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Ereleden 

In 1976 werden de heren E.E. van der Voo, H. Schippers, A. de Kok en Dr. CJ. van Doorn wegens hun 
vele verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemd. 

EEN LINSCHOTENS SCHILDERSTUK UIT DE VEERTIENDE EEUW door N. Plomp 

In 1884 kwam het Rijksmuseum te Amsterdam in het bezit van een veertiende eeuws schilderstuk van 
Linschotense oorsprong. Het behoorde tot de nalatenschap van H. van der Lee, genees- en heelmeester 
te Woerden en o.m. lange tijd gemeenteraadslid aldaar. Hij behoorde tot de meest welgestelde inwoners 
(1). Volgens de Woerdense boekhandelaar CJ. van Leeuwen, door wiens bemiddeling Van der Lee's 
schoonzoon JJ. Koning het stuk aan het Rijksmuseum schonk, was het afkomstig uit de hofstede 
Heulestein te Linschoten, die eigendom van Van der Lee was. Nadere gegevens over de herkomst ont
braken. 
Het op hout geschilderde tafereel was reeds diverse malen overgeschilderd, waarbij het onderschrift 
enigszins verminkt was. Na aankomst in het Rijksmuseum werd het gerestaureerd, waarna F.D.O. 
Obreen er een publicatie aan wijdde (2). Ook later is er herhaaldelijk in literatuur aandacht aan be
steed (3). Daarbij zijn zo langzamerhand de veronderstellingen van de ene auteur door de andere als 
zekerheden gepresenteerd, tot in de catalogus van het schilderijenbezit van het Rijksmuseum toe (4). 
Daarom is er reden om eens na te gaan wat er nu eigenlijk over bekend is, temeer omdat inmiddels 
meer genealogische gegevens ter beschikking staan, die het wellicht mogelijk maken een duidelijker 
beeld te geven van de omstandigheden waaronder het stuk is ontstaan. 

De voorstelling 
Op het paneel dat 69 x 142 cm groot is, staan vier leden van de riddermatige familie De Rover van 
Montfoort afgebeeld, die knielen aan de voeten van Maria, gezeten in een stoel met het kind Jezus op 
schoot. Achter de vier heren staat volgens de kunsthistorici Sint Joris, de beschermheer van de ridder
schap, die de achterste van de vier ondersteunt. Dat het vier de Rovers zijn, blijkt uit de wapenschilden 
boven hun hoofden en uit hun wapenrokken met de afbeelding van hun wapenfiguren: drie 
molenijzers. 
Het onderschrift verschaft nadere informatie: „Int jaer ons heeren dusent drie hondert vijf ende 
veertich, op santé cosmas ende damianus dach doe bleven doot op die vriezen bij grave Willem van 
heynegouwen van hollant van zelant ende heer van vrieslant heer Jan van montfoorde heer roeloff van 
montfoorde heer willem van montfoorde met veel hare magen vrienden ende onderhebbenden. 
+ bidt voor haer allen zielen, 
dit is verlicht anno 1608. 
voor de derde maal verlicht 1770". 
Daarmee wordt duidelijk dat het paneel herinnert aan de slag bij Warns op 26 september 1345; een 
zwarte dag in de geschiedenis van de hollandse ridderschap en in het bijzonder van de familie De Rover 
van Montfoort. Een veldtocht tegen de Friezen eindigde daar met de dood van Willem IV, graaf van 
Holland en vele anderen. 
Daaronder waren dus drie leden van het geslacht De Rover, heer Jan van Montfoort, heer Roelof van 
Montfoort, en heer Willem van Montfoort met vele van hun verwanten en ondergeschikten. 
Behalve het onderschrift van het paneel vermeldt ook het necrologium van de abdij van Sint Servaas te 
Utrecht hun overlijden op die dag (5). 
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De identiteit van de gesneuvelden 
Nadat Hendrik de Rover in 1282 definitief de burcht Montfoort ter bewaring van de bisschop had ge
kregen, breidde zijn familie generatie na generatie haar macht over de omgeving van Montfoort uit. 
De belangrijkste rol werd daarbij gespeeld door de burggraven zelf, maar ook de jongere familieleden 
lieten zich niet onbetuigd. 
Hendrik de Rover had twee zonen, Zweder en Roelof. Beiden stonden zij onder sterke Hollandse 
invloed, evenals hun vader had gedaan. 
Zweder, die burggraaf was na zijn vader, huwde een bastaarddochter van graaf Floris de vijfde, en 
Roelof huwde zowel in eerste als in tweede echt een dochter uit een Hollandse riddermatige familie. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Roelof, toen hij omstreeks 1320 het huis Heulestein tussen 
Linschoten en Montfoort bouwde, dat huis opdroeg aan de graaf van Holland, waarmee deze zijn 
leenheer werd (6). 
Ook het huis te Nesse, bij de Graafse brug te Linschoten, was een Hollands leen. Het werd waar
schijnlijk gebouwd door Willem de Rover, een van de drie zonen van burggraaf Zweder (7). 
Twee kastelen bezaten de De Rovers dus binnen de huidige gemeente Linschoten en Snelrewaard. Er 
waren er echter meer: Wulvenhorst waar nu de boerderij Wulverhorst is, Linschoten in het centrum 
van het dorp, aan de huidige Vaartkade NZ, en de waarschijnlijk wat bescheidener stenen huizen De 
Poll en Schurenburg aan de Blindeweg tussen Mastwijk en Reierskop, en een naamloos huis aan de 
Waardsedijk in Snelrewaard (8). 

In de loop van de veertiende en vijftiende eeuw hebben de burggraven de meeste van deze kastelen in 
handen gekregen, waarna zij ze hetzij in achterleen gaven, hetzij afbraken. Dat laatste lot trof Heule-
stein, Wulvenhorst en Linschoten, en mogelijk ook de andere (met uitzondering van Te Nesse) nadat zij 
in de vele oorlogjes van die tijd tot een bouwval waren geworden. Het huis Te Nesse geraakte juist uit 
het bezit van de familie De Rover, toen het na de dood van Zweder de Rover van de Nesse in 1356 aan 
de graaf van Holland als leenheer verviel. Onder meer vanwege de strategische waarde is het nadien 
intact gebleven tot in de achttiende eeuw (9). 
In 1345, het jaar waarin de slag bij Warns plaatsvond, waren de drie belangrijkste leden van de familie 
De Rover ongetwijfeld de jeugdige burggraaf Jan, zijn oudoom Roelof de Rover van Heulestein en zijn 
oom Willem de Rover van de Nesse. 

Burggraaf Jan was in 1333, toen hij nog minderjarig was, zijn jong overleden vader Hendrik de tweede 
opgevolgd. Zijn ooms Willem en Floris en zijn oudoom Roelof waren zijn voogden. Burggraaf Jan was 
een van degenen die sneuvelden in 1345. Hij was gehuwd maar had geen kinderen die hem konden op
volgen, zodat het burggraafschap overging op zijn broer Zweder de tweede. 
Ook de bejaarde Roelof de Rover van Heulestein sneuvelde bij Warns. 
De derde gesneuvelde was Willem de Rover van de Nesse. Willem was, evenals zijn oom Roelof, ridder. 
Zijn echtgenote Catharina zegelde met het wapen van de familie Van Wulven. Ook de naam van een 
van haar zonen. Alfer, duidt erop dat zij uit die familie stamde. 
Mogelijk was zij een zuster van heer Ernst van Wulven, meestal genoemd Ernst van der Horst, ridder, 
de toenmalige bezitter van Wulvenhorst. 

Over de identiteit van de gesneuvelden bestaat geen twijfel. Zij worden bovendien met name genoemd 
in verschillende bronnen die ieder oorspronkelijk zijn. In de eerste plaats het onderschrift op het 
paneel. In de tweede plaats het necrologium van de Sint Servaasabdij te Utrecht, dat op dezelfde dag 
vermeldt: D(ominus) Joannes de Montfort, D. Rodolpho Raptore (= Rover) de Montf. et D. Wilhelmo 
de Montforde, militibus (= ridders) (10). 
In de derde plaats is uit de mond van burggraaf Jan de tweede, die in 1448 in gevangenschap op het 
kasteel te Woerden overleed, destijds opgetekend wat hem bij overlevering van zijn familiegeschiedenis 
bekend was. Burggraaf Jan, die omstreeks 1380 was geboren, verklaarde nog twee mensen te Mont
foort gekend te hebben. Philippus Spiering en Jan Spiering, „die mede bij heer Johan van Montfoort 
waeren. heer Roelof van Montfort, heer Willem van Montfort, heer Henrick van Montfoort, van Hue-
lensteyn in den jaers onses heeren M IIIe XLV op S. Cosmas ende Damianusdach bij Graaf Willem 
van Hollandt, Seelandt ende heer van Vrieslandt verslaghen werden, daer Godt die sielen van hebben 
moet". (11). 
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De vierde persoon 
Deze wat onbeholpen zin noemt ook de naam van de vierde persoon die op het paneel is afgebeeld. 
Hoewel onbekend met deze bron, heeft men in de artikelen die tot nu toe hieraan gewijd zijn wel steeds 
de vierde persoon Hendrik genoemd, doch daarbij beurtelings Hendrik de Rover van de Nesse en 
Hendrik de Rover van Heulestein voor ogen gehad. 
Hendrik de Rover van de Nesse was een van de kinderen van Willem en Catharina. Gesneuveld is hij in 
ieder geval niet bij Warns, want hij overleed omstreeks 1388. Hij was van dezelfde generatie als de 
jeugdige burggraaf Jan, maar wat jonger waarschijnlijk (12). 
Hendrik de Rover van Heulestein was een generatie ouder. Hij was een zoon van de gesneuvelde 
Roelof. Ook Hendrik de Rover van Heulestein, verslagen doch niet gesneuveld, leefde nog na 1345, zij 
het niet lang. Hij erfde zijn vaders bezittingen, maar overleed zelf al omstreeks 1350 à 1360, waarna 
zijn zuster Hadewig hem opvolgde als vrouwe van Heulestein (13). Dat betekent dat Hendrik geen wet
tige kinderen naliet. Was hij gehuwd? Booth, een zeventiende eeuwse Utrechtse geleerde die veel ge
nealogisch onderzoek deed, stelt dat hij de eerste echtgenoot zou zijn geweest van Lutgard van Wul-
venhorst. Lutgard was de oudste dochter, die onder meer het huis Wulvenhorst van haar vader Ernst 
van der Horst erfde. Een duidelijk bewijs voor dit huwelijk noemt Booth echter niet. Er is een akte van 
31 juli 1350 waarin Hendrik de Rover, heer van Heulestein, ridder, voor vijfjaar het gerecht en de 
smalle tiend van Linschoten pacht van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. Deze oorkonde wordt 
meebezegeld door heer Ernst van der Horst, ridder, die door Hendrik zijn „lieven neve" wordt genoemd; 
weliswaar een in die tijd algemeen gebruikte term voor bloedverwantschap, maar zou hij zijn schoon
vader zo aanduiden? (15). Een tweede akte die in dit verband genoemd moet worden dateert uit 1368. 
Gerrit van Polanen, de toenmalige echtgenoot van Vrouwe Lutgard van Wulvenhorst, verklaarde toen 
dat hij geen aanspraak zou maken op bepaalde bezittingen van Hadewig de Rover, die Heulestein van 
haar broer had geërfd. Maar of dat erop duidt dat Gerrit van Polanens echtgenote eerder met Hendrik 
van Heulestein was gehuwd? (15). 
Over deze laatste Hendrik wordt door Booth vermeld dat hij in de slag bij Warns „deerlijk" werd ge
wond. Bovendien kennen we nu de uitspraak van burggraaf Jan de Tweede, die als vierde betrokkene 
bij deze slag noemde „heer Henrick van Montfoort, van Heulesteyn". De overige gegevens over beide 
Hendriks in aanmerking nemende, kan wel worden aangenomen dat inderdaad Hendrik de Rover van 
Heulestein als vierde ridder op het paneel is afgebeeld. 

De omzwervingen van het paneel 
Over de omzwervingen van het paneel is niets met zekerheid bekend. Bij de schenking aan het Rijks
museum werd als overlevering medegedeeld dat het stuk „eertijds op de hofstede Heulesteyn bij 
Linschoten aanwezig was". Obreen heeft daarna in zijn artikel de veronderstelling uitgesproken dat 
het stuk oorspronkelijk geplaatst was op het altaar van Maria in de kerk te Linschoten en dat de 
altaartafel na de reformatie naar Heulestein werd overgeplaatst. Dat was echter niet meer dan een ver
onderstelling, die wat al te gemakkelijk door latere schrijvers voor juist is aangenomen en die bo
vendien moeilijk juist kan zijn, omdat het huis Heulestein toen de reformatie te Linschoten plaats 
vond een ruïne was en er hoogstens zoals nu, een hofstede met die naam kan hebben bestaan. 
Als we in overweging nemen wie het meest in aanmerking kwamen om het paneel te laten maken, dan 
zijn in de eerste plaats de nabestaanden van de gesneuvelden of . . de overlevenden. Hendrik de Rover 
van Heulestein die volgens overlevering „deerlijk gewond" werd bij Warns, en naar wie Sint Joris op 
het paneel beschermend de hand uitstrekt, had zeker reden die gebeurtenis op deze wijze in herinne
ring te houden. Andere mogelijke opdrachtgevers zijn de moeder of de weduwe van de burggraaf, de 
weduwe van de heer van Heulestein of de weduwe van de heer van de Nesse; waarbij we er van uitgaan 
dat de opdracht tot het maken van het stuk niet lang na de gebeurtenissen bij Warns werd gegeven. 
Het tijdstip waarop het stuk werd vervaardigd valt moeilijk vast te stellen. De schattingen door kunst
historici variëren tot nu toe van ongeveer 1365 tot 1390, maar mogelijk kan het tijdstip toch vroeger 
worden gesteld. 
Hoewel er geen aanwijsbaar verband is, doet het paneel sterk denken aan een andere gebeurtenis uit 
het jaar 1345. In oktober van dat jaar kreeg Ernst van Wulvenhorst van de bisschop toestemming een 
kapel te stichten (16). 
Deze kapel in het slot van Ernst werd aan Maria gewijd. De aanleiding tot het stichten van de kapel 
blijkt niet uit de stichtingsakte, doch het is zeer wel mogelijk dat ook deze ridder deelnam aan de slag 
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bij Warns. Wulvenhorst was dan wel evenals Montfoort een bisschoppelijk leen, maar ook Ernst van 
Wulvenhorst onderging de Hollandse invloed. Indien hij heeft deelgenomen aan de strijd heeft hij het 
in ieder geval overleefd, en dat gaf, gezien de zware verliezen, genoeg reden tot dankbaarheid. De 
gedachte is dan het overwegen waard, of ook niet het stuk ter herinnering aan de Montfoortse 
deelname in deze kapel kan zijn geplaatst. Dat zou een reële mogelijkheid zijn indien Hendrik de 
Rover van Heulestein, „de vierde man" inderdaad de eerste echtgenoot van Lutgard van Wulvenhorst 
was. 
Het M aria-altaar van Wulvenhorst werd met toestemming van de bisschop naar de kerk van Mont
foort overgebracht nadat de burggraaf eigenaar van Wulvenhorst was geworden. Het kasteel, waar 
vrouwe Lutgard tot haar overlijden in 1411 had gewoond, was door haar kinderen aan de burggraaf 
verkocht. Omdat het in de oorlogen tussen Holland en het Sticht bouwvallig was geworden, bracht de 
burggraaf de vicarie over en brak het kasteel af (16). Ook Heulestein werd afgebroken. 
Indien we dus de oorspronkelijke plaats van het stuk bij een Maria-altaar willen zoeken, zijn er drie 
voor de hand liggende mogelijkheden: ten eerste dat het, zoals Obreen veronderstelde, geplaatst was op 
of bij het Maria-altaar in de kerk te Linschoten (17); ten tweede dat het dadelijk in de kerk te 
Montfoort werd geplaatst, en ten derde dat het eerst in de slotkapel van Wulvenhorst werd geplaatst en 
vandaar werd overgebracht naar de kerk te Montfoort. 
In beide laatste gevallen zou het tot 1598 in de kerk van Montfoort kunnen zijn gebleven. Toen werd 
het kerkgebouw voor de calvinistische eredienst in gebruik genomen. 
Jonkheer Mr. L.A.M, van Sasse van IJsselt vermeldt in zijn fragmentparenteel van Sweer, bastaard van 
Montfoort, dat Mr. Floris Zas van Weldam, een zeer gefortuneerd inwoner van Montfoort, bij die gele
genheid in 1598 „een prachtig geschilderd altaarstuk" in zijn huis heeft genomen. Het vererfde op zijn 
enige zoon Mr. Henrick Zas van Weldam en daarna op diens dochter Geertruyt, een klopje dat in 
1664 te Amersfoort overleed. Zij liet het na aan een verre neef, van wie het vererfde in de familie De 
Bye, waar het in 1704 in een nalatenschap wordt genoemd (18). Gaat het hier om de memorietafel van 
de vier De Rovers? De schrijver deelde desgevraagd mede dat uit de familieaantekeningen waaruit hij 
putte niet blijkt wat het stuk voorstelde. Wel kan worden gesteld dat Mr. Floris Zas van Weldam 
iemand was die de middelen en de interesse bezat die het mogelijk maken dat hij de initiatiefnemer was 
van de restauratie van het stuk in 1608. De kans bestaat dus dat het inderdaad het paneel ter herinne
ring aan de vier De Rovers was waarover Mr. Floris Zas zich ontfermde. In dat geval wordt het wel zeer 
onwaarschijnlijk dat het nadien nog op Heulestein geweest zou zijn. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat de identiteit van de vier voorgestelde heren van het geslacht 
De Rover nu nagenoeg vaststaat, maar dat er over de oorspronkelijke plaats en de latere omzwer
vingen van het paneel niets met zekerheid te zeggen valt, hoewel er aanwijzingen zijn die aanleiding 
geven tot interessante speculaties. 
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TWEE FRAGMENTEN VERSIERD SIEGBURG-AARDEWERK, UIT LINSCHOTEN EN 
WOERDEN 

door P.C. Beunder. 

Inleiding 
Het Siegburg-aardewerk, als onderdeel van het middeleeuwse steengoed in het Rijnland gefabriceerd, 
waarvan sommige vormen ook wel aangeduid worden als „Jacoba- kannetjes", komt in de vorm van 
grotere en kleinere fragmenten, als bodemvondst regelmatig in onze omgeving voor. 
En dan bedoel ik het min of meer volledig ontwikkelde product; grijswit bakkende klei, zeer hard ge
bakken, overwegend in de langgerekte bekervormige kan met een klein oor, op de overgang van buik 
naar hals. De voet is plat uitgeknepen met vinger- en duimindruksels, de bovenrand glad en niet ge
profileerd. 
Deze aardewerkvorm te dateren in de veertiende eeuw, nog iets doorlopend voor sommige typen tot in 
het begin van de vijftiende eeuw, was vrij algemeen in gebruik. De overblijfselen duiken dan ook links 
en rechts op de middeleeuwse vindplaatsen op. Overwegend overheersen in de kleinere aardewerk
vormen twee,typen: een langgerekt en een iets meer buikig kannetje. Wanneer men een iets groter 
fragment of een volledige vorm nauwkeuriger bekijkt, valt direkt de min of meer grove stijl en ongede
tailleerde afwerking op. Het doet aan als massafabricage en is dat relatief gezien ook geweest. Spe
cifieke versieringen en decoratieve elementen komen op deze aardewerksoorten dan ook vrijwel niet 
voor. 

Vindplaats Linschoten 
Bij de aanvangswerkzaamheden, dat wil zeggen het verwijderen van de vloer van hardstenen zerken en 
het egaliseren van de theatervormige verhogingen in het schip van de dorpskerk in Linschoten, kwam, 
tussen allerlei ceramisch puin, ook een wandfragment Siegburg-aardewerk met aangebracht reliëf-
stempelversiering te voorschijn. 

Vindplaats Woerden 
Hetzelfde was het geval tijdens het uitgraven van de bovengrond (met veel middeleeuws puin) in een 
proefgat voor archeologisch onderzoek in de tuin achter de voormalige pastorie aan de Groenendaal-
straat. 
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