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STADSRECHTEN

Aldus luidt de tekst van de affiche, oproepend om deel te nemen aan de herdenking van het
feit dat op zondag na St. Urbanusdag, 28 mei 1329, iets heeft plaatsgevonden dat voor
Montfoort van uitzonderlijke betekenis is geweest en ook nog steeds is.
Oppervlakkige lezing zou kunnen doen vermoeden dat er reeds in 1179 een nederzetting
bestond waaraan 150 jaar later stadsrechten zijn gegeven. Echter, historisch gezien is er voor
dat vermoeden geen plaats. Er bestaat geen enkele aanwijzing voor dat binnen wat nu het
gebied der gemeente Montfoort is, in 1179 iets aanwezig is geweest dat op de naam nederzetting aanspraak zou hebben kunnen maken.
Degenen die de affichetekst samenstelden (en daarbij kennelijk niet zonder historisch inzicht
handelden), moeten iets anders op het oog hebben gehad en wel dit dat de benaming Montfoort, thans door de feestvierende gemeente gedragen, al 800 jaar bestaande is.
Montfoort 800 jaar
In 1178 overleed de Utrechtse bisschop Godefrid van Rhenen. Hij werd bij de kathedraal
St.-Maarten - - teraardebestellingen binnen kerkgebouwen waren toen nog niet zeer
gebruikelijk — begraven. Binnen de kerk werd, mogelijk op een paneel, een drieregelig
latijns versje aangebracht met het doel de herinnering aan de overledene levendig te houden.
In het versje' wordt de bisschop, die ook landsheer van het Sticht was, geprezen omdat hij de
belangen van zijn vorstendom ten zeerste had gediend door de oprichting van vier sterkten,
de Horst, Vollenho, Woerden en Montfoort2.
Met de constructie van de eerste drie werd beoogd, alle geschiedschrijvers zijn het daarover
eens, het Sticht te beveiligen tegen invallen resp. van Geldersen, Friezen en Hollanders.
Die eensgezindheid ontbreekt waar het betreft de oprichting van de sterkte Montfoort.
Sommigen menen dat zij een tweede verdediging tegen Holland was, anderen weer, stellende
dat die sterkte niet aan of bij een grens gelegen was, menen dat zij moest dienen om van
daaruit de lastige, roerige en soms rebelse stad Utrecht in bedwang te houden. Er zijn ook
nog andere opvattingen. Om zo goed mogelijk te kunnen doorgronden welke de bedoelingen
waren die bij de oprichting hebben voorgezeten, is het noodzakelijk de plaats waar zij gebouwd werd aan nadere beschouwingen te onderwerpen. Omtrent die plaats heerst weer
unanimiteit: zij lag aan de IJssel daar waar later een even groot als fraai kasteel ontstaan is.
In de elfde eeuw is begonnen met het ontginnen en in cultuur brengen van de uitgestrekte
wildernissen die de Lopikerwaard (een naam die in 1287 al bestond) grotendeels in beslag
namen. Dit ontginningswerk is te danken aan kerkelijke instellingen, met name de Utrechtse
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kapittels of enige daarvan, alsmede aan particuliere personen. Zij gingen, de kartering
bewijst het, volgens verstandige, zelfs vernuftige plannen te werk. De primitieve werkinstrumenten en de schaarste aan plaatselijke bevolking zullen veroorzaakt hebben dat slechts
langzaam kon worden gevorderd. Omstreeks 1170 moet het overgrote deel van de waard al
veranderd zijn in een gebied waar landbouw en veeteelt intensief werden beoefend, terwijl
ook jacht en speciaal visserij van betekenis zijn geweest. De Lopikerwaard was een belangrijk productiegebied geworden waar overschotten konden worden gekweekt die geëxporteerd moesten gaan worden. De uitvoer zal, het kan niet anders, zich hebben gericht op
plaatsen waar bevolkingsconcentraties te vinden waren en het mag voor zeker worden
gehouden dat de snel zich ontwikkelende en uitbreidende stad Utrecht groot afneemster van
agrarische producten werd. Te Utrecht begonnen ambacht en kleine nijverheid sterk op te
komen — de later zo machtige gilden zouden er uit gaan voortkomen — en leverde goederen
op die in de waard even gezocht als onmisbaar waren. Een omvangrijke ruilhandel, in
handen van de talrijke Utrechtse kooplieden, is allengs gegroeid. Kortom, Utrecht werd een
belangrijke, zo niet de belangrijkste markt voor de Lopikerwaard.
In die dagen ging veel goederenverkeer over water, met kleine vaartuigen wel te verstaan;
aan het einde der vijftiende eeuw behoefde de Vaartse Rijn die Utrecht met de Rijn en zijn
stroomgebied verbond, niet dieper te zijn dan 140 cm! De geringe capaciteit der scheepjes
maakte dat ook het goederenvervoer over land door middel van met ossen, ezels en honden
voortbewogen wagens en karren, niet zonder belang was, gezwegen dan nog van personenvervoer te voet en te paard. Het verkeer Lopikerwaard-Utrecht vice versa dat van de wateren
gebruik maakte, was aan grote en zeer tijdrovende omwegen onderworpen, hetgeen het
gebruik maken van een directe weg over land gestimuleerd zal hebben. Dit verkeer ontmoette echter een obstakel van belang: de IJssel. Zo omtrent 1170 was zij nog een machtige
stroom, via de Lek in rechtstreekse verbinding met de Rijn en zeer veel bovenwater afvoerend. Toen was de IJssel nog onbedwongen en ongebaggerd. Bij bochten en verengingen
vormden zich klei- zand- en grindbanken die bij lage waterstanden de mogelijkheid openden om, zij het niet zonder bezwaren, zelfs met voertuigen over de rivier te trekken. Zulke
oversteekplaatsen heetten foorden of voorden 3 , vgl. b.v. Amersfoort, Westervoort. Daarheen richtten zich goederen- en personenvervoer. Waar goederen en waren samenkwamen
waren dieven, rovers en bandieten, het volkje dat zich ten doel stelt wat anderen gezaaid en
tot wasdom gebracht hebben zonder moeite te oogsten, niet ver meer. Men diene daarbij niet
over het hoofd te zien dat door het toen geldende systeem van verbannen en vredeloos
verklaren, er velen waren die anders dan door roof en geweldpleging, geen kans zagen aan de
kost te komen4. Tegen deze lieden die een ware plaag vormden, moesten wegen en foorden
beschermd worden. Op een plaats waar de IJssel in de richting Utrecht, overtrekbaar was en
dus veel goederen aankwamen, is een sterkte gebouwd die voornamelijk diende voor wat wij
politiebewaking noemen. Tevens zal zij de bijrol hebben vervuld van als subsidiaire verdediging tegen legerbenden dienst te doen. Dwangversterking tegen de stad lijkt ± 1 1 7 0
anachronistisch. Integendeel, wij kunnen er wel zeker van zijn dat Utrecht er het grootste
belang bij had dat het goederenverkeer ongestoord kon verlopen en dus de bouw van de
sterkte gestimuleerd zal hebben evenals dit het geval zal zijn geweest met die kapittels welke
in de Lopikerwaard grootgrondbezit hadden.
Het verloop van de geschiedenis geeft duidelijke aanwijzingen dat er een relatie heeft bestaan
tussen de stad Utrecht en de burggraven van Montfoort welke, afgezien van welhaast onvermijdelijke onenigheden, doorgaans een zeer goede is geweest. Het hoogtepunt van die
goede betrekkingen ligt wel onder burggraaf Jan III ( "["1521). Hij is zelfs uitgeroepen tot
beschermheer van de stad en werd oppercommandant van haar leger. Wegens zijn grote
verdiensten beloonde de stad hem met de schenking van een zeer fraai huis gelegen te Utrecht
aan de Nieuwegracht, vlak bij de Brigittenstraat. Toen in 1490 de Hoeken te Utrecht er het
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bijltje bij moesten neerleggen vestigden velen hunner zich te Montfoort, daarmede een
periode van grote bloei voor het stadje inluidende. Neen, dat de sterkte, later het slot Montfoort, bestemd was om Utrecht in bedwang te houden is een stelling die in de feiten geen
steun kan vinden.
Dat de sterkte Montfoort bij een foorde werd gebouwd is door enkele schrijvers5 met recht
verondersteld. Door hen wordt de naam in twee delen gesplitst „Mont" en „foort". Het
eerste deel is dan volgens hen een zeer oude term voor een sterkte en het tweede voor een
foorde. Echter, zij verklaren niet hoe de d-klank in een t-klank veranderd kan zijn geworden.
In het bovenaangehaalde versje komt Montfoort niet voor maar wel Montfort. Dit laatste
woord is zo opvallend dat het enige verbazing wekt dat er nooit aandacht aan is gewijd. Alle
kenners van het latijn en laat-latijn zullen bevestigen dat Montfort in die taal niet voorkomt.
Het versje geeft drie benamingen welke aan de streektaal ontleend zijn, maar ook daarin past
Montfort niet. De conclusie moet wel deze zijn dat de sterkte gebouwd is binnen een terrein
waarin nog geen benaming voorhanden was die op haar kon worden toegepast en dat er bijgevolg een naam bedacht moest gaan worden. Een aantal geschiedkundigen hebben dit aangevoeld en zij opperen dat Montfort een modenaam was6. Om er uit te kunnen komen moet
nagegaan worden hoe zo'n laat twaalfde-eeuwse sterkte er heeft uitgezien. Zeer simpel: op
een natuurlijke verheffing van het terreinen bij gebreke daarvan op een kunstmatige verhoging werd een, in de vroegste tijd mogelijk houten toren gebouwd. Daaromheen werd een
gracht gegraven waarover een houten brug werd gelegd. In n latere fase werd de toren van
(bak)steen en werd binnen de gracht een wal of muur opgericht. Een schets van zo'n eenvoudige constructie wordt hierbij afgebeeld7.

BOHSSELE.
vrij
toestand ca 1200

3QRSSELE,
vnj
toestand
XIII a

naar Braat

nar-

Bract

^\

/. Voorbeelden van een motiekasteel in de dertiende eeuw46.
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Omstreeks het midden der twaalfde eeuw begint het in het franse taalgebied, dat in zuidelijke
richting de Loire nog niet had overschreden, van Montforts te wemelen. Gaat men er de
oorsprong van na dan stuit men steeds op een sterkte, een toren op een al dan niet kunstmatige verhoging gebouwd. Montfort, dat versterkte hoogte of versterking op een hoogte
betekent werd een technische term, ook buiten Noord-Frankrijk gebruikt, voor constructies
als hiervoren werden beschreven. Een prototype schijnt in Palestina te vinden geweest te zijn
waar het door kruisvaarders werd geprobeerd. Sommige van die Montforts in het Heilige
Land, b.v. één dat in West-Galilea lag, werden beroemd door de dapperheid en opofferingsgezindheid van hun bezettingen. In de twaalfde eeuw was de verknochtheid tussen WestEuropa en het Heilige Land nog zeer sterk. Met graagte werden in Palestina gebruikte benamingen overgenomen, zij dienden dan ook om aan te zetten tot het betonen van even grote
moed en doodsverachting als waarvan kruisvaarders getuigenis hadden afgelegd. De technische term kreeg daardoor ook nog een bijbetekenis. Men zou van modewoord kunnen
spreken, echter bedenkende dat dit met een diepe zin geladen was. Wij kunnen nu begrijpen
wat er zo'n 800 jaar geleden gebeurd is: bij een foorde in de IJssel moest een sterkte worden
gebouwd. Het terrein bood niet de mogelij kheid van naamgeving en daarom werd een gangbare doch niettemin franse technische term gekozen die tevens de aantrekkelijkheid van
„modewoord" bood.
Montfort hield het lang uit. In de — spaarzame — akten komt het woord soms ook als
Muntfort voor8 totdat omstreeks 1250 een kentering begon in te treden. Montfort begon
allengs te wijken voor Montfoorde9 totdat circa 1280 dit woord de voorlopige overwinning
wist te behalen. Wederom kunnen wij begrijpen wat er gebeurd is. Montfort ook al werd het
op zijn streektaals uitgesproken, bleef een frans, een vreemd woord. De klank fort leek zeer
sterk op foord(e) en in het spraakgebruik verving 't laatste het eerste. De nieuwe klank ging
tenslotte ook de akten beheersen.
Een parallel is met het Limburgse Montfort te trekken. Het geluk wil dat er een charter uit
1259 bestaat waarin dat Montfort nauwkeurig is beschreven l0. Op een kunstmatige hoogte
stond een versterkte toren omgeven door een wal met gracht waaroverheen een houten brug
lag. Bij de sterkte behoorde ook een oppervlakte aan ploegland, blijkbaar bestemd om het
garnizoentje van broodgraan te voorzien. In Limburg is de franse technische termmodewoord ongerept bewaard gebleven, maar dââr was dan ook geen foorde aanwezig.
Door de evolutie van fort naar foorde wordt aannemelijk dat, zoals wij en anderen veronderstelden, ons Montfoort bij een oversteekplaats van de IJssel werd opgericht.
Nadere bevestiging van de juistheid wordt verkregen door dat uit 13de eeuwse akten blijkt"
dat toen een der belangrijkste attributen van de sterkte een veer was. Kennelijk is het verkeer
zo toegenomen dat het primitieve gedoe van over en door de rivier trekken te lastig werd en
een veer tot stand kwam dat ook bij hogere waterstanden de overtocht mogelijk maakte. Een
brug was er in 1329 nog niet, maar wel al in 1352. Wij zullen daar nog op terugkomen. Door
de aanleg van de brug zal het veer sterk in belangrijkheid zijn achteruitgegaan.
In de oorkonde van 28 mei 1329 komt enige malen „Montphoerde" voor. Died-klank handhaafde zich nog lange tijd totdat omtrent 147512 Montfoort begon op te komen, spelling die
na 1500 gehandhaafd blijft.
Ook in dit geval is de verandering makkelijk te verklaren. Er was al lang een brug, van het
veer hoort men niet meer en de herinnering aan de foorde moet geheel uitgewist geraakt zijn.
Om over Montfoorders of Montfoordenaren te spreken lag niet goed op de tong en wekte
bovendien onplezierige associaties met moorders en moordenaren. In de volksmond werd
daarom de d-klank in een t-klank omgezet en zo is het tot op heden gebleven, ook in de officiële akten. Amersfoort vertoont eenzelfde ontwikkelingsgang. Het is tegenwoordig zeer
modern, om niet te zeggen progressief, er zich over te beklagen dat in de geschiedschrijving
over de middeleeuwen, om met papa Kegge uit de Camera Obscura te spreken, het woord
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steeds gelaten moet worden aan „adellijke heren en grote hanzen" en dat de gewone man niet
meer is dan een schimmige achtergrondfiguur. Men wil dat veranderen en die gewone man
— wat daar dan ook onder te verstaan is — van achter de coulissen weghalen en op de voorgrond plaatsen. Geschiedschrijving is onverbrekelijk aan documenten gebonden. Voor wat
de middeleeuwen aangaat hebben de heren en hanzen zeer vele sporen nagelaten, de
anderen weinig of niet. Van de achtergrond voorgrond te gaan maken is geen geschiedschrijving meer maar wordt het vertellen van verzinsels. Daar valt niets aan te willen ofte
veranderen. Nochtans, de gewone man is niet geheel zonder invloed op de documenten
geweest. Het bewijs ligt in hetgeen hierboven over de evoluties van het woord Montfoort is
gezegd. Zij werden door het spraakgebruik van the man in the street bepaald. Ook aan de
kracht die daarvan uitgaat valt niets te willen. Interessant ook is het dat die evoluties een
beeld geven van veelvuldige omgang van heren en hanzen met de gewone man, een omgang
zo intensief tevens dat zijn spraakgebruik het hunne is geworden.
Een muggezifter zal zeggen dat de tekst der affiche niet klopt, want ten eerste is de geëvolueerde naam Montfoort zeker enige jaren ouder dan achthonderd en ten tweede is „Montfoort" zeker niet ouder dan vijf eeuwen.
Daartegen is dit aan te voeren. Het woord Montfoort heeft een geschiedenis die zonder
hiaten of breuken regelrecht op Montfort teruggaat. Zonder twijfel, de sterkte zal wel iets
langer dan 800 jaren geleden gebouwd zijn. Maar haar naam kennen wij alleen uit het epitaaph van bisschop Godefrid en dat zal precies acht eeuwen geleden vervaardigd zijn geworden.
De eerste helft van de affiche-tekst is dus volkomen verantwoord en er wordt niets in miszegd. De vele suggesties nopens de verklaring van het woord „Montfoort" in de loop van al
zeer lange jaren gedaan, resulteren thans in een interpretatie die eigenlijk van elk van die
suggesties een element bevat en een poging vormt om in de veelheid en verscheidenheid eenheid tot stand te brengen. Aan de lezer de beoordeling of die poging geslaagd genoemd mag
worden.
650 jaar stadsrechten
Over Montfort (we zullen verder maar Montfoort schrijven) in de eerste eeuw van zijn
bestaan is heel wat geschreven, maar erg duidelijk is de geschiedenis niet, gevolg van gebrek
aan voldoende documenten en door de vaagheid van de kronieken13.
Eerst na 1267 valt er wat meer licht in toch nog vrij dik blijvende duisternissen. In dat jaar is
de Utrechtse bisschopszetel vacant geworden. De bezetting daarvan was voor de buren van
het Sticht van groot belang. De graaf van Gelre had een candidaat naar voren geschoven,
zijn neef Jan van Nassau, een man die niet eens priester was gewijd. De graaf wist met drang,
gepaard gaande met wapengekletter en gebruik van smeergelden, de vijf Utrechtse kapittels
er toe te brengen van Nassau te kiezen. De pausen zijn steeds blijven weigeren de rechtmatigheid van de verkiezing te erkennen en Jan als bisschop te bevestigen. Van Nassau was dan
ook nooit meer dan een elect, een gekozen maar niet bevestigde bisschop. Omdat het wereldlijke Sticht niet zonder opperbestuur kon zijn, gold met het rijk. waar het Sticht aan onderhorig was (niet veel meer dan in naam) de regeling dat een elect tot het bestuur gerechtigd
was.
De historieschrijvers zijn het er over eens dat het bewind van Jan voor het Sticht en speciaal
voor het Nedersticht een ware ramp is geweest. Hij is als grote zondebok de geschiedenis
ingegaan. Door velen niet als elect erkend, enerzijds het Sticht anderzijds de graaf van Gelre
moetende dienen, verkeerde hij steeds in tegenstrijdigheden. Om zich te handhaven moest hij

aanhangers en bondgenoten hebben maar die waren alleen tegen betaling te krijgen. Ten
einde zich van de nodige geldmiddelen te voorzien heeft Van Nassau handelingen verricht
die sterk op verduistering en oplichting lijken. De bezittingen van het Sticht werden, om een
populaire uitdrukking te gebruiken, verkwanseld, verlord en verpoft. Geldschieters en
„hulpverleners" als Gijsbert van Amstel en Herman van Woerden maakten van hun
positie gebruik om binnen het Sticht zelfstandige staatjes te gaan vormen. Om deze heren
weer in het gareel te krijgen riep Jan de graaf van Holland, Floris V te hulp. Deze zag ongekende mogelijkheden en kwam ijlings toeschieten. Zo rond 1285 was Floris de feitelijke
machthebber in het Sticht geworden en had de graaf van Gelre het nakijken gekregen.
Het behoeft geen betoog dat ook Montfoort in de vele wederwaardigheden betrokken is
geraakt. Ter dekking van door hem voorgeschoten en geleende gelden had Herman van
Woerden omstreeks 1275 Montfoort in pand gekregen, van waaruit hij de stad Utrecht kon
gaan bedreigen. Een jaar of vijf later heeft Floris V de elect instaat gesteld om de pandsomaf
te lossen, maar van Woerden dacht er niet over Montfoort vrij te geven. Tegen belofte van
vergoeding van alle te maken kosten is Floris bereid gevonden Montfoort te gaan belegeren
en voor het Sticht in te nemen. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan, Montfoort hield
maanden stand en kon eerst in de herfst van 1281 genomen worden. Daaruit blijkt dat de
toren van Godefrid van Rhenen inmiddels tot een zeer sterk en machtig kasteel was uitgegroeid en in 1282 is er sprake van dat het ook een aanzienlijke residentie bevatte, het ,,huys"
genaamd.
Dat van Woerden weigerde met aflossing van de pandsom genoegen te nemen zal hieraan
gelegen hebben dat hij het geweest is die Montfoort tot een vrijwel onneembaar residentieslot had gemaakt. Kreeg hij het geld terug en gaf hij het pand af, dan kreeg het Sticht iets veel
beters terug dan wat het in pand gegeven had en daarvoor was Herman niet te vinden. De kat
in het nauw, de elect, blijkt terwijl hij Montfoort aan van Woerden verpand had de rare
sprong te hebben gemaakt van het aan een ander, Sweer van Abcoude, te verhypothekeren,
terwijl het voorts niet uitgesloten is dat er weer een ander mee beleend was. Zulke verwikkelingen leidden in dagen dat er eigenlijk geen competente instantie was om ze te berechten,
onvermijdelijk tot daden van geweld. Wie iets meer van de kwestie wil afweten en de meest
recente literatuur wil raadplegen, zij verwezen naar de in 1974 door het Rijksarchief Utrecht
uitgegeven Stichtse Studiën waarin dr. F. Ketner een zeer heldere uiteenzetting heeft
gegeven onder aantekening dat nog niet alles helemaal duidelijk is.
In 1282 zetelde Henrick Roever Roelofz. als burggraaf in het slot Montfoort. Dit geschiedde
met de steun van zijn schoonvader Sweer van Bosinchem, een der machtigste edelen van het
Sticht en krachtens een aanstelling die vermoedelijk van Floris V, wiens gunsteling Henrick
was, afkomstig geweest is. Mogelijk handelde de graaf als zaakwaarnemer van het Sticht.
Met Henrick trad een geslacht naar voren dat meer dan drie eeuwen lang op het slot zou
zetelen. Waarom nu juist deze Roever, die wij verder Henrick I zullen noemen, het fraaie
baantje van burggraaf kreeg is voorwerp van velerlei speculaties geweest. Hij was van
afkomst geen Stichtenaar want, dit is wel zeker, van origine een Brabander. Er bestaan over
de Roevers legendeachtige verhalen, waarin een moord op een paar kanunniken een rol
speelt. Een Roever die daaraan schuldig of medeschuldig was zou, om zijn leven te redden,
naar Holland zijn gevlucht en daar bij de graaf toevlucht hebben gezocht en verkregen. Een
kern van waarheid kan in de verhalen verscholen liggen, doch waar deze begint en het verdichtsel binnenkomt is niet uit te maken. Wie zich voor deze vreemde historie interesseert zij
aangeraden het artikel van de heer N. Plomp in Heemtijdinghen14 eens te gaan lezen.
Een andere versie is deze dat een voorvader van Henrick 1 met een dochter van bisschop
Godefrid van Rhenen die ook heer van Rhenen was, is getrouwd15 en dat daardoor de
Roevers ook belangen in het Sticht hadden gekregen. Deze zienswijze die een duidelijke
relatie legt tussen de oorsprongen van Montfoort en de Roevers, is niet door documenten
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gestaafd maar. omdat zij rationele verklaringen geeft, niet iets om a priori te verwerpen16.
Tussen de elect en Henrick I is iets verhandeld waarvan uit de dertiende-eeuwse bronnen
niets blijkt, maar wat wel zeer reëel moet zijn geweest. In een of andere vorm, zeer zeker
tegen betaling en vermoedelijk zoals bij van Nassau gebruikelijk niet helemaal regel- en
rechtmatig, is erkend dat Henrick I hoge heerlijkheid in het Land Montfoort bezat. Wij
komen hierop nog terug.
In 1290 legde de pauselijke curie het vuur zo na aan de schenen van de elect dat deze van zijn
ambt resigneerde en na een gouden handdruk te hebben gekregen, van het Sticht afscheid
nam, dit als een puinhoop achter zich latende17. Zijn opvolger Jan van Sierckis met het puin
ruimen en de wederopbouw begonnen, een titanenarbeid die eerst meer dan vijftig jaar later
onder het krachtige bestuur van bisschop Jan van Arkel haar beslag heeft kunnen krijgen.
Tijdens het bewind van Jan van Nassau is er iets gebeurd dat niet meer recht kon worden
getrokken en waarvan Montfoort zeer wrange vruchten zou gaan plukken. Onder druk van
Floris V die eens en vooraltijd afwilde zijn van de overstromingen die de IJssel in Holland
placht te veroorzaken, is van Nassau genoodzaakt geweest de rivier van de Lek af te
dammen, dit ondanks vlammende protesten van de Utrechtse kapittels die in de Lopikerwaard grootgrondbezitter waren en voorzagen dat daar de waterhuishouding op de kop zou
worden gezet. Henrick I heeft zich koest gehouden. Hij was veel aan Floris verschuldigd en
zal er op gerekend hebben dat door de afdamming het goederenverkeer over land sterk zou
toenemen wat voor hem alleen maar profijtelijk kon zijn. Op de duur is de IJssel verland, het
meest in de buurt van Montfoort. Daardoor raakte de stad haar onontbeerlijke waterweg
kwijt, één der oorzaken van de teruggang in de zestiende eeuw, vooral na het jaar 1550.
Bisschop van Sierck heeft in 1291 getracht de juridische status van de burggraaf vast te
leggen. Volgens hem was Henrick I voor het leven aangesteld zonder recht van opvolging.
Vermoedelijk was dit, door de burggraaf bestreden standpunt, juist. Na een door het Sticht
zeer slap gevoerd proces — misschien onder invloed van Floris V — is Henrick als „erfborchman", krachtens leenrecht, erkend. De gronden waarop die uitspraak berustte zijn ons
helaas onbekend18. Daarna werd het de vraag van welke aard het rechtwas. Ook daarover is
geprocedeerd en weer kreeg Henrick gelijk. De aard was dienstmans- en niet mansrecht. Het
verschil zat hierin dat de burggraaf alleen maar gehouden was het slot voor het Sticht te
bewaren en niet om als vazal aan de oorlogen van het Sticht deel te nemen. Begin 1299 of
begin 1300 is Henrick I overleden, zijn opvolger werd zijn oudste zoon Sweerl. Deze kreeg in
1320 zeer grote onenigheid met zijn oudste zoon Henrick. De geschillen werden voorgelegd
aan de graaf van Holland die, omdat hij met Sweer nog appeltjes te schillen had, gaarne
bereid was om als arbiter te fungeren. In 1323 deed hij zijn scheidsrechterlijke uitspraak".
Het vonnis is in zoverre merkwaardig dat er met het „huys Montfoort" werd omgesprongen
als ware dit privébezit van de familie Roever. Over rechten van het Sticht werd zelfs niet
gerept. Voorts blijkt dat de graaf zich bevoegd achtte een burggraaf aan te stellen. Mogelijk
speelde wat ten tijde van Herman van Woerden was voorgevallen nog een rol. Het is net alsof
het „huys Montfoort" binnen de burcht een soort privé-enclave vormde. Sweer werd veroordeeld het „huys" te ontruimen en zoon Henrick trok er in. De twisten waren hiermee niet
beslecht. Weer werd de graaf arbiter en nu bepaalde hij dat Henrick er uit en Sweer er in
moest20. Met deze hoogst onverkwikkelijke familieruzie waarvan de achtergronden niet
bekend zijn, naderen wij zondag na St. Urbanus 1329. Alvorens te bekijken wat er toen
plaatsgreep, dient de blik eerst gewend te worden naar de onmiddellijke omgeving van het
slot om te zien wat daar allemaal sedert 1179 was voorgevallen.
Naar Dr. Ketner mededeelt21 is de sterkte Montfoort opgericht binnen de parochie Heeswijk. Wat Heeswijk betekent is een vraag die menigeen zich gesteld heeft. „Wijk" heeft
velerlei betekenissen, één daarvan is bocht in een rivier. Die betekenis zou zeer goed de naam
van de parochie kunnen verklaren: het gebied, in oorsprong met hees (= wild struikgewas)
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begroeid, gelegen binnen de grote bocht van de IJssel22. Een parochie zonder kerkgebouw is
ondenkbaar en velen hebben zich afgevraagd waar of dit wel gestaan kan hebben; die vraag
echter is onbeantwoord gebleven. In de veertiende eeuw is er geen sprake meer van een kerk
ergens in Heeswijk maar alleen vaneen kerkgebouw binnen Montfoort. Daaruit is wel afgeleid dat het oorspronkelijke, misschien nog houten, kerkgebouwtje van Heeswijk naar
Montfoort is overgebracht2-'. Enige steun voor die opvatting is te vinden in een charter uit
welke inhoud zou kunnen worden afgeleid dat er een tijd is geweest dat er twee kerkgebouwen hebben bestaan, één in Heeswijk. één in Montfoort24. Ons dunkt het dat dit alles op
misvattingen berust door er aan voorbij te zien welk een naamgevende kracht van de sterkte
Montfoort moet zijn uitgegaan25. De parochie Heeswijk zal in de volksmond ook Montfoort
genaamd zijn geworden. Volgens de geleerde Mr. R. Fruin is wat het Land Montfoort
genoemd werd niet anders dan een gebied samenvallende met dat van de parochie Heeswijk26. Ook hier zien wij de kracht welke van de naam Montfoort uitging. Heeswijk werd
ook Montfoort genoemd, niet Montfoort Heeswijk. Wij willen een suggestie doen. Toen
bisschop Godefrid besloten had de sterkte Montfoort te gaan oprichten binnen een streek
die Heeswijk heette, heeft hij. vooruitziende dat de sterkte wegens de foorde waarbij zij
gelegen was grote aantrekkingskracht zou gaan uitoefenen, een parochie gesticht die een
kerkje kreeg dat vlak bij de sterkte werd neergezet, eensdeels haar bescherming genoot
andersdeels diende ter verzorging van de geestelijke belangen van de bezetting.
Die parochie kreeg de streeknaam Heeswijk maar nam allengs ook die van Montfoort aan.
In deze opvatting is geen plaats voor een kerkje ergens, maar onbekend waar. in Heeswijk of
van twee kerkjes tegelijkertijd, maar van één kerkgebouw waarvan het huidige de voortzetting is.
Hoe dit ook zij — wij geven onze mening graag voor een betere — in begin 1330 was er al een
parochie Montfoort zonder als tweede naam Heeswijk en een kerkgebouw binnen die plaats
met als pastoor Jan van den Boengaerde27.
Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om zich voor te stellen wat zich in de nabijheid
van de sterkte heeft gevormd en hoe dat in zijn werk is gegaan. Wagen- en rademakers,
smeden en hoefsmeden, timmerlui en metselaars zullen bij de sterkte en de oversteekplaats
emplooi hebben gevonden, zo ook sjouwers,drijvers, voerlieden enz. enz. Natuurlijk was er
ook een herberg. De vergroting onder Herman van Woerden zal veel arbeidskrachten
hebben aangetrokken . Langzaam maar zeker ging zich bij het slot een woonkern vormen
welke het karakter van een permanente nederzetting kreeg. Binnen de agrarische gemeenschap waarin zij ontstond werd die nederzetting een vreemd lichaam met afwijkende
belangen. Vroeg of laat moest dit speciale voorzieningen gaan opeisen.
De nederzetting droeg de naam van het slot: Montfoort. Om tot 28 mei 1329 te komen is een
lange weg bewandeld. Dit was nodig om aan het gebeuren op die dag achtergrond en relief te
geven. Zonder voorafgaande uiteenzetting is de oorkonde welke toen werd uitgevaardigd,
een vrij onbegrijpelijk stuk.
Eén punt is nog van belang, de zaak van de hoge heerlijkheid. Een der belangrijkste
elementen was dat binnen zo'n heerlijkheid er in laatste en hoogste ressort werd recht
gedaan. Beroep op het gerechtshof van het Sticht, het landrecht, was dan niet mogelijk.
Daardoor trad zo'n hoge heerlijkheid buiten de grenzen van de rechterlijke organisatie en
ging een eigen zelfstandig leven leiden. Het is verklaarbaar dat het Sticht zich tegen de
aanspraken op hoge heerlijkheid met kracht verzette want daarin lagen de kiemen van een
tot onafhankelijkheid voerende zelfstandigheid besloten.
De aanspraak op hoge heerlijkheid voor het Land Montfoort leidde tot de vreemdste
situaties. Het slot dat in zijn kern Stichts was, lag binnen dat Land en de stad Montfoort
kwam er nu ook in te liggen. De burggraven beweerden dat zij hoge heerlijkheid bezaten „in
their own right".
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Dit alles bracht steeds weer conflicten tot (soms bloedige) uitbarsting. De gepretendeerde
hoge heerlijkheid heeft twee eeuwen als een dreigende onweerswolk boven stad en land
gehangen en vaak schoten er venijnige bliksemschichten uit naar beneden.
De grote dag voor Móntfoort.
Op 28 mei 1329, een zondag, zijn — we mogen aannemen binnen het slot — een aantal
personen bijeengekomen28.
Burggraaf Sweer I opent de vergadering en legt een plechtige verklaring af. Na overleg met
zijn vrunden (= bloed- en aanverwanten) heeft hij besloten aan sine poirteren van Montphoerde een „vrijheid" te verlenen29.
Wat onder die laatste term is te verstaan wordt duidelijk door de oorkonde welke van het
gebeuren is opgemaakt. Van een bestaand gerecht wordt een deel afgesplitst, anders gezegd
dit wordt van dat gerecht vrijgemaakt, vandaar: vrijheid.
De begrenzing ervan wordt nauwkeurig aangegeven door een demarcatielijn. Deze begint
ergens aan de IJssel en loopt dan over land van het ene zichtbare punt naar het andere om
op een andere plaats de IJssel weer te bereiken en daar te eindigen. Het in de oorkonde aangegeven verloop van de lijn, zegt ons weinig of niets meer. Vande vroegste tijden af bestaat er
geen twijfel over dat door de demarcatie de begrenzing van Móntfoort, zoals die nog steeds
bestaande is, wordt aangegeven.
Aan die vrijheid30 wordt een bestuur gegeven dat tevens met rechtspleging en rechtspraak is
belast. De afsplitsing geschiedt met de goedkeuring en de instemming van het bestuur van
het gerecht welks gebied verminderd wordt.
Het is begrijpelijk dat dit bestuur het afgescheiden gebied zo klein mogelijk heeft wensen te
houden. Aldus wordt de betrekkelijk geringe omvang van de huidige gemeente Móntfoort
verklaarbaar.
De burggraaf, die volkomen op eigen gezag en uit eigen autoriteit handelt — over het Sticht
wordt zelfs niet gesproken — is niettemin allerminst dictatoriaal te werk gegaan. Door hem
namelijk is voorafgaand overleg met het bestuur van het te amputeren gerecht gepleegd en
die instemming wordt nog hierdoor geaccentueerd dat dit bestuur een bindende voordracht
heeft opgemaakt waaruit de burggraaf het college van de kersverse vrijheid kiest.
Wij staan voor een hoogst belangrijke gebeurtenis.
Er wordt een nieuwe rechtspersoon opgericht en de oorkonde is als haar geboorteakte te
beschouwen. Door het aanstellen van een bestuur krijgt zij het orgaan dat nodig is om aan
het openbare rechtsleven te kunnen deelnemen. Dat dit leven krachtig en gezond is geweest
wordt hierdoor bewezen dat de rechtspersoon nog steeds bestaat en, onder de benaming van
gemeente Móntfoort, nog geen enkel teken van ouderdom vertoont. Om in de beeldspraak te
blijven, bij de geboorte heeft het bestuur van het oude gerecht peet gestaan, een bijzonder
zinvolle handelwijze.
De burggraaf bepaalt dat de leden van het bestuurscollege der jonge vrijheid, te beginnen in
1330, door hem en zijn opvolgers zullen worden benoemd zonder voordracht van het
bestuur van het oude gerecht. Dit betekent dat Móntfoort volledig geëmancipeerd wordt
van dat gerecht, hetwelk geen ander dan Heeswijk geweest kan zijn. Nu de nieuwe vrijheid
Móntfoort ging heten, had de dubbele benaming van het oude gerecht geen zin meer en kon
dit voortaan uitsluitend Heeswijk genoemd worden.
Het is betreurenswaardig dat in de oorkonde geen persoonsnamen voorkomen want wij
zouden zo graag geweten hebben wie de bestuurderen van Heeswijk en die van Móntfoort
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zijn geweest. Een gerecht kon niet zonder schout. Het bestuurscollege van Montfoort
bestaat uit zeven schepenen, wat eeuwenlang zo gebleven is, en een schout. De oorkonde
vermeldt de schout van Heeswijk die waarschijnlijk voorlopig belast is geworden met de
uitoefening van dat ambt in Montfoort.
De burggraaf deelt nog mede dat de schout van de vrijheid sijn gewaerde zal wezen, d.w.z.
door hem aangesteld en van een schriftelijke instructie voorzien zal worden. Ook dat is meer
dan drie eeuwen zo gebleven. Over burgemeesters is in de oorkonde nog geen vermelding
gemaakt. Zij zijn later opgekomen, op 8 oktober 1403 zijn er twee31.
Naast een bestuurlijke en een rechtsprekende, krijgt het schepencollege ook verordenende
bevoegdheid, uit te oefenen in samenwerking met de burggraaf.
In de oorkonde zijn nogal summiere bepalingen opgenomen over het recht dat de schepenen
zullen moeten toepassen. Het betreft in hoofdzaak feiten van strafrechtelijke aard. De berechting van zeer criminele feiten, de zg. ondaden, vallen buiten de bevoegdheid van de
schepenen die dus alleen lage jurisdictie hebben. In civiele zaken zijn zij onbeperkt competent. Uit de bepalingen der oorkonde blijkt dat de burggraaf de eigen richting, de veten en de
bloedwraak, de pestilenties dier dagen, buiten Montfoort probeert te houden.
De inwoners der vrijheid zullen poorters van Montfoort zijn. Aan hen die van buiten
komende het poorterschap willen verwerven, worden geen moeilijkheden in de weg gelegd,
melding bij schepenen is voldoende. Er is echter een maar aan verbonden: een zeer fors
entreegeld moet worden betaald.
Een latere ontwikkeling is deze dat allen die binnen Montfoort werden geboren van rechtswege poorters zijn. Inkomelingen kwamen voor poorterschap pas in aanmerking als zij één
jaar en zes weken inwoner zijn geweest; het entreegeld werd verhoogd. Uit allerlei stukken
blijkt dat de burggraven iets zijn gaan doen dat elders ook wel voortkomt: poortdwang
uitoefenen.
Zij noodzaakten personen die in het Land Montfoort woonden, hun intrek in de stad te
nemen en poorterschap aan te vragen. In 1387 werd de burggraaf veroordeeld dit voortaan
na te laten. Niettemin zijn er aanwijzingen dat ook later nog, zij het op gecamoufleerde
manier, poortdwang plaatsvond. Nog in 1523 verplichtte de burggravin de inwoners van
Hekendorp en Snelrewaard, gerechten die zij in het Land Montfoort had ingelijfd,
poorters van de stad te worden. Zij behoeven zich daar niet te vestigen en worden zg. buitenpoorters 32 . Wat er met de poortdwang werd beoogd is niet helemaal duidelijk.
De oorkonde van 1329 vertoont nog tal van andere aspecten. Wij stippen daarvan aan:
burggraaf en schepenen van Heeswijk handelen alsof de amputatie en de vorming van
de vrijheid Montfoort geen nadere motivering behoeven, een vanzelfsprekende zaak is. Of
zij, buiten het Sticht om, tot die handelingen bevoegd waren lijkt betwijfelbaar. Toen in
1353 enorme moeilijkheden zich voordeden, werd over de afsplitsing en nieuwvorming
echter niet gerept, kennelijk heeft het Sticht het gebeurde aanvaard.
In de oorkonde komt het woord stad niet voor en zelf draagt het stuk de naam Landcedul.
Waarschijnlijk heeft die benaming op de afsplitsing en nieuwvorming betrekking.
In 1300 had Gijsbrecht van Abcoude sijn dorpe van Wijck tot stad verheven. Hierover was
grote twist ontstaan. Het Sticht stelde zich op het standpunt dat al bezat van Abcoude hoge
heerlijkheid dit hem nog niet bevoegd maakte om tot stadverheffing over te gaan, zijnde dit
voorbehouden aan de bisschop-landsheer als souverein33.
Wijs geworden door wat van Abcoude overkomen was, heeft Sweer I het woord stad achterwege gelaten. Uit de tekst van het Landcedul blijkt echlei dat verheffing tot stad weldegelijk
de bedoeling was. Het gebruik van de term poorters bewijst dit. De burggraaf heeft begrepen
dat het gebruik van die term bron van ellende kon gaan worden. Heel listig gaf hij er een
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andere betekenis dan de gangbare aan. De poorters van de nieuwe vrijheid waren volgens
hem al poorters nl. van sijn poirte van Montphoerde. Dit zal betekend hebben dat de ingezetenen van de nederzetting het privilege bezaten om in de ure des gevaars hun toevlucht op
de poirte (d.w.z. het slot) te nemen en in zoverre waren zij poorters maar dan in een zeer
ongebruikelijke zin. Toen in 1353 het onweer losbarstte bleek het Sticht deze burggrafelijke
interpretatie van het woord poorter niet te accepteren.
Een stad in formele zin was er pas als zij op duidelijk waarneembare wijze van het omliggende land was afgescheiden. Men sprak toen van tuyn om dit aan te geven (vgl. het Engelse
town voor stad). De afscheiding was teken van recht en naar de opvattingen van die dagen
vertegenwoordigde het teken het recht zelve. Uit de beschrijving van de demarcatielijn volgt
dat de vrijheid Montfoort zulk een teken niet vertoonde, zij lag volkomen open en was
dus geen stad in formele zin. Overigens was aan alle aan het stadzijn te stellen voorwaarden
voldaan.
De oorkonde vermeldt twee getuigen die haar medebezegelden, een broer en een neef van
Sweer I. Zoon Henrick komt in het stuk niet voor, de verstandhouding met zijn vader moet
nog slecht geweest zijn. Sweer overleed al in 1330. Henrick II volgde hem op en was reeds in
1334 niet meer onder de levenden. Zijn oudste zoon, de nog minderjarige Jan 1, werd burggraaf. Hij is het die als leenvazal deel moest nemen aan de veldtocht van de graaf van Holland tegen de Friezen. Jan I sneuvelde op 27 september 1345 bij Stavoren; het leenvazal zijn
was niet zonder risico's. Nakroost schijnt hij niet gehad te hebben want nog in 1345 werd zijn
broer Sweer II zijn opvolger.
Toen deze verzocht met de burggrafelijkheid van Montfoort beleend te worden, stelde het
Sticht een voorwaarde. Sweer II moest beloven in het Land Montfoort zich geen hoge heerlijkheid te „onderwinden" d.w.z. noch te pretenderen noch daadwerkelijk uit te oefenen34.
Dat die voorwaarde werd gesteld doet vermoeden dat Jan I al met het onderwinden bezig
was geweest en verwacht werd dat Sweer II het voorbeeld van zijn broer zou navolgen.
Het Sticht voegt aan de voorwaarde toe dat als Sweer werkelijk serieus meent dat hij hoge
heerlijkheid bezit, hij daarover met het Sticht moet procederen. Wint hij het geding dan zal
het vonnis door het Sticht loyaal worden nageleefd. Hierin schemert iets door van een oud
rechtsgebruik. Hij die tegenover een ander een recht staande houdt moet als de tegenpartij
dit betwist daarover procederen op straffe van verval van de aanspraak op het recht en mits
die tegenpartij bij de rechter formeel eist dat het geding binnen bekwame tijd wordt aangespannen35.
In afwachting van het geding gaf de bisschop aan Sweer II schriftelijke volmacht om uit
naam van het Sticht in het Land Montfoort hoge heerlijkheid uit te oefenen. Dat de pretenties van Sweer II niet geheel zonder grond waren volgt daar wel uit.
Sweer is niet gaan procederen en het Sticht heeft niet formeel het aanspannen van een
geding geëist.
In 1352 begonnen de heren van Culemborg en van Vianen een oorlog — waarom het precies
ging is niet helder — tegen het Sticht. Sweer II werd onmiddellijk hun bondgenoot. Het liep
volkomen spaak, het slot Montfoort werd belegerd en de burggraaf, inziende dat het spel
verloren was, capituleerde36.
In 1353 gaf Sweer II aan het Sticht een doorhem getekende en gezegelde verklaring af. Het
stuk is van zo merkwaardige inhoud dat niet betwijfeld behoeft te worden dat het een dictaat
was en onder bedreiging was afgedwongen.
Het is een schuldbelijdenis in optima forma, vol van mea culpa's en mea maxima culpa's. Ik
heb, zo schrijft Sweer II, hoewel leenman van het Sticht zijnde, mij met geweld van wapens
tegen mijn leenheer gekeerd. Daardoor heb ik een zeer ernstig misdrijf gepleegd (datfelonie
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was genaamd). Als gevolg daarvan zijn al mijn Stichtse lenen ingetrokken, het minste wel
wat men mij mocht aandoen. Krijg ik die lenen terug dan is dit een gunst welke ik onwaardig
ben te ontvangen. Nooit meer zal ik mij tegen het Sticht keren en het gezag van de bisschop
in wereldlijke en geestelijke zaken aantasten (dit was klaarblijkelijk ook al gebeurd). Nooit
weer zal ik staande houden dat het huis Montfoort niet van het Sticht is en de aanspraken
op hoge heerlijkheid laat ik varen. Voortaan zal ik een getrouw Stichts man zijn zonder enig
voorbehoud.
Dan volgen enige stoutigheden die verband houden met de hoge heerlijkheid. Nooit meer,
zo vervolgt Sweer, zal ik verhinderen dat van vonnissen in het Land Montfoort gewezen,
beroep bij het Sticht wordt ingesteld.
Verder heb ik nog iets heel lelijks gedaan. Ik heb wat ik mijn stede van Montfoort noem, van
grachten en wallen voorzien en in de laatste poorten laten aanbrengen. Ik zal deze grachten
laten dichten, de wallen laten slechten en de poorten laten slopen. De IJsselpoort geeft toegang tot een brug over de rivier. Ik heb die brug zo laag laten maken (kennelijk om tol te
kunnen heffen) dat schepen er niet onder door kunnen. Ik zal die brug laten verhogen zó dat
vaartuigen zelfs met opstaande mast geen hinder ondervinden, de mij verstrekte volmacht
geef ik terug, enz. enz.37.
Deze confessie heeft nog een complement. Bisschop Jan van Arkel, een zeer krachtig bestuurder, wendde zich ook met een brief tot de „kerspellieden" van Montfoort. Zij worden
beschuldigd als één man achter de misdadige burggraaf te hebben gestaan. Het wordt hen
ten strengste verboden zich ooit nog poorters te noemen, buren (d.w.z. inwoners van een
plattelandsgerecht) zullen zij heten38. Duidelijk blijkt dat poorters alleen in een stad
denkbaar zijn en dat het omwallen, omgrachten en van poorten voorzien, de rechtstekens
van een stad zijn.
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Dat Montfoort een stad in formele zin werd heeft dus tussen 1345 en 1352 plaatsgevonden.
Met zijn volmacht in de hand, heeft Sweer II gemeend de kogel door de kerk te kunnen
jagen, maar daartoe strekte zij niet. Waarschijnlijk waren er al eerder moeilijkheden ontstaan en is dit de reden geweest dat Sweer de Culemborgse-Viaanse kant heeft gekozen.
Montfoort werd in 1353 van stad tot dorp gedegradeerd.
Is de soep wel zo heet gegeten als zij werd opgediend?
In de schuldbelijdenis is opgenomen dat op de ontmantelingswerkzaamheden toezicht en
controle zou worden uitgeoefend door de stad Utrecht. Wij hebben betoogd dat tussen
burggraaf en Utrecht goede verstandhoudingen bestonden. Deze moeten gewerkt hebben
want in 1356 is er nog niets gebeurd. Toen werd Jan van Arkel zeer boos en moest Sweer II
grover geschut in stelling gaan brengen. Hij wendde zich om hulp tot de graaf van Holland,
vanouds de steun en toeverlaat van de burggraven39. In 1362 was alles nog bij het oude en nu
begon van Arkel te dreigen. De graaf van Holland sprong de burggraaf bij40. Dan treedt
in de documenten een diep stilzwijgen in. Uit 1379 is er een van het Sticht uitgegaan charter
waarin, alsof niets gebeurd ware, Montfoort een stad wordt genoemd41. Wij mogen concluderen dat de interventie van de graaf succes heeft gehad en dat het Sticht zich bij Montfoortstad heeft neergelegd.
Een daad van gezond verstand en wijs beleid. Iets wat al lang geen dorp meer was weer tot
dorp te maken zou de natuurlijke orde der dingen geweld hebben aangedaan.
Achteraf bezien zijn alle stukken van 1353 tot en met 1362 papieren tijgers gebleken. Dat het
bestaan van Montfoort als stad aan een zijden draadje heeft gehangen is echter onmiskenbaar. Sweer II overleed in 1375. Hij werd opgevolgd door Henrick III, ook deze is met het
Sticht in de clinch geraakt, weer over de hoge heerlijkheid. Ook nu kwam de burggraaf in een
verloren positie terecht. Hij moest zich onderwerpen aan de arbitrage van Arnold van
Hoorn, bisschop van Luik, eerder van Utrecht, niet bepaald de persoon om onpartijdig te
zijn. Het vonnis kwam in 1387. Wij halen er alleen uit aan dat het Henrick III verboden werd
poortdwang uit te oefenen en dat vastgesteld werd dat de burggraaf geen hoge heerlijkheid
bezat noch ooit bezeten had. Daaraan werd verbonden dat hij de bewijsstukken die over dat
recht door de elect Jan van Nassau waren afgegeven, aan het Sticht moest uitleveren42. De
contradictie is evident en daarop is al meerdere malen gewezen43. Henrick III berustte in de
uitspraak, maar terstond daarna liet hij te Utrecht een notariële akte opmaken waarin hij
verklaarde onder bedreiging met de dood gedwongen te zijn geworden de akte van berusting
te tekenen en te zegelen. Een onder zulke omstandigheden getekende akte, zo vervolgde
Henrick III, is van nul en gener waarde. Ik berust niet en zal mij bij de schandelijk partijdige
en hoogst onrechtvaardige scheidsrechterlijke uitspraak nooit neerleggen44.
Hoge heerlijkheid en stad-zijn, begrippen die ons niet veel te zeggen hebben, hadden voorde
veertiende-eeuwers enorme betekenis. Voor de erkenning van aanspraken was men bereid de
wapens op te nemen.
Hiermede zullen wij het pad der geschiedenis gaan verlaten en terugkeren tot de affichetekst.
De samenstellers ervan hebben met wijze voorzichtigheid gehandeld. Zij schreven niet dat
Montfoort al 650 jaar stad is, maar 650 jaar geleden stadsrechten kreeg. Uit ons betoog volgt
dat wij deze tekst onderschrijven.
Stad is Montfoort eerst volledig geworden toen de rechtstekens van het stad-zijn werden
aangebracht, ergens tussen 1345(en 1352. Dat aanbrengen is een betwiste en omstreden zaak
geweest.
Dat Sweer II buiten zijn boekje is gegaan valt niet te betwijfelen. Echter wat juridische gebreken vertoonde, is rechtsgeldig geworden als gevolg van de impliciete erkenning door het
Sticht en aanleiding om aan te nemen dat zij terugwerkende kracht miste, is niet voorhan49

den. Steeds is het Landcedul van 1329 opgevat als de oorsprong van het Montfoortse stadzijn, laten wij het daarbij houden.
Uit onze verhandeling komt te voorschijn dat stad en slot een onverbrekelijke eenheid
hebben gevormd.
Zij is tot in 1650 ongeschonden bewaard gebleven. De stad was van de burggraven en die
stelling is door hen nooit verlaten. In Montfoort was van democratie of inspraak niets te
bekennen. De burggraven echter verstonden de kunst van het delegeren en de nog moeilijkere van de juiste mannen op de juiste plaatsen te zetten. Aan de stadsregering lieten zij
zeer veel over, die had in feite autonomie en zelfbestuur.
Dat de inwoners met het paternalistische systeem moeite hadden is iets dat nergens uit blijkt.
De burggraven hadden hun achting en het stadsbestuur deelde daarin. Het poorterschap had
weinig inhoud, niet veel meer dan dat het kwalificeerde om tot lid van de magistraat te
worden benoemd. Velen wilden graag in M ontfoort wonen, maar hadden voor het bezit van
het poorterschap, dat vrij duur betaald moest worden, slechts geringe belangstelling. Tot in
1650 is Montfoort haar eigen en sterk afwijkende weg gegaan, de inwoners der stad beseften
dit en waren er fier op45.
Wij kunnen onze beschouwingen beëindigen met enkele opmerkingen over het getal der
inwoners. In 1329 zeker niet meer dan een paar honderd, in 1403 aangegroeid tot 800 à 1000;
de poortdwang zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Bij de afloop van de vijftiende eeuw
treedt Montfoort ineen bloeiperiode die'n 50 jaar zou voortduren. In haar tijd is het aantal
inwoners mogelijk tot tweeduizend aangewassen. Daarna gaat het bergafwaarts.
Drie namen verdienen het om een ereplaats in de annalen van Montfoort te verkrijgen:
Bisschop Godefrid van Rhenen, bij wie de oorsprong ligt en die als naamgever fungeert,
Burggraaf Sweer I, die de grondslagen legde en voor de juridische vormgeving zorg droeg,
Burggraaf Sweer II, die het werk door zijn grootvader begonnen, tot voltooiing heeft
gebracht.
Ook aan de velen die hebben meegewerkt maar voor ons naamloos zijn, past het een eresaluut te brengen.
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Catalogus van het Archief der Heeren van Montfoort door Mrs. R. Fruin Thz. en
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Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht 1301-1340, door dr.
J.W. Berkelbach van der Sprenkel, in: Werken van het Historisch Genootschap.
Eerste Serie nr. 66, Utrecht 1937.
De oudste kapittelrekening van Oudmunster (1295), door Mr. R. van Royen, in:
Mededelingen van het Historisch Genootschap, deel 58, Utrecht 1937.
Jaarboekje Oud-Utrecht, jaargang 1953.
Stichtse Studiëen door dr. F. Ketner, Utrecht 1974.
Notices généalogiques des Vicomtes de Montfoort door C. Stroobant, Antwerpen
1851.
Over Montfort als technische term overvloedige doch zeer verspreide franse literatuur, onder meer in het op zeer hoog peil staande franstalige maandblad Archéologia
(b.v. in nr. 127 van februari 1979) en in de paralleluitgave Dossiers de l'Archéologie.
Een montfort-toren was 10 à 12m. hoog en werd ook voor het geven van signalen gebruikt.

1. Het versje staat afgedrukt in O.U. pag. 110, artikel van dr. A. Johanna Maris.
2. Om op de historie niet vooruit te lopen is gedaan alsof in het versje het woord Montfoort
voorkomt.
3. De spelling is zeer variabel. Foorde is door ons gebruikt om een klankbeeld te geven.
4. De nog steeds zeer lezenswaardige roman Karel en Elegast tekent ons een vredeloze balling ten
voeten uit.
5. O.U. pag. 111 en L.W. pag. 252.
6. L.W. 252 en noot 3 op die bladzijde, alsmede L.M. pag. 111. Door Roebroeck wordt vermoed dat
het Limburgse Montfort een kruisvaarderssterkte bij Acre tot naamsvoorbeeld heeft. Hij wijst ook
nog op Montfort aan de Ourthe, 15 km. ten Z. van Luik.
7. H.T., 12e jaargang nr. 2, juli 1976, pag. 18, artikel van de heer N. Plomp.
8. Montfort nog in 1244. Zie H.T., 10e jaargang nr. 2. augustus 1974, pag. 15, artikel van de heer
N. Plomp.
9. De spelling is zeer variabel, noot 3 analogisch toe te passen.
10. Zie het artikel in noot 8 genoemd, pagina 14 onderaan.
11. H.M. regest 4; oorkonde van 16 april 1252 met alleen de spelling Montfoirde.
12. H.M. regesten 1450-1500. Lezing der regesten doet duidelijk de evolutie van Montfoorde naar
Montfoort zien.
13. Voor de burggraven, voorafgaande aan Henrick 1, zie artikel genoemd onder noot 8.
14. Voornoemd artikel, pag. 21/22.

15. Zij zou Hadewich geheten hebben. In die tijden — ook later nog — kwam het nogal eens voordat
weduwnaars die niet hertrouwd waren, de geestelijke staat omhelsden ook al hadden zij kinderen.
Hadewich behoeft dus geen natuurlijk kind te zijn geweest. Godefrid was Heer van Rhenen en
legateerde zijn heerlijke rechten aan dê ecclesia van het Sticht.
16. N.P.B. pag. 51/52.
17. St.St. pag. 79 en noot 89. Zijn laatste rustplaats vond Jan van Nassau in de Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht.
18. V.M. De genealogische aantekeningen zijn van inferieure kwaliteit, men kan ze beter ongelezen
laten. Een aantal oorkonden waarvan in andere publicaties slechts een korte inhoud wordt
gegeven, heeft Stroobant in extenso laten afdrukken. In zoverre is zijn brochure wel te gebruiken.
Oorkonde van begin 1296, pag. 41/42.
19. O.B.U. pag. 225. Het zeer uitvoerige en vele zaken beslissende vonnis d.d. 29 maart 1323 verdient
het voorwerp van afzonderlijke studie te worden.
20. L.W. pag. 255 midden.
21. St.St. pag. 75 onderaan.
22. L.W. pag. 284/285.
23. L.W. pag. 255 en H.M. pag. 87 regest nr. 29.
24. H.M. regest 6 op pag. 82/83, oorkonde van 25 juli 1282.
25. O.K.O. pag. 39, nr. 211. In 1295 wordt Montfoort gebruikt als naam voor de bepaling van de
ligging van landerijen (Blokland). Montfoort is dan al van algemene bekendheid in Utrecht,
aanwijzing ook voor naamgevende kracht.
26. M.R.N.U. pag. 308 bovenaan. Het kerspel (= de parochie) Heeswijk strekte zich ook uit over
Willeskop, Blokland, de Hoge Waard en een zeer klein gerecht Tollestege genaamd en mogelijk
ook over Achthoven.
27. M.R.N.U. pag. 311 noot 1 en H.M. pag. 85, regest 35. Geen oorspronkelijk exemplaar van de
oorkonde van 28 mei 1329 is meer voorhanden, wel een authentieke copie, z.g. vidimus, in begin
1330 vervaardigd door Jan van den Boengaerde, pastoor van Montfoort.
28. In de late middeleeuwen bestond alom een schreeuwend gebrek aan vergaderruimte, ook in grote
steden als b. v. Utrecht. Om in de behoefte te voorzien werden vaak kerkgebouwen ter beschikking
gesteld, in wezen ongewenst, maar nood breekt wet. Heeft de bijeenkomst in de kerk van Montfoort plaatsgevonden dan zal dat geweest zijn zeer kort na de zondagse hoogmis; van toeloop was
men dan verzekerd.
29. Het woord vrijheid wordt op allerlei manieren gespeld, het werd uitgesproken als vrieheid.
30. O.U. Het verloop van de lijn op pag. 115.
31. M.R.N.U. pag. 336. De schout was hoofd van het stadsbestuur maar zijn specifieke taken lagen
voornamelijk op justitieel terrein. De burgemeesters hadden het dagelijks bestuur en ook nog
andere functies b.v. toezicht op voogden van minderjarigen.
32. H.M. pag. 234, regest 763 en M.R.N.U. pag. 422 en vgl.
33. J.G. pag. 405 en vgl.; zeer uitvoerig over de geschillen ontstaan wegens de verheffing van Wijck tot
stad. Pas in 1447 heeft het Sticht Wijck als stad erkend.
IJsselstein was in 1310 nog een dorp maar had in 1331 poorters en was toen dus stad. Door wie en
wanneer precies de verheffing plaatsvond ligt nog in 't duister. IJsselstein lag toenmaals in de
Hollandse machtssfeer niet meer in die van het Sticht.
34. V.M. pag. 43/44. Toen de burggraaf in 1650 al zijn leenrechten aan de provincie Utrecht, de voortzetting van het Nedersticht, transporteerde (tegen aanzienlijke prijs) droeg hij ook het burggrafelijk archief over. De lotgevallen van dit archief vormen een verhaal apart, een deel kwam zelfs in
Engeland terecht. Wat de provincie Utrecht nog onder zich had en wat nog heel veel was, werd kort
na 1840 onvindbaar. Eerst ruim 40 jaar later werd het in het provinciale archief ontdekt, chaotisch
dooreengemengd met stukken van geheel andere aard. Toen Stroobant in 1850 zijn brochure
schreef kan hij het archief, dat te Utrecht was maar zoek was geraakt, niet hebben geraadpleegd.
Hij moet dus uit andere bronnen hebben geput, vrijwel zeker het archief van het kasteel Westerloo,
een Merode-bezit. Dit zou betekenen dat in 1650 de burggraaf een belangrijk deel van het archief
heeft achtergehouden.
35. Geschillen van de aard als tussen Sticht en burggraven zo vaak ontstaande, waren eigenlijk onderworpen aan het Hofgerecht van het rijk. Dit was in de 14de eeuw nog ambulant, hield nu eens hier
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dan weer daar zitting, soms zelfs in Praag. Het te bereiken was een kunst, een nog grotere om een
einduitspraak uit zijn handen te krijgen; processen sleepten zich vaak 20 jaar en langer voort. De
animo om zaken aan het Hofgerecht voor te leggen was dan ook gering, men behielp zich met
arbitrage. Een groot bezwaar was dat een machtiger partij de zwakkere tegenpartij vaak dwong
om aan arbitrage mee te werken en dikwijls ook kans zag partijdige arbiters aan te stellen. Aan
deze wantoestanden kwam een einde door de oprichting van onafhankelijke gerechtshoven, in
hoofdzaak bemand door vakjuristen, b.v. het Hof van Holland, de Grote Raad van Mechelen, het
Hof Provinciaal van Utrecht (1530).
Wie zich interesseert voor het Hofgerecht van het rijk, later Rijkskamergerecht genaamd, zij
verwezen naar ,,Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden" door dr. P.L. Neve, Assen 1972.
Het episcopaat van Jan van Arkel is zeer uitvoerig beschreven door dr. C A . Rutgers in zijn boek
,,Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht" Groningen 1970. De oorlog met Montfoort op pag.
77 en 78.
V.M. pag. 44/46.
O.U. pag. 114 met noot 12 houdende bronvermelding.
H.M. pag. 96. regest 69.
H.M. pag. 97. regest 75.
H.M. pag. 105, regest 116; 7-5-1379.
V.M. pag. 48/52, H.M. pag. 111, regest 147.
J.G. pag. 120 t/m 141 en H.U.B. pag. 283 t. m 288.
H.M. pag. 111. regest 1 18 en V.M. pag. 53.
Toen het voornemen tot overdracht over te gaan in 1648 te Montfoort bekend werd, schokte dit de
bevolking. De burggraaf voerde als excuus aan dat hij door zijn schuldenlast dreigde te worden
verpletterd en geen andere uitweg meer had. Hij sprak geen onwaarheid want toen bij zijn crediteuren bekend was geworden dat een overdracht op handen was, legden velen hunner conservatoir
derdenbeslag onder de Staten van Utrecht. Te beginnen in 1650 werd ook het privébezit der de
Merode's dat in de provincie Utrecht lag geleidelijk aan geliquideerd.
Na de overdracht hebben de Staten van Utrecht een tijdlang de collectieve titel van burggraaf van
Montfoort gevoerd.
Het Montfoortse stadsbestuur in volledige samenstelling is voor 't eerst in 1403 geboekstaafd:
Vranck Gelyss., schout, Hendrick Splinters en Gijsbert de Bloot, burgemeesters, Melis Janss.,
Claes Buytendyck, Pellegrom van die Soetgraft, Wybrant Gijsbertsen, Wouter Janssen, Wouter
Gerritsen van die Polle en Jan van die Polle Evertsen, schepenen.
(M.R.N.U. pag. 330).
Holland, regionaal-historisch tijdschrift, jrg. 4 (1972), blz. 210 en 211.
E. van Engelen, Grafs en Wapenen der Kerken van Uytrecht, dl. 111 pag 37 (GA Utrecht, bibliotheek nr. 1841), naar A. Buchelius.
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