
13. Plomp, p. 59. 
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Het kasteel Linschoten* 
door mr. C.G.M. Noordam 

Ligging 
De plaats waar het kasteel Linschoten') heeft gestaan, ligt in de kern van het dorp Linschoten, een 
tiental meters ten noorden van de Montfoortse Vaart en een dertigtal meters ten oosten van het 
riviertje De Linschoten. Op dit punt loopt een hoge stroomrug vanuit de richting Montfoort. De 
gronden op deze stroomrug waren al enkele eeuwen ontgonnen, voordat - voor de dertiende 
eeuw - ook het aangrenzende gebied volgens het cope-stelsel werd ontgonnen.2) 

Bewoningsgeschiedenis 
In 1131 wordt voor het eerst een lid van het geslacht Van Linschoten genoemd: Bertholt de 
Lindescot.1) In 1172 komen voor: Gerardus de Lindescote en zijn broers Jacobus en Heinricus.4) 
Het geslacht ontleent zijn naam niet aan het kasteel, maar aan het gelijknamige riviertje. Deze 
naam kan ontleed worden in 'scote', een hoge hoek land, uitspringend in het laagland, en 'linde', 
een lindeboom of een water van die naam.5) Een verband tussen het geslacht en een kasteel kan 
op grond van de oorkonden uit 1131 en 1172 niet gelegd worden. Bij restauratiewerkzaamheden 
in de honderd meter ten zuiden van de kasteelplaats gelegen kerk zijn in de jaren zeventig van 
deze eeuw sporen gevonden, die wijzen op vroeg twaalfde eeuwse bewoning van deze plek. 
Buiten de kerk en onder de zuidgevel van de kerk werden drie tufstenen grafkisten aangetroffen, 
die waarschijnlijk uit de twaalfde eeuw dateren. Wellicht zijn dit de graven van deze vroege Van 
Linschoten's.6) Ridder Cristancius is de eerste Van Linschoten, waarvan is overgeleverd, dat hij 
het kasteel in bezit had (voor 1270).7) Het werd door hem in leen gehouden van Gijsbertus van 
Zuilen. Dit leen van de Van Zuilen's was een kleine enclave in de polder Rapijnen. De verdere 
polder Rapijnen, waarin de dorpskern van Linschoten ligt, was bezit van het Utrechtse kapittel 
van Oudmunster. De leenband met deze heren van Zuilen - die zich later Van Abcoude, en weer 

* Dit artikel is een bewerking van een artikel, dat zal verschijnen in het dit jaar uit te komen 
Kastelenboek van de provincie Utrecht. 



later Van Abcoude en Gaasbeek noemden - heeft verschillende oorkonden opgeleverd, waardoor 
de bezitters van het kasteel tot het midden van de veertiende eeuw goed zijn te volgen. De zoon 
van Cristancius, Willem, die geen ridder was maar knaap, werd in 1288 aangeduid als heer van 
Linschoten (onzeker) en in 1294 als heer van Diemerbroek.*) Willem werd omstreeks 1308 
opgevolgd door zijn zoon Kerstans, die als (ambachts-)heer van Diemerbroek werd genoemd.") 
Kerstans raakte in 1308 verwikkeld in enkele geschillen wegens doodslag en kwam in conflict 
met zijn leenheer Zweder van Abcoude, ondermeer wegens wederrechtelijk in gebruik genomen 
land. Dit conflict werd opgelost door betaling van een forse geldsom en een hernieuwde 
bevestiging van de leenband.1") Een vermeldenswaardige episode uit de geschiedenis van het 
kasteel Linschoten in deze tijd is het feit, dat Cunigonde van Vimenburg, de moeder van de latere 
bisschop Jan van Arkel, er in 1326 haar toevlucht nam in verband met een geschil met de 
halfbroer van Jan van Arkel. 

De bisschop van Utrecht en de graaf van Holland troffen te Linschoten een schikking in de 
kwestie.") De reden dat Cunigonde uitgerekend naar Linschoten vluchtte heeft wellicht te maken 
met het feit, dat Zweder van Abcoude haar zwager was. In 1355 kwam het tot een breuk tussen de 
zoon van Kerstans, Willem van Linschoten, en zijn leenheer Gijsbrecht van Abcoude. Deze 
beschuldigde hem en zijn vader ervan verschillende stukken land zonder zijn toestemming 
vervreemd te hebben. Als ernstige beschuldiging werd voorts aangevoerd, dat Willem van 
Linschoten met zijn kasteel zijn leenheer niet had bijgestaan, toen deze in oorlog was.12) Bisschop 

Luchtfoto van Linschoten. 1973. Boven de kerk. toen nog aan de rand van Linschoten, ligt als een halve 
ronding het kasteelterrein. Ook het gedeelte rechts daarvan, direct onder de nieuwe weg. kan deel hebben 
uitgemaakt van het kasteelterrein. Foto: Dagblad Rijn & Gouwe. 



Jan van Arkel, die een oordeel over de kwestie moest geven, maakte daarbij gebruik van Romeins 
recht, terwijl Willem van Linschoten toepassing van het traditionele landrecht eiste, waardoor hij 
met de onschuldseed had kunnen volstaan. Bisschop Jan van Arkel heeft door de toepassing van 
Romeins Recht wellicht zijn neef Gijsbrecht van Abcoude, die tevens zijn machtige steun en 
toeverlaat was, terwille willen zijn. De hofrichter van keizer Karel IV oordeelde te Praag, dat het 
geschil op de door de bisschop voorgestelde wijze beslecht diende te worden. Omdat Willem van 
Linschoten zijn rechten niet kon bewijzen, werd hij in 1356 van zijn kasteel en goederen te 
Linschoten vervallen verklaard en kwamen deze weer aan de leenheer.") Het kasteel en de 
bijbehorende goederen zullen vervolgens aan een ander in leen zijn gegeven. Ergens in de 
periode voor 1383 is dit waarschijnlijk aan Eerst Taetze geweest. In dat jaar kreeg deze althans 
toestemming van leenheer Willem van Abcoude en Duurstede om het kasteel in vrije eigendom 
over te dragen aan burggraaf Hendrik III de Rover van Montfoort.I4) Deze bezat het kasteel na die 
tijd enige tijd als allodiaal goed. In 1386 ging hij een leenband aan met de graaf van Holland. 
Deze beleende hem met het kasteel en 20 morgen land, die Hendrik hem in eigendom had 
opgedragen. Het aangaan van deze leenband kan verklaard worden als politieke manoeuvre van 
Hendrik van Montfoort in verband met zijn conflict met de bisschop van Utrecht, dat in een 
oorlog dreigde te escaleren.15) De zoon van Hendrik, burggraaf Johan II van Montfoort verkreeg 
in 1438 toestemming van Filips van Bourgondië, graaf van Holland, om de stenen van het kasteel 
te vervoeren naar Montfoort. Het was toen blijkbaar een ruïne, maar hoelang dit al het geval was 
wordt niet duidelijk, noch wat de oorzaak daarvan was. In latere beleningen wordt het kasteel, of 
de plaats daarvan overigens nog steeds genoemd.16) 

Het kasteel 
Van het kasteel Linschoten zijn geen afbeeldingen bekend.17) De kadastrale minuut van 1820 
toont twee naast elkaar gelegen stukken land, met ronde, ovaalachtige vormen. Het dichtst bij de 
Linschoten gelegen stuk land is beschermd als archeologisch monument. Hierop is in 1917 een 
dubbel huis gebouwd en in 1992 een grote stenen loods. Daarbij is de sloot, die gezien kan 
worden als restant van de vroegere omgrachting, gedeeltelijk gedempt om een toerit te maken. 
Al eerder was aan de zuidelijke kant de sloot gedempt om de Vaartse kade Noordzijde aan te 
leggen. Ook een aan de oostkant van dit perceel grenzend stuk land komt in aanmerking om tot 
het kasteelterrein te hebben behoord: het perceelsverloop daarvan is te grillig om bij een gewone 
perceelscheiding tot stand te kunnen zijn gekomen. Dit perceel heeft echter geen beschermde 
status. Door middel van boringen op het beschermde terrein zijn in 1970 op ca. 1 meter diepte 
funderingsresten vastgesteld. Tevens zijn door bewoners verspreid liggende muurresten 
aangetroffen en bakstenen van het formaat middeleeuwse mop 29x13,5x6,5-7 cm. In opdracht 
van de gemeente Montfoort heeft de Stichting Regionaal Archeologisch Archiverings Project 
(Raap) in december 1993 archeologisch onderzoek uitgevoerd, bestaande uit electrische 
weerstandsmetingen en aanvullende boringen. In het aan de oostkant gelegen perceel konden 
geen resultaten geboekt worden, omdat in verband met woningbouwplannen het gehele terrein 
met een dikke ophogingslaag was bedekt. Op het beschermde gedeelte kon, ondanks het feit dat 
door de aanwezigheid van bebouwing, grind en betegeling op het kasteelterrein de voor metingen 
bruikbare oppervlakte gering te noemen was, wel meer duidelijkheid worden geschapen, met 
name ten aanzien van de vorm en de afmetingen van het vroegere kasteel. Vastgesteld kon 
worden, dat op het archeologisch beschermde terrein een kasteel heeft gestaan met een min of 
meer ronde structuur en een diameter van ongeveer 40 meter. Aan de binnenzijde van de 
noordelijke muur heeft een gebouw gestaan. Voorts zijn er aanwijzingen, dat er aan de westzijde 
ook bebouwing tegen de binnenmuur geweest is. Gezien de bebouwing van het terrein en het feit, 
dat in de op het terrein aanwezige gazonnen niet geboord kon worden, is het meetresultaat van de 
Stichting Raap op dit moment het meest haalbare. Geen duidelijkheid is er nog omtrent de 
ouderdom van het kasteel, hoewel de vorm voorzichtig tot een van oorsprong 13e eeuws 



Fragment van de kadastrale kaart van Linschoten, 1820. Het perceel met nr. 355 is het thans archeologisch 
beschermde terrein. Het perceel nr. 356 valt op door zijn uitzonderlijke vorm en kan eveneens deel hebben 
uitgemaakt van het kasteelterrein. 

bouwwerk doet concluderen. Pas een opgraving kan daarover uitsluitsel geven. Gezien de 
bewoning van het terrein en de reeds beschermde status is het niet aannemelijk, dat in de nabije 
toekomst op het terrein opgravingen zullen worden verricht. Het is daarom belangrijk, dat dit 
stuk bodemarchief zo ongeschonden mogelijk bewaard wordt, opdat latere generaties alsnog een 
belangrijk stuk aan de 'puzzle Linschoten' kunnen toevoegen. 

LEENHEREN EN LEENMANNEN VAN KASTEEL LINSCHOTEN 1270-1356* 

Leenheer: Van Zuilen van Abcoude 

Gijsbert I van Zuilen (vóór 1270) 

Zweder van Zuilen ( 1270) 

Gijsbert II van Zuilen ( 1288) 

Zweder van Abcoude ( 1308) 

Gijsbrecht van Abcoude en Gaasbeek 
(1355, 1356) 

Leenman: Van Linschoten 

Cristancius (vóór 1270) 

Willem (1270-1309) 

Kerstans/Cristancius (1308-1338) 

Willem (1355-1356) 

* De jaartallen geven tijdstippen van vermelding aan, zoals geconstateerd bij de voorbereiding 
van dit artikel 
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•--c 
g; 

~ O "̂  S 
Zr 

- • t̂  s 
-r )̂ o u "̂  

Oo •3 f i n 
c .T~ J i s; 
öc tÜ ^ z/ 

<M 

5 <to - t 

c •C5 . r c 
n 1 

^J 

5 

•V 1 
^J 

5 

o 

o 
i = 
3 

Su 
oc 

W 

--?1 oc 
- t*l ^ j™ 
M -- ?1 

• i ; 5U 3 
3 
> g S 3 3 
> 

§ 
o !U 

ë - g ^ 
? -c = 3j 

< "a -a 

10 



Vaststelling van het waarschijnlijk verloop van de gracht 
bij meetpunt E. 

Interpretatie 
Noten: 

1. Het kasteel dient niet verward te worden met het circa één kilometer westelijker gelegen Huis te 
Linschoten, dat in het midden van de zeventiende eeuw is gesticht. 

2. Linden, H. van der. De Cope, bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-
Utrechtse Laagvlakte (Assen, 1955). p. 311 -312. 

3. In het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht (OSU), nr. 333, wordt als getuige een Bertolt de Lindis 
genoemd. De oorkonde is op de plaats van de naam echter beschadigd. In het 14e-eeuwse Liber Pilosus 
van het kapittel van St. Marie komt een integraal afschrift voor van de oorkonde met daarin voluit de 
naam Bertolt de Lindescot (B.M. de Jonge van Ellemeet, manuscript-inventaris van het archief van het 
kapittel van St. Marie, Utrecht, 1937. inv.nr. 1. p. 100). 

4. OSU, nr. 473. 
5. Künzel. R.E., D.P. Blok en J.M. Verhoef Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 (Amsterdam 

1991), p. 228. 
6. Gaasbeek. F.. en C. Noordam Montfoort, geschiedenis en architectuur (Zeist, 1992), p. 192. 
7. OSU, nr. 1777. In 1246 is er sprake van een huis en hofstede te Linschoten, die door ridder Gerard van 

Over de Vecht worden verkocht aan het kapittel van Oudmunster (OSU, nr. 1102); een relatie met het 
kasteel Linschoten kan echter niet worden gelegd. 

8. OSU. nrs. 2362 en 2613. De bewoners van het kasteel Wulvenhorst. de familie Ruysch van Linschoten, 
hadden de jurisdictie over een gedeelte van Rapijnen - het latere Polanen - in leen of pacht van het 
kapittel van Oudmunster. Het overige deel was voor 1319 in pacht bij ridder Jan van Linschoten en na 
1319 bij Roelof de Rover. 

9.1317: Muller Fz. S. Regesten van het kapittel van St. Pieter (Den Haag, 1891 ). nr. 2020; 1328: Heeringa, 
K. Inventaris van het archief van het kapittel Ten Dom (Utrecht, 1929), inv.nr. 2825; 1333: Muller Fz, si 
Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (3 dln, Utrecht, 1917-1919). dl. 1. nr.1080. 
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10. Muller, 1917-1919, nrs. 246, 257 en 258; Fruin Th.Az, R., en A. Le Cosquino de Bussy Catalogus van 
het archief der heeren van Montfoort (Utrecht, 1920), regest nr. 15. 

11. Berkelbach van der Sprenkel, J.W. Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit 
de jaren 1301-1340(1931, WHG, 3e serie, nr. 66). nr 726; Rutgers, CA. Jan van Arkel, bisschop van 
Utrecht (Groningen, 1970),p. 15. 

12. Fruin en Le Cosquino de Bussy, regesten nrs. 65, 66,68 en 70. 
13. De hele kwestie is uitvoerig beschreven in Rutgers, p. 107-109 en 262-267. 
14. Fruin en Le Cosquino de Bussy, regesten nrs. 127 en 129-131. 
15. Linden, M.P. van der De burggraven van Montfoort in de geschiedenis van het Sticht Utrecht en het 

graafschap Holland, 1260-1490 (Assen, 1957), p. 53-58. 
16. Nog in 1789 is er sprake van een stuk land, waarin de ruïne van het Huis Linschoten ligt: Koen, D.T. 

Inventaris van de archivalia afkomstig van de dorpsgerechten in de provincie Utrecht, 1489-1811 
(Utrecht, 1985), inv.nr. 1089. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat er toen nog zichtbare resten 
waren. 

17. Enkele historiserende afbeeldingen van het kasteel - onder meer door Stellingwerf en Serrurier -
kunnen gevoegelijk als fantasie worden afgedaan. Enkele van deze afbeeldingen vertonen enige 
overeenkomst met afbeeldingen van het kasteel Den Engh bij Vleuten; wellicht is er verwarring 
ontstaan, omdat een aan het kasteel Linschoten grenzende polder eveneens Den Engh heette. 

Dertiende Penning nieuw leven ingeblazen in Kamerik 
door J.T. van Es 

Inleiding 
De Dertiende Penning leek in Kamerik tot eind 1990 een dood recht te zijn. Deze Middeleeuwse 
grondbelasting werd sinds vele jaren niet meer actief geheven en zou op 1 januari 2015, althans 
voor Kamerik, in de vergetelheid geëindigd zijn. Op 3 oktober 1984 werd namelijk een wet in het 
Staatsblad gepubliceerd, die de afschaffing van de Dertiende Penning regelde. 
Eind 1990 vielen echter in Kamerik de eerste nieuwe aanslagen voor dit eeuwenoude recht in de 
bus. Zij vormden het begin van een nieuw, en naar het zich laat aanzien vrij onplezierig 
hoofdstuk in de geschiedenis van een restje Middeleeuwen aan het einde van de twintigste eeuw. 
In dit artikel ligt de nadruk op die nieuwe ontwikkelingen, maar er kan uiteraard niet voor
bijgegaan worden aan de lange historie van het Recht op de Dertiende Penning in het algemeen 
en in Kamerik in het bijzonder. 

Geschiedenis 
De oorsprong van de Dertiende Penning is niet volledig duidelijk. In deze eeuw hebben vooral de 
professoren Van Iterson en Van der Linden zich met het recht beziggehouden. Daarnaast biedt 
het proefschrift van Ketelaar aanknopingspunten. Van Iterson en Van der Linden interpreteren de 
verschillende bronnen echter op zeer uiteenlopende wijze, hetgeen ook voor de nog altijd 
lopende juridische strijd over het recht en de manier waarop het geheven mag worden van belang 
is. 
Van Iterson brengt de Dertiende Penning in verband met de Handwissel1), eveneens een oud-
heerlijk recht, dat in Utrecht voor het eerst in een uit 1308 daterende akte genoemd wordt.') De 
handwissel heeft dan betrekking op een stuk grond dat de Bischopsweyde wordt genoemd en dat 
nader gepreciseerd wordt als "Custwic ende Ondacht": de polders Lange en Ruige Weide en 
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