkel, die al heer van Hagestein 
was, als zodanig verwachten. Hoe zat 
het nu eigenlijk? 
Het verlenen van stadsrechten was 
een zogenaamd regalium 
(soevereiniteitsrecht) van de 
landsheer26. De opperlandsheer voor 
de Noordelijke Nederlanden was 
formeel de Duitse keizer. Deze had in 
de veertiende eeuw, zeker in Holland 
en Utrecht, feitelijk niets meer te 
vertellen. De Utrechtse bisschop en de 
Hollandse graaf gedroegen zich zelf 
als landsheren in hun gebieden. Zij 
zegelden dan ook het handvest dat 
een plaatselijk heer aan een stad 
binnen hun gebied mee gaf. De 
Hollandse graaf Willem III in 
1335/1336 deed dit op verzoek van 
Willem van Duvenvoorde en zijn vrouw 

Heilwich van Vianen ook toen deze 
aan de poorters van Vianen 
stadsrechten verleenden. Vaak traden 
de landsheren ook zelf als 
stadsrechtverleners op. Enkele 
adelijke heren, die zeer machtig 
waren, zoals Otto van Arkel, trokken 
zich ook van de landsheer weinig aan 
en gaven de stadsrechten uitsluitend 
op eigen naam. 

In 1382 was Otto van Arkel heer in het 
gehele Arkelse gebied. Hij mocht zich 
heer van Gorinchem, van Leerdam en 
van Dalem noemen. Eigenlijk was hij 
ook heer van Hagestein, maar deze 
titel had hij afgestaan ten behoeve van 
zijn zoon, Jan (V) van Arkel. Deze 
verschijnt namelijk in een oorkonde 
van 137927 als heer van Hagestein. 
Het is niet uitgesloten, dat zoon Jan 
de lage heerlijkheid bezat (dat wil 
zeggen het dagelijks bestuur en de 
berechting van geringe misdrijven) 
terwijl vader Otto de hoge heerli jkheid 
voor zichzelf had behouden, maar erg 
waarschijnlijk is dit niet. Aannemelijker 
lijkt het, dat Jan van Arkel kort voor 
zijn huwelijk met de rijke Johanna van 
Gulik, zuster van de Gelderse hertog, 
op 18 oktober 137628, van zijn vader 
de gehele heerlijkheid Hagestein, 
hoog en laag, in achterleen heeft 
gekregen. Hierdoor werd Jan 
ongetwijfeld een betere partij voor zijn 
echtgenote. Op een dergelijke gang 
van zaken wijst ook een overeenkomst 
tussen Otto, heer van Arkel en Jan, 
heer van Culemborg van 22 juli 
137629. In die oorkonde legden zij hun 
onderlinge geschillen bij met 
betrekking tot de heerlijkheid 
Hagestein. 

Enkele bijzondere passages aan het 
einde van het Hagesteinse handvest 
worden nu duidelijker. Wij lezen 
namelijk: Ende want wy Oth, heere van 
Arkel, Hagesteyn etc, willen dat alle 
dese voors(creven) stucken ende 
puncten voor ons ende onse 
naecomelingen, beeren van Arkel, van 
Hagesteyn etc, onsen poorteren ende 
ondersaten die nu sijn ende naemaels 
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wesen sullen in onsen schependom 
van Hagesteyn, waer gehouden worden 
ende ongebroken blyven (...) 
En iets verderop staat: Ende hebben 
voort gebeden en bidden onsen lieven 
soon, Johan van Arckel, heer van 
Hagesteyn, want (omdat) wy alle dese 
voorsfcreven) puncten ende saecken 
by synen wille ende rade onser (aan 
onze) poorten ende poorteren ende 
ondersaten voors fcreven) gegeven en 
besegelt hebben. 
Waarna Jan van Arkel verklaart op 
verzoek van zijn vader ook te zegelen. 

Het verschil met de twee andere 
bewaarde handvesten, die van 
Gorinchem en die van Dalem, is nu, 
dat daar achter de naam Otto van 
Arkel van Hagesteyn etc. ontbreekt. 
Alléén in de Hagesteinse stadsrecht
verlening noemt hij zich zo. Hiermee 
duidt hij waarschijnlijk aan dat hij niet 
de plaatselijke heer was, maar de 
leenheer van de plaatselijke 
machthebber. 
Het is voor een stadsrechtverlening 
allemaal wat vreemd. Verklaarbaar is 
het echter wel. Zoals gezegd zal de 
behoefte aan rechtseenheid in het 
uitgestrekte Arkelse land één van de 
drijfveren voor Otto van Arkel zijn 
geweest om gelijktijdig vrijwel 
gelijkluidende stadsrechten te 
verlenen aan zijn poorten (steden) 
ende poorteren (burgers) ende 
ondersaten (plattelandbewoners en 
anderen). Het lag dus voor de hand, 
dat hij bij al die verleningen, derhalve 
ook in Hagestein, als verlener optrad. 
Jan van Arkel was hierbij slechts als 
toekomstig erfgenaam van alle Arkelse 
bezittingen betrokken. 
Tenslotte willen wij in dit verband nog 
de aandacht vestigen op een tweetal 
verleningen van tolvrijdom voor de 
poorters van de nieuwe stad, die kort 
na elkaar plaatsvonden. Bij sommige 
schrijvers30 is daardoor in het verleden 
de verkeerde indruk ontstaan, mede 
opgrond van de verschillende 
benamingen Gasperden en Hagestein, 
dat er vroeger twee steden zouden zijn 

geweest. De zaak lag naar onze 
mening echter als volgt. 
Op 30 april 138631 verkreeg Jan van 
Arkel voor zijn poorters in syn stedekyn 
van Ghaspern van hertog Albrecht, 
ruwaard (landvoogd) van Holland, 
gedaan dat zij tolvrij door diens landen 
mochten varen. Voor de economische 
ontwikkeling van Hagestein was een 
dergelijk privilege vanzelfsprekend van 
grote betekenis. Reeds anderhalf jaar 
later, op 28 november 138732 verkreeg 
Jan van Arkel opnieuw van dezelfde 
hertog tolvrijdom voor zijn poorters 
binnen Haghensteine. Vanwaar deze 
herhaling? Wel, twee dagen eerder, op 
26 november 138733, had Jan van 
Arkel syn poerte, ende stede van 
Haghenstein aan de hertog 
opgedragen, om het van hem weer als 
een eeuwig, onversterflijk erfleen terug 
te ontvangen. Hierdoor was Hagestein 
uit de Arkelse leenband losgeraakt en 
Jan van Arkel leenman geworden van 
de landsheer, hertog Albrecht van 
Beieren, in plaats van zijn vader, Otto 
van Arkel. Deze mocht zich sedertdien 
in geen enkel document meer heer 
van Hagestein noemen, zoals in 1382 
nog wel mogelijk was geweest. Door 
deze verandering werd het blijkbaar 
noodzakelijk geacht om de 
tolvrijdomverlening, die Jan van Arkel 
in 1386 als achterleenman van de 
hertog had verkregen, te hernieuwen 
nu hij direkt leenman van de landsheer 
was geworden. 

De inhoud van de stadsrechten 

Op het eerste gezicht ziet de tekst van 
het handvest eruit als een bonte 
mengeling van bepalingen betreffende 
wetgeving, bestuuren rechtspraak, die 
voetstoots lijken te zijn opgeschreven. 
Maar wellicht kijken wij er niet meer op 
de juiste manier tegenaan. Wij zijn zo 
gewend aan onze moderne, strakke 
rechtssystematiek, dat alles wat daar 
niet mee strookt, vreemd aandoet. Bij 
nadere beschouwing van de 
Hagesteinse stadsrechten blijkt echter, 
dat een zeer lofwaardige poging is 
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gedaan om een allesomvattende 
regeling te geven voor het bestuurs-
en rechtsleven. Hierna geven wij een 
beknopt overzicht van de voornaamste 
bepalingen, die na 1382 in Hagestein 
gingen gelden. Voor de duidelijkheid 
zijn de artikelen opnieuw gegroepeerd 
volgens de huidige rechtssystematiek, 
waarbij de nummering aan de editie 
van Pols is ontleend. 

Aanhef en slot 

De aanhef, ook wel arenga genoemd, 
is in alle handvesten van Otto van 
Arkel gelijkluidend en begint met de 
woorden: In Godts name amen. 
Salomon spreeckt in syne parabelen 
int vierde capittel: Donum bonum 
tribuam vobis, legem meam ne 

aglSEsa^g^^ **wm*^^ay> 

Portret van de Drost (Drossaard) Pieter 
Schouten. Schilderij door Thomas de 
Keijzer, circa 1650 
Verblijfplaats onbekend 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

derlinquatis etc, twelck in duitsche 
beduit: goede giften sal ick u geven, 
mijn wet en wilt niet afterlaten. 
Op deze wijze maakte Otto van Arkel 
duidelijk, dat hij het geven van de 
stadsrechten beschouwde als een 
goede gift zijnerzijds en er de 
getrouwe navolging van verwachtte. 
Omdat, vervolgt hij, de natuer van den 
mensch vergetelick is, ende dat leven 
cort is, oock mede want (omdat) men 
niet wel op eenich test (overlevering) 
off daet bescheyden of bevroeden 
mach foordelen kan). Daeromme ist dat 
wy, Otto heer van Arckel, doet cont 
(bekend maken) allen dengheenen die 
desen brieve ofte letteren sullen sien 
ofte hooren lesen, dat wy om 
versuecken ende bede wil ons gemeyn 
lants des chependoms van Hagesteyn 
(...) onsen gerechte tot Hagesteyn, 
onsen poorteren ende allen onsen 
ondersaten die nu der tijt onder ons in 
den schependom van Hagesteyn 
woonachtich sijn ende ten eeuwigen 
dage woonen sullen, al alsulcke 
rechten, puncten ende saecken als 
desen brieff ende letteren inhouden en 
in aire manieren als hiernae 
beschreven staet. 

Hoewel de tekst voor zich spreekt, is 
het nuttig even de aandacht te 
vestigen op de mededeling, dat de 
stadsrechten op verzoek van de 
bewoners van Hagestein (zouden) zijn 
verleend. In het Gorinchemse handvest 
staat exact dezelfde zinsnede, alleen 
de plaatsnaam verschilt. Mogelijk is 
het handvest op verzoek van de 
Gorinchemse bevolking gegeven door 
Otto van Arkel, die het tegelijkertijd, 
waarschijnlijk ongevraagd, ook aan de 
andere plaatsen in zijn gebied 
oplegde. 

In het omvangrijke protocol wordt 
gezegd, dat er twee exemplaren van het 
handvest zijn vervaardigd, die aan de 
poorters en onderzaten werden 
uitgereikt. Mochten ze verloren gaan, 
dan zouden er kosteloos weer kopieën 
worden verstrekt. Ondanks deze 
goede voorzorgen zijn er in geen van 
de vier plaatsen originele handvesten 
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terug gevonden, zodat de tekst aan 
latere afschriften is te danken. De 
stadsrechten zijn verstrekt int jaer ons 
Heeren duisent driehondert ende twee 
ende tachtentich op Ste Martijnsdach 
in de winter (11 november 1382). Zoals 
gezegd, was Sint Maarten de 
patroonheilige van Gorinchem, zodat 
het handvest vooral vanuit de 
bestuurs- en rechtstoestanden in deze 
stad zal moeten worden verklaard. 

Rechterlijke organisatie 

Het land van Hagestein met het oude 
stadje Gasperden en het slot 
Hagestein, werd in 1382 een apart 
rechtsgebied. De oude vorm van 
rechtspraak en bestuur, uitgeoefend 
door een richter en buren34, werd 
vervangen. In het nieuwe schependom 
spraken nu schepenen recht, 
waarschijnlijk zeven in getal35. 
Afhankelijk van het te berechten geval 
stond de rechtbank onder 
voorzitterschap van de drossaard dan 
wel de schout. De drossaard trad op 
als vertegenwoordiger van de heer in 
strafzaken, ongeacht of deze nu tot de 
hoge dan wel de lage rechtsmacht van 
schepenen behoorden. Dat wil zeggen, 
dat zowel de berechting van zware 
misdaden, als die van lichte vergrijpen, 
door deze functionaris bij de 
schepenen werd gevraagd. Zo was het 
althans later in Leerdam36, hetgeen 
wijst op een minder zelfstandige 
positie van de stad ten opzichte van 
de heer. In het met Leerdam te 
vergelijken stadje Hagestein, dat 
immers hetzelfde handvest had, zal het 
in die beginjaren waarschijnlijk niet 
anders zijn geweest37. In grotere 
steden vroeg de schout de berechting 
van lichte vergrijpen bij de schepenen. 
Dezelfde schepenen oordeelden dus 
zowel over lichte als zware delicten, 
waaruit duidelijk naar voren komt, dat 
het land van Hagestein nu geheel van 
het omliggende gebied was 
uitgezonderd. De buurgerechten 
beschikten namelijk niet over een 
dergelijke uitgebreide rechtsmacht. 

Het handvest drukt zich in artikel 47 
over de jurisdictie als volgt uit: Item sal 
een iegelijck die binnen onsen 
schependom van Hagesteyn 
woonachtich is ende naemaels woonen 
sullen ofte sal, van allen breucken 
fboetstraffelijke overtredingen) ende 
misdaden die sy onder ons breucken 
ende misdoen oft breuckten ofte 
misdeden, voor onse schepenen tot 
Hagesteyn terecht staen, ende (de 
schepenen zullen) recht daeraff doen 
naer inhoudt deser handvesten ende 
brief f (...). 

Naast de strafrechtspraak hadden de 
schepenen ook de dagelijkse 
rechtsmacht in civiele zaken, dat wil 
zeggen gedingen over schuld
vorderingen, eigendomskwesties, 
erfrecht en dergelijke. Hier traden zij 
met de schout op. Drossaard en 
schout namen aan de rechtzittingen 
deel, maar zij mochten niet over het 
vonnis meestemmen met de 
schepenen; deze ambtenaren moesten 
dan zelfs de zaal verlaten. In het begin 
waren de functies van drossaard en 
schout in Hagestein meestal aan twee 
verschillende personen toebedeeld; 
later, in ieder geval reeds in de 
zestiende eeuw zien wij dezelfde 
persoon als drossaard en schout 
optreden38. 

Samen met de schout en/of de 
drossaard hadden de schepenen in 
grotere steden tevens wetgevende 
bevoegdheid; zij konden keuren of 
overdrachten voor de bewoners 
vaststellen. Net als in Vianen zal te 
Hagestein de heer deze bevoegdheid 
echter wel aan zichzelf gehouden 
hebben. 

Bestuurlijke organisatie 

De schepenen oefenden tevens 
bestuurstaken uit. Zij waren dan het 
duidelijkst vertegenwoordigers van de 
burgers, ook al waren zij, zoals te 
Hagestein, door de heer benoemd. 
Een belangrijk onderdeel van hun 
bestuur vormde de vrijwillige 
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De oudst bekende schepenbrief van de stad 
Hagestein. Akte van transport van veertien 
en een halve morgen land, "Die Mile" 
geheten door Jan vander Cule aan Dirck die 
Wolf op 5 maart 1386 

's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief 
(Nassau Domeinraad Drossaers II, inv. 821, 
regestnr. 430) 
(Foto: Vianen, AC.N. Koenhein) 
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Schepenbrief van 4 juli 1386 waarbij Dirck 
die Wolf "veertyn marghen lants ende enen 
haluen marghen lants", Die Mile genoemd, 
met de eerdere transportakte overdraagt ten 
behoeve van Jan van Arkel 

's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief 
(Nassau Domeinraad Drossaers II, inv. 821, 
regestnr. 434) 
(Foto: Vianen, AC.N. Koenhein) 
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rechtsmacht, voluntaire jursidictie. Dat 
betrof dan zaken als het benoemen 
van een curator of de gerechtelijke 
levering van onroerend goed. Deze 
rechtshandelingen hadden dus geen 
betrekking op een geschil, maar 
werden wel in een strenge juridische 
vorm uitgeoefend. Het ging louter om 
de registratie van deze 
aangelegenheden ten behoeve van de 
rechtszekerheid. Deze zogenaamde 
protocollen van opdrachten en 
plechten zijn voor Hagestein over de 
periode 1550-1811 bewaard 

gebleven39, waardoor het in beginsel 
mogelijk is om bijvoorbeeld de 
eigendomsgeschiedenis van een huis 
of boerderij tot 1550 terug te zoeken. 
Ten bewijze van de registratie kregen 
de betrokkenen een zogenaamde 
schepenbrief. In dit stuk, meestal op 
perkament geschreven en altijd door 
enkele schepenen van hun zegel 
voorzien, was de rechtshandeling 
vastgelegd. De oudste ons bekende 
schepenbrief dateert van 5 maart 
138640 en is bij dit artikel afgedrukt. 
Verder oefenden de schepenen 

Zegel van Heynric Heynrix soen scepen in 
Gaspweerde, hangende aan de 
schepenbrief van 5 maart 1386 
(Foto: Vianen, AC.N. Koen hein) 
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Zegel van Heynric van Campen, scepen in 
Gaspweerde, hangende aan de 
schepenbrieven van 5 maart en 4 juli 1386 
(Foto: Vianen, AC.N. Koenhein) 

Zegel van Jacob Gheryts soen scepen in 
Gaspweerde, hangende aan de 
schepenbrieven van 5 maart en 4 juli 1386 
(Foto: Vianen, AC.N. Koenhein) 
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bestuurstaken in meer algemene zin 
uit. Zij werden hierin bijgestaan door 
twee burgemeesters, zoals ook in 
Gorinchem en Leerdam het geval was. 
In tegenstell ing tot Gorinchem bestond 
er echter geen raad of vroedschap. 
Daarvoor was Hagestein blijkbaar nog 
niet groot genoeg. Het zou tot de 
bataafse omwenteling in 1795 duren, 

voordat de inwoners op deze wijze in 
het bestuur werden vertegenwoordigd. 

Het feit echter, dat Hagestein in 
tegenstelling tot Dalem twee 
burgemeesters kreeg, illustreert wel, 
dat het de bedoeling van Otto van 
Arkel moet zijn geweest om van 
Hagestein een echte stad te maken. 

Kaart van het land "De Mijel", zoals deze 
voorkomt in het kaartenboek van het 
kapittel van Oudmunster uit 1583. In 1510 
werden de kapittels van de Dom en van 
Oudmunster de eigenaren van de landerijen 

die vroeger Jan van Arkel in Hagestein had 
bezeten 
Utrecht, Rijksarchief (Oudmunster, inv. 1300, 
fol. 15) 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 
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Zover is het echter nooit gekomen. 
Over de preciese taken van de 
burgemeesters is ons niets bekend, 
maar wij mogen aannemen, dat deze 
vooral op financieel terrein zullen 
hebben gelegen. Hun verkiezing was 
in artikel 48 van de stadsrechten als 
volgt geregeld. Item als wyjaerlix onse 
gerecht van Hagesteyn verset en geedt 
(beëdigdj hebben, so sullen wy twee 
burgemeesters setten ende beraden 
mit onse gerichte, audt ende nieuwe. 
Met andere woorden, de afgetreden en 
de nieuwe schepenen kozen elk jaar 
gezamenlijk twee burgemeesters (of zij 
maakten een voordracht), die daarna 
door de heer werden benoemd. Er 
gaan tegenwoordig stemmen op om 
het systeem van een gekozen 
burgemeester, in verschillende 
variaties overigens, weer in te voeren. 
Het gerecht werd dus elk jaar door de 
heer veranderd {verset). De afgetreden 
schepenen behielden echter nog een 
jaar lang het recht om als schepenen 
te blijven beraadslagen en te zegelen 
(artikel 6). De gedachte aan 
continuïteit in het bestuur zal hieraan 
niet vreemd zijn geweest41. 
Ook de gerechtsbode werd, blijkens 
artikel 49, elk jaar opnieuw door de 
heer benoemd. Het handvest drukt dit 
uit in de bepaling, dat zij hun roeden 
moesten neerleggen. Een roede was 
een staf, die de bode op rechtzittingen 
als teken van zijn waardigheid bij zich 
droeg en die hij bijvoorbeeld bij het 
uitbrengen van een dagvaarding moest 
gebruiken om die handeling 
rechtsgeldig te doen zijn. 
Het gerecht werd door de heer ook 
betrokken bij de benoeming van een 
nieuwe schoolmeester (artikel 50). 

Privaat- en strafrecht 

Het zou te ver voeren om alle 
afzonderlijke bepalingen te gaan 
bespreken, die zich bezighouden met 
de rechtsbetrekkingen tussen de 
burgers onderling en met hun 
mogelijke misdragingen. De 
stadsrechten van Hagestein zijn vrij 

uitvoerig en veelzijdig op dit terrein. Er 
zijn artikelen betreffende personen- en 
familierecht, huwelijksgoederenrecht, 
erfrecht, strafrecht en procesrecht. 
Enkele interessante onderdelen zullen 
niettemin even kort worden belicht. 

Op erfrechtelijk gebied werd in 
Hagestein in 1382 het schependoms-
erfrecht ingevoerd. Dit systeem is 
samengevat in de oude rechtsregel 
"het goed gaat waar het vandaan 
komt"42. Kenmerkend in dit stelsel was 
de mogelijkheid van plaatsvervulling. 
Kleinkinderen van de erflater konden 
gezamenlijk de plaats van hun eerder 
overleden ouder innemen. Wanneer de 
overledenen geen afstammeling, noch 
ouders naliet, werd de erfenis 
gelijkelijk in een vaderlijke en een 
moederlijke helft verdeeld ("waar het 
vandaan komt"). Het schependoms-
erfrecht kwam in Zuid-Holland en 
Zeeland voor. Van belang is ook artikel 
30, bepalende, dat een buitenechteli jk 
kind in moeders nalatenschap 
evenveel kreeg als haar wettige 
kinderen, overeenkomstig de 
rechtsregel "moeder maakt geen 
bastaard". 

Op strafrechtelijk terrein geeft het 
handvest een opsomming van allerlei 
overtredingen en misdrijven, die 
uiteenlopen van vechten tot doodslag. 
De beschrijvingen van de 
misdragingen zijn soms zeer beeldend, 
zoals het toebrengen van een 
snijwond, die litlang en nagelsdiep 
was. Dat de bestraffing van de 
boosdoeners door drossaard, schout 
en schepenen niet altijd door de 
Hagesteiners in dank werd afgenomen, 
blijkt uit het verbod op kwaadsprekerij 
van ambtenaren en schepenen (artikel 
46). In geval van ruzie tussen een 
goede ingezetene en een boeve, 
lantloper ofte rybout, hield het 
handvest er al rekening mee, dat de 
laatstgenoemde toch geen boete zou 
kunnen betalen. Hij moest die boete in 
de gevangenis uitzitten, waarbij voor 
elke dag 12 penningen werden 
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gerekend (artikel 23). In 1562 werd 
overigens een vagebond terecht
gesteld; de rekening van deze 
terechtstelling is er nog43. Als 
Hagesteinse gevangenis diende sedert 
de zestiende eeuw een ruimte in het 
(tweede) kasteel. Op dit slot 
vergaderde ook de schepenbank44. 

Hoewel de rechtsgang voor schepenen 
(procesrecht) uitvoerig in de 
stadsrechten is geregeld, bleef ervoor 
de Hagesteiners ook een mogelijkheid 
open om hei recht in eigen hand te 
nemen. Dat was het geval bij duidelijk 
bewijsbare moord. De schuldige kon 
zich dan op geen enkele wijze, zelfs 
niet met een eed van onschuld, 
vrijpleiten. Was hij gevlucht, dan werd 
hij in onsen landen vogelvrij verklaard, 
met andere woorden: de delinquent 
was in het gehele Arkelse gebied niet 
veilig meer. Dit is naar onze mening 
een heel duidelijk voorbeeld van de 
rechtseenheid en rechtszekerheid, die 
Otto van Arkel met de gelijktijdige 
verlening van de handvesten kon 
bereiken. Het hielp de misdadiger ook 
niet om naar het Viaans rechtsgebied 
te vluchten, omdat de Hagesteinse 
heren in het verleden met hun buren 
uitleveringsverdragen waren overeen
gekomen. Deze eningen van 17 juli 
133245 en van 27 februari 133646 

werden in de stadsrechten van 
Hagestein uitdrukkelijk gehandhaafd 
(vergelijk artikel 8). Werd de 
misdadiger gegrepen, dan mocht een 
eerst lidt van der doder hant (het 
familielid, dat het slachtoffer in de 
nauwste graad verwant was) hem voor 
de rechter brengen. Had het familielid 
de delinquent zelf achterhaald en 
sloeg hij hem dood, dan werd dit 
ongestraft gelaten. Ook anderen, die 
van gerechtswege hem hadden 
opgespoord en doodsloegen uit 
zelfverdediging, bleven ongestraft 
(artikel 10). 

Marktrecht 

Voor de ontwikkeling van economie en 

Kasteel Hagestein. Tekening uit 
schetsboekje III van Cornells Pronk, circa 
1725 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 

handel was het noodzakelijk, dat met 
name tijdens marktdagen en op de 
markten zelf de orde niet werd 
verstoord. Artikel 16 bepaalt dan ook, 
dat gedurende deze periode alle boete 
wegens vechten tweevoudig waren. 
Verder mocht de koper op een markt 
of tijdens marktdagen, die niet 
betaalde, rekening houden met 
beslaglegging op het gekochte en 
dagvaarding voor het gerecht in zeer 
korte tijd, namelijk nog binnen de 
marktdagen (artikel 42). 

Belastingrecht 

Om de nieuwe poorters eraan te 
herinneren, dat hun stad op de grond 
van de heer was gesticht, moesten de 
Hagesteiners die er woonden, en ook 
zij die er geërfd waren, hem elk jaar de 
volle tijns (erfpacht) betalen hoe luttel 
erffs dat sy hebben. Was het perceel 
breder dan drie roeden, dan kwam er 
voor elke roede (3,77 meter) nog 
twaalf penningen en een hoen bij (zgn. 
hoendertijns). Het huisgezin van de 
heer, de secretaris en de molenaars 
waren hiervan vrijgesteld en 
behoefden evenmin van tijd tot tijd de 
wacht te lopen op de muren (artikel 
39). 
Consumptiegoederen voor eigen 
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gebruik waren belastingvrij, evenals de 
goederen die de Hagesteiners in hun 
schepen vervoerden; dat werd namelijk 
beschouwd alsof het goed voor eigen 
gebruik was (artikel 41). 

Andere rechten van de heer 

De heer van Hagestein mocht extra 
belasting heffen, wanneer een 
erfgenaam de nieuwe heer werd, 
hijzelf gevangen genomen en losgeld 
moest betalen, een wettige zoon of 
dochter uithuwelijkte of tot ridder werd 
geslagen. Het geld kon worden 
verhaald op alle goederen, 
uitgezonderd huizen, paarden en het 
harnas, waarmee de Hagesteiner zijn 
heer moest dienen (artikel 52). 
Tenslotte had de heer nog het 
zogenaamd recht van nakoop op alle 
boedels, huizen en jaargelden, die in 
Hagestein werden verkocht. Dat hield 
in, dat de heer binnen veertien dagen 
na de overeenkomst het recht had om 
het verhandelde voor dezelfde prijs 
van de koper over te nemen, zonder 
dat deze zich daartegen kon verzetten 
(artikel 34). 

Besluit 

Door de stadsrechtverlening van 1382 
had Hagestein de beschikking 
gekregen over een voor die plaats in 
die tijd alleszins toereikende regeling 
van wetgeving, bestuur en rechtspraak. 
Het stadje Gasperden, dat met het 
omliggende gebied een schependom 
was geworden, kon zich verder gaan 
ontwikkelen. Vooral tengevolge van de 
stadsrechtverlening kwam steeds meer 
de naam Hagestein in gebruik, omdat 
die naam, afkomstig van het in de 
polderde Hagen gelegen kasteel 
(stein), in de oorkonde was gebruikt. 
Aanvankelijk bleven de schepenen, die 

wellicht dezelfden waren als de buren 
in het oude burengerecht, zich in hun 
schepenbrieven nog scepenen van 
Gaspewerde noemen. Maar later 
verdween deze naam. Een gelijke 
ontwikkeling, waarbij de naam van het 
slot op de nabijgelegen nieuwe stad 
overging, kunnen wij constateren bij de 
omliggende plaatsen Culemborg en 
Vianen. 

In tegenstell ing tot deze buren heeft 
Hagestein zich evenwel niet als stad 
kunnen handhaven. De 
onverantwoorde politiek van haar heer, 
Jan van Arkel, heeft in 1405 tot de 
totale vernietiging van stad en kasteel 
geleid. De burgemeesters verdwenen, 
de muren werden afgebroken en de 
stad verviel tot een dorp. 
Het handvest bleef echter ook na 
1405 onverkort van kracht. Zo 
verklaarde in 1551 de voormalige 
schout van Hagestein, Claes Geridts, 
op verzoek van het kapittel van de 
Dom onder ede dat aldair by zynen 
tyden als officier Arckels recht 
geusseert ende gebruijckt worde ende 
dagelicx geuseert ende onderhouden 
wordt. Ende dat die van Haghensteijn 
noch geen ander ordonnancien ofte 
hantfesten en hebben die by den heere 
van Arckel ende Hagesteijn gegeven 
syn geweest. Ende dat hij deposant 
altyt van zijn voirsaten sulcx heeft 
hoeven seggen47. Blijkens een 
uittreksel van secretaris Cornells 
Hoevenaar berustte het handvest in 
168448 nog op de secretarie, met het 
zegel van Otto van Arkel er nog aan. 
De stadsrechten zouden nog tot 1795 
blijven gelden, waarna de inmiddels 
soevereine hoge heerlijkheid 
Hagestein zonder pardon bij de 
Bataafse Repulbiek werd ingelijfd en 
gemeente is geworden. 

A.C.N. Koenhein 
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Een nieuw kasteel 

In de vroege zomer van 1546 werd 
te Hagestein regelmatig een wisselend 
aantal héren uit Utrecht gesignaleerd. 
Op zichzelf is dat niet zo verwonderlijk, 
want sinds 1510 was de heerlijkheid 
Hagestein gemeenschappelijk bezit 
van de kapittels van de Dom en van 
Oudmunster in Utrecht. In de 
bovengenoemde gezelschappen 
bevinden zich dan ook vaak 
kanunniken van een van beide kerken. 
Bijzonder is echter de aanwezigheid -
alleen of samen - van de architecten 
Willem van Noort en Marcelis 
Keldermans. Doel van al deze 
bezoeken is te komen tot een plaats 
voor de bouw van een kasteel. 

Van deze onderneming hebben zowel 
Willem van Noort als Marcelis 
Keldermans een verslag nagelaten. 
Die verslagen dienden als inleiding tot 
en rechtvaardiging voor een verzoek 
om vergoeding wegens bewezen 
diensten bij de voorbereiding en de 
bouw van het kasteel. De beide 
stukken worden bewaard in het 
Rijksarchief te Utrecht in het Archief 
van het Kapittel van de Dom n r817 . 
Het verslag van Marcelis Keldermans 
is het uitvoerigste en draagt het 
opschrift: Verclaring van vacatien 
gevacert bij mij, Marcelis Keldermans, 
desen verleden zomer anno XVe XLVI 
ende dat in 't maken ende oerdoneren 
der patroenen, bestecken ende 
estematien van een huijs oefte slot 

Detail uit de kaart waarvoor Joan Berck in 
1583 de opmetingen te Hagestein verrichtte. 
Utrecht, Rijksarchief (Oudmunster 1300, inv. 
18) 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 
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gemaeckt tot Hagensteijn op een 
plaetse gegeeten(!) den Wijngaert, 
ende dat duer beveelen van mijnen 
Eerwardigen heeren, mijn heeren van 
den Dom t'Utrecht ende van 
Oudemunster in manieren hiernaer 
verclaert. Dat betekent, samengevat: 
"Verklaring van tijd doorgebracht door 
mij, Marcelis Keldermans, in de 
afgelopen zomer van 1546 met het 
maken van een ontwerp, bestek en 
begroting voor een kasteel te 
Hagestein op een perceel dat De 
Wijngaard heet, (één en ander) in 
opdracht van de kapittelheren van de 
Dom en Oudmunster te Utrecht en wel 
alsvolgt." 

Uit de verhalen van beide architecten 
is de volgende gang van zaken te 
reconstrueren. Eerst gaat Marcelis met 
heren van beide kapittels naar 
Hagestein, waarbij het besluit 
genomen wordt een kasteel te bouwen 
op de hooggelegen plaats die De 
Wijngaard heet. Hij krijgt bovendien de 
opdracht het ontwerp te maken, "zoals 
dat van een kasteel behoort te zijn: 
met torentjes en andere verdedigings
middelen". (Men vraagt zich overigens 
af tegen wie dat kasteel dan wel 
verdedigd moest worden in 1546). 
Het volgende gezelschap dat 
Hagestein bezoekt bestaat uit Willem 
van Noort met een paar kanunniken 
van Oudmunster. Zij zoeken een 
andere plaats uit voor het kasteel en 
ook Willem maakt een plan. Maar na 
een derde expeditie van beide 
architecten met heren uit beide 
kapittels wordt besloten toch de door 
Marcelis uitgezochte plaats te nemen. 
Bovendien krijgen ze nu gezamenlijk 
de opdracht voor het ontwerp. 
Dan begint het touwtrekken om de 
bouwkosten, een verschijnsel van alle 
tijden! Het plan van Marcelis was 
kennelijk te duur. Ook de voorstellen 
van beide architecten samen -
belopende 2800 karolus gu ldens -
worden door de kanunniken op 
financiële gronden afgewezen. Daarom 
maken zij nog e e n - goedkoper - plan. 
Als voorbeeld daarbij dient het kasteel 

van Gijsbert van Zuilen te Vleuten; 
Willem van Noort is daar met 
domdeken Johannes van der Vorst en 
een paar kanunniken van Oudmunster 
naar toe geweest om het op te meten. 
Het plan dat op basis van die 
opmetingen tot stand komt, kan de 
goedkeuring van de opdrachtgevers 
wegdragen. Hagestein wordt dus min 
of meer een copie van het huis te 
Vleuten. 

Het volgende stadium in het proces is 
de aanbesteding. Het werk wordt, op 
basis van de begroting van de 
architecten, gegund aan Volken van 
den Bosch uit Utrecht. Willem van 
Noort maakt nog enige detail
tekeningen ten behoeve van de 
aannemer. 

Net als tegenwoordig werd er namens 
de opdrachtgever(s) toezicht gehouden 
op het werk van de aannemer. In het 
geval van Hagestein valt die taak aan 
de beide architecten toe, waarbij het 
lijkt of Willem het meeste gedaan 
heeft. Als de fundamentsleuven naar 
behoren gegraven zijn, volgt in 
aanwezigheid van Marcelis en een 
aantal kanunniken de plechtigheid van 
het leggen van de eerste steen. 
De bouw vordert kennelijk zonder 
grote problemen, want geen van beide 
verslagen verschaffen nog veel 
gegevens. Wel is opvallend dat een 
deel van de natuursteen geleverd 
wordt door de werkplaats van Willem 
van Noort: de aannemer koopt dus 
bouwmateriaal bij de opzichter, een 
overigens niet ongebruikeli jke zaak in 
die tijd. 

Beide rapporten eindigen met de 
declaratie van de architecten. Daar 
Willem van mening is dat hij door zijn 
werk de kapittelheren zeker honderd 
karolusgulden bespaard heeft, vindt hij 
een honorarium van twintig gulden 
(exclusief de geleverde natuursteen) 
redelijk. Dat Marcelis' werk iets minder 
omvangrijk is geweest, zou men 
kunnen afleiden uit het feit dat hij 
maar vijftien karolusgulden vraagt. 
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Tenslotte zij nog vermeld dat beide 
architecten later nog op een geheel 
andere manier met elkaar verbonden 
zullen worden, namelijk als vaders van 
een echtpaar: Marcelis' oudste dochter 
Amelia, die negen jaar oud is tijdens 
de bouw van Hagestein, zal trouwen 
met Hendrik, zoon van Willem. 

In 1583 tekent Joan Berck' zijn kaart 
van Hagestein. Dese metinge is 
gedaen bij mij onderscrevene in de jare 
1583 ende dat ten versoecke van mijn 
beeren deecken ende Capittei van den 
Dom ende Oude Munster. Joan Berck. 
Op die kaart staat ook het nieuwe 
kasteel. Dit kasteel heeft uit niet veel 
meer dan een (woon)toren bestaan, die 
toegankelijk was over een brug. Deze 
brug werd afgesloten door een 
poortgebouwtje dat op de tekening 
geheel platliggend getekend is. Dat 
landmeter Berck wel meer moeite had 
met het tekenen van gebouwen, blijkt 
uit de weergave van het dak van de 
woontoren, dat inplaats van puntig op 
te steken, eerder naar binnen lijkt te 
gaan. 

T.J. Hoekstra 

xxxxx 

Medaillon met alliantiewapen Van Noort-
Keldermans. Gebrandschilderd glas, 1570 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

Noot 

Het gebrandschilderde glas is 
afkomstig uit een dakvenster in het 
voormalige gebouw van 's Rijks Munt 
op de Neude te Utrecht. Het wapen 
links is van Hendrik van Noort, rechts 
van Amelia Keldermans. 
Het wapen wordt gedekt door een 
helmteken en helmdoek. Het 
onderschrift: "Hendrick van Noort 
1570" is vrijwel onleesbaar. Centraal 
Museum Utrecht, Historische Catalogus 
1928/253. 
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Beleg van Hagestein in 1405 

In 1405 bereikte de geschiedenis van 
Hagestein een dramatisch hoogtepunt, 
toen de geallieerde legers van 
Holland, Utrecht en Vianen het 
polderland overstroomden, na zware 
belegeringen stad en kasteel van 
Hagestein en het kasteel Everstein 
veroverden, en grondig verwoestten. 
Zo kwam drieëntwintig jaar na het 
verlenen van de stadsrechten (1382) 
een gewelddadig einde aan de 
"stadshistorie" van Hagestein. 
De ondergang van Hagestein heeft 
grote indruk gemaakt op de 
middeleeuwers. Kroniekschrijvers, de 
zogenaamde Vermeerdere Beka en 
vooral de Gorcumse kanunnik Dirk 
Frankenz. Pauw, hebben de strijd 
uitvoerig beschreven1. Zij waren ontzet 
over het massale geweld dat de hoge 
heren hadden ontketend, ondersteund 
door zulke nieuwigheden als 
steenbussen, zoals de kanonnen toen 
nog heetten. Niet dat de 
kroniekschrijvers veel medelijden 
hadden met de Hagesteinse bevolking. 
Nee, zij kapittelden de hoogmoed van 
de Hagesteinse heer, Jan van Arkel, 
die zich had durven verzetten tegen 
zijn vorstelijke belegeraars, de graaf 
van Holland en de bisschop van 
Utrecht. 

Graaf Willem VI van Holland was zeer 
tevreden met deze overwinning op zijn 
aartsvijand. Het verhaal gaat, dat hij in 
herinnering eraan zilveren munten liet 
slaan met als beeldenaar de Hollandse 
leeuw in een tuin, een symbolische 
verbeelding van zijn geslaagde 
omsingeling (omtuining) van 
Hagestein2. Ook bisschop Frederik kon 
terugzien op een geslaagde 
onderneming, want als prijs voor zijn 
deelname aan de strijd had hij 
Hagestein gekregen. Hendrik II van 
Vianen was eveneens gelukkig met de 
voorspoedige afloop, want hij was 
verlost van een machtige buurman. De 
verliezer, Jan van Arkel, liet echter de 
moed niet zakken. Hij en zijn familie 
verplaatsten de oorlog naar andere 

streken, totdat de Arkelsen in 1417 de 
strijd voorgoed opgaven. 

De Arkelse oorlogen 

Het beleg van Hagestein is niet een op 
zichzelf staande gebeurtenis geweest. 
Het was een fase in de Arkelse 
oorlogen die, met korte perioden van 
wapenstilstanden en vredes, gewoed 
hebben tussen de Lek en de Merwede 
in de jaren 1387-1417. Het confl ict 
ging in wezen om de macht in dit 
gebied. 
Geen van de heersers van de 
omringende g e b i e d e n - Holland, 
Utrecht, Gelderland en Brabant -
hadden duidelijke aanspraker er op. 
Daardoor hadden vooraanstaande 
edelen als de heren van Ameide, 
Vianen, Culemborg en Arkel vrij spel. 
Zij probeerden stap voor stap hun 
greep op de uitgestrekte polders te 
vergroten. Aanvankelijk gebeurde dit 
met vreedzame middelen: meestal 
door het kopen en pachten van 
landerijen en dorpen, soms ook door 
het sluiten van een rijk erfhuwelijk. 

Als wij ons beperken tot de 
Vijfheerenlanden en de onmiddell i jke 
omgeving, dan zien wij, dat er in de 
14de eeuw drie bewegingen aan de 
gang waren. De heren van Arkel 
drongen vanuit hun machtscentra aan 
de Linge, Gorinchem en Leerdam, naar 
het noorden, naar Hagestein aan de 
Lek. De heren van Culemborg rukten 
vanuit Culemborg naar het westen, 
naar Zijderveld en Everdingen, op. De 
heren van Vianen kwamen daarbij in 
de knel te zitten en wendden zich 
daarom naar het westen, naar Ameide. 
Een belangrijk ogenblik in dit gedrang 
om de macht was het dubbelhuwelijk 
van de broers Hendrik II en Jan van 
Vianen met de zusjes Heilwich en 
Johanna van Herlaar. Hendrik II huwde 
Heilwich van Herlaar in 1373, Jan en 
Johanna traden kort daarna in het 
huwelijk. Daardoor werden de 
uitgestrekte bezittingen van Ameide, 
Tienhoven, Twaalfhoeven en 
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Noordeloos aan de Viaanse macht 
toegevoegd3. 
Tot dan toe was alles vreedzaam 
verlopen, maar dit veranderde met de 
komst van Jan van Arkel (1362-1428). 
Hij was een hoogmoedig en lastig 
man, die "niet aardde naar zijn goede 
vader heer Otto van Arkel", zoals zijn 
minst partijdige biograaf, Dirk Pauw 
het uitdrukte4. 
Jan was van hoge adellijke geboorte; 
een van zijn grootvaders van Thibaut 
van Bar, die zich hertog van 
Lotharingen noemde, terwijl Jan zelf 
op veertienjarige leeftijd (1376) 
trouwde met Johanne, een dochter van 
de hertog van Gulik. Mogelijk heeft 
heer Otto toen aan zijn zoon de 
heerlijkheid en het kasteel van 
Hagestein in leen gegeven om een 
passende staat te kunnen voeren5. 

Jan van Arkel heeft zich direct bezig 
gehouden met de versteviging van zijn 
positie in Hagestein. Zijn vader 
verleende in 1382 aan Hagestein 
stadsrechten en vervolgens breidde 
Jan stad en kasteel uit tot een van de 
sterkste vestingen in de wijde 
omgeving, terwijl hij op de grens met 
Everdingen het kasteel Everstein in de 
uiterwaard aldaar bouwde6, kennelijk 
met de bedoeling om zich te dekken 
tegen de heer van Culemborg en om 
een goed uitzicht op de scheepvaart 
op de Lek te hebben. 
Na allerlei pesterijen tegen Viaanse 
boeren en een moord door 
Hagesteiners gepleegd op het Viaanse 
kerkhof, barstte in 1387 de oorlog 
tegen Vianen los die in een 
triomfantelijke overwinning voor Jan 
van Arkel eindigde7. 

Plattegrond van Hagestein in 1583 
vervaardigd door Claes Floriss in opdracht 
van de kapittels van de Dom en van 
Oudmunster. 
A is de poort, groot 12 morgen en 98 

roeden 
B is de singel om het Huis te Hagestein, en 

is groot 2 morgen en 151 roeden 
C is de groene-woutse singel, groot 269 

roeden en 10+ voet 
D is de molenwert, groot 215 roeden en 3+ 

voet 
Utrecht, Rijksarchief (Dom, inv. 1648, fol. 18) 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 
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Inmiddels had Jan van Arkel zich ook 
een vooraanstaande plaats aan het 
grafelijke hof van Holland verworven. 
Daar mengde hij zich in de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten en wierp zich op 
als leider van de Kabeljauwen. Hij 
kreeg de regerende graaf Albrecht van 
Beieren aan zijn kant, zeer tot 
ongenoegen van diens erfopvolger 
Willem VI, die meer voelde voor de 
Hoekse partij. Het drama van de 
moord op Aleid van Poelgeest (1392), 
een lieve vriendin van de weduwnaar 
geworden graaf Albrecht, deed Willem 
naar het buitenland vluchten8. Jan van 
Arkel heerste na Willem's vlucht als 
trésorier en zegelbewaarder van de 
graaf in Holland, 1392-13949 . De 
Kabeljauwse partij beleefde toen 
glorierijke dagen, maar toch zag heer 
Otto, Jan's oude vader, de toekomst 
van de Arkels somber in, want hij 
voegde zijn overmoedig geworden 
zoon eens toe: "Lieve zoon, ik schaam 
mij, dat jij rector (de baas) van Holland 
bent geworden, want jij bent te edel en 
te rijk om iemand te dienen. Maar let 
wel op, dat een heer van Holland geen 
heer van Arkel wordt!"10. 
De ster van Jan van Arkel in Holland 
begon te dalen, toen de graaf zich 
weer met zijn zoon Willem verzoende. 
Weliswaar was Jan nog een van de 
belangrijkste Hollandse leger
aanvoerders in de Friese oorlogen 
(1396-1400), waarin hij beloond werd 
met de vrije heerlijkheid van 
Terschelling11, maar zijn greep op de 
politieke ontwikkelingen verslapte. 
Rond 1400 begon het verzet tegen de 
machtige heer van Arkel - heer Otto 
was inmiddels overleden12 - duidelijke 
vormen aan te nemen. De stad 
Dordrecht leed zeer onder de 
belemmeringen die haar scheepvaart 
op de Merwede bij Gorinchem door 
Jan van Arkel ondervond. Van de 
Hollandse graaf eiste Dordrecht 
maatregelen daartegen8. De stad 
Utrecht klaagde bij haar bisschop 
tegen de tollen die Jan van de 
Utrechtse scheepvaart op de Lek eiste 
bij Ameide en Everstein13. In deze 

situatie zag Hendrik II van Vianen zijn 
kans schoon om wraak te nemen op 
Jan van Arkel voor de smadelijke 
nederlaag in 1387. Hij onderhandelde in 
1400 met de bisschop van Utrecht om 
zijn verloren bezit Ameide terug te 
veroveren. In ruil voor zijn steun 
verlangde de bisschop, dat Hendrik II 
dan afstand zou doen van de hoge 
rechtsmacht van Ameide en van de 
door de Utrechters zo gehate tol op de 
Lek14. 

Jan van Arkel werd door al deze 
ontwikkelingen dermate in het nauw 
gedreven, dat hij betrekkelijk 
onverwachts in augustus 1401 de 
oorlog verklaarde aan de Hollandse 
graaf Albrecht15. Aanvankelijk boekte 
Jan klinkende successen tegen de 
Hollanders: in september 1 401 
plunderde hij de Krimpenerwaard en 
versloeg de te hulp geschoten 
stadsmilities van Dordrecht en 
Schoonhoven bij Nieuwpoort en in 
februari 1402 plunderde en 
verbrandde hij het stadje Nieuwpoort16. 
De Hollandse oorlogsmachine kwam 
slechts langzaam op gang. Pas in 
1402 sloten Holland, Utrecht en 
Vianen militaire verbonden tegen de 
heer van Arkel om Gorinchem aan te 
tasten17. Het beleg van Gorinchem, 
van juni tot november 140218, werd 
een falikante mislukking. Er volgde in 
de jaren 1403-1404 een serie 
wapenstilstanden, waarbij het leek 
alsof de Hollandse graaf tot een 
compromis wenste te komen met Jan 
van Arkel19. Maar opnieuw sloegen de 
Arkelsen toe in maart 1405 met de 
verwoesting van Woudrichem20. De 
ondergang van dit stadje was het sein 
voor graaf Willem VI (Albrecht was in 

1404 overleden) om een nieuw 
offensief tegen Arkel in te zetten. Het 
doel was dit keer niet Gorinchem maar 
Hagestein. Van 22 april tot 27 mei 
1405 vertoefde de graaf in Vianen om 
de eerste voorbereidingen tot de 
belegering te treffen, "toen men de 
blokhuizen opsloeg voor Hagestein"21 . 
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Vesting Hagestein 

De vesting Hagestein bestond uit twee 
gedeelten: de stad en het kasteel 
Hagestein, en het kasteel Everstein. 
Hemelsbreed lagen beide delen 
ongeveer 21/2 km van elkaar verwijderd, 
dat wil zeggen dat zijn in elkanders 
zicht lagen. Hagestein was op twee 
manieren met Everstein verbonden: via 
de Hoevenweg en de Lekdijk, en via 
de Tienhovense kade en de 
Poldersteeg. 
Van groot beiang was de verbinding 
van Hagestein met het zuiden, waar de 
voornaamste Arkelse bezittingen 
lagen. Via de Poldersteeg, Graaf 
Huibertlaan en de Diefdijk kwam men 
gemakkelijk in Leerdam. Onderweg lag 
het strategische Schoonrewoerd, dat 
evenals Leerdam bezit van de Arkels 
was. De verbinding naar het westen, 
naar Ameide en het kasteel Herlaar, 
via Lexmond en Meerkerk, liep over de 
Tiendweg22, Hogelandseweg, de 
Biezenweg en andere, nog zuidelijker 
gelegen polderkaden. Deze 
verbindingen moeten kwetsbaar 
geweest zijn, want het vijandige 
Vianen stak als een wig tussen 
Hagestein en Lexmond en kon 
zodoende gemakkelijk troepen
bewegingen daar onderscheppen. De 
noordflank van de vesting Hagestein 
werd gevormd door de rivier de Lek. 
Zolang de Arkelsen in staat waren de 
rivier te beheersen, van Ameide tot 
Everstein, was de Lek een goede 
verdedigingsgordel. Uit het 
voorgaande is duidelijk, dat de 
zwaartepunten van de aanval zouden 
liggen op de Lek en op het polderland 
tussen Vianen en Hagestein. 

Over de verdedigingswerken van 
Hagestein en Everstein zijn wij slecht 
ingelicht; temeer omdat het archief van 
de familie van Arkel grotendeels 
verloren is gegaan. Wij moeten ons 
beperken tot wat wij in Hollandse en 
Utrechtse bronnen daarover kunnen 
vinden. 
Het kasteel Hagestein, gesticht kort 

vóór 125223, lag waarschijnlijk aan de 
westzijde van het tegenwoordige dorp, 
aan de oostzijde van de Zandgracht. 
Van de omvang en de indeling van het 
kasteel is niets bekend. In 1599-1600 
zijn de ruïnes ervan grondig 
opgeruimd, zodat archeologisch 
onderzoek ter plaatse niet eenvoudig 
zal zijn24. 

De verdedigingswerken van de stad 
Hagestein zijn wat beter aan te 
duiden. Dirk Pauw vertelde, dat de 
stad voorzien was van grachten, muren 
en torens6. De stadsgrachten zijn 
duidelijk herkenbaar op de kaart van 
Hagestein uit 1583. Ook nu nog zijn zij 
in het veld waarneembaar als sloten of 
greppels. Opmerkelijk is, dat aan de 
oostzijde, de noordzijde en een deel 
van de westzijde de stad omsloten 
werd door dubbele grachten. Aan de 
zuidzijde en aan het andere deel van 
de westzijde was slechts een enkele 
gracht gegraven. In de noordoostelijke 
hoek van het grachtenstelsel is nog de 
vorm van een grote stadstoren te 
herkennen. Van de stadsmuren is niets 
meer terug te vinden. Het is zelfs de 
vraag of zij van steen geweest zullen 
zijn. Immers, de stadsgrachten 
omsloten een rechthoek van ruim 11/2 
km omtrek. Het is moeilijk aan te 
nemen, dat de Hagesteinse burgerij in 
de korte periode van 1382-1405 in 
staat geweest zal zijn om een 
stenen stadsmuur van formaat, over 
een lengte van 11/2 km. te bekostigen 
en te bouwen. Aannemelijker lijkt het, 
dat de stadsmuren tijdens het beleg 
grotendeels bestonden uit aarden-
wallen waarop (houten) palissaden 
stonden. 

Over het uiterlijk van Everstein valt 
weinig te zeggen. Het kasteel had 
dubbele grachten, bolwerken, een 
grote toren en mogelijk een dubbele 
ringmuur25. Het is overigens niet 
precies bekend, waar het gestaan 
heeft. De middeleeuwse bronnen 
zeggen, dat het in de uiterwaarden van 
de Lek stond, op de grens van 
Hagestein en Everstein6. 
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Voorbereidingen tot het beleg 

a Diplomatiek 

Al in 1402, toen het offensief nog 
gericht was op Gorinchem, hadden de 
geallieerden afgesproken om te zijner 
tijd de bezittingen van de Arkels in de 
Vijfheerenlanden aan te vallen. De stad 
Utrecht had op 23 juni 1402 
afgesproken met de Hollandse graaf 
om een bolwerk aan te leggen bij 
Everstein26. Op dezelfde dag beloofde 
de graaf aan de bisschop van Utrecht 
de kastelen van Hagestein, Everstein 
en Leerdam te zullen verwoesten27. 
Van groot belang bij deze afspraak 
was de toewijzing van Hagestein aan 
de bisschop. Holland en Utrecht zaten 
namelijk met de moeilijke kwestie wie 
na de verovering de beste aanspraken 
op Hagestein had. Op het eerste 
gezicht leek dat de Hollandse graaf te 
zijn, hij beschouwde zichzelf als de 
leenheer van Hagestein en meende, 
dat Jan van Arkel zijn leenman was. De 
bisschop echter stond op het 
standpunt, dat de Utrechtse traditie 
wilde, dat hij de opperleenheer van 
Hagestein was. De bisschop kon zijn 
aanspraken evenwel niet met oude 
documenten ondersteunen, zomin als 
de graaf van Holland sterk bewijs voor 
zijn stelling had. Als oplossing werd 
gevonden, dat na de val van Hagestein 
de bisschop met zeven prelaten 
plechtig zou bezweren, dat Hagestein 
aan hem toebehoorde28. Wat de 
bisschop hier tegenover moest stellen 
is niet uitdrukkelijk bekend, maar, later 
valt hij samen met de stad Utrecht 
Everstein aan. 

Waren dus al in 1402 de voornaamste 
aanvalsverdragen tegen Hagestein 
gesloten, de nieuwe graaf Willem VI 
verzekerde zich op 21 juli 1405 te 
Quesnoy, in Henegouwen, van de 
steun van de hertog van Bourgondië, 
Jan zonder Vrees, en van hertog Anton 
van Brabant29. Op deze wijze trachtte 
Willem VI de hertog van Gelre, een 
zwager van Jan van Arkel, af te 
houden van een hulpactie vanuit het 
oosten. 

b. Het aanvalsplan en het materieel 

Het aanvalsplan tegen Hagestein en 
Everstein was eenvoudig: uithongeren 
en dan bestormen. De Utrechters, stad 
en bisschop, zouden het beleg om 
Everstein slaan, terwijl Willem VI stad 
en kasteel van Hagestein zou 
belegeren. Het beleg van Everstein 
werd ingeleid met de bouw van 
blokhuizen (Ganskeye, Palenborch en 
Vreedborch), aan beide oevers van de 
Lek30. De scheepvaart op de Lek werd 
verhinderd door een paalwerk in de 
rivier te bouwen. Op deze wijze 
hielden de Utrechters de oosteli jke 
anvoerroute uit Gelderland onder 
controle en omgekeerd konden de 
Eversteiners dan niet via de rivier naar 
het oosten uitbreken. Over dit 
paalwerk werden horden gelegd, zodat 
de belegeraars te voet en met wagens 
de Lek konden oversteken31; de oudst 
bekende Lekbrug, zij het dan een 
tijdelijke geniebrug! 
Het beleg van Hagestein zelf werd 
geleid vanuit Vianen, waar de 
Hollandse graaf gastvrijheid van 
Hendrik II van Vianen genoot en er zijn 
hoofdkwartier opsloeg. Van verdere 
krijgsverrichtingen van Hendrik II is 
niets bekend. Willem VI liet 
verschillende blokhuizen rond 
Hagestein bouwen. De blokhuizen 
droegen namen als Jan van Dorps 
were, Jan Hughenzs were en Jacob 
Symonszs toren. Ook de graaf had een 
eigen blokhuis te velde: een 
verschanste huysinge met een zael 
van wilgenhout erin. De plaats van de 
blokhuizen zijn vooralsnog niet precies 
aan te geven, maar vermoedelijk lagen 
zij op de belangrijkste wegen die naar 
Hagestein leidden, zoals de Lange 
Dreef, de Hoevenweg, de Tiendweg, 
de Biezenweg, de Brede steeg, de 
Tienhovense kade enz. Tussen de 
blokhuizen werd een muur van 
gevlochten wilgenteen gebouwd om te 
voorkomen dat de verdedigers van 
Hagestein gemakkelijk konden 
uitbreken. De bouw van deze 
belegeringsmuur moet een geweldige 
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onderneming geweest zijn. In de wijde 
omtrek, in de Lopikerwaard, 
Krimpenerwaard, Alblasserwaard en 
zelfs in het Land van Arkel, werden 
duizenden wilgen gekapt en naar de 
uiterwaarden bij Vianen 
getransporteerd. Op 't Sand, nu een 
vredige straat in een nieuwbouwwijk in 
Vianen, werden koortsachtig de horden 
gevlochten, waaruit de muur 
opgebouwd moest worden32. 
Tot de wapens die de belegeraars 
aanvoerden, behoorden de traditionele 
blijden, tuimelaars en evenhogen 
(bestormingstorens). Maar gevaarlijker 
was een machtige batterij van de toen 
moderne kanonnen. Eigenlijk waren 

die kanonnen niet meer dan ijzeren 
bussen die stenen en schroot schoten. 
Het Hollandse leger bracht meer dan 
dertig kleine kanonnen, de vogelaars, 
in de strijd. Het meest geducht waren 
echter vier grote kanonnen, die 
lieftallige namen droegen: Grote Griet, 
Snelletje, Roosje en Lijntje33. Dit zware 
geschut had zo'n grote vuurkracht, dat 
er speciaal zware houtblokken achter 
gelegd moesten worden om de 
terugslag op te vangen34. De bediening 
van de middeleeuwse kanonnen was 
erg omslachtig, waardoor de 
vuursnelheid zeer laag was. Maar 
sommige vogelaars hadden losse 
kamers (snelletjes), die van tevoren 
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Kaart van de Rivier de Lek van Krimpen tot 
het Hagesteinsche Schoor (...) door Melchior 
Bolstra getekend in de periode 1 751-1764, 
detail uit blad 7. De horden werden ten 

westen van Vianen, op veilige afstand van 
het slagveld, gevlochten. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

37 



met kruit gevuld konden worden. 
Misschien was het grote kanon 
Snelletje in wezen ook een snel(ler) 
vurend kanon. 

c. Manschappen 

Het Hollandse leger voor Hagestein 
was samengesteld uit uiteenlopende 
onderdelen: infanterie, cavalerie en 
genietroepen. De cavalerie werd 
hoofdzakelijk gevormd door Hollandse 
en Zeeuwse edelen. De infanterie 
bestond uit de stedelijke troepen, de 
stadsschutterijen van de Hollandse en 
Zeeuwse steden. De boeren van het 
Hollandse platteland kwamen onder 
aanvoering van hun baljuwen met 
schop en spade en wagen om 
graafwerk te verrichten35. Toen nog 
een bijzonderheid, was, dat Willem VI 
ook gebruik maakte van "soudenaren", 
huurlingen, waaronder een contingent 
Engelsen36. 

De omvang van het belegeringsleger is 
moeilijk vast te stellen. De edelen en 
steden waren namelijk niet verplicht 
om voor de volle duur van het beleg 
aanwezig te zijn. Zij hadden het 
privilege om in een oorlog buiten de 
landsgrenzen slechts een paar weken 
de Hollandse graaf te dienen. Na 
afloop van de diensttijd (de heervaart) 
keerden de troepen weer naar huis 
terug, ook al was de strijd nog in volle 
gang. Daardoor was het een komen en 
gaan van belegeraars. De graaf 
probeerde de heervaarten zo goed 
mogelijk te regelen om zodoende de 
bewaking van de blokhuizen op peil te 
houden. Mogelijk werden juist de 
huurlingen gebruikt om dreigende 
gaten in de omsingeling te dichten. Bij 
de aanvang van het beleg, in het 
voorjaar van 1405, ontbood de graaf 
twaalfhonderdvijftig gewapenden uit 
de Hollandse steden en vijfhonderd
vijfenzestig uit de Zeeuwse steden. 
Zelf rekende Willem VI zijn eigen 
hofhouding op honderdvierenzeventig 
cavaleristen. In juli 1405, toen het 
beleg hervat werd, ontbood hij uit 
Zeeland driehonderdvijf edelen en hun 

volgelingen, en elfhonderdtwintig man 
stadsmilities; uit de Hollandse steden 
werden toen 2782 gewapenden 
verwacht. In de herfst waren er 
vijftienhonderdtien man stedeli jke 
troepen uit Holland te velde, uit 
Zeeland vijfhonderdtien man; de 
Zeeuwse edelen waren toen met 
tweehonderdachtentwintig 
gewapenden ter heervaart gekomen3 5 . 
Over de huurtroepen zijn wij iets beter 
ingelicht. Van juli tot september 1405 
diende heer Jan van Vianen, de broer 
van Hendrik II, als kapitein van een 
groep van vierentwintig soudenaren. 
Sinds september echter had de graaf 
een huurleger van ongeveer 800 man 
tot zijn beschikking, bestaande uit 
eenendertig groepen van circa 
vijfentwintig man. De huurlingen 
hadden een eigen heelmeester36. 

Voorbereidingen tot de verdediging 

Door het ontbreken van het archief van 
de familie van Arkel weten wij maar 
weinig over de verdediging van 
Hagestein en Everstein. 
In ieder geval leidde Jan van Arkel niet 
in eigen persoon de verdediging. Die 
had hij opgedragen aan zijn drie 
bastaardbroers: op Everstein voerde 
Hendrik van Nijenstein het bevel, 
bijgestaan door Jan van Ravenstein. 
Hagestein Werd verdedigd door Jan de 
bastaard van Arkel37. Hagestein 
beschikte tenminste over twee grote 
kanonnen en een homoet 
(verdedigingstoren)33. Everstein werd 
ook met kanonnen verdedigd38. Het 
aantal verdedigers is zelfs 
bij benadering niet op te geven. Wel 
zijn enkele namen van de 
vooraanstaanden onder hen bekend. 
Op Everstein bevonden zich de heren 
van Broekhuizen en van Hoogstraten 
en ook heer Willem van Ranst37. In 
Hagestein streed een bloedverwant 
van de heer van Arkel, Jan van Arkel, 
heer van Zoelen, mee, die t i jdens het 
beleg door een pijlschot zou 
sneuvelen39. 
De verdedigingstaktiek berustte op het 
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openhouden van de aanvoerlijn met 
het Arkelse Leerdam. Vandaaruit 
moesten de voorraden voor de 
belegerden komen. Of Jan van Arkel 
tijdens het beleg ook nog militaire 
steun ontving van zijn zwager, de 
hertog van Gelre, is niet bekend. 

Hef beleg van Hagestein 

Het beleg van Hagestein valt in drie 
fases uiteen: het eerste beleg in het 
voorjaar van 1405; de doorbraak van 
Jan van Arkel in juü; en tenslotte het 
tweede beleg van augustus tot aan de 
ondergang op 23 december. 

a. Het eerste beleg 

Hoewel de voorbereidingen aan 
Hollandse zijde al in maart 1405 
begonnen waren40, kan men het begin 
van het beleg stellen op 22 april 1405. 
In het begin van april gebood Willem VI 
een heervaart van de baanrotsen41, 
ridders, knapen en steden van Holland 
en Zeeland, tesamen een strijdmacht 
van tweeduizend of meer man, om op 
22 april te Vianen te verschijnen42. Als 
verzamelplaats werd Bodegraven 
aangewezen43. Inderdaad nam de 
graaf op 21 april te Bodegraven de 
wapenschouw af, en de volgende dag 
arriveerde hij in Vianen, zijn 
hoofdkwartier44. Volgens Dirk Pauw 
duurde het eerste beleg vijf weken, 
dus tot eind mei. Dat wil zeggen, dat 
Willem VI aanvankelijk in de 
veronderstelling verkeerde, dat de 
verovering van Hagestein met één 
heervaart geklaard zou kunnen 
worden. Dat zal hem hard 
tegengevallen zijn. Hoe er ook 
gestormd of geschoten werd, 
Hagestein gaf in die weken geen 
krimp. Daarentegen demonstreerden 
de Arkelsen hun macht door onder 
aanvoering van jonker Willem van 
Arkel, Jan's erfzoon, met succes het 
Hollandse stadje Werkendam, schuin 
tegenover Gorinchem aan de 
Merwede, te bestormen45. 
Teleurgesteld keerde graaf Willem VI 

op 27 mei huiswaarts44 en met hem 
het gros van het leger, terwijl een 
kleine macht achterbleef ter bewaking 
van de blokhuizen. 

b. Arkelse doorbraak 

Was de eerste aanval op een 
mislukking uitgelopen, de omsingeling 
van Hagestein had wel effect. De 
belegerden begonnen honger en dorst 
te lijden. Ook op Everstein kreeg men 
problemen. De verdedigers hadden 
groot gebrek gekregen aan boter, 
kaas, haver, mout (om bier te brouwen) 
en er was nog maar anderhalf aam 
wijn (dit is 225 liter) in beide vestes. 
Alleen weit en rogge waren nog 
genoeg in voorraad. De Arkelse 
bevelhebbers vroegen Jan van Arkel 
om vóór 21 juli te hulp te komen, 
anders zouden zij moeten 
onderhandelen over capitulatie. De 
heer van Arkel bracht nu grote 
voorraden wijn, bier, haver, gerst en 
andere levensmiddelen in Leerdam 
bijeen om die naar Hagestein en 
Everstein te brengen. De belegeraars 

Belegering van het slot Hagestein door 
Graaf Willem VI. Een fantasie-voorstelling uit 
het midden van de 18de eeuw. Gravure door 
Simon Fokke (1712-1784) 
Vianen, Historische Vereniging "Het Land 
van Brederode" 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 
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hadden echter lucht gekregen van de 
moeilijkheden. De Hollanders trachtten 
in allerijl een reusachtige heervaart 
naar Vianen te sturen, maar naar alle 
waarschijnlijkheid kwamen zij te laat 
om het voedseltransport te 
onderscheppen. Immers, na de kritieke 
datum van 21 juli hielden Hagestein 
en Everstein het nog vijf maanden lang 
vol!46 Dit Arkelse huzarenstuk moet 
een ernstige tegenvaller voor Willem VI 
geweest zijn. Hij vertoefde juist in 
Quesnoy om hulp te vragen aan 
Bourgondië en Brabant tegen 
Gelderland, terwijl de heer van Arkel 
op eigen kracht door de omsingeling 
was gebroken. 

c. Het tweede beleg 

Haastig keerde Willem VI terug naar 
Holland. Hij kwam op 5 augustus in 
Vianen aan44, waar een dag tevoren de 
nieuwe heervaart was gearriveerd. Het 
tweede beleg van Hagestein begon 
dus op 4 augustus 140547. Ditmaal 
was de graaf vastbesloten om een 
beslissing te forceren. Hij heeft Vianen 
niet meer verlaten, voordat Hagestein 
gevallen was en meestal was hij te 
vinden in zijn blokhuis te velde44. De 
nieuwe heervaart was veel groter dan 
die tijdens het eerste beleg: ruim 
vierduizend man48. Nu ook vulde 
Willem VI zijn troepen aan met het 
grote huurleger van achthonderd 
soudenaren. En waarschijnlijk werden 
eerst in deze beslissende fase van het 
beleg de kanonnen in stelling 
gebracht49. Tevens werd in de loop van 
augustus de befaamde tuin, de 
belegeringsmuur van wilgenteen, 
opgebouwd34. Tevergeefs trachtten de 
Hagesteinse kanonnen de bouw te 
verhinderen: "die van het huis en uit 
de stad schoten ... het meest, toen 
men de tuin begon te maken"60. 
Het precieze verloop van de strijd is 
moeilijk te reconstrueren. Dirk Pauw 
schrijft, dat Willem VI drie grote 
bolwerken had laten bouwen, van 
waaruit hij met blijden en kanonnen 
Hagestein zwaar beschoot. 

= Z Z 3 

Omgekeerd slaagden de Hagesteiners 
erin om bressen in de belegeringsmuur 
te schieten tussen de stedelijke 
troepen van Delft en Alkmaar61. De 
Hollandse stormaanvallen werden keer 
op keer afgeslagen52. Bij de 
stormaanval maakte men gebruik van 
schuiten die in de stadsgrachten 
gelegd werden om min of meer vaste 
grond te hebben bij de beklimming van 
de muren53. De strijd golfde onbeslist 
op en neer, totdat de winter aanbrak 
en de honger opnieuw Hagestein 
teisterde. Met grote schrik zagen de 
verdedigers, dat in december de vorst 
inviel en de stadsgrachten dichtvroren. 
Tevergeefs wachtten zij op ontzet. Het 
moreel kreeg een beslissende knauw, 
toen op 1 december de 
bisschoppelijke en stedelijke banieren 
van Utrecht op Everstein wapperden 
ten teken van de overgave; spoedig 
ging dat kasteel in vlammen op54. 
De Hagesteiners achtten nu de tijd 
gekomen om te onderhandelen over 
de voorwaarden van capitulatie. De 
onderhandelaars waren de 
commandant van het kasteel, Jan de 
bastaard van Arkel, en verder Jan van 
Gelre en Gerrit Matijse, een 
burgemeester van Hagestein55. De 
onderhandelingen liepen op niets uit, 
want de Hagesteiners wensten vrije 
aftocht voor de verdedigers van stad 
en kasteel, terwijl Willem VI volledige 
capitulatie op genade of ongenade 
eiste54. Bijzonder onaangenaam was 
tijdens de bespreking, dat de Arkelse 
commandant aan Hendrik II van 
Vianen verklapte, dat de situatie 
binnen de vesting hopeloos was door 
gebrek aan proviand en door het 
sneuvelen van de heer van Zoelen. 
Toen de delegatie op het punt stond 
terug te gaan naar Hagestein, bleef de 
bastaard van Arkel op voorstel van de 
heer van Vianen uit eigen beweging 
achter in de Hollandse gelederen. 
Geschokt over een dergelijk 
onridderlijk gedrag keerden Van Gelre 
en Matijse huiswaarts. Dirk Pauw zou 
Jan de bastaard later in zijn kroniek 
brandmerken als die valsche verader62. 
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Nu de onderhandelingen mislukt 
waren, maakten de Hollanders zich 
gereed voor de laatste aanval. Nog 
éénmaal werden de stormladders 
tegen de Hagesteinse muren gezet, en 
wel op het ijs van de grachten, maar 
voordat Hagestein stormenderhand in 
een bloedbad tenonder zou gaan, 
gaven de burgers (de commandant 
was immers overgelopen) hun stad op 
genade of ongenade over56. De 
capitulatie had plaats op 23 december 
140557. Twee dagen later vierden de 
overwinnaars Kerstmis in de zwaar 
bevochten stad58. 

Het beleg van Everstein 

Zo uitvoerig als de Hollandse 
archieven over het beleg van 
Hagestein vertellen, zo mager zijn de 
Utrechtse archieven over het beleg 
van Everstein. Volgens Dirk Pauw viel 
de belegering van dit kasteel geheel 
samen met die van Hagestein. De 
Utrechters kwamen in het voorjaar 
voor Everstein en trokken na vijf 
weken van stormen en kanonneren 
weer af. Na de Arkelse doorbraak van 
juli kwamen de Utrechters weer terug 
om het beleg voort te zetten59. De 
Vermeerderde Beka vertelt 
nauwkeurig, hoe de Utrechters 
Everstein aanvielen. In plaats van te 
stormen en te schieten gebruikten zij 
nu de genie. De genie bouwde met 
"neersticheyt" vijf lange, overdekte 
gangen, die zij steeds verder vooruit 
schoof in de richting van Everstein. 
Hoe de belegerden de gravende 
Utrechters ook met kanonvuur 
bestookten, zij konden niet 
voorkomen, dat één van de gangen 
tenslotte de buitenste slotgracht 
bereikte. Daar werd een fort gebouwd, 
van waaruit zij op zeer korte afstand 
het kasteel konden belagen60. Met hun 
grote kanonnen schoten zij stukken uit 
de grote toren van Everstein. Evenals 
in Hagestein begon ook in Everstein 
de honger te knagen. Men moest 
paardevlees, katten en ratten eten; 
hun bakmeel mengden zij met 

wegspattende stukjes kalk van de 
beschietingen. Dooreen dergelijk 
dieet gingen zij aan rottend tandvlees 
(scheurbuik?) lijden61. Na lange 
onderhandelingen gaven de 
Eversteiners tenslotte op vrij gunstige 
voorwaarden op: met behoud van 
leven en bezittingen. Op 11 december 
1405 viel Everstein, dat in brand 
gestoken werd60. 

De afbraak 

Toen Hagestein en Everstein 
uitgebrand waren, kwamen de 
zegevierende vorsten een belangrijke 
bepaling uit hun aanvalsverdrag na. Op 
26 december, 's middags om 12 uur, 
bezwoer bisschop Frederik plechtig 
met zeven prelaten, dat Hagestein 
volgens de traditie aan hem 
toebehoorde27. De volgende dag nam 
graaf Willem VI afscheid van zijn 
bondgenoot en reisde af naar 
Haarlem21. Als herinnering aan het 
beleg nam hij de weerklok (de klok die 
de weerbare man ten strijde riep), de 
kanonnen en de homoet van 
Hagestein mee naar huis62. Het 
verslagen Hagestein liet hij over aan 
de wraak van de Utrechters. Tot 1 mei 

1406 hield de stad Utrecht de 
blokhuizen Palenborch en Vreedborch 
bij Everstein met soudenaren bezet30. 
In die tijd begon de afbraak van 
nagenoeg alles wat aan bouwwerken 
in het Land van Hagestein te vinden 
was. Beide kastelen werden met de 
grond gelijk gemaakt. De huizen van 
Hagestein werden gesloopt, de straten 
omgeploegd61. Alleen de stads
grachten bleven als stille getuigen van 
het beleg onaangeroerd, evenals de 
kerk. Uit deze twee overblijfselen van 
de ongelukkige stad is in latere 
eeuwen het moderne Hagestein 
gegroeid. De herinnering aan de stad 
is trouwens nooit verdwenen. 
Eeuwenlang na het beleg noemden de 
Hagesteiners het stuk land ten 
noorden van de Dorpsstraat nog 
steeds de Poort (de stad). 
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Epiloog 

De bisschop kon nu aan de 
wederopbouw van het Land van 
Hagestein beginnen. Eén van zijn 
eerste daden was het herstellen van 
de scheepvaart op de Lek. Daarbij 
werd hij krachtig geholpen door de 
natuur. Hoog water sleurde in januari 
1406 het ingenieuze paalwerk met de 
geniebrug over de Lek met zich mee63. 
Op 3 augustus 1406 herstelde de 
bisschop de veren over de rivier het 
Oudslijkerveer en het veer van 
Everdingen64. 

Hagestein was echter niet lang rust 
beschoren. In 1419 bezette Jan van 
Beieren in een nieuwe fase van de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten 
Hagestein en roofde de akkers leeg65. 
Er dreigde een herhaling van de strijd 
van 1405, omdat de Utrechters 
vreesden dat er een nieuw kasteel 
gebouwd zou worden66. Pas in 1422 
ontruimde Jan van Beieren weer 
Hagestein met de uitdrukkelijke 
bepaling, dat er nooit meer een 
kasteel in Hagestein gebouwd mocht 
worden67. Sindsdien brak een vredige 
tijd aan. Namens de bisschop werd het 
Land bestuurd door een drost of 
ambtsman en een schout. De oudst 
bekende bisschoppelijke schout, 
Volpert Aarnt Dogenzoon, is benoemd in 
-142268. 
De ironie van de geschiedenis wil, dat 
de bisschop van Utrecht in 1484 het 
Land van Hagestein in leen gaf aan 
Jan heer van Egmond, een nakomeling 
van Jan van Arkel, die zich er niet voor 
schaamde de bisschop te herinneren 
aan zijn erfelijke rechten op 
Hagestein69. Aan die merkwaardige 
situatie kwam echter vrij spoedig een 
einde. In 1510 deed Jan van Egmond, 
inmiddels stadhouder van Holland en 
Zeeland geworden, voor vierendertig
honderd pond afstand van Hagestein 
aan de kapittels van de Dom en 
Oudmunster die het voortaan als 
eenen vrijen edelen eijgen guede 
mochten bezitten70. Vanaf 1510 
hebben de kanunniken van Dom en 

Oudmunster zorgvuldig het Land van 
Hagestein beheerd. Hun prachtig 
bewaard gebleven archief bevat 
talloze documenten van de nog 
ongeschreven geschiedenis van het 
"dorp" in de 16de en 17de eeuw. 

J. Heniger 

Noten 

1. Met de Vermeerderde Beka wordt 
aangeduid een anonieme kroniek, 
lopende van de oudste tijden tot 1426. 
Dit werk is waarschijnlijk door een 
Utrechter geschreven. Het gedeelte 
over de jaren 1393-1 426, waarin ook 
het beleg van Hagestein beschreven 
wordt, is samengesteld in 1426 of kort 
daarna. De kroniek werd gepubliceerd 
door A. Matthaeus, Analecta, 
's-Gravenhage 1738, dl 3, 1 -407. (Zie J. 
Romein, Geschiedenis van de Noord-
Nederlandsche geschiedschrijving in de 
Middeleeuwen, Haarlem 1932, 86-88. 
Dirck Pauw (141 6-na 1489) was 
kanunnik te Gorinchem. Hij schreef de 
Kronijcke des lants van /Krekel ende der 
stede van Gorcum, uitgegeven door H. 
Bruch, Dirck Franckensz. Pauw 
(Theodericus Pauli), 1931. 
Van Hollandse zijde is helaas geen 
vergelijkbare kroniek voorhanden. 

2. Zie voor deze munt: H. Enno van 
Gelder, De Nederlandse munten, 
Utrecht-Antwerpen 1965, 41 en 271. 

3. J. Heniger, "Hendrik II van Vianen", LvB 
1979, nr 1/2, 3-6. 

4. Bruch, a.w., 55. 
5. J.W. Groesbeek, "De heren van Arkel", 

De Nederlandse Leeuw 1954, 209-216. 
Jan komt al in 1379 als heer van 
Hagestein voor. 

6. Bruch, a.w., 48, 49. Weliswaar beweert 
Dirck Pauw, dat heer Otto van Arkel de 
stad Hagestein en het kasteel Everstein 
bouwde, maar in die tijd was Jan heer 
van Hagestein. 

7. J. Heniger, "Hendrik I en Gijsbrecht van 
Vianen", LvB 1978, nr2/3, 23, 24. 

8. H.P.H. Jansen, Hoekse en Kabeljauwse 
twisten, Bussum 1966, 50-54. 

9. Th. van Riemsdijk, De Tresorie en 
Kanselarij, 's-Gravenhage 1908, 171, 
204, 205. 

10. Bruch, a.w., 54. 
11. ARA, Hollandse Leenkamer, inv. 304, 

Memoriale BM, fol. 54: op 22 maart 
1399 beleende graaf Albrecht Jan van 
Arkel met Terschelling. 
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12. Bruch, a.w., 54: Heer Otto stierf op 10 
april 1396 en werd begraven te 
Gorinchem. 

13. GAU, Stad I, inv. 13, dl 1, fol. 10: 
morgenspraak van de Utrechtse gilden 
op 13 mei 1402: Gi ghoede luden van 
den ghilden, gi moghet wel weten hoe 
dat die heer van Arkel den ghesichte 
van Utrecht, ons, ende onsen borgheren 
ende onderzaten, ende den coopluden 
groot ghewelt ende onrecht ghedaen 
heeft, opten stroom in der Lecken, ende 
andersins, ende noch daghelix doet. 

14. Hendrik II van Vianen werd op 8 
november 1400 in een plechtige zitting 
van het Generaal Kapittel van Utrecht 
beleend met de lage rechtsmacht van 
Ameide. A. Matthaeus, De Nobilitate, 
Utrecht 1698, 246, 247. 

15. Graaf Albrecht ontving de ontzegbrief 
van Jan van Arkel op 24 augustus 1401 
op het kasteel Nijenburg bij Alkmaar. 
Bruch, a w , 57. Matthaeus, Analecta, 
"Vermeerderde Beka", 316. 

16. Bruch, a.w., 57, 58. 
17. Verbond tussen graaf Albrecht en 

Hendrik II van Vianen op 14 april 1402 
tegen de heer van Arkel, waarbij de 
graaf beloofde aan de Viaanse heer 
Ameide en Meerkerk terug te geven in 
ruil voor zijn hulp. 
Staatsarchief Detmold, Holland L 3, inv. 
435, 135-138. 
Het verbond tussen Holland en de stad 
Utrecht is van 23 juni 1402. 
GAU, Stad I, inv. 539. 

18. Bruch, a.w., 58, 62. ARA, Grafelijkheids 
Rekenkamer, dl 2, inv. 80: Rekening 
van Philips van Dorp betreffende de 
kost van de keuken tijdens het beleg 
van Gorinchem, 25 juni-22 september 
1402. 

19. Zie voor de wapenstilstanden: ARA, 
Hollandse Leenkamer, inv. 305, 
Memoriale BI, fol. 48v, 50v, 5 1 , 52, 90v, 
91 v. 

20. Bruch, a.w., 63, 64. K.N. Korteweg, 
Rechtsbronnen van Woudrichem en het 
Land van Altena, 1 948, dl 1, 62, 67, dl 
2, 209, 210. 

21. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer, dl 2, 
inv. 94: Rekening van 's graven herberg 
door Hugo de Blote, 17 december 
1404-10 januari 1406. 

22. De Tiendweg is nu verdwenen. Hij 
begon aan de Zandgracht in Hagestein 
en liep over de Weerd naar het 
Hogeland bij Vianen. 

23. Het kasteel Hagestein werd in 1252 
door Gijsbrecht Uten Goyen 
opgedragen aan de graaf van Gelre, 
van wie hij het in leen terug ontving. 
OSU, n r1278 . 

24. Uit de documenten met betrekking tot 
de opruiming van de ruïnes in 1599-

1600 (RAU, Oudmunster, inv. 641) en 
uij een register van de huur van 
goederen en landerijen te Hagestein, 
1596-1599 (RAU, Oudmunster, inv. 
522) blijkt, dat het middeleeuwse 
kasteel niet ver van het latere, 16de 
eeuwse kasteel lag. De plaats van de 
ruïne werd toen aangeduid als de oude 
molenwert. Op de kaart van Hagestein 
uit 1583 staat op het perceel naast het 
16de eeuwse kasteel duidelijk 
afgebeeld een oneffen terrein, de 
moelenwerf volgens het bijschrift, met 
het onderstel van een molen. Kennelijk 
is dat perceel de oude molenwerf, waar 
eens het middeleeuwse kasteel stond. 

25. Matthaeus, Analecta, "Vermeerderde 
Beka", 324, 325. Op 30 juli 1405 
beloofde Johan Hombout onder andere 
een constructie te maken om over de 
grachten en bolwerken van Everstein 
aen der overster Rynghelmuer te komen 
(GAU, Stad I, inv. 425). 

26. GAU, Stad I, inv. 539. 
27. RAU, Staten van Utrecht, inv. 2. Dit, 

voor de geschiedenis van Hagestein 
belangrijke document is helaas vrij 
ernstig beschadigd. 

28. P.G.F. Vermast, "De Heeren van Goye", 
De Nederlandsche Leeuw 1949 en 
1950. Hierin wordt de kwestie van de 
leenroerigheid van Hagestein 
uitgebreid besproken. 

29. ARA, Hollandse Leenkamer, inv. 307, 
Memoriale BF, 1406-1408, fol. 79. 

30. GAU, Stad I, inv. 427, idem inv. 5 9 1 . 
Restant van de rekening over 1406. 

3 1 . Matthaeus, Analecta, "Vermeerderde 
Beka", 322, 323. 
32. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer, inv. 

4967, rekening van Pieter heren 
Danelsz. van Matenesse, over het beleg 
van Hagestein, 11 juli-31 december 
1405. Idem inv. 4969, rekening van Jan 
van Dorp over de blokhuizen voor 
Hagestein. 

33. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer, inv. 
4977, rekening van Gerrit van 
Oudshoorn en Pieter Buitenwech 
Gerritsz voor Gasperden. 

34. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer, inv. 
4967. 

35. ARA, Hollandse Leenkamer, inv. 57. 
Blafferd rakende de oorlog tegen de 
Arkelsen, 1405, fol. 1-11 v. Deze 
bladzijden bevatten de grafelijke 
bevelen aan de Hollandse en Zeeuwse 
troepen, van april tot november 1405. 

36. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer, inv. 
84. Rekening van de trésorier Philips 
van Dorp, fol. 59-87v, over de soldij der 
huurlingen. 

37. Bruch, a.w., 65. Groesbeek, aw., 207, 
208. 

38. GAU, Stad I, inv. 425. 
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39. 
40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 
46. 

47. 

48, 

49. 

50. 

51. 

52. 
53. 

54. 

55. 

Bruch, a.iv., 65. 
ARA, Grafelijkheids Rekenkamer, inv. 
4969, rekening van Jan van Dorp van 
de blokhuizen voor Hagestein, sinds 18 
maart 1405. 
Baanrotsen of baanderheren zijn 
ridders die het recht hadden mannen 
onder hun eigen banier te strijde te 
voeren. 
ARA, Hollandse Leenkamer, inv. 57, fol. 
1, bevel van 6 april 1405. 
ARA, Hollandse Leenkamer, inv. 57, fol. 
2, bevel van 9 april 1405. 
ARA, Grafelijkheids Rekenkamer, dl 2, 
inv. 94. Rekening van de kost van 's 
graven herberg door Hugo de Blote. 
Met behulp van deze rekening kan men 
tot op de dag nauwkeurig vaststellen, 
waar Willem VI zich tijdens het beleg 
bevond. 
Bruch, a.w., 64. 
ARA, Hollandse Leenkamer, inv. 57, fol. 
3v en 4, bevel van Philips van 
Wassenaar en Philips van Dorp van 1 5 
juli 1405. 
Dirck Pauw meende, dat het tweede 
beleg begon op 23 juli 1405 (Bruch, 
aw., 65). Maar uit de bevelen van 
Willem VI aan de Hollanders en 
Zeeuwen blijkt, dat de nieuwe heervaart 
aanvankelijk op 2 augustus, later op 4 
augustus te Vianen verwacht werd 
(ARA, Hollandse Leenkamer, inv. 57, fol 
4-8). 
ARA, Hollandse Leenkamer, inv. 57, fol. 
4, bevel van 20 juli 1405. 
Op 15 juli 1405 werd aan de Hollandse 
steden uitdrukkelijk bevolen al hun 
bussen, kruit, steen, rijbanden 
enzovoort gereed te houden (ARA, 
Hollandse Leenkamer, inv. 57, fol. 4). 
Matthaeus, Analecta, "Vermeerderde 
Beka", 324. 
ARA, Grafelijkheids Rekenkamer, inv. 
84, fol 8 1 . 
Bruch, s.w., 65. 
ARA, Grafelijkheids Rekenkamer, inv. 
84, fol. 100. 
Matthaeus, Analecta, "Vermeerderde 
Beka", 326. 
Bruch, a.w., 65. Dirck Pauw is niet 
duidelijk over de positie van Jan van 
Gelre. Uit zijn bewoordingen zou men 
kunnen lezen, dat Jan van Gelre ook 
burgemeester van Hagestein was: Des 
quam uyter stadt Jan van Wolfferen, des 
heeren van Arkel broeder bastaert, met 

56. 
57. 

58. 

59. 
60. 

61. 
62. 

63. 

64. 
65. 

66. 

67. 

68. 
69. 
70. 

Jan van Gelre ende Gerit Matijse, 
burgemeester van Gasper. Men kan 
twijfelen, of hier niet gelezen moet 
worden: burgemeesters. 
Bruch, a.w., 66. 
Dirck Pauw noemt de dag van overgave 
niet. De "Vermeerderde Beka" meent, 
dat Hagestein op 20 december viel 
(pagina 326). De Hollandse 
huursoldaten echter zegden op 23 
december, 's middags om vier uur, de 
dienst op, also die stede van Hagestein 
up gegeven wort (ARA, Grafeli jkheids 
Rekenkamer, inv. 84, fol. 77). 
Willem VI verbleef 23-26 december 
binnen Hagestein (ARA, Hollandse 
Leenkamer, inv. 306, fol. 53v). 
Bruch, a.w., 64. 
Matthaeus, Analecta, "Vermeerderde 
Beka", 324-326. 
Bruch, a.w., 66. 
Het uitbreken van de weerklok duurde 
twee dagen (ARA, Grafelijkheids 
Rekenkamer, inv. 4977, fol. 1). 
Matthaeus, Analecta, "Vermeerderde 
Beka", 327. 
RAU, Bisschoppen, inv. 3 7 1 , 155. 
F. von Löher, Geschiedenis van Jacoba 
van Beieren en haar tijd, 's-Gravenhage 
1880, dl 3, 47. 

inv. 475, de guerra 
38. 
inv. 480: verdrag 
van Mieris, Groot 

charterboek der graaven van Holland, 
van Zeeland en heeren van Vriesland (...) 
in vier deelen, Leiden 1753-1756, dl 4, 
647-651. 
RAU, Bisschoppen, inv. 3 7 1 , 265. 
RAU, Dom, inv. 793, fol. 5, 6. 
RAU, Dom, inv. 793, fol. 8v-10, 13, 14, 
27v, 28. 

RAU, Bisschoppen, 
Traiectensi, fol. 37, 
RAU, Bisschoppen, 
van 27 juli 1422. F. 
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Enkele grepen uit de geschiedenis 
van de Hagesteinse parochie in de 
middeleeuwen 

De kerkgeschiedenis van Hagestein in 
de middeleeuwen is om meerdere 
redenen de moeite van het beschrijven 
waard. Niet alleen is de Hagesteinse 
parochie een van de oudste in de 
streek, zij bezat ook een bijzondere 
status als moederkerk van vele andere 
parochies in de omgeving. Deze status 
hing nauw samen met de 
ontginningen, uie in de Vijfheeren-
landen vanaf de 11 de eeuw op gang 
kwamen. Parochiestichtingen in de 
vroege middeleeuwen, vooral in de 
ontginningsgebieden - woeste 
gronden met weinig of geen bewoning 
- gingen hand in hand met de 
invoering van diverse andere vormen 
van lokaal bestuur: rechtspraak, 
regelingen op waterstaatkundig gebied 
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Kerk van Hagestein, na de restauratie, mei 
1980 
(Foto: Zeist, Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg) 

en inning van belastingen. Het waren 
vaak manoeuvres in de politieke 
machtsstrijd tussen de opkomende 
landsheren onderling of van lokale 
heren tegen het centrale gezag. 
Tot nog toe is geen samenhangende 
geschiedenis geschreven over de 
parochie van Hagestein1. Zijdelings 
figureert de Hagesteinse kerk in 
enkele verspreide artikelen, maar 
ongetwijfeld sluimert nog veel 
wetenswaardigs in archieven. Wat hier 
in kort bestek wordt geboden is 
gebaseeru op MCI weinige wai in de 
bestaande literatuur is te vinden en op 
eigen archiefonderzoek op bescheiden 
schaal. Doordat een parochiearchief 
van vóór de Reformatie ten enenmale 
ontbreekt en de bisschoppelijke 
archieven voor wat het geestelijke 
bestuur van het diocees of bisdom 
aangaat zeer onvolledig zijn bewaard 
gebleven, zijn gegevens over de 
oudste geschiedenis van de kerk van 
Hagestein uiterst schaars. Pas op het 
eind van de middeleeuwen wordt het 
zicht op de dagelijkse gang van zaken 
iets minder nevelachtig. Om praktische 
redenen heb ik mij hier beperkt tot de 
periode vóór de Reformatie. Niet 
alleen zou een afgeronde 
parochiegeschiedenis van Hagestein 
veel meer dan de hier beschikbare 
ruimte vereisen, de geschiedenis van 
de "gereformeerde" parochie vormt 
eigenlijk een verhaal apart. 

'Moeder en dochter' 

In de eerste eeuwen van het 
Christendom berustte de zielzorg 
binnen een diocees bij de bisschop en 
de in zijn huis wonende priesters. Toen 
het aantal gelovigen echter toenam, 
werden ook op het platteland, kerken 
gesticht, die door ter plaatse 
residerende priesters werden bediend. 
Uit deze oerparochies werden later 
weer nieuwe parochies afgesplitst. De 
bisschoppelijke kerk, de kathedraal of 
dom2, werd daarom beschouwd als de 
moederkerk van alle parochies in het 
diocees. Het diocees Utrecht had 
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vanouds een dubbelkathedraal, 
waarvan de ene was gewijd aan St 
Maarten, de ander aan St Salvator 
(meestal Oudmunster genoemd). In de 
loop der eeuwen groeide de St 
Maarten uit tot de eigenlijke 
kathedrale kerk, de huidige Dom. Aan 
beide kerken was een kapittel 
verbonden. De enkele tientallen leden 
die hiervan deel uitmaakten, de 
kanunniken, waren vooral belast met 
het verrichten van het dagelijkse 
koorgebed, dat zij deels reciteerden 
deels zongen, gezeten in het 
koorgestoelte voor in de kerk ter 
hoogte van het hoofdaltaar. Zij 
genoten daarvoor een aanzienlijk 
jaarinkomen, de zogenaamde 
prebende. 

De parochie vormde, kerkrechtelijk 
gezien, het kleinste kerkelijke distrikt. 
Voor zover zij weer een afsplitsing was 
van een oudere parochie sprak men 
van een moeder-dochterverhouding. 
Deze parochiefiliatie wordt soms 
zichtbaar in de speciale tijns, een 
jaarlijkse afkoopsom, die de dochter 
aan de moederkerk betaalde wegens 
de door deze laatste gederfde 
inkomsten. Meestal behield de 
moederkerk nog enige tijd de doop- en 
begraafrechten aan zich; in dat geval 
moesten de parochianen van de 
dochter zich voor deze kerkelijke 
bedieningen wenden tot de pastoor 
van de oude parochiekerk. Aan het 
hoofd van de parochie stond de 
pastoor, ook cureit geheten naar het 
Latijnse curatus, belast met de 
zielzorg van de gelovigen. Aan het 
pastoorambt was een inkomen 
verbonden, het zogenaamde pastoor
beneficie of papelijke prove, 
bestaande uit tienden en pachten. Een 
misstand, die vooral in de late 
middeleeuwen in zwang kwam, was de 
scheiding tussen ambt en inkomen. 
Het kwam veelvuldig voor, dat de 
voorgedragen kandidaat, soms zelfs 
zonder priesterwijding, wel de 
kerkelijke aanstelling tot pastoor 
ontving met het daaraan verbonden 
ambtsinkomen, maar de feitelijke 

zielzorg overliet aan een andere 
geestelijke, de zogenaamde vice-
cureit, die hij daarvoor een - uiteraard 
lagere-vergoed ing uitbetaalde. Terwijl 
de eigenlijke pastoor, soms nog 
studerend aan een universiteit of 
anderszins bezig met de opbouw van 
een geesteli jke carrière,.elders 
verbleef, moest zijn vice-cureit het 
werk in de parochie verrichten en zien 
rond te komen van het karige loon, 
waarvoor hij was ingehuurd. De 
"huurl ing" zoals hij heel passend ook 
wel werd genoemd, zag zich dan ook 
in vele gevallen gedwongen door het 
uitoefenen van een nevenberoep het 
hoofd boven water te houden, 
bijvoorbeeld als boer of zelfs als 
herbergier. Minder fraai, maar wijd 
verspreid (ook te Hagestein), was de 
gewoonte om zich te laten betalen 
voor de toediening van de 
sacramenten. Deze plattelands-
geestelijken, priesters van de tweede 
garnituur, weinig geschoold, niet 
zelden te vinden in de kroeg en in vele 
gevallen bukkend onder de last van 
een familie te moeten onderhouden, 
hadden een niet al te beste naam, 
zoals wel blijkt uit het middeleeuwse 
gezegde: "Gods goedheid en der 
papen gierigheid zijn beide zonder 
einde". Deze inleidende opmerkingen 
mogen ter verduidelijking dienen voor 
hetgeen nu volgt over de parochie 
Hagestein. 

Suitbert 

Mogen we de biograaf van de heilige 
Suitbert, een van de gezellen van de 
heilige Willibrord rond het jaar 700, 
geloven, dan zou deze tijdens zijn 
zendingsarbeid in de gouw Teisterbant 
ook Hagestein hebben aangedaan en 
met succes de heidense bevolking 
aldaar hebben bekeerd tot het 
Christendom. Het in alle heil igenlevens 
terugkerende vaste thema van het 
wonderdadige optreden van de heilige, 
waarmee de superioriteit van de god 
van het Christendom tegenover de 
godenschaar van de heidenen werd 
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Heilige Suitbert. Tekening van Abraham 
Bloemaert, 1600. 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

onderstreept, ontbreekt evenmin in de 
Vita Suitberti: ook Suitbert wordt als 
proef een blindgeborene met de later 
voor Hagestein zo vertrouwde naam 
Giselbertus voorgeleid, die hij 
vanzelfsprekend weet te genezen. Als 
gevolg hiervan wordt spoedig de 
heidense tempel vervangen door een 
christelijke bedeplaats. Helaas is de 
historische betrouwbaarheid van deze 
bron van een weinig degelijk gehalte. 
Naar in het begin van deze eeuw is 
aangetoond, is de zich met de naam 
Marcel l inus- een andere metgezel van 
Willibrord - tooiende auteur in 
werkelijkheid de in de tweede helft van 
de 15de eeuw levende Gorinchemse 
kanunnik Dirck Franckensz. Pauw3. 
Opmerkelijk is, dat Suitbert, volgens 

Pauw, vele parochies in de door hem 
bezochte streken heeft gesticht, onder 
meer te Schoonrewoerd. Hieraan 
mogen we echter niet veel waarde 
hechten. 

Stichting van de parochie 

Is de verwijzing naar een zeer vroege 
bewoning van de streek Hagestein 
historisch blijkbaar weinig gefundeerd, 
onwaarschijnlijk is zij niet. Uit bewaard 
gebleven teksten uit de eerste helft 
van de 10de eeuw weten we dat de 
kerk van Utrecht goederen en rechten 
bezat in de gouw Lek en IJssel. Uit 
latere bronnen valt af te leiden dat het 
hier onder andere om bezittingen ging 
in het Hagesteinse4. Bovendien is het 
zeer aannemelijk, dat er toen 
bewoning was op de oude oeverwallen 
van de Lek, waarvan de loop zich al 
vóór 750 moet hebben verlegd naar de 
bedding zoals wij die momenteel 
kennen. De oude, nu nog als verlande 
stroomrug herkenbare stroombedding 
liep vóór die tijd langs Hagestein en 
Helsdingen noordwaarts richting 
Woerden5. 

Hoe dit ook zij, de eerste duidelijke 
berichten over een regelend optreden 
van kerkelijke zijde in het Hagesteinse 
territoir dateren van 1108. In dat jaar 
doet de bisschop van Utrecht uitspraak 
in een geschil tussen de twee oudste 
bisschoppelijke kapittels van de Dom 
en Oudmunster enerzijds, en twee 
lekenheren, Arnoud van Rode en 
Hendrik van Cuyk, anderzijds, over 
rechten en inkomsten tussen Lek en 
Linge. Dit conflict was in een acuut 
stadium beland door de in volle gang 
zijnde ontginningen in het 
aangrenzende veengebied. De 
bisschop stelde beide kapittels in het 
gelijk en verleende hen bovendien de 
bevoegdheid om in het onderhavige 
gebied een moederkerk te stichten6. 
De parochiekerk waarop hier wordt 
gedoeld is die van Gasperden, dat 
vanaf de 14de eeuw naar het aldaar 
gelegen kasteel ook Hagestein werd 
genoemd. Zij zal vermoedelijk niet lang 
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daarna daadwerkelijk zijn gesticht als 
een direkte dochter van de Dom. Uit 
de 16de eeuwse bronnen weten we, 
dat de kerk van Hagestein was gewijd 
aan St Maarten, kerkpatroon van de 
Dom7. Dit gegeven wijst eveneens op 
een rechtstreekse afstamming van 
Hagestein van de Dom van Utrecht. 
We mogen dus concluderen, dat de 
parochie van Hagestein bestaat vanaf 
het eerste kwart van de 1 2de eeuw. 

Hagestein als moederkerk 

De omvang van deze parochie was 
voor onze begrippen enorm en strekte 
zich zelfs uit tot over de Lek. In de 
twee volgende eeuwen, toen de 
bevolking ten gevolge van de 
ontginningen snel toenam, werden de 
volgende parochies direkt of indirekt 
van de moederkerk te Gasperden 
afgesplitst: Everdingen, Zijderveld, 
Heicop, Vianen, Lexmond, en aan de 
overzijde van de Lek Jaarsveld, Tuil en 
't Waal. In 1258 doen Petrus van 
Dwertwic, domdeken, en Gijsbert van 
Goye, ridder, als arbiters uitspraak in 
een geschil tussen de pastoors en 

parochianen van Gasperden enerzijds 
en de parochianen van Tuil anderzijds, 
waaruit blijkt dat de laatsten aan de 
moederkerk van Gasperden een tijns 
moesten betalen, die bij arbitrage 
afkoopbaar werd verklaard voor het 
bedrag van twintig Utrechtse ponden8. 
Vianen, waar heer Hubert van Vianen 
en zijn vrouw Agniese van Langerak in 
het begin van de 14de eeuw een kapel 
stichtten, was een relatief jonge 
parochiestichting. Weliswaar werd de 
kapel in 1345 verheven tot 
parochiekerk met doop- en 
begraafrecht, maar zij bleef bediend 
worden door de pastoor van 
Gasperden of diens vervanger. Pas in 
1433 wordt zij geheel afgescheiden 
van de moederkerk van Hagestein, 
maar zij moet dan "in dochterli jke 
onderworpenheid" een jaarlijkse tijns 
betalen van één oude Frankrijkse 
schild aan de kameraar van de Dom9. 
Het interessantste is echter de 
afsplitsing van Everdingen, welke 
parochie haar ontstaan dankt aan een 
speling der natuur. Hoe dat in zijn 
werk is gegaan wordt ons geschilderd 
in een bewaard gebleven oorkonde 
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Oorkonde van 8 februari 1345 waarbij de 
kapel te Vianen verheven wordt tot 
parochiekerk 

Utrecht, Rijksarchief (Dom, inv. 956) 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 
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c 
van 20 december 1294, waarin de 
officiaal van de b isschop- de 
bisschoppelijke rechter- uitspraak 
doet in een geschil tussen de beide 
kapittels van de Dom en Oudmunster 
enerzijds en heer Hubert van 
Everdingen anderzijds over de zielzorg 
te Everdingen. De inhoud van deze 
oorkonde is interessant genoeg om er 
nader op in te gaan10. 

De dochterkerken van Autena en 
Everdingen 

Aanleiding tot het conflict was het 
eigenmachtig optreden van heer 
Hubert op het terrein van de kerkelijke 
bediening, waardoor hij de rechten van 
de pastoors van Gasperden en 
Everdingen aantastte. In de 
overwegingen van zijn vonnis geeft de 
officiaal een samenvatting van de 
voorgeschiedenis van het onwettige 
optreden van heer Hubert. Volgens de 
beide kapittels stond er in vroegere 
tijden een kerk te Autena, waarvan zij 
de grond, de rechtspraak, de tienden 
en de tijns bezaten. Lang geleden 
moest ten gevolge van een ernstige 
overstroming deze kerk echter worden 
verlaten. De parochianen van Autena 
werden, voor zover woonachtig in het 
dorp Par i j s - een buurschap ten 
westen van Culemborg, later ten dele 
in het stadsgebied opgenomen -, 
ondergebracht bij de parochie van 
Lanksmeer, alle anderen kwamen te 
ressorteren onder de parochie van 
Gasperden. Na verloop van tijd, toen 
door de bevolkingstoename de kerk 
van Gasperden te klein was geworden 
verleende de bisschop aan de 
parochianen te Everdingen 
toestemming om een eigen kapel te 
bouwen; de beide kapittels stonden 
toe dat zij daarvoor de stenen, balken, 
deuren, beelden en relieken uit de 
verlaten kerk van Autena gebruikten. 
Ook de kerkelijke goederen van 
Autena werden aan de nieuwe kapel 
overgedragen. Twee of drie keer per 
week werd Everdingen vanuit 
Gasperden bediend door een van de 

twee daar wonende parochiepriesters. 
Nog later werd de kapel op verzoek 
van de parochianen verheven tot 
parochiekerk met doop- en 
begraafrecht. Een van de twee 
priesters zou voortaan in Everdingen 
zelf wonen, de andere bleef te 
Gasperden. De inkomsten van beide 
kerken werden tot een geheel 
verenigd en gelijkelijk tussen beide 
pastoors verdeeld. Een kapelaan zou 
de pastoor te Gasperden bijstaan en 
een salaris ontvangen uit de 
gemeenschappelijke inkomsten. 
Hubert van Everdingen nu had in zijn 
huis - het in 1405 tegelijk met 
Hagestein verwoeste Everstein -
andere geestelijken de mis laten 
opdragen en de sacramenten aan 
parochianen laten toedienen. Ook liet hij 
zielemissen voor overledenen lezen in 
de parochiekerk van Everdingen; de 
inkomsten daaruit stak hij in eigen zak. 
Bovendien had hij binnen het territoir 
van de parochie nog een kapelletje 
gebouwd en daar eveneens missen 
doen opdragen. Dit alles was in strijd 
met het kerkelijke recht; immers, de 
parochiepriesters werden hierdoor van 
hun inkomsten beroofd. Bij vonnis 
gelastte de officiaal van de bisschop 
heer Hubert dan ook de priesters in 
hun rechten en inkomsten te 
herstellen. 
Uit dit alles kunnen enkele conclusies 

/5eAo«icr>wrf>:-, 

Schets van parochie-indelingen, afgeleid 
van de moederkerk Hagestein. Tekening 
door H.LPh. Leeuwenberg 
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worden getrokken. Op de eerste plaats 
strekte de parochie van Autena zich uit 
over een groter gebied dan alleen de 
polder Autena: zij moet mede 
Everdingen en Zijderveld hebben 
omvat. Voorts waren de verwoestingen 
ten gevolg van de overstroming 
zodanig, dat men grote gedeelten van 
het pas ontgonnen land voor lange tijd 
heeft moeten opgeven11. Wanneer 
deze overstroming heeft 
plaatsgevonden is niet bekend. In de 
bekende overeenkomst tussen Jan van 
Arkel en een aantal heren in de 
Vijfheerenlanden van 11 april 1 284 
inzake de ontwatering van de landen 
ten westen van de Diefdijk wordt de 
ommaten scade (= onmetelijke 
schade) die zij sinds lange tijd van het 
water aan hun erven ondervonden, de 
aanleiding van hun gezamenlijke 
optreden genoemd12. Maar toen 
bestond Everdingen al als parochie. In 
1 282 immers stichtten de twee 
geesteli jken van de kerken van 
Gasperden en Everdingen, Dirck, zoon 
van Jan en Walburgis, en Dirck 
Halfpape, zoon van Dirck en Elisabeth, 
samen met Hubert van Everdingen een 
altaar in de kerk van Everdingen voor 
de zielerust van hun familieleden13. In 
aanmerking genomen dat daarvóór 
nog een periode is geweest dat de 
parochianen van Everdingen slechts 
een kapel zonder parochianen bezaten 
en nog eerder rechtstreeks te 
Gasperden kerkten, moet de 
overstroming, waarop in 1294 wordt 
gedoeld, veel vroeger hebben 
plaatsgevonden, in het begin van de 
13de of wellicht nog in de 12de eeuw. 
In ieder geval kan de parochiestichting 
van Autena in de 12de eeuw worden 
gedateerd. 

De pastoors van Hagestein 

Een verdere bijzonderheid die opvalt is 
de kerkrechtelijke verhouding tussen 
de parochies van Gasperden en 
Everdingen. Al in 1258, wanneerde 
parochianen van Tuil worden gemaand 
hun tijns te betalen aan de 

moederkerk van Gasperden, wordt 
gesproken van plebani, pastoors, te 
Hagestein. 
Ook bij de stichting van de kapel van 
Everdingen is sprake van twee 
sacerdotes, parochiepriesters of 
pastoors, van Gasperden14. In een 
uitgestrekte parochie als die van 
Gasperden is het optreden van meer 
dan één pastoor niet zo verwonderlijk. 
Dergelijke dubbelpastoraten kwamen 
ook elders voor, vooral in de grote 
steden15. Wanneerde kapel van 
Everdingen wordt verheven tot 
parochiekerk, wordt zij door de 
bisschop bij die van Gasperden 
geïncorporeerd: de kapel van 
Everdingen blijft met de kerk van 
Gasperden in één parochieverband. 
Het pastoraat van deze parochie wordt 
door twee priesters uitgeoefend, die 
ieder de helft van het inkomen 
genoten en waarvan de een zijn 
standplaats had te Hagestein, de 
ander te Everdingen. De naam van een 
van de twee parochiepriesters, Dirck 
Halfpape, moet dan ook gezien worden 
als een verwijzing naar dit gedeelde 
pastoraat16. Werd door deze 
constructie wellicht ook tegemoet 
gekomen aan het dubbele 
eigendomsrecht op de kerk van 
Gasperden door de kapittels van de 
Dom en Oudmunster en werd om die 
reden de bestaande toestand 
voorlopig gecontinueerd? Hoe dan 
ook, feitelijk moeten we spreken van 
één parochie met twee parochiekerken 
en twee pastoors. 

Lang heeft deze toestand overigens 
niet geduurd. In 1292 treedt nog een 
zekere Gerardus op als rector, pastoor, 
van de helft van de kerk van 
Gasperden17 en ook in een opsomming 
van de inkomsten van het kapittel van 
Oudmunster van 1300 is nog sprake 
van twee priesters van Gasperden en 
Everdingen18. Vanaf 1345 horen we 
nog slechts van één pastoor van 
Gasperden. In de tussenliggende 
periode heeft dus een afscheiding van 
Everdingen plaatsgevonden op de 
wijze, zoals later Vianen werd 
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losgemaakt van Hagestein. 
Blijft nog de vraag wie in het bezit was 
van het collatierecht, dat wil zeggen 
het recht om een pastoorscandidaat 
aan te wijzen en voor te dragen voor 
de kerkelijke benoeming. 
Oorspronkelijk zal het collatierecht 
hebben berust bij de beide kapittels 
als stichters van de parochiekerk. De 
domkanunnik Hugo Wstinc beweert 
echter in zijn Rechtsboek van de Dom 
van omstreeks 1345, dat de kerk van 
Gasperden is geïncorporeerd bij het 
Domkapittel, met andere woorden: het 
Domkapittel zelf is de eigenlijke 
pastoor, trekt dus ook de inkomsten uit 
de pastoriegoederen, en stelt namens 
zichzelf een geesteli jke aan als vice-
cureit. Everdingen zou op dezelfde 
wijze aan Oudmunster behoren. Hij 
voegt er nog aan toe, dat beide kerken 
gemeenschappelijk bezit zijn van de 
twee kapittels19. Indien juist is wat hij 
zegt, dan betekent dit dat op dat 
moment de gemeenschappelijke 
eigendom nog wordt erkend, maar dat 
in de praktijk een verdeling tussen 
beide kapittels heeft plaatsgevonden. 
Deze verdeling is dan toch niet 
waterdicht geweest, want in 1546 
wordt de kerk van Hagestein op gezag 
van de bisschop ingelijfd, nu bij het 
kapittel van Oudmunster, dat bij deze 
gelegenheid beweert ook het 
collatierecht voor de Hagesteinse kerk 
te bezitten20. Desondanks ontstaat 
hierover later strijd tussen de beide 
kapittels. 

Ruzie om opvolging pastoor 

Als op 20 april 1574 de pastoor van 
Hagestein Michiel Berchmans overlijdt, 
laat het kapittel van Oudmunster de 
keuze van een nieuwe pastoor over 
aan zijn kanunnik Tyman van 
Moerendael, die als turnarius "aan de 
beurt" is om namens het kapittel het 
eerst openvallende geesteli jke ambt te 
begeven. Hij wijst als zijn candidaat 
aan een zekere Gerard Arnoudsz. van 
Gouda. Op dezelfde wijze wordt door 
de domkanunnik Johannes Axelius 

namens het Domkapittel Lucius 
Cornelii Havenius van Hoorn naar 
voren geschoven. Tijdens het proces 
dat de beide candidaten met steun van 
de kapittels voeren21 wordt Lucius 
Cornelii Havenius nadrukkelijk 
aangekondigd als orator et poeta 
laureatus, redenaar en gekroond 
dichter. Deze fraaie titel gaat terug op 
een zeer oude traditie, waarbij 
gevierde dichters publiekelijk met een 
lauriertak werden gekroond. Deze 
vorm van eerbetoon was al gebruikelijk 
ten tijde van het Romeinse Rijk, is in 
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Fragment van een brief van Lucius 
Cornelius Havenus van Hoorn aan 
Johannes Axelius, kanunnik van het 
domkapittel te Utrecht, 1574 
Utrecht, Rijksarchief (Oud Bisschoppelijke 
Clerezij, inv. 76) 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 
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Italie altijd blijven bestaan en werd 
sinds de Renaissance ook daarbuiten 
toegepast22. Nu is het weinig 
waarschijnlijk dat onze Lucius ooit tot 
deze eer is geroepen geweest; als 
dichter is hij in ieder geval volslagen 
onbekend. Moge dit dan vermoedelijk 
een vorm van self-promotion zijn 
geweest, een geheel vreemde in het 
literaire Jerusalem was hij ook niet. In 
een brief van 13 oktober 1574 aan zijn 
vriend Axelius, met een bijzonder fraai 
handschrift en in het typische, 
gekunstelde humanistenlatijn 
geschreven, spreekt hij over zijn 
Epigrammata, die hij wil publiceren. Hij 
verhaalt ook, dat hij de archieven van 
het Domkapittel heeft geraadpleegd 
met het oog op het dan lopende 
proces23. Maar ondanks de gunstige 
getuigenissen over zijn rechtzinnigheid 
in de rooms-katholieke leer en zijn 
grote geleerdheid valt het vonnis van 
de proost van Oudmunster uit in het 
voordeel van de tegencandidaat 
Gerard Arnoudsz. van Gouda. In zijn 
brief aan Axelius deelt Havenius 
overigens mee, dat hij zojuist het 
pastoraat van Everdingen heeft 
verworven, hetgeen nogal 
ongeloofwaardig klinkt, daar het 
collatierecht van deze kerk in handen 
was van het kapittel van Oudmunster, 
waarmee hij nu juist overhoop lag. 

De pastoor als huurling 

De middeleeuwse pastoors, althans zij 
die als vice-cureit het eigenlijke werk 
deden voor de elders vertoevende 
pastoors, hadden het in de regel niet 
breed. Zij genoten weliswaar een vast 
inkomen, de zogenaamde congrue 
portie, maar dat was vaak niet 
toereikend. Door de inlijving, in 
eigentijdse termen incorporatie, van de 
kerk van Gasperden bij het 
Domkapittel, welke volgens Wstinc 
omstreeks 1345 een feit was, waren 
ambt en inkomen van het pastoraat 
van Hagestein in handen van het 
kapittel. De door het kapittel 
benoemde geestelijke was dan ook 

niet meer dan een vice-cureit of 
huurling. Toch schijnt de inlijving in de 
praktijk niet lang gewerkt te hebben. Ai 
in 1363 bemoeit de paus zich met een 
ruil tussen de pastoors van Gasperden 
en Arnhem van hun pastoraten. 
Volgens Hendrik van Vianen was tegen 
het eind van de 14de eeuw heer Jan 
van Echten al ruim 30 jaar pastoor van 
Gasperden en van Vianen en wel op 
grond van een benoeming door paus 
UrbanusV (1362-1370)24. Omstreeks 
1420 geeft pastoor Gerard Burboen 
(ca 1400-ca 1425) een opsomming van 
de goederen en renten die hij ontvangt 
of zelf gebruikt als behorende tot de 
papelijke prove, zijn ambtsinkomen25. 
Het lijkt er dus op, dat er toch een 
zelfstandig pastoraat, los van het 
Domkapittel, is ontstaan met een eigen 
pastoorsbeneficie. Onder dezelfde 
Gerard Burboen horen we ook voor het 
eerst van het bestaan van een vice-
cureit, die door hem werd aangesteld 
en door de proost-aartsdiaken van 
Oudmunster werd toegelaten26. Ook 
later blijken in vele gevallen vice-
cureiten de feiteli jke zielzorg in 
Hagestein uit te oefenen. Totdat in 
1546 Cornells Adamsz. Pelt vrijwillig 
afstand doet van zijn pastoraat ten 
einde de weg vrij te maken voor de 
reeds vermelde incorporatie van de 
parochiekerk van Hagestein bij 
Oudmunster27. Vanaf dat moment is de 
pastoor weer een ambtenaar van het 
kapittel. Dit blijkt overduidelijk uit een 
contract over het vice-cureitschap van 
Hagestein, dat wordt afgesloten tussen 
het kapittel en Peter Rotaris van Lille 
op 19 april 155528. Peter Rotaris zal 
op de gebruikelijke wijze worden 
geïnstalleerd in de kerk van 
Oudmunster na het afleggen van een 
eed. Hij is verplicht de parochie trouw te 
bedienen sonder eenich bemenging 
van nyeuwe secten, mer puerlick nae 
insettinge ende leeringe der heyliger 
christelicker apostolicke Romsche 
kercke. Zodra hij maar iets merkt van 
ketterij, aient hij onverwijld het kapittel 
op de hoogte te brengen. Hij moet 
beloven ghene suspecte personen 
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noch concubinen (te) onderholden. 
Naast zijn salaris van zeventig gulden 
's jaars zal hij de inkomsten trekken uit 
de toediening der sacramenten en uit 
het opdragen van memorie- en 
votiefmissen. Zijn aanstelling is voor 
het leven. Deze werkgever-
werknemerverhouding tussen kapittel 
en pastoor is tot aan de Reformatie in 
stand gebleven. 

Geuzen plunderen Hagestein 

P û t o r D n t o r i e \A/P j rd r\ r~\nt^\ 

Michiel Berchmans. Onderz i jn 
pastoraat valt het begin van de 
Opstand der Nederlanden tegen 
koning Philips II. Ook Hagestein 
onderging de gevolgen van het 
oorlogsgeweld. Grote overlast 
bezorgden de geuzen, die zich onder 
de leiding van Hendrik van Brederode 
in Vianen hadden verschanst en van 
daaruit strooptochten ondernamen in 
de direkte omgeving. In Hagestein 
hadden zij het vooral gemunt op het 
twintig jaar oude kasteel van de 
kapittels van de Dom en Oudmunster 
en op de kerk en pastorie. Op 12 
maart 1567 overvielen enkele geuzen 
het dorp, sloopten het ijzerwerk uit 
kerk en sacristie, namen de klokken en 
het uurwerk mee, en plunderden de 
pastorie zo grondig, dat in die voirs 
huijssinge noch doeren, vensters, 
raempten, schoirsteenmantels, solders 
noch trap aen gebleven en sijn, zoals 
pastoor Berchmans kort daarop aan 
deken en kapittel van Oudmunster 
meldt29. Hij vraagt het kapittel om als 
collator van de kerk van Hagestein met 
driehonderd gulden bij te dragen in de 
kosten van herstel. Ondanks zijn 
aandringen laat het kapittel het 
afweten. Teneinde raad verzoekt hij 
aartsbisschop Frederik Schenk van 
Toutenburg om een hypotheek van 
tweehonderd gulden op de 
pastoriegoederen te mogen vestigen -
voor vervreemding en bezwaring van 
kerkelijke goederen was toestemming 
van de aartsbisschop vere is t - wat 
deze hem op 21 december 1 569 

toestaat30. Ook het gerecht Hagestein 
springt bij met een losrente van 
tweehonderd gulden, te betalen uit de 
goederen van het gemene land31. De 
geroofde klokken met uurwerk en al 
het ijzerwerk werden na de aftocht van 
de geuzen uit Vianen eind april 1567 
weer door de parochianen opgehaald; 
de pannen van de klokken, het 
ijzerwerk waaraan deze hingen, 
moesten zelfs uit een privaat te Vianen 
worden opgevist32! 

Geestelijk leven rond de dorpskerk 

In de rekeningen van de kerkmeesters, 
die namens de parochianen waren 
belast met de materiële zorg van het 
kerkgebouw en kerkhof, alsmede met 
de aanschaf van de benodigheden 
voor de eredienst, zoals miswijn, 
brood, olie, bijenwas, enz., zijn een 
aantal posten opgenomen, die ons wat 
meer inzicht geven in het geestelijk 
leven, zoals dat zich in en om een 
dorpskerk afspeelde. 
Allereerst valt op dat naast de pastoor 
een onderpriester in dienst is, die niet 
door het kapittel noch door de pastoor, 
maar door het kerkbestuur wordt 
betaald. Hij ontvangt een salaris van 
tweeëntwintig gulden in het jaar. Uit 
het feit dat in 1562-1563 de bouw van 
een earner, een eenlaags huisje, te 
zijnen behoeve wordt aanbesteed 
mogen we afleiden, dat deze kerkelijke 
functionaris vast verblijf hield te 
Hagestein, maar nog niet zo lang 
tevoren was aangetrokken. In hem 
herkennen we de kapelaan in de zin 
van de assistent van de pastoor. Hij is 
ook aanwezig als, in bijzijn van de 
pastoor, de koster, kerkmeesters, de 
schout en de gelegenheidspredikant, 
op Witte Donderdag op kosten van de 
parochie een avondmaal wordt 
genuttigd, ongetwijfeld ter 
nagedachtenis aan het Laatste 
Avondmaal. De gelegenheidspredikant 
werd jaarlijks in de Goede Week 
uitgenodigd de Passie te komen 
preken, waarvoor kerkmeesters hem 
drie gulden uitkeerden. In de 
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D O l t P JI A-GE S T E I N 

Gezicht op de ruïne van de kerk te 
Hagestein. Gravure door Hendrik Spilman 
naar een tekening van Jan de Beyer, midden 
18de eeuw. 

Vianen, Historische Vereniging "Het Land 
van Brederode" 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 

middeleeuwen werd veelvuldig 
gepreekt, niet allen op zondagen en 
op talloze feestdagen, maar vaak ook 
door de week. Passiepreken werden 
veel gehouden door monniken van de 
bedelorden, met name franciscanen, 
waarvan sommigen grote faam 
genoten. Als hun belangrijkste taak 
zagen zij de bestrijding van de 
opkomende ketterijen, hierbij nauw 
samenwerkend met de wereldlijke 
overheid. 

Er blijken regelmatig processies te 
worden gehouden; eenmaal wordt 
vermeld dat deze over de Achterweg 

ging. Tijdens de belangrijkste 
ommeganck, die op Sacramentsdag in 
de zomer, welke overal met 
verkleedpartijen en toneel werd 
verlevendigd, speelden te Hagestein 
zwaarddansers voor het H. Sacrament, 
naar we moeten aannemen in de vorm 
van een allegorische voorstelling33. In 
de kerk stonden banken of stoelen, 
indien we het sittewerck dat door de 
maagden wordt schoongehouden 
daarvoor mogen houden. Dit was voor 
die tijd nog tamelijk ongewoon. 
Kerkmeesters traden in die tijd, zeker 
op het platteland, ook op als 
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armmeesters. In de Hagesteinse 
rekeningen lezen we over uitdelingen 
van brood, turf, laken stoffen en 
schoenen. Deze geschieden periodiek 
aan individuele armen, eenmaal per 
jaar aan alle armen van het dorp. De 
aan uitdelingen verbonden kosten 
werden betaald uit de opbrengst van 
een jaargetijde, gesticht door 
Elysabeth Henrickxs. 
Tenslotte had ook Hagestein zijn 
schoolgebouwtje, waarmee het 
bijdroeg aan de hoge graad van 
alfabetisering, die in de Nederlanden 
al in de middeleeuwen werd bereikt. 
Een naam van een schoolmeester is 
niet overgeleverd; gewoonlijk gaf de 
pastoor of de koster onderricht, in 
Hagestein kan dit ook een taak van de 
onderpriester zijn geweest. 

De Reformatie in aantocht 

Michiel Berchmans' opvolger Gerrit 
Arnoudsz. van der Goude is de laatste 
pastoor geweest vóór de Reformatie. 
Priester gewijd in 1564 werd hij in 
1574 door het kapittel van 
Oudmunster benoemd tot vice-cureit. 
Boven is reeds melding gemaakt van 
zijn proces hierover met Lucius 
Cornelii Havenius, dat in zijn voordeel 
werd beslist. De tijden waren echter 
veranderd: er heerste oorlog tussen 
Spanje en de opstandige gewesten. 
Na de Unie van Utrecht (1579), 
waarbij de noordelijke provincies en 
enkele steden in het zuiden zich in 
een militair verbond verenigden, 
duurde het niet lang meer, of de 
Staten van Utrecht verboden iedere 
uitoefening van de katholieke 
eredienst. In 1580 overleed de laatste 
aartsbisschop van Utrecht, Frederik 
Schenk van Toutenburg, en zijn 
uitvaart was de laatste publiekelijke 
opgedragen mis in de stad Utrecht. Op 
het platteland voltrokken de 
veranderingen zich trager. Pastoor 
Gerrit liet zijn kudde niet in de steek. 
Hij weigerde om zich voor een officiële 
benoeming als predikant- waarvoor hij 
dan enkele minimale toezeggingen ten 

aanzien van de nieuwe, calvinistische 
leer had moeten doen - te wenden tot 
de Staten van Utrecht. Dat hij een 
dergelijke benoeming zonder enige 
moeite zou hebben weten te verkrijgen 
was een gevolg van het schreeuwend 
gebrek aan gereformeerde predikanten 
in de eerste decennia na de invoering 
van de Reformatie. Hij bleef echter de 
kerk van Rome trouw. In een 
visitatieverslag van een Staten
commissie uit 1593 wordt gemeld dat 
de kerk van Hagestein nog op de oude 
paapse wijze wordt bediend34. En in 
1595 klaagt de provinciale synode van 
Zuid-Holland over de paap die nog 
steeds te Hagestein werkzaam is en 
veel toeloop heeft uit de omringende 
steden en dorpen. Het wordt hoog tijd 
volgens de synode dat een 
gereformeerd predikant in zijn plaats 
wordt benoemd35. De rekeningen van 
de kerkmeesters bevestigen dat de 
oude pastoor nog in 1595 de Passie 
preekt voor het gebruikelijke 
honorarium van drie gulden. Met 
Pasen worden hem naar oude 
gewoonte twee paaskoeken 
aangeboden door kerkmeesters, die 
dus kennelijk zelf ook nog aanhangers 
van de nieuwe leer zijn. Maar in 1596 
wordt dan eindelijk de eerste predikant 
benoemd, Olivier van Hattem, geboren 
te Utrecht in 1572. Hij had medicijnen 
en theologie gestudeerd aan de 
hogeschool van Franeker en zou tot 
1599 de gemeente te Hagestein 
bedienen. In 1608 keerde hij terug tot 
het katholieke geloof, twee jaar later 
stierf hij te Antwerpen36. Gerrit van der 
Goude bleef in de streek, vermoedelijk 
te Vianen, woonachtig. Hij overleed op 
5 maart 16013 7 . 

Met het overlijden van Gerrit van der 
Goude wordt het rooms katholieke 
tijdperk van de Hagesteinse parochie 
afgesloten. Het kerkgebouw wordt 
door de Staten van Utrecht ter 
beschikking gesteld aan de 
aanhangers van de nieuwe, 
calvinistische leer. Evenals voor de 
overige Noordelijke Nederlanden ving 
voor de katholiek gebleven bevolking 
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van H a g e s t e i n d e per iode aan van d e 
Ho l l andse Z e n d i n g . Zi j was 
aanvanke l i j k a a n g e w e z e n op 
r o n d t r e k k e n d e miss ionar issen, maar al 
spoed ig ves t i gden z ich t w e e p r ies te rs 
te V ianen , d ie o o k de Hages te ine rs to t 
hun p a r o c h i a n e n rekenden . H i e r m e e 
beg in t e c h t e r een n ieuw hoofds tuk , dat 
evena ls de g e s c h i e d e n i s van d e 
h e r v o r m d e g e m e e n t e een apar te 
beschr i j v ing verd ient . 

H.L.Ph. L e e u w e n b e r g 

Noten 

1. Een omvangrijke studie over de 
institutionele, kerkelijke en waterstaat
kundige geschiedenis van het Kromme 
Rijngebied in de middeleeuwen, waarin 
ook aandacht wordt besteed aan het tot 
het Sticht behorende Hagestein, zal 
zeer binnenkort worden gepubliceerd 
door prof. dr C. Dekker. 

2. Het woord dom komt van het latijnse 
domus = huis, in de zin van kerk 
verbonden aan het huis van de 
bisschop. 

3. Pauw's levensbeschrijving van Suitbert 
is uitgegeven door de filosoof Gottfried 
Leibniz, Vita S. Svvtberti... falso 
attributa Markelmo Presbytero, 
Hannover 1710. De identificatie door A. 
Hulshof in BMHG 1914, 123-134. 

4. P.A. Henderikx, "De Lek en de 
Hollandse Ysel in de vroege 
middeleeuwen", NAB 1980, 235 e.v. 

5. Henderikx, a.w., 246 formuleert het 
aldus: A/a de Romeinse tijd vóór het 
midden van de achtste eeuw is de 
tegenwoordige Lek ontstaan. 

6. S. Muller e.a., OSU, 5 dln, 
's-Gravenhage 1920-1959, n r280 . 

7. Incorporatie van de ecclesia parochialis 
Sancti Martini ville de Hagestyn, 21 
januari 1546, RAU, Oudmunster, inv. 
739. 

8. OSU, n r1436 . 
9. Schenking door Zweder van Vianen van 

land aan de kapel te Vianen, (1-5) 
augustus 1327, RAU, Dom, inv. 955; 
verheffing kapel tot parochiekerk, 8 
februari 1345, en bekrachtiging door 
Reinoud van Brederode en Jan van 
Vianen van voorwaarden tot 
afscheiding, 21 juni 1433, RAU, Dom, 
inv. 956. Vanaf 1443 tot 1585 wordt 
jaarlijks door de pastoor van Vianen 
een pensio van 1 oude schild of 3 

ponden aan het Domkapittel betaald, 
RAU, Dom, inv. 625. 

10. OSU, n r2662 . 
11. Aan de onregelmatige verkaveling van 

de polder Autena is te zien dat het hier 
om een restontginning gaat, waardoor 
de oostelijke en westelijke 
ontginningen een gesloten gebied 
werden. Waarschijnlijk wisten de 
ondernemers-ontginners dat het hier 
cultuurgrond van inferieure kwaliteit 
betrof. Nog in de 16de eeuw heet het 
over Autena en Bolgerije: dese landen 
en hebben nyet lanck beseyt (= 
bebouwd) geweest so sy leech ende 
seiden droich sijn, RAU, Dom, inv. 9 7 1 . 
Ook nu geldt de grond daar als slecht 
en drassig. Veelbetekenend zijn de 
grienden in deze twee polders. 

12. OSU, nr 2180. De oorkonde is 
opgemaakt en bezegeld bij de kerk van 
Everdingen. 

13. OSU, n r 2 1 1 1 . 
14. OSU, n rs1436 en 2662. 
15. Zo waren in de 16de eeuw in de 

Buurkerk te Utrecht zelfs vier pastoors 
werkzaam. 

16. OSU, n r 2 1 1 1 . 
17. OSU, nrs 2530, 2531 , 2549, 2550. 
18. R. van Royen, "De oudste 

kapittelrekening van Oudmunster uit 
het jaar 1 295", BMHG 1 937, 6, noot 2. 

19. S. Muller, Het rechtsboek van den Dom 
van Utrecht, 's-Gravenhage 1895, 265-266. 
20. RAU, Oudmunster, inv. 739. 
2 1 . RAU, Oudmunster, inv. 1898. 
22. In Engeland bestaat dit instituut nog in 

de Poet Laureate, die als officer of the 
Royal Household tegen een jaarlijks 
stipendium bij bijzondere 
gelegenheden odes dicht. 

23. RAU, Oud Bisschoppelijke Clerezij, inv. 
76. 

24. Codex Diplomaticus, 2de serie, dl 111-1, 
Utrecht 1885,336-337. 

25. RAU, Oudmunster, inv. 738. 
26. Uittreksels rekeningen van de officiaal 

van de aartsdiaken van Oudmunster, 
1418-1419, als bijlage bij proces
stukken in RAU, Oudmunster, inv. 1898 
(het betreft Joannes van der Wael). 

27. Akte van 21 januari 1546, RAU, 
Oudmunster, inv. 739. 

28. RAU, Oudmunster, inv. 740. 
29. Brief van 1567 of 1568, RAU, 

Oudmunster, inv. 740. Zie ook Francisci 
Dusseldorpii Annales 1566-1616, 
uitgegeven door R. Fruin, 
's-Gravenhage 1893, 68-69. 

30. RAU, Oudmunster, inv. 740. 
3 1 . RAU, Oudmunster, inv. 670. 
32. Rekening van kerkmeesters van 

Hagestein, 1565-1567, ARA, 
Handschriften, 616. In dit nummer 
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bevindt zich ook een rekening over de 
jaren 1560-1561; rekeningen over 
1561-1562, 1583-1584, 1594 en 
volgende jaren bevinden zich in RAU, 
Dom, inv. 849. 

33. Het woord zwaarddansers komt niet 
voor in het Middelnederlandse/i 
Woordenboek van Verwijs en Verdam. 

34. "Visitatie der kerken ten platten lande 
in het Sticht van Utrecht ten jare 1593", 
BMHG 1884, 255. 

35. J. Reitsma en S.D. van Veen, Acta der 
provinciale en particuliere synoden, dl 
3: Zuid-Holland 1593-1620, Groningen 
1894,43. 

36. Nieuw Nederlandsch Biografisch 
Woordenboek, dl 4, Leiden 1918, 717. 

37. Gerrit van der Goude was tevens vicaris 
in de kerk van St Pieter te Utrecht, 
waarin hij een jaargetijde sticht. 
Necrologium der gemene vicarissen, 
RAU, St Pieter, inv. 1085. Zijn 
overlijden wordt ook vermeld door 
Adrianus ab Oirschot, voorheen pastoor 
te Everdingen, in een brief van 28 
maart aan de apostolisch vicaris 
Sasbout Vosmeer, RAU, Oud 
Bisschoppelijke Clerexij, inv. 274. 

38. Vertaling van het afgebeelde gedeelte 
van de brief van Lucius Cornelius 
Havenus van Hoorn aan Johannes 
Axelius, kanunnik van het domkapittel: 
"... Al enige tijd geleden trof ik te 
Culemborg de schout van Hagestein, 
een brave man, die volledig op de 
hoogte is van de zaak en met wie ik 
een nuttig gesprek heb gehad over het 
pastoraat (nl. van Hagestein), waarover 
ik nog wel uitgebreider verslag zal 
doen. Maar dit is wel genoeg. Ik wil, dat 
je mijn Epigrammen met de bezorger 
van deze brief meegeeft. Ik zal ze nog 
eens nazien en er enkele aan 
toevoegen. Want waar we ook zijn, we 
begroeten niet aiieen de vruchtbare 
bodem der Muzen, zodra die ergens vol 
groen schiet, maar wij beschouwen die 
ook. 
Gegroet, en sta mij bij, natuurlijk op 
basis van wederkerigheid, Groet de 
uwen, mij wel bekend. 
Geschreven te Culemborg, 10 
september 1 574. 
L. Cornelius Havenus van Hoorn 
uw toegewijde dienaar". 
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Lijst van regerende heren en 
vrouwen van Hagestein 

Huis Uten Goye tot 1331 of 1333 
Gijsbrecht I Uten Goye 
overleden 16 maart 
1271 
vermeld 1245-12701 

Wouter Uten Goye 
overleden 1281/2 
vermeld 1268-1277 

Gijsbrecht II Uten Goye 
overleden 1300 
vermeld 1277-1298 

Jan Uten Goye 
overleden 1313 
vermeld 1305-1312 

Margriet Uten Goye 
overleden 1333 
vermeld 1318-1331 

Condominium 1333-13382 

1333-1338 Hubrecht heer van 
Culemborg 
overleden ? 

1333 

samen met: 

Zweder II heer van 
Vianen 
overleden 1333 

1333-1335 Willem van 
Duivenvoorde, heer van 
Oosterhout 
overleden 1353 

Het huis Hagestein. Tekening van Gerrit 
Lamberts, ca 1820 

Amsterdam, Rijksprentenkabinet 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 
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1335-1338 Otto I van Heukelom, 
heer van Asperen 
overleden ? 

1745-1755 Silvester Andreas 
Heereman van Zuidwijk, 
1700-1766 

Huis van Heukelom 1338-1348 of 1349 

1338-1344 Otto I van Heukelom, 
heer van Asperen 
vermeld 1298-1344 

1344-1345 Otto II van Heukelom, 
heer van Asperen 
gesneuveld 26 
september 1345 te 
Stavoren 

1345-1349 Aleid van Heukelom, 
vrouwe van Asperen 
overleden 1366 
vermeld 1346-1363 

Huis Van Arkel 1349-1405 

1349-1360 Jan IV heer van Arkel 
overleden 1360 

1360-1376(7) Otto heer van Arkel 
overleden 1396 

1376(?)-1405 Jan V heer van Arkel 
1362-1428 

Andere heren 1405-1795 

1405-1484 Bisschop van Utrecht 

1755-1773 Mr Louis Trip de Marez, 
1710-1773 

Stad Dordrecht 1773-1795 

J. Heniger 

Noten 

Deze jaartallen hebben betrekking op de 
vroegste en laatste vermelding in de 
bronnen. 
Condominium is gemeenschappelijke 
soevereiniteit van twee of meer staten of 
heren over één gebied. 

fStV SÄä'Ärtooptip 

HAGëSTëYN, 
HUYSOFSLOTVANHAGESTEYN, 

VOORBURG. HOT. B.wiMi'..\OUJfc\'. i- |v>U.s &c. 

L A N DER Y E N. 
DWANG KOORN MOf.l-.N. 

HOFSTEDK^ HEHRE HÜYS1NOE 

BOVÉSTEYN, 
Il A G lä_S_T_E Y NS 

BOOMGAARD. W i m " « \\t\' LANDEN. 

|1§5 AN ™ OTTO VAN DEK S i m . » ï . 

1484-1510 Jan II van Egmond, heer 
van Egmond, 1438-1516 

1510-1674 Kapittels van de Dom en 
van Oudmunster te 
Utrecht 

1674-1 692 George Frederik vorst 
van Waldeck, 1620-
1692 

1692-1 712 Diederik Heereman van 
Zuidwijk, 
overleden 1712 

1712-1745 Mr Frederik Jacob 
Heereman van Zuidwijk, 
1663-1745 

Aankondiging van de openbare verkoping 
van de "Hooge Heerlykheid van Hagestein 
(...)", 1755 
('s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief 
(Heerlijkheidsarchief Hagestein, inv. 1) 
(Foto: 's-Gravenhage, Algemeen Rijks
archief) 
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Lijst van pastoors en bedienaars van 
de parochiekerk van Hagestein 

N.B. De jaartallen hebben betrekking 
op de vroegste en laatste 
vermeldingen in de bronnen. 

Pastoors en vice-cureiten 

Theodericus en Theodericus, 
sacerdotes, 1279-1280 
Theodericus filius Johannis et 
Walburgis en Theodericus Halfpape 
filius Theoderici et Elysabet, 
sacerdotes et rectores, 1 282 
Theodericus en Henricus, investiti, 
1285 
Gerardus, rector medietatis ecclesie 
de Gaspverde, 1 292 
Arnoldus, rector ecclesie de Gasperde, 
1345 

Arnoldus de Daventria, 1363 (ruilt 
met:) Wesselus Tanke, 1363 
Jan van Echten, cureit van Gasperden 
en Vianen, (ca 1370-ca 1400) 
Gerardus Burboen, (vóór 1405)-1425 
Joannes vander Wael, vice-cureit, 
1418-1419 
Joannes Henrici, vice-cureit, 1425 
Gerard Engberts vanden Burch 
(Gerardus de Castro), 1468-1484 
Johannes de Multenborch, vice-cureit, 
1477-1478 
Laurentius, vice-cureit, 1478-1479 
Joannes Rombach (Rurbach), vice-
cureit, 1480-1481 
Gerardus Laurentii, vice-cureit, 1483-
1484 
Joannes Waemel, 1484 
Hugo Ottonis, sacrista ecclesie S. 
Salvatoris, vice-cureit, 1484-1487 
Joannes Knijff, kanunnik van S. Pieter, 
1488-1501 

-^. v~ •:..»î  - .„:_. . ..• 

't Dorp Hagesteijn 31 Maij 1749. Tekening 
door onbekende kunstenaar 

Hagestein, Gemeentearchief 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Cornelius Knijff, 1502 
Petrus Pelt, 1504-1526 
Tymannus Ottonis, vice-cureit, 1504 
Arnoldus Keteler, vice-cureit, 1526 
Joannes Pelt, 1526-1545 
Cornelius Ade Pelt, frater eius, 1546 
Peter Rotaris van Lille, vice-cureit, 
1555 
Michiel Berchmans, vice-cureit, 1562-
1574 
Gerrit Arnoutsz. van Gouda, vice-cureit, 
1574-1601 

Bedienaars van vicarieën en altaren 

Wesselus Tanke, kapelaan, 1363 (ruilt 
met:) Arnoldus de Daventria, 1363 
Johannes de Leyenberch, vicarus 
altaar S. Jacobus, 1398 

Albertus Pijl, vicarus altaar S. Marie, 
1412 (ruilt met:) Gijsbertus van 
Lochorst, 1412 
Johannes de Vyanen, vicaris altaar 
OLV, 1467-1468 
Johannes de Wael, vicaris altaar S. 
Nicolaas, 1484 
Theodoricus Bartholdi de Bueren, raad 
van de heer van Brederode, vicaris 
altaar OLV, 1503 
Theodericus Bartholdi, vicarus, 1543 
Johannes, vicarus, 1543 
Cornelis Pelt, 1544-1545 
Theodericus de Rhenen, vicarus, 1543 
Jan van Nisselroy, onderpriester, 
1560-1561 
Henrick, onderpriester, 1560-1561 
Willem, onderpriester, 1565-1566 

H.L.Ph. Leeuwenberg 
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Lijst van predikanten 

In zijn boek "Van Sidewendervelt tot 
Zijderveld" uitgegeven in 1973, 
vermeldt dominee S.J. Seinen een lijst 
van predikanten die sinds de 
reformatie de kerk van Hagestein 
hebben bediend. Met vriendelijke 
toestemming van zijn uitgever De 
Groot-Goudriaan laten we deze lijst 
hier volledigheidshalve volgen. 

N.B. De jaartallen hebben betrekking 
op de periode dat de predikant in 
Hagestein stond. 

Olivier van Hattem, 1596-1599 
Pibo Ovitius, 1601 
Jacobus Huges, 1602/1603-1635 
Henricus Malekoot, 1637-1639 
Gualtherus de Bruin, 1640-1 644 
Cornelus Bosschius, 1644-1679 
Theodorus Crinius, 1681-1720 
Arnoldus Neckius, 1723-1726 
Cornell's van Riemsdijk, 1727-1731 
Wilhelmus Slingerland, 1723-1733 
Johannes Davidzon, 1733-1758 
Dirk Bresser, 1762-1776 

Johannes Francois Dekker, 1777-1823 
Dionysius Romar, 1823-1828 
Nicolaas Pluim Mentz, 1829-1832 
Jacobus Kobus, 1832-1869 
Gerrit Willem Aart de Veer, 1870-1876 
Evert Jan Homoet, 1877-1879 
Willem Elisa Noordink, 1881-1883 
Herman Pop, 1884-1889 
Wijnand Herma Dekking, 1889-1892 
Hendrik Antoon Heijer, 1893-1895 
Teunis Lekkerkerker, 1896-1899 
Arie Marinus den Oudsten, 1900-1903 
Jan Willem Verschoor, 1903-1910 
Arnoldus van Griethuijsen, 1910-1917 
Johannes Jacob Woldendorp, 1919-
1922 
Gabe van der Zee, 1 924-1 926 
Jacob van Rootselaar, 1931-1938 
Petrus van den Berg, 1939-1942 
Albert Klein Kranenburg, 1942-1947 
Wouter Kranendonk, 1949-1951 
Henri G. v.d. Hoek, 1953-1956 
Philippus J. Leenmans, 1956-1960 
Teunis Lekkerkerker, 1961-1966 
Pieterv.d. Heuvel, 1966-1971 
Wim van Herpen, 1973-1977 
Ulbo Wigerius van Slooten, 1979-heden 

.Hosten 
seùàA op de k t * 

Een getekende impressie van de 
kunstenares Ton Diekstra uit Everdingen, 
1982 

(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Hagestein en het water. 
Enkele aantekeningen omtrent de 
geschiedenis van Hagestein. 

Al eeuwen lang proberen de bewoners 
van het sompige land tussen Lek en 
Linge hun voeten droog te houden. 
Die van, wat nu heet, Hagestein, 
deden dit door te gaan wonen op de 
hoge kleistrook langs de Lek, door het 
uitdiepen van de natuurlijke 
afwateringen en later door het al dan 
niet enthousiast meedoen aan grotere 
waterstaatkundige werken in de 
Vijfheerenlanden en aan de rand 
daarvan. 

Nu de meeste waterwerken zover 
voltooid zijn, dat niemand in dit gebied 
nog natte voeten hoeft te krijgen, 
trekken bewoners van Hagestein en 
uit de omgeving van deze stad naar 
een plas bij de Lek om daar staande 
op een plank met een zeiltje het water 
over de voeten te laten stromen ... 

De Unie van 1284 

In het algemeen kan voor een 
ontginningsgebied veilig worden 
gesteld, dat de afwatering de eerste 
waterstaatsbemoeiing is; de zorg voor 
de waterkering wordt dan vaak een 
logisch vervolg. Door de overgeleverde 
stukken, die daarop betrekking 
hebben, in chronologische volgorde te 
leggen, blijkt dat dit ook geldt voor het 
gebied van de Vijfheerenlanden. 
Reeds meermalen is gewezen op de 
struktuurvan het land: hoog bij 
Hagestein en Vianen en vervolgens, 
rivierafwaarts en naar het zuiden, 
lager liggend. Op de hoge ruggen zijn 
de eerste vestigingsplaatsen te vinden: 
Hagestein (Gasperden) en Vianen 
(Helsdingen), en in het zuiden Arkel en 
Leerdam. In deze centra is de 
ontginning aangevat en in de 
omgeving voortgezet; tevens is de 
ontwatering van het land geregeld. In 
de periode 1250-1400, als de meeste 
ontginningen voltooid zijn, komen een 
vrij groot aantal afwaterings- en 

bedijkingsoctrooien en -charters tot 
stand1. 
Oorspronkelijk liep het water heel 
natuurlijk van hoger naar lager 
gelegen land. Door inklinking van het 
land, de ontginningen en het stijgen 
van de waterstand in de rivier 
stagneerde de natuurlijke afvloeiing. 
De overgebleven natuurlijke kreken 
hadden onvoldoende kapaciteit om het 
water te verwerken, met het gevolg dat 
er overstromingen plaatsvonden. 
Reeds in 1247 en 1269 werden er 
regelingen getroffen om het gebied 
onder Hagestein te doen afwateren. In 
1247 vergunde Jan van der Leede, die 
van Vijftienhoeven een wetering door 
zijn land te maken (Hoevensloot)2. Op 
31 december 1 269 verklaarde Wouter 
Uten Goye dat hij met Zweder I van 
Beusinchem ridder van Helsoit tot 
overeenstemming gekomen was over 
de uitwatering van Gepsweerde, door 
de Hagewetering. Tevens werden 
afspraken gemaakt over het toezicht 
op een goede doorstroming van dit 
water. De kennis omtrent dit laatste 
dokument danken we overigens aan 
de secretaris van de landen van 

Kaart van de gemeente Hagestein, getekend 
door J. Kuyper, 1889 
Hagestein, Gemeentearchief 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Hagestein, Egidius Vervoorn, die de 
oorkonde omstreeks 1550 
overschreef3. Deze beperkte 
regelingen boden echter geen soelaas 
voor het gehele gebied van de latere 
Vijfheerenlanden. 

De direkte noodzaak tot samenwerking 
in de Vijfheerenlanden werd 
veroorzaakt door Floris V van Holland. 
In een handvest van 1277 maakte hij 
het mogelijk dat de Alblasserwaard 
bedijkt werd met de Zouwedijk. Het 
water dat tot dan naar de lager 
gelegen Alblasserwaard kon afvloeien 
bleef nu staan. 
Om deze zaak op te lossen kwamen 
de grootgrondbezitters in de 
Vijfheerenlanden bijeen in de kerk van 
Everdingen. Op 11 april 1284 gingen 
zij een overeenkomst aan om de 
afwatering in hun gebieden te regelen 
en werden er afspraken gemaakt over 
het toezicht op het onderhoud van de 
dijken. De belanghebbende 
grootgrondbezitters waren enerzijds 
Jan van Arkel, Amilyz en Johan 
Samson en Johan van der Leede, die 
hun bezittingen voornamelijk in het 
zuidelijk deel van de Vijfheerenlanden 
hadden en anderzijds de kapittels van 
de Dom en van Oudmunster, 
Gijsbrecht II Uten Goye, Zwedervan 
Beusinchem, Hubrecht van 
Everdingen, Gerad van den Rine, 
Arnaut, Barnard en Gijsbrecht van 
Scalquike, die hun eigendommen meer 
noordelijk langs de Lek hadden liggen. 

Het belangrijkste doel van de Unie van 
1284 was orde brengen in 
waterstaatskundige aangelegenheden. 
Dat zou gebeuren onder 
gemeenschappelijk toezicht van de 
heren, die de Unie sloten. De 
afwatering kreeg de grootste 
aandacht. Het graven van een nieuw 
kanaal, de Huibert, dat met name het 
land van Huibert van Everdingen 
moest ontlasten, was het belangrijkste 
besluit4. De dijkzorg was van minder 
belang en werd slechts summier 
geregeld. Specifieke eisen werden in 

dit verband niet gesteld: ieder moest 
het voor zijn eigen gebied zelf regelen. 
In de loop van 1984 zal in dit t i jdschrift 
uitvoerig aandacht worden besteed 
aan deze voor ons gebied zo 
belangrijke overeenkomst. 

Het aantal heren dat aanvankelijk 
betrokken was bij de Unie van 1284 is 
groter dan de naam van het g e b i e d -
de Vijfheerenlanden - doet 
veronderstellen. Pas na 14285, als de 
heerlijkheid van Leerdam gestalte 
heeft gekregen, is er sprake van nog 
slechts vijf heren. De overige hebben 
dan óf hun invloed, of hun land 
verloren. De heren van Vianen, 
Everdingen, Arkel, Leerdam en 
Hagestein zijn overgebleven. 
Hagestein heeft dan al afstand gedaan 
van grondgebieden aan het land van 
Vianen en van Everdingen en 
bovendien ook van zijn bezittingen aan 
de Utrechtse zijde van de Lek. 

Het verdrag van 1284 heeft natuurli jk 
niet alle problemen in één keer 
opgelost. Daarvoor waren nog etteli jke 
andere overeenkomsten nodig. Soms 
ook moesten rechtszaken of de 
"sterke arm" uitkomst bieden als 
samenwerking op minnelijke wijze niet 
mogelijk was. 
De zorg voor de afwatering en de 
dijken kon echter niet voorkomen dat 
de Vijfheerenlanden vele malen 
geteisterd werden door dijkdoorbraken 
en overstromingen. Een bijzonder 
probleem voor Hagestein was de 
Lekdijk. Menigmaal zal de klok het 
dijkleger6 naar de dijk geroepen 
hebben om de wacht te betrekken. 
Niet echter op 11 februari 1496 en 
later, op 1 januari 1624. Toen begaf de 
dijk het, als gevolg van ijsverstopping 
waardoor het water niet verder 
rivierafwaarts kon gaan. Het land liep 
vanaf de noordoostzijde onder water7. 
Veel vaker kwam het water echter uit 
de andere richtingen, de bewoners van 
de lager gelegen gebieden met hun 
have en goed voor zich uit drijvend in 
de richting van de hogere gronden van 
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Hagestein. Waarschijnlijk diende de 
kerk toen als tijdelijk onderkomen voor 
deze vluchtelingen. 

De Kerk 

De kerk zoals die er nu staat, werd in 

1829 gebouwd en dateert dus van na 
de grote watersnoodrampen in de 
Vijfheerenlanden. Wanneerde oude 
kerk is ingestort, is niet bekend. 
Afgaande op de kaart van R. en I. 
Ottens van de Vijfheerenlanden, waar 
de kerk nog volledig is weergegeven, 

Hollands landschap, ets van Ton Diekstra 
Vianen, partikuliere kollektie 

(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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(Fragment van de torens) Kerktoren van Hagestein voor en na de 
restauratie 
(Foto's: Zeist, Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg) 
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moet dit na 1741 zijn gebeurd. Op de 
tekening 't Dorp Hagestein 31 Maij 
1749, elders in deze bundel afgedrukt, 
is het schip van de kerk vernield. Van 
die oude kerk bleef nog wel een 
gotische, hardstenen doopvont, 
gebruikt als voet voor de 17de eeuwse 
preekstoel. 
De fraai gerestaureerde bonkige toren 
zou voor het grootste gedeelte uit de 
13de eeuw dateren. In de 1 5de eeuw 
heeft een verhoging plaatsgevonden, 
mogelijk om de klok die Steven 
Butendiic in 1444 goot daarin te 
plaatsen. Deze klok zal het dijkleger 
opgeroepen hebben. De oude 
weerklok werd immers in 1405 als 
souvenir door graaf Willem VI 
meegenomen. 

De laatste grote overstroming van de 
Vijfheerenlanden gebeurde op 25 en 
26 januari 18208. In de Lekdijk tussen 
Langerak en Nieuwpoort en in de 
Nieuwe Zuider- en Noorder Lingedijk 
vielen gaten. Het water stortte zich 
wederom met geweld over het land. 
Het is niet onmogelijk dat de eerste 
berichten over deze ramp Hagestein 
bereikten vanuit Leerdam langs de 
optische telegraaf van Chappe9. Deze 
telegraaf was door de Fransen 
ontwikkeld om snel berichten te 
kunnen verzenden van Parijs, via 
Rijssel naar Utrecht en Amsterdam. 
Bovenop een aantal kerktorens werd 
een seininstallatie aangebracht. 
Hiervoor was het wel noodzakelijk de 
torenspitsen af te platten. Door 
bewegingen (vergelijk het seinen met 
vlaggen op schepen) werden berichten 
doorgegeven. Het gebruik van een 
verrekijker zal zeker nodig zijn 
geweest om de mededelingen goed te 
kunnen "lezen". Het bericht van de 
overstroming zal men dan vanuit 
Hagestein via Houten doorgegeven 
hebben aan Utrecht, waar op de toren 
van de Jacobikerk eveneens een 
optische telegraaf stond. Tot 30 april 
1820 zetelde namelijk in Utrecht het 
provinciaal bestuur over Hagestein. 
Sinds de bisschop in 1405 gezworen 

Route van de optische telegraaf van Chappe 
door Nederland 

had dat Hagestein tot het Sticht 
(Utrecht) behoorde, was dit zo 
gebleven. Koning Willem I bepaalde bij 
wet van 27 april 1820 (staatsblad nr 
13) uitdrukkelijk...zoo dat de landen, 
ten noorden van de rivier (de Lek) 
gelegen, blijven aan Utrecht, en die aan 
de zuidzijde (Hagestein daaronder 
begrepen) komen en blijven aan 
Holland". 
Tot de restauratie van 1977 heeft het 
afgeplatte dak de toren van Hagestein 
gedekt. Ter afronding van die 
restauratie heeft de klok van Butendiic 
gezelschap gekregen van een 
mechanisch klokkenspel. Vijfentwintig 
klokken, door de Nederlandse 
Klokkengieterij Eijsbouts te Asten 
gegoten, strooien met de regelmaat 
van de klok melodietjes over 
Hagestein uit. 
In het verleden werd aan klokken wel 
de naam van een heilige gegeven. De 
klokken van dit spel dragen de namen 
van de echtgenotes van de toenmalige 
Hagesteinse gemeentebestuurders. 
De grootste klok draagt de namen van 
de burgemeester en de gemeente
raadsleden. 

De Stuw 

Voor de Hagesteiners en de andere 
Vijfheerenlanders is de zorg voor 
droge voeten een belangrijke zaak. 
Voor een landsbestuur gaat de zorg 
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Gemeentebestuur van Hagestein, 1977, met 
respectievelijke echtgenotes en moeder, die 
hun voornamen leenden aan de negen 
grootste klokken 
Hagestein, Gemeentearchief 

verder dan de grenzen van Hagestein 
en de Vijfheerenlanden. Ook andere 
gebieden dienen zo weinig mogelijk 
overlast en zo veel mogelijk nut van 
het rivierwater te hebben. Een middel 
om dit te bereiken is de stuw die sinds 
1958 het gezicht bepaalt van 
Hagestein aan de Lek. 

De stuwen12 bij Driel, Amerongen en 
Hagestein zorgen er gezamenlijk voor 
dat de IJssel, de Neder Rijn en de Lek 
zo goed mogelijk bevaarbaar blijven, 
geen overstromingen veroorzaken, 
verzilting tegen wordt gegaan en de 

drinkwatervoorziening op peil kan 
blijven. De oorspronkelijke gril l ige loop 
van deze rivieren bestaat niet meer; de 
zogenaamde Rijnkanalisatie heeft een 
en ander recht getrokken. 
Klagen over de Rijn en de Lek als bron 
van vervuiling en overstroming is niet 
iets van vandaag of gisteren. Reeds in 
het midden van de 18de eeuw werd er 
geklaagd. Als de Fransen eenmaal 
vaste voet hebben in ons land wordt in 
1798 de Rijkswaterstaat opgericht. De 
eerste opdracht is het voorkomen van 
overstromingen. De verbetering van 
doorstroming van de rivieren en het 
verhogen en versterken van de dijken 
wordt aangepakt. Plannen voor 
kanalisatie van de Rijn worden in de 
eerste helft van de 19de eeuw 
opgesteld. Uitvoering daarvan heeft 
echter tot in onze tijd op zich laten 
wachten. In de tussentijd is er wel 
regelmatig gewerkt aan de verbetering 
van de Rijn en de andere vaarwegen. 
Kanalisatie van de Neder Rijn en de 
Lek is een vervolg hierop en v o r m t - in 
samenhang met de Deltawerken - in 
feite de start voor een nieuwe periode 
van waterbeheer in Nederland. 
Om de kanalisatie van de Neder Rijn 
en de Lek mogelijk te maken, zijn drie 
stuw- en sluiscomplexen gebouwd. Het 
complex bij Driel, voltooid in 1970; het 
complex bij Amerongen, voltooid in 
1966 en het oudste complex bij 
Hagestein dat in 1958 klaar kwam. 

Stuw bij Hagestein met "geopend vizier" Stuw bij Hagestein 
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ledere stuw heeft een eigen specifieke 
taak. Driel zorgt voor voldoende water 
in de IJssel; Amerogen houdt het water 
in de rivier tussen Driel en Amerongen 
op peil. Het complex bij Hagestein 
houdt het rivierpeil in het gedeelte 
Amerongen-Hagestein en daardoor in 
een gedeelte van het Amsterdam-
Rijnkanaal in stand. 
De drie stuw- en sluiscomplexen zijn in 
afmeting en uitvoering vrijwel identiek. 
Omdat bij de stuw van Hagestein het 
verval (hoogteverschil tussen twee 
riviergedeelten) gebruikt kan worden 
voor winning van elektrische energie, 
moesten de maten van deze stuw daar 
aan worden aangepast. In de 
middenpeiler is een (hevel)turbine 
opgesteld. Een systeem van buizen en 
kleppen zorgt dat het water langs de 
schroef kan stromen. De schroef staat 

in verbinding met een dynamo. Het 
vermogen van de turbine bedraagt zes 
miljoen kilowattuur per jaar; genoeg 
om een stad als Arnhem te voorzien 
van straat- en huisverlichting. De bouw 
van deze "witte steenkoolcentrale" 
was een proef. Tot 1 974 is stroom 
geleverd aan de Utrechtse 
elektriciteitsmaatschappij Pegus; 
sindsdien staat deze installatie echter 
stil. Problemen met een kontinue 
levering van stroom, noodzakelijk, 
kostbare reparaties, bezuinigingen op 
de ministeries en een schijnbaar 
onuitputtelijke aardgasvoorraad, lieten 
dit experiment aan de grond lopen. 
Recente herwaardering van andere 
energiebronnen dan aardgas hebben 
er toe geleid dat thans onderzocht 
wordt om de Hagesteinse 
elektriciteitsbron weer nieuw leven in 
te blazen. 

Boerderij Dorpsstraat 46 te Hagestein, circa 
1950, voor de herbouw. Tekening door 
onbekende kunstenaar 

Hagestein, partikulier bezit 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Het kollosale bouwwerk in de Lek 
bestaat uit twee delen. Een stuw, 
gevormd door twee landhoofden en 
een middenpeiler waartussen vizier-
schuiven, en een sluis waar het 
scheepvaartverkeer gebruik van kan 
maken als de vizierschuiven gesloten 
zijn. 
De Hagesteinse stuw heeft een 
middenpeiler met een breedte van 
veertien, en een lengte van 
achtenzestig meter. Een vizierschuif 
meet ongeveer vijftig meter. De naam 
"vizierschuif" is overigens ontleend 
aan de vorm, die doet denken aan de 
oogvizierklep van een oude 
ridderhelm. De landhoofden dragen 
evenals de middenpeiler ook een 
betonboog met hefinrichting en een 
machinekamer op bijna 31 meter 
hoogte. Bij de hoogste waterstand 
biedt de geheven schuif nog een vrije 
doorvaarthoogte van ruim negen 
meter, over een breedte van 
achtendertig meter. In een jaar met 
een gemiddelde waterafvoer, zal de 
stuw ongeveer drie maanden geheel 
en zes maanden gedeelteli jk gesloten 
zijn. In de resterende drie maanden zal 
het water zo hoog staan dat niet 
gestuwd hoeft te worden. 
De sluis met een lengte van 

honderdtwaalf meter en een breedte 
van achttien meter, door puntdeuren 
eventueel in te korten tot een lengte 
van negentig meter kompleteren het 
complex. Kortom een gigantisch 
twintigste eeuws bouwwerk, dat met 
z'n kosten van veertig miljoen wel een 
erg overtreffende trap lijkt bij het in 
1546 voor minder dan 2800 karolus 
guldens gebouwde Huis van 
Hagestein. Deze laatste bleef in 
funktie tot de afbraak in 185512 , de 
betonkolos in de Lek zal nog moeten 
bewijzen voor eeuwen te zijn 
gebouwd. 

Tot slot 

Niet ver van de stuw is binnendijks 
een forse plas ontstaan doordat zand 
nodig was voor de aanleg van de 
nieuwe rijksweg A27. Een 
zandafgraving in de polder De Nes die 
voor het jaar 1 200 met zoveel energie 
ontgonnen werd. Het lijkt het 
terugdraaien van de klok. Land wordt 
weer water, en op dit water gaan 
planken met een zeiltje, en staan 
voeten die weer nat worden ... 

J.M.M. Ruijter 

i 

Het Kasteel te Hagestein, tekening door R. 
Roghman, begin 18de eeuw 

Amsterdam, Rijksprentenkabinet 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 
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Een overzicht 

In het verleden zijn vaak bijzonder 
aardige overzichten geschreven over 
de historie van Hagestein. De 
historische juistheid en 
betrouwbaarheid zijn niet altijd om 
over te roemen. Nader onderzoek in 
de loop van de jaren hebben nieuwe 
feiten en omstandigheden aan het licht 
gebracht. Een van de betere 
overzichten is in 1844 gepubliceerd in 
Aardrijkskundig Woordenboek der 
Nederlanden bijeengebragt door A J. 

van der Aa, onder medewerking van 
eenige Vaderlandsche Geleerden, 
uitgegeven te Gorinchem bij Jacobus 
Noorduyn. In het vijfde deel wordt 
Hagestein beschreven. Ter afsluiting 
van deze bundel laten we ter leering 
ende vermaeck hier de tekst integraal 
volgen. Let wel, geachte lezer, de 
twintigste eeuwse geschiedschrijving 
staat op de vorige bladzijden, hier 
vangt een deel negentiende eeuwse 
aardigheden aan. 

De redactie. 
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r U A G. » 

Den S5 September 177J5 bad in de nabybcid van deze plant, ce« 
gevecht tusschcn de Xedcrlandaebe jagers e» de eproerif« Neger» plaats, 
waarin van de laatste» een groot getal sneuvelde, en bel grooUte Be
deel te van den door heu geroofüeu buit hernomen werd. Denzelfoen 
dag poogde «en ander gedeelte der jtnuiteliogen »ich meester l« maken 
wan het kruidmagazya op Hvowzosca, hetwelk voor ben geen kwaad 
ontwerp was. Z{j hadden daartoe het S|}drfip uitgekozen , dat i e 
jagers bezig waren met eene andere bende te vervolgen; doch *|j wer
den door een klein getal gewapende sLa?en terug gedreven, één van 
welke , tot de plant, Timolibo beboorende, een gewapend rauileling 
gevangen nam, en vervolgens hunne legerplaats achter de pUntaadjc 
aan zynen meester ontdekte. , 

HAGENHORST , geh. in de JfeyVry tan U UtrUgttAouk, kw. 
Oisterwijk, Zie H*»«ao»«l. - ' » - -. 

1IAGENBR0EK, een der drie uitgestrekte gensecne weiden der stad 
Kampen, in Zalland, pro». Overißml, waarop «iet alleen de Groot-
burgers , maar ook de Buitcuburgcr» regt hebben , mogende ieder daarop, 
weiden, twee kocijen , een kalf «n twee ruinen, ... - » 

HAGENSDORP (OUD-), have«, in P o f t r n W » , pro«. Ottrmitlr 

arr. en b | u. N. N. W. van Zmolle, kant. , gei«, m in de »tad Vü-
lenkoren. . , 

Des« have*. ïwslaat eene oppervlakte van 80 f. r. 70 T. «ML,<DIM 
wordt thans in eigendon) bezeten door den Heer EaaasTO» G W B U B Baron 
VAK MiBDtciiTM» woonachtig te Diepenveen, op den h u i « Frieswtyk. 

HAGENVELD, buit. in Kemtmerhnd, pro». iïeord-HolLind Mie 
HAGEVUD. . , , . . . . . . 

. HAGENVOORDE, havez. in Zalland, prev» Octrijuel, arr . eo 
3 u. K. van Deetnler , kant. en ä u . W . ten 3L, van Mmalte t gein. 
en { o, N. O . van M ' i j h t , . . . . . . 

Deze have«., waarvan het hui* in .1806 ^gesloopt j i eo de bezitter 
deel heeft asn de collatie voor de kerk van W p e , bestaat niet de 
daartoe behoorende gronden , eene oppervlakte van 80 bund, e» wordt 
thans in eigendom h««tcn door den lieer J . A» G. Baron »i Va» VM 
S r u r a i i i . VA» Hi6E»ïooRDZ. , » ' .•• i -

HAGESTEIN, gem., voorheen tot het Picirrlvariitr der prov, 
Utrecht behoord hebbende, than* prov. Zuid-Holland, arr . ttorm-
chem, kant. Fianen (3 m, k., 10 k, d,, 4 s. d . )} palende N. m 
O. aan de Lek , Z. O. aan Everdingen , Z . aan Ticnboven ea Via-
nen , W. aan Vinnen. 

Deze gem. l>estaat uit de navolgende polder» : G r o e t e - B a g e n , 
M i d d e l w a a r d , O v e r h e e v e o , de X e » , K e d c r h a e r « n , de Ble 
z e n , . d e n - E n g , bet M a f i t co G o u w e n e » } bevat bet d. ï l a g e -
s t e i n en eenige verstrooid liggende huizen, *o beslaat , volgen« het 
kadaster, eene oppervlakte tan 1073 bund. 5«> * . ». 43 ar. e l l , waar
onder 1008 bund. 16 v. r . 89 v . d l . scbotbaar land. Een *èlt er 
101 li-, bewoond door 1 2 ! billiges., uitmakende eene bevolking van 
ongeveer 680 inw., die meest bun bestaan vinden in den landbouw eu 
de veeteelt. :• ... ..... : 

D» Herr . , die hier SiO is getal z i jn , maken eene gem, u i t , welke 
tot de Mass, van €omJa » ring van.fVanr», behoort. De écr i te , die 
ia 'deze gem. lif.t lerraarasiilti heeft waargenomen, is geweest Ckmta 
\m HATTZ», d«e in het jaar Vù'J9 naar Gitlaarsboek vertrol . Het be
roep geschiedt door den kerkcraad , onder approbatie van lleerer Bur
gemeester e» Wethouders der stad Dordrecht, aan welke stad deze 

73 



90 » A G . 

t 

C 

heerttjlfeeid tl.ani hehmrl. In het j iae 1 7 « it bffrepea., M dt» ttesr 
vm HJKUIUK geen regt had ' tot het beroepen Tan ecoen Predikant, 
doch , wanneer T O « weinige j a r en , hierover op »îeow geschil gereisai 
w a j , it goed geVaode»,. den kerkeraad het regt der beroeping, doeft. 
der. lieer dat van goed- en afkeuring, to« te kennen ; sou dat bij tel
l e » ! de vrijheid had den beroepenen Predikant, fel tweemalen t o e , t e 
verwerpen , doch «ft bij het ten tkrderaule doet, daar?au aan Beeren-
Gedeputeerde Staten retfenen- moet geven. > • 

We H. K., »an »elke me» #r ruim 100 aantreft , fcehourea tot de 
stat, van Fimm, — Me» heeft to drie gein. ééne onlang» aienwge-
bouwd« echoot. . •• t 

De gein. H*«mcis l» «ent beer t , di# ooi wel het LATO-TM-HAC»» 
svBït genoemd wordt. Het is. ook een der aoogeaaanide fijf-fhtrtu-
Lemdem , tuMthcn de« Dief- en Sonweud|k. Met dijk-collegte of 
heemraadschap M eerst «Bet dat van Yianen t n Iverdineen verètnigd, 
waarmede liet de besturing over liet waterschap »ait de Zedertk heeft, 
ea tevens daarmede » in 1284 , in nader verband getreden met nog-
twee anderen, namelijk » dat vas Arkel èo**n «f« # # » t e t , e » 
»ar» Ttt-Letit of ùttriûm, »elke te taaien de lieleering hebben 
OVœ de d p « t » , d » ia den fiiag der Fijf-ffmnn-laadta liggen, In
middels beeft dase samenvoeging en verbinding, een en auderinaaï 
aanleiding gegeven, tot oneenigbeden tasschen de provincie« Holland 
en Utrecht, omtrent bet meeste ont dier vijf landen e n , eindelijk, 
nadat die vât* Hi tuviur aanhoudend bleveOL weigeren,, hun aandeel te 
dragen in d« kosten va» 'eeaige nieuws .veofmetant, tot afdamraing 
van ditdistrikt. De heerl. HASESTM was^ waarschynlijk^ oudtijdàmede 
eea deel va» het graafschap Teâttrhaat, m dat behooreritle aan de 
Utreebtserte Bisschoppen. Later werd rij te leen gehouden van de Heeren 
van Ciiyk , en wel door zekeren J*,i TAS mat Gnoe. Dima d o e l t « , 
Haaatrrr, trotrwdt met H u i i i i i VA* se L e i , na wie«» dood Heer Wmie« 
v » I>CTiis*oui!j8 , broeder van JAS VA« os L M . , en Heer ten Oml€r~ 
Jumt, door koop en enderpanélossing, Heer van BISESTMS is geworden, 
Deie droeg vervolgens de heerlijkheid aan den Leenheer, W t u i s I I I , 
Graaf mm Holland, van wien ook MASKSIEï BI* (of VAS) BES Ctaua, 
di« reeds gehouden had , o p , te* behoeve fan Orro, Heer rna Jf 
pmntn, en Hete*? Scatsea, lieer mm Cuknhotg» Bete Evit.nr S c a n t « t 

bad ook in het jaar 1531 , t e »amen met 2 * u w VA* T u n e » , verlet-
brfeve» van iene heerlijkheid van Graaf Wtoiair verkregen, en W i n 
i i » VAS DmvtsvoosBK wa» inet H i n w i s , dochter va» Z W I B M , getrouwd. 
De heerlijkheid H W S T I M »as toen veei uitgestrekter f da« nader» 
band , en werd tussche» dfcn Heer va» Cfemaea« «« Orro* »AS Ä a * « , 
Heer«»« Jiperen, in dier voege, verdeeld , dat da eerst« E v e r d i n g e n 
t» H o n t w i j k , en de laatste het H u i ä - t e . U a g e » t e t n , Gaspernen*-
w e e r d » e» het W a a l voor sieh behield, «n J a » r » v e i d ouder he» 
beide puieen bleef. Bik ontving rijn aandeel te fee» van den Graaf 
v«n Holfand. De- dochter van OTT», Heer ma .Jsperem t verkocht at-
derhand het H n i » - t * - H a g e s t e i n , G a s p a r n e n w e e r d « e« J » a r » -
veld a»n JAM XIII » Heer ra» Jrktl, deie liet de heerlijkheid na aan 
ütjnen ïoon OTTO , en deie wederom aan rijnen M»ö« JAM XIV. Aan 
deaien laatsten hadden Rertof âiBBtc»r v*« B I U E ï B « , Graaf ra» Hollandf 

en üijo soon W I M « , Graaf vam Oostirvant, naderhand êtn «esden 
Graaf ton Holland v«n dïen naam, den oorlojj aangezegd', terwijl 
h | teven* de Stichtenaren tot vijanden had. Hierom werd onder 
anderen, op den 23 J o n ^ van het jaar 1401, . door ' A m s u r r en 
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Wri tes aan de stâfl Ütrsettt beloofd , 'flat «de Bt.sA<JT> de hoogt en b g e 
heerlijkheid van flén Linde * w der Lede (of Leerdam) hebben en be
houden tonde , sismele Ie hoop» en l a « fte> en r«o i e » 
L*TSDE-viit-ll»GWTBt!i Ä »aB Haasi recht ; «itts d*i brj ten opzïgie der 
l»ec laatstgenoemde met feven stolen zwoer , dal zij tnel i.;-t aan 

'- het Slicht behoorde, liet flot te H*6MTW* weré, na i t s langdurig 
en zwaar belejj, door "Heftog W I L L I » vermeesterd en verbrand (1) , en 
Eeerstein, door FïEBERIE VAS B t « u « j t n , dtw eeo en vi j f t igen 
Bisschop van Utrecht , ïn liet jaar 1ï08 , Ingenomen. Waarna de Bis
schop, oen S6 December van di t jaar . met »even rn meer der aanzienlijk -
ste »' -eeslelijken plegllg ««'»o»* , dat de l»«gr heerlijkheid van 
H a a s t r e c h t , en de hooge en lage heerlijkheid van H A M S T « * , hem , 
en de Ulrcchtsche kerk toekwamen. ' Sedert h B i e t s t M eenigen tijd 
aan den Utreehtschen Bisschop gebleven. tot dat l e r tog JAS tjft 
BEHEBE« deze heerlijkheid , ïn het jaar 1419, door freuw JACMA VAK 
BEIJIKFH e:, haren man Berin,-; J u i u P.iu»i*i> , bij den vrrrlc van 
Woudricheiii aan zich 'deed afstaan. Kort daarna n a « hfj ie in , 
"de Bisschop eischtc ie wel we&Vr terag ,* doch -»ruchteloos, tot da t 
eindelijk jn het jaar 1322 df 1433, iusscb.cn tarn eo den Hertog de 
vrede pétrolier, werd: althans het blijkt, dat te bet jaar 142», dei« 
heerlijkheid weder aan het Sticht Behoorde. Het drosambt vmo Hà-
GESTE.K werd, in l e t jaar « 8 9 , door B iv« TAï Öoe«ras t l » te fflf 
en vijftinsten Bisschop van Utrecht , verpand aast Rmiwcï TM B i ï r t -
BODE, die, ïn liet jaar 1 4 6 3 , zijn regt afstond aan zijnen bastaardzoon 
WALHAVE, en deie droeg het ïn 1485 , wederom «p aan " J O M I , Heef 
ra» Egtnoni en Baar. Deze Stadhouder «van Holland, en Gunsleïing 
van Keizer HumiuA**', was een aebterklerazoon van JA» v i s A S K » , 
wien de lieerlïjkbeid ïn liet ' jaar 1408 »»toornen w a s , dns rekende 
Lij Bet land Tan HASESTEIS als zijn vaderlijk erfgoed, en deed aan
zoek, bQ ' Bisschop DAWB VA* Botmseirerf en de S t a t e n , om tiet «Is 
leenheer te mogen bekomen, gelijk hem ook de fehecle heerlijkheid, 
met het dagelijks geregt, en toet de kommt«"« of Vvehng der 
hooge heerlijkheid, op dea W Maart 1484; wen! «; n , «ft 
hij daarin, door FKEBEEIK V U BAMU, deo zes en vïjftipten Bisschop 
van Utrecht, den 4 November ' 1801 , bevestigd. ' Omtrent acht jaren 
hierna, ' in 'Augustus 1800, heeft dezelfde H e e r , ' l i e 'in tiet pa r I486 
Graaf van Eginond geworden was, deze heerlijkheid en al hare reg
ten , aan de beide kapittelen van den Burn en Oud-Munster te u t r e c h t , 
afgestaan voor Ie som van i r ie duizend vief ftuiiderd jolde«. Ter 
begeerte dezer kapittelen liet Bisschop F w t u i zich be legen , o m , 
met toestemming «1er'àverige' kapittel-a, tiet tand va» HAOESTH* tu t 
een vrïj , edel en eigen goed te malen ; Bet alf dusdanig, etitbeve* 
van alle ïeenroeriglteid , aan de twee kapittelen over te geven, en 
han daarenboven nog de lieveling en commissie der boc-gr heerlijkheid 
op te dragen , die zij , telkens als bel Sticht eeneo nieuwen Bisschop 
kreet» , opnieuw zoudeó Verïoéler; , doch'"kosteloo* ontvangen, »onder 
flat'Bun Alt zoude mogéh geweigerd worden.' Alias hebben zij', ver
volgens , die beveling bekomen, zoo 'van de Bisschoppen Fines VAJT 
Bocticevo« en lltiimm tm Btztues , als van Keizer KAMS, V ca Kontag 

£^H;ü|te' zi^eh m a:. ;-.x y-msmg al Ulm, p*s«ü^A êe U e U* 6é*£ i ï»« t a lu #-« 
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Imst ÎI . Doch na i e »rij« tlaafcsregenng «pu xy ongemoeid in hel 
heut vaafcet booge regtopbted gelaten „ xoisder bet van Je Stalen der 

f rOTincie terïoebt te bebbeo.' tangen lijd lijn gemelde kapittelen in 
et beiit d e w heerlijkheid gebleven. Zij veriochtea daardoor TryhcîJ 

van de lasten tau de jaren 1511 en 1SJ2 en"' verkregen tan f euer 
RiBEuV, m het jaar 1333, vrijheid van hut hui-gvid. Zij ver-
lef rul«!, ia bet jaar 1 5 9 3 , zekere» Hssait B B T C M * » * t voor de« tijd 
»an ses «eken , vr|j geleide, Ja «elft. schold hun Drossaard, in het 
jaar 1533 , «it hiinaen naam, it straf na» eenen mr.nsfag i ,»yt. 
In 1331 werd hun , door den Keizer, toegelaten, dat de Drost jijae ge
wogenen aan de Vaart in bewaring tnogt stel" 
htm door bet Uof nogmaals hetzelfde, voor & 

rt sei len. Naderhand , ia 1338 , i» 
ea lijd van twee ja ren , toege-

of in Je •laan , dat lij , „ hunne gevangenen, of u» de Vaart 
Had Dtrecht , op Vredcnrnirg, mogScn brengen en weder naar H.ISüSTEUI 
toeren. Eindelijk, nadat de twee kapittelen deze heerlijkheid ruim 
anderhalve eeuw bezeten, hadden ," hebben ïij die met de bonge, la™ 
en Biiddttluara reglspleging ; l e t regt van de jagt daarin j , het t » t 
van voor- of na loop, om al de landen en'aanwassen , «Be daar bii 
verkocht werden , fcnnea veertien dagen Ie naa ien ; het ju* palnma-
lus, om een Predikant, Voorlezer, "Koster en Schoolmeester C« »teilen, 
voor zoo veel zy-, verkoopers, daartoe geregtigd waren; i e l steilen 
»an eenen Dn.rasj.ird , üylgraaf, en Schout ; tan eenen Hoogheemraad 
in het dijlkollegie van den ring der Fïjfleerem-Landen ; van IM* gerest 
bestaande in M » Schepenen, van eenen becretarïs, Gcn'gUtlwde, S h u t 
ter t twee lage Heemraden en Molenraecster ; met het huis of slot va* 
Hagesteinr, de vîsscherîj îo de grachten » m 'm ie rivier <Ie L e k , MM» ver 
de booge lieerl, van Dziiurziii strekt, en zoo verköopers daartoe geregti'nl 
ware« j. het V e e r , genaamd bet Oud» ly k e r f e e r , era Terne hei'. 
andere eigendommen en geregUgheden , verkocht aan GEOSSS FREBEIU* f 

Vorst M I Walimà, Umi mm Cu/eitïbfj», Veldmaarschalk de? Vercenigde 
Nederlanden. Naderhand is deze looge heerlijkheid gekomen aan den 
Heer Faasiaj«. H E ï S ü S S fa» Z C I D W I « , Heer van Liste e» de Veen,.die 
baar in het jaar 1123 bezat. Sa hem 'is er da*Heer SitvBsita H E M -
• * M , Heer mm Zmdwtjk bezitter van geweest. In het jaar 175$. 'm 
ïij een eigendom jjew-.nlen van Jen Heer I r . Loos Taie BE JLmzz 
Heer mm Nitkwsp f die haar by zijn testatneut aan de stad Dordrecht 
beeft gemaakt} terwijl {iel helieer daarvan aan de weesïamer ran Am
sterdam verbleven ia tot 27 January J 8 l ä ( toen »y bij 'act« va» 
vereffening aan de stad Dordrecht is . overgegaan", die daarover tot 
Rentmeester hebben aangesteld de Heer OAJUIE» te Viane». Tot des« 
heerlijkheid behoorde eertijds veel meer dan than», geiijk. uit hars 

Eesehiedenis blijkt. Onder anderen behoorden daartoe de dorpen Goil-
erdingett en Everdingen , welke later aan ïtet graafschap Cttkoborg 

zy"n gekomen. 
Het is zeker, dat het i . HMESTHü eertijd» eene s t ad , eo reed» zeer 

•roeg bekend geweest is. Het werd veelal roet den naam t a n G M ï S B -
M , G M T * ! « , G is f i s i ï «f üi»f*isHWEiiDï genoemd, ea ia een hand
schrift der Utrerhtsehe kerk, leest men; H*6isTBt.t, anders'GZSMBOB. 
Men vindt aengeteekend, dat ïij, met het slot HiMSti i», doar OTT« 
V*T ABSEI., bet eerst met muren en grachten omgeven b . Zij heeft 
doorgaat« dexelfde Heeren en lotgevallen gehad „ als het slot en de 
heerlijkheid van H*- s i m t » . De stadsgracht nog te «en in het jaar 
1SS2, en de vesten werden nog in het jaar 1614 vermeld. Tbant 
ia bet niet meer A n cc» groot dorp » letwelk 4 | u. Nf. N. W. t a a 
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a. "W, ten T.. tan Vîanen ligt. Er ligt liter e«> 
rivier ds L A , het O u d * î | j k e r v e t f , .en ia de 

Gorîncbem, en 
goeâ veer over 
wandeling het A t i« îy k e r v e e r .genoemd , tegenover net IHrechtscoé 
d. Waal veel gebruikt worfende door diegenen, welke »leb "ran € « -
lenborg en andere plaatsen naar Utrecht begeven,. t 

Men vindt dal SCIT»E«T , een der mrdgezrllen i»n WILMIAOIID , 
in bet ' laatst der zegende eeuw ook'Ijler een« 'kerk beeft ïagewfji. 
Deze is langen tijd cene aanzienlijke parochiekerk geneert» » e t die 
van Erträingtn vereenigd, en door twee Priesters bediend Do 
redaftbtenis der kerkwijding plagt van oudsher op den feestdag van 
bet Heilige Sacrament gehouden te «orden, %-w kerk M l ook eer
tijds de Moederkerk van die van Tïanen, en met de kapel aldaar 
vereenigd, tot dat 4> , in bet jaar 1433 , daarvan afgeseheiden werd. 
Voor weinige jaren was daarvan nog hel koor en de toren over. Thans 
zijn die" weffcruimä, en vervangen door ern nteuw kerkje et» to ren , 
met eene lage spits gedekt. In het jaar 1850 beeft men er «en orgel 
in de kerk geplaatst, tot welks bekostiging de gemeente ook ruim heeft 

bijgedragen. * . » . • 
Het -wapen dezer gem. is van zilver, met cene rood« gelande balk, 

beladen met een borisonlaal liggende balk. 
• HAGESTBIN (KASTEEL-VAN-), l a s t . , voorheen in bet Nederlwar-

lier der prov. utrecht, thans prov. Zuid-Uni land, arr. en 4 ' B. N.K.W.. 
Tan Gnrinrhem, kant. en } ï i . 'W. ten Z. van Viamn , g«n . en 8 milt, 
!t. "W. van ïliiyesiein. 

In de dertiende eeuw schijnt bet den Graaf ^A» GEIBJ» , door Gtw-
SERT err BEK GonEte leen te zijn opgedragen. * Naderhand k bet "vasn 
Holland te leen gebonden, en door Heer Witts« vus DBIVISVOOBBS, 
daaraan liet eerst < ;.. Welke Heeren bet vervolgen* gehad 
hebben, blijkt £eamg uit de opvolging, die w|j bij de becrl. zelve 
bebben gegeven. De Slotvoogd Henaii deed, in het jaar 1331 , de 
Stichlscben veel overlast ; doch werf welhaast door den Bisschop, 
met hulp van WltlMS I I I , Graaf »a» Hotland, tot reden gebragt, 
en bet land van Hagestein vrerd bij ieît gelegenheid alomrae plat ge
brand. Het slot werf weder opgebouwd, en Boor OTTO V U AKKII , in 
in het jaar 1360 , met muren en grachten omringd. In bet jaar 1405 
werd h e t , roet de stad , ingesloten , veroverd en geslecht door Hertog 
W I L K M , Graaf van Holland, ten beboeve t an den Vu -,n utrecht . 
t n de jaren 1S02 en 1810 beeft er nog geen veroîetiwd slot bestaan, ja 
zelfs nog niet in 1831 en 1838. Naderhand is er weder een jnieuw ge» 
bouw gesticht, en door de kapittels van den Bom en Ond-Mookter, ia 
bel jaar 1074 , mede verkocht aan den Vortl van Waldek, tuet lijn 
voorburg, bof, boomgaarden , singels en landen , groot omirent vier 
'morgen {3 bund. 25 v. r. 14 v. ell.). Thans -behoort bet aan de beert, 
en is nog een vrij goed geitouw, staande in ecae ruime gracht , e» 
omringd van veel geboomte. 

flAGEVELD, buit. in bet balj. van Brtéeroie, prov. 'Woord-TI'ol-
lanit, arr. en 1 1 . N. -vaa Haarlem, l a n t . en l a . E. Tan -Bever» 
trijk, gem. en 18 min. E, van Fehm. 

Op dew buit., welke eest oppervlakte beslaat van 9 b o n i . 8 v, r . 
83 v. ell., is eene Oiiderafdeeliiig van liet R. K Seminarium, te Wmr» 
•mnni. gevestigd , welke onder bet bestuur staat van eenen Directeur ea 
drie Provisoren; terwyl aldaar door eenen Regent , eeaea Profes
sor en vier Preceptor«) onderwijs gegeven worft aan tachtig leer
lingen. 
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Wij feliciteren Hagestein 
met het bezit van 600 jaar 
stadsrechten. 

Ons bedrijf is minder oud, 
maar kan niettemin bogen 
op meer dan 50 jaar ervaring 
in het stofferen van klassieke 
en moderne zitmeubelen. 
Vraag vrijblijvend 
prijsopgave. 

1)e Sloclanaakcv. 
Al was't Min Goud, Hel breekt als Hout 

'De Stoel van sachticjheid e\t rust 
Sfacif m het cwia huis des Heeren, 

lA)or haar, die op Cemack belust, 
Met hun Gemoed by God verkeeren : 

Hoe sacht een aardse Seetel hy., 
Hij breekt ko laatste en qaad voorbij. 

Ambachtelijke meubelstoffeerderij 

EGBERT KOENHEIM 
Li jsterbesstraat1-4131 AN Vianen-Telefoon: 03473-71 247. 

79 



TAXIBEDRIJF 

WINGELAAR BV 
Voorstraat 105 - Vianen - Telefoon 71410 

Speciaal ingericht voor 

TAXI TROUWERIJEN BEGRAFENISSEN 
GROEPS+ ROLSTOELVERVOER 

P. DIK 
Schilderijen restaurator 

Naarderstraat 59 - 1251 BA Laren (N.H.) - Tel. 02153-13357 
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Het belangrijkste verschil zit al in 
het karakter. 
Want Rabobanken zijn coöperatieve 
banken. Zeg maar belangen
gemeenschappen. Van begin af 
aan toegespitst op het dienen en 
behartigen van de belangen van 
partikulier en zakenman. Op een 
persoonlijke, betrokken manier. 

Daarom ook zijn we zo dicht 
mogelijk bij de klant gaan zitten. 
Overal verspreid, door stad en land. 
Gemakkelijk binnen bereik voor 
iedereen. Mede waardoor we één 
van Nederlands grootste banken 
zijn geworden. Met vele miljoenen 
klanten. 

Rabobank Q 
KANTOREN: 

Vianen: 
Voorstraat 65, tel. 03473-71261 
Winkelcentrum „De Hagen", 
tel. 03473-71261 

Winkelcentrum „Monnikenhof", 
tel. 03473-71261 

Geld en Goede Raad 

Lexmond, Kortenhoevenseweg 36, 
telefoon 03474-1541 

Hagestein, Dorpsstraat 32, 
telefoon 03472-1714 

Everdingen, Gr. Huibertlaan 7, 
telefoon 03472-1496 

Hei en Boeicop, zitting in 
Groene Kruisgebouw. 

Telex voor alle kantoren 40721 
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Patriciërshuis Vianen 
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Koninklijk Aannemersbedrijf Woudenberg-Ameidebv 
Voorstraat 7 - Postbus 3 - Ameide - Telefoon 01836 - 1641* 


