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Een schout in kinderschoenen ? 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

Op 16 september 1588 benoemen burggravin Philippotte van Montfoort en haar man Johan van 
Merode met onmiddelijke ingang Berend Zas tot dijkgraaf van de Lekdijk in de Lopikerwaard. 
Tegelijkertijd wordt hij tot schout1) van Montfoort benoemd, met dien verstande dat dit laatste ambt 
eerst zal ingaan na het overlijden van de dan nog in leven zijnde schout Antonis Jansen van Deyl. De 
akte2) is getekend in het thans nog bestaande slot Ham-sur-Heure3) . 

Handtekeningen van Johan van Merocle en Philippotte van Montfoort onder de aanstellingsakte (1588). 
Coll.: Familie-archief van Sasse van IJsselt. 
Foto: G.J.A. Beerthuizen-van Kooten. 

Berend Zas moet voor deze benoemingen een bedrag van ..duysent ponden van XI. grooten vlaems" 
betalen. Bij de burggravin die haar broer Jan IV in 1583 opvolgde, omdat deze bij zijn dood geen 
wettige kinderen heeft nagelaten, was deze grote som geld zeer welkom. De financiële toestand van de 
burggraven was toen al vele jaren slecht"1). 
De akte bepaalt dat Berend Zas de twee ambten zijn leven lang bedienen mag, terwijl hem het zo 
geheten recht van survivance wordt verleend, dat hierin bestond dat hij één zijner kinderen tot 
opvolger kon aanwijzen. De enige voorwaarde is dat het kind ,,daer toe best bequaem" moet zijn. 
Wordt geen van de kinderen in staat geacht de ambten uit te voeren dan mag een plaatsvervanger dit 
doen tot de burggravin of haar nakomelingen de som van duizend pond aan rie kinderen of erfgenamen 
van Berend Zas terug betaald hebben. 
Het was dus geen echte koop. maar een lening aan de burggrafelijke familie, waarvoor in ruil de beide 
ambten mochten worden uitgeoefend. 
De akte vermeidt dat Berend Zas. zolang hij het schoutambt nog niet kan uitoefenen omdat van Deyl 
nog in leven is, ieder jaar een bedrag van 18 pond terugontvangt uit handen \ an de rentmeester van het 
huis van Montfoort . Neemt men de toenmaals geldende rentevoet van de ..penning zestien" d.w.z. 
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 c7 per jaar dan blijkt het schoutambt door kapitalisatie op 288 pond te zijn gewaardeerd. Het ambt 
van dijkgraaf werd dus 2'/2 x zo hoog aangeslagen als dat van schout. 
Inderdaad, al vloeiden de inkomsten uit het ambt van dijkgraaf zeer onregelmatig, door de bank 
genomen was het veel lucratiever dan dat van schout. Op 1 1 oktober 15885)betaalt Berend Z a s d e s o m 
van 1000 pond aan Claes Dircxzn.6). rentmeester van Abbenbrouck, welke heerlijkheid ook in het 
bezit van de Merode's is. Daarbij was ook ene Gerrit van Brugge aanwezig. Hij wordt door Johan van 
Merode en Philippotte van Montfoort in de aanstellingsakte ..onzen Bode" genoemd. 
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Wat is van bovengenoemde bepalingen terecht 
gekomen? 
De akte is wat het dijkgraafschap betreft niet 
uitgevoerd zoals in 1588 is bedoeld. Niemand 
van Berend's kinderen volgt hem als dijkgraaf 
op. Erger nog, in 1628 wordt het ambt , nadat er 
klachten bij de burggraaf zijn binnengekomen 
over zijn niet goed meer funktioneren, Berend 
afgenomen. Zijn leeftijd (hij was toen 67) heeft 

r H t e a - f c / daarbij een grote rol gespeeld7). Het bedrag van 

712 pond. hetwelk zoals men dat toen noemde 
„op het ambt stond" zal hij van zijn opvolger 
uitbetaald gekregen hebben. Het schoutambt 
komt dan nog niet in gevaar, het komt eerst op 
28 april 1639 in het geding"). Op die dag krijgen 
de schepenen Ghijsbert van Diemerbrouck en 
Dirk Hendricx Weerslo het verzoek van Mech-
telt Huygen de Bruyn, Berend's vierde vrouw 
waarmee hij op 16 mei 1637 voor de sche
penen9) van Montfoort is getrouwd1 0), om 
eens bij haar man te komen. De schepenen 
voldoen aan dit verzoek en gaan naar het huis 
van Berend, hetwelk zeer waarschijnlijk op 
het kasteelterrein heeft gelegen11). Zij troffen 

Berend zittend op een stoel bij het vuur in de keuken. De inmiddels zeer bejaarde schout toont hen dan 
de akte uit 1588 en vertelt dat hij nu gekomen is tot een hoge ouderdom en dat zijn krachten 
verzwakken „ende qualick langer voor conden gaen". Hij transporteert dan uit kracht van de akte van 
1588 het schoutambt van Montfoort op „sijner E. jonger soon Floris Sas omme bij zijn soon 
geeommen sijnde tot sijnejaere bedient te worden op als sulckeere baeteendeprouffijte als den voors. 
Berndt Zas den voors. Floris Sasse vader t selve bedient heeft ende noch is bedienende soe lange het de 
goede godt gelieve". Floris is Berend's zoon bij zijn vierde vrouw. Helaas weten we niet hoe oud hij is. 
Als hij wettig geboren is, dan zou hij nog een baby zijn. Als hij een latergewettigde bastaardzoon is. dan 
kan hij niet ouder zijn dan ca. lOjaar, omdat Berend's derde vrouw Catharina van Cats omstreeks 1629 
overleden is12). Of is deze Floris misschien reeds verwerkt bij Mechtelt, terwijl Catharina nog in leven 
is? Een in overspel verwekt kind dus. Helaas weten we niets met zekerheid. 

Opgedrukt zegel waarmede Johan van Merode en 
Philippolle van Montfoort de aanstellingsakte (1588) 
bezegelden. 
Coll.: Familie-archief van Sasse van IJsselt. 
Foto: G.J.A. Beerihuizen-van Kooien. 
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Handtekening van Claes Dircxzn. onder kwitantie op de aanstellingsakle (1588). 
Coll.: Familie-archief van Sasse van IJsselt. 
Foto: G.J.A. Beerihuizen-van Kooien. 
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Floris Zas trouwde in 1651. het is dus wel zeker dat hij toen zijn moeder met Berend Zas trouwde, al in 
leven was. Wanneer Floris geboren is ligt in het duister. Men kan velerlei gissingen dienaangaande 
maken, maar alle ontberen zij vaste bodem. Dat Berend Zas de verwekker van Floris was staat niet 
vast, het is zeer wel mogelijk dat hij zich heeft laten bewegen om het kind van Mechtelt de Bruyn voor 
het zijne te laten doorgaan. 

Zijn er uit Berend's vorige huwelijken geen geschiktere kandidaten voor deze toch zo zeer belangrijke 
funktie? 
Uit zijn eerste huwelijk met Josyna van Cats is alleen een dochter bekend, genaamd Anna11). Uit zijn 
tweede huwelijk met Gooltgen Gerritsdr. Spijcker zijn zes kinderen geboren, drie dochters Antonette, 
Margreta en Mayken en een zoon Henrick14). De andere twee kinderen kennen we niet bij naam. Zij 
zijn op jeugdige leeftijd gestorven op 4 mei 1595 en op 28 juli 1606's). Gooltgen overlijdt zelf op 
15 december 160616), zodat Berend dat jaar 2 sterfgevallen binnen zijn gezin heeft. In een akte van 
10 december 160617) verklaart Berend dat na zijn overlijden zijn zoon Henrick recht heeft op de 
belening van 1000 pond en op de ambten van dijkgraaf en schout. Berend echter heeft deze zoon 
overleefd. Op 29 november 163518) wordt Henrick overluid en begraven in de kerk van Montfoort. 
Berend's zoon Jan, geboren uit z'n derde huwelijk met Catharina van Cats komt niet in aanmerking. 
Regelmatig maakt hij moeilijkheden, ook met zijn vader. Op 26 januari 163819) verklaart Berend zelfs 
dat hij tegen het op 31 oktober 163520) gesloten huwelijk van .Jan met Merrichje Willemsdr. van 
Mierop is. Gezien deze feiten lijkt het logisch dat alleen de jongste zoon Floris overblijft. Hierop heeft 
waarschijnlijk zijn moeder Mechtelt ook invloed uitgeoefend, gezien haar pleiten voor de rechten van 
haar zoon bij de Staten van Utrecht in een later stadium21). 
Berend heeft bovendien al zijn dochters overleefd22), waarvan we de hierboven genoemde bij naam 
kennen en bovendien nog een dochter Jacomijntje uit zijn derde huwelijk. Zij is op 30 november 
162323) in Montfoort begraven. 

Zegel van Berend Zas. 
Coll.: Gem. Arehief Montfoort. 
Foto: Streekarchivariaat Zuid- West Utrecht Benschop. 



Floris is zijn vader echter niet opgevolgd. Berend Zas is overleden na 22 juli24) en voor 27 augustus 
163925). Op 3/ 13 september 1639 benoemt de hofmeester van de burggravin van Montfoort uit kracht 
van de open brief van 6 mei 1639 tot voorlopig schout: Ghijsbert van Diemerbrouck26). Deze brief van 
6 mei 1639 is helaas niet teruggevonden. Opmerkelijk is dat bedoelde brief met het voorstel van de 
benoeming reeds 8 dagen nadat Berend zijn zoon Floris heeft begunstigd is geschreven. Hebben de 
schepenen van Diemerbrouck en Weerslo.een bericht gezonden naar Westerloo. waarde burggravin 
woonde, nadat ze van Berend's plan hebben vernomen? We weten het niet zeker, al lijkt dit wel 
aannemelijk, gezien de toch voor hen wel vreemde situatie dat de zittende schout van Montfoort een 
kind tot zijn opvolger heeft aangesteld. Wat we wel weten is het feit dat de bepaling in de aanstellings
akte, dat Berend opgevolgd wordt door één van zijn kinderen of een waarnemer voor één van hen is 
genegeerd. Dat blijkt uit het feit dat ondanks dat Ghijsbert van Diemerbrouck, doorzijn huwelijk met 
Magdalena Zas, dochter van Berend's halfbroer Gerrit een aangetrouwde neef van Berend is, hij niet 
benoemd wordt tot substituut (= plaatsvervanger) ten behoeve van zijn achterneef Floris, maar tot 
provisionele (= voorlopige) schout. Wat er daarna gebeurd is met de 1000 pond en het recht dat 
Berend Zas had verkregen, weten we helaas niet. Maar ook in dit geval zal 't wel zo zijn gegaan dat 't 
bedrag dat nog op het ambt stond aan Floris moest worden uitbetaald, alvorens dat ambt aanvaard 
kon worden. 

Van Floris weten we dat hij zich als apotheker in Utrecht heeft gevestigd en daar een zeer gerespekteerd 
burger is geworden, die ook met zijn familie op goede voet stond. Zijn nicht Huga van Ommeren27) 
noemt hem zelfs in een brief ,,lieve oom, trouwe vriend en onbaatzuchtig raadsman"28). Ook genoot 
hij het vertrouwen van het stadsbestuur van Utrecht. Want als in het voorjaar van 1672de angst om de 
naderende franse troepen Utrecht in zijn macht krijgt en men besluit om uit vrijwillige ingezetenen van 
de stad een drietal compagnieën te werven, benoemt men op 22 mei 167229) Floris Zas tot kapitein over 
één van deze compagnieën. Floris huwde twee keer. De eerste keer op 4 februari 165 1 met Anna Both in 
het Anthoni Gasthuis te Utrecht. De tweede keer in het Catharijne Gasthuis op 1 april 1678 met Anna 
Cuilenborg, nadat zijn eerste vrouw op 5 november 1677 is overleden. Floris stierf kinderloos op 14 
april 1679. 

Wat gebeurde er met de andere zoon van Berend? 
Jan blijft problemen maken in Montfoort. Op 27 augustus 163930) komt Mechtelt de Bruyn zelfs naar 
het stadhuis om zich te beklagen over haar stiefzoon. Hij haalt goederen uit het huis van zijn vader, wil 
ze verkopen om met de opbrengst zijn schulden te betalen. Mechtelt vraagt de raad maatregelen 
hiertegen te treffen. Jan werd begraven in de Grote Kerk van Montfoort. Zijn grafsteen werd tijdens de 
huidige restauratie teruggevonden. De steen was echter slecht en verbrokkeld zodat hij niet 
teruggeplaatst zal worden. Wel is de steen getekend (zie afbeelding). 

Grafsteen Jan Zas 67,5 cm. x 65.5 cm. 
Tekening: Raph. Oskamp Arch.bureau Ir. R. Visser B. V. Schoonhoven. 



En van Diemerbrouck? 
Hij heeft het schoutambt in ieder geval tot 19 februari 1641 uigeoefend. 
Op die datum wordt er eindelijk een nieuwe schout benoemd: Godschalck van Halmale31). Dat deze 
benoeming zo lang op zich liet wachten vindt mogelijk zijn oorzaak in de problemen die ook in de 
opvolging van het burggraafschap ontstonden. In 1638 heeft Florens van Merode zijn overleden 
broer Philips opgevolgd32). Niet voor lang. want op 11 mei 1638 is ook hij reeds overleden33). In de 
„Stamboom der Heeren van Montfoort"34) lezen we echter Ferdinand Philips van Merode. burggraaf 
1640-1649. Ook bij de opvolging van het burggraafschap zou er dus in dezelfde periode sprake zijn van 
een hiaat van ca. twee jaar en het was tenslotte de burggraaf die de schout benoemde. Is de 
regeerperiode van Florens te kort geweest om de belening van het burggraafschap te regelen, zodat zijn 
zoon Ferdinand Philips in de ogen van de Staten van Utrecht niet zijn vader Florens maar zijn oom 
Philips opvolgde? Een antwoord op deze vraag verdient een nader onderzoek. Dat Anna Maria 
Sidonia van Bronckhorst-Batenburg niet aan de rechten van haar zoon heeft getwijfeld lezen we in het 
leenregister van de burggraven op 3 januari 163935j). Daar staat ,,als moeder ende testamentare 
mombersse36) van den hoochgeborenjoncheer Ferdinand borchgrave van Montfoort. Bovendien 
was ze als voogdes van haar minderjarige zoon op 6 mei van datzelfde jaar al overgegaan tot de 
aanstelling van een tijdelijke schout. 

Anna Maria Sidonia van 
Br onekhorst-Batenburg, 
echtgenote van Florens 
van Merode. 
Coll.: Graaf de Merode -
Brussel. 
Foto: Iconographiseh 
Bureau 's-Gravenhage. 



Met hartelijke dank aan Jhr. Mr. L.A.M, van Sasse van IJsselt voor zijn waardevolle adviezen en het 
feit dat hij mij de moaeliikheid verschafte om stukken uit zijn familie-archief te raadplegen. 

Noten 
1) In de stad Montfoort was de schout een ambtenaar in dienst van de burggraaf. Zijn taak was vooral van 

gerechtelijke aard. Hij maande de schepenen om recht te spreken. Zelf sprak hij geen recht. Na de uitspraak 
zorgde hij wel voor de tenuitvoerlegging van het vonnis. Bovendien waren hem administratieve, politiële en 
financiële taken opgelegd, zoals toezicht op het onderhoud van wegen, handhaving van orde, aanhouding van 
misdadigers, publikatie van plakkaten en ordonnanties. 

2) De originele akte bevindt zich in het familie-archief van Sasse van IJsselt. terwijl een kopie uit 1626 zich bevindt 
in het gemeente-archief van Montfoort - inv.nr. 9. 

3) Dit voormalige Merode-bezit ligt ca. 20 km. ten zuiden van Charleroi in de Belgische provincie Henegouwen. 
4) „Dijkbrief en Lopikerwaard" in De Lekdijk Benedendams en de Usseldam — 4e deel - 1978 door Jhr. Mr. 

L.A.M, van Sasse van IJsselt — pag. 110-111. 
5) De kwitantie bevindt zich op de aanstellingsakte — familie-archief van Sasse van IJsselt. 
6) Volgens een mededeling van Jhr. Mr. L A M . van Sasse van IJsselt betreft het hier hoogstwaarschijnlijk de 

stamvader van het geslacht van Erckel. dat zowel in het Land van Montfoort als daar buiten aanzien is gaan 
genieten. 

7) zie noot 4 - pag. 115. 
8) RAU - - Rechterlijke Archieven inv.nr. 615-1 Montfoort, Protocollen van transporten, plechten en 

testamenten. 
9) RAU — Register van huwelijksvoltrekking van het gerecht der stad Montfoort — 1618-1758 — inv.nr. 349a. 

10) Voor schepenen trouwden zij die geen lidmaat van het Gereformeerde Kerkgenootschap waren. Berend Zas was 
zonder twijfel katholiek. 

11) Berend was van 1597-1633 ook drost in de heerlijkheid van Montfoort en de drost had zijn ambtswoning binnen 
het kasteelcomplex. 

12) ..Fragment-parenteel van Sweer, bastaard van Montfoort" in De Johanniter Orde en haar Commanderij 
Montfoort — 1976 door Jhr. Mr. L.A.M, van Sasse van IJsselt — pag. 106. 

13) ..Een Montfoortse familie van Hooff' in De Nederlandsche Leeuw —juni 1956door A.H. Drijfhout van Hooff 
— kolom 174. 

14) RAU Weeskamerarchief Montfoort inv.nr. 22-5 Weesboek 1592-1614, fol. 311-312. 
15) GAM — inv.nr. 560 Rekeningen van de kerkfabriek. 
16) Ibidem. 
17) zie noot 14. 
18) zie noot 15. 
19) RAU — Weeskamerarchief Montfoort inv.nr. 22-6 Weesboek 1615-1685. lol. 189. 
20) zie noot 9. 
21) Familie-archief van Sasse van IJsselt. 
22) Ibidem. 
23) zie noot 15. 
24) zie noot 12 pag. 105. 
25) GAM — inv.nr. 25-2 Notulen van den raad of de vroedschap — op die datum lezen we „weduwe wijlen 

Berndt Zas". 
26) GAM inv.nr. 25-2 
27) weduwe van Justus Zas ( tl664), enige zoon van de voornoemde Henrick Zas. 

(zie Neüeriand's AdeisDoek l95l — pag. bü). 
28) zie noot 21. 
29) GAU — tweede afdeling — inv.nr. 121 Resolutiën van den raad. 
30) zie noot 26. 
31) Ibidem. 
32) ..Stamboom der Heeren van Montfoort" in Catalogus van hei Archief der Heeren van Montfoort"— 1920 door 

Mr. R. Fruin Th. Az. en Mr. A. Le Cosquino de Bussy. 
33) ..Bijdrage tot de geschiedenis van de Heeren van Abbenbroek en hun aanverwante geslachten, de Heerlijkheid 

Abbenbroek en de vicarie op het altaar van St. Lucas in de N.K. te Delft" in De Nederlandsche 
Leeuw maart april 1918 door G.B.Ch. van der Feen kolom 95-96. 

34) zie noot 32 
35) RAU — Archief der Heeren van Montfoort inv. nr. 291 Leenregister van Floris van Merode. burggraaf van 

Montfoort. van Anna Maria Sidonia van Bronckhorst. burggravin van Montfoort. en van Philips Ferdinand 
van Merode. burggraaf van Montfoort 1638-1649, fol. 118. 

36) voogdes 


