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Van Randerodes van Montfoort en h e t 
Kockengen-Montfoortsgerecht (1) 

B.F. van Wallene en Arie A. Manten 
Dreef 9, 3628 BJ Kockengen / Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Toen in 1281-1282 Hendrik de Rover van Montfoort, als eerste van zijn ge
slacht, door de bisschop van Utrecht beleend werd met de burcht Montfoort,1 

kreeg hij ook alle daarbijbehorende goederen toebedeeld. Onder die goederen 
viel in die tijd ook het Kockengen-Montfoortsgerecht, of zoals dat toen werd 
genoemd het Kockengen-Roversgerecht. De bewoording van de leenakte 
maakt het waarschijnlijk dat ook eerdere heren van Montfoort die Kocken-
gense gerechtsheerlijkheid al in hun bezit hadden.2 Deze relatie met Kock
engen versterkte onze belangstelling voor die vroege heren van Montfoort. 

Over de eerste eeuw van het bestaan van kasteel Montfoort verschaffen de 
archieven en de geschiedkundige literatuur echter geen volledig overzicht. 
Een van de lacunes proberen we in dit artikel door een goed onderbouwde 
hypothese in te vullen. Daarvoor moest heel wat werk worden gedaan. 

Kasteel en burggraven van Montfoort 

De burcht Montfoort is één van vier burchten, in het derde kwart van de 
12de eeuw gesticht door Godfried van Rhenen,3 die bisschop van Utrecht was 
van 1156 tot 1178. Het werd als een verdedigingswerk gebouwd aan de 
Stichts-Hollandse grens, in de polder Heeswijk.4 Bisschop Godfried gaf 
kasteel Montfoort in leen uit aan dienstadel, die de functie van burggraaf 
uitoefende. Dat beleid werd overgenomen door zijn opvolger, bisschop Boude-
wijn II (1178 - 1196), die uit het Hollandse gravengeslacht stamde.5 

Van de burggraven uit de eerste eeuw uit het bestaan van dit kasteel zijn 
maar een paar namen bekend.6 De oudste daarvan is Everard van Muntfort, 
broer van Ludbert (Lubbert) van Weede (Wede, Weden). Deze Everard en 
Ludbert worden genoemd in documenten uit de periode 1196 - 1215. 

Burggraaf Everard zal eveneens tot het Stichtse geslacht Van Weede behoord hebben, dat 
de hofstede Weede, ongeveer een kilometer ten noorden van Amersfoort, als bas is had.7 Als 
te doen gebruikelijk zal Everard de verwijzing naar zijn bake rma t hebben l a t en val len en 
zich in p laa ts daarvan hebben genoemd naar het kasteel waar hij toen woonde. Het is alles
behalve zeker of hij de allereerste burggraaf van Montfoort geweest is. 

In de begintijd (1196 - 1197) van het burggraafschap van Everard speelde 
zich een tweestrijd af om de Utrechtse bisschopszetel tussen twee kandi
daten, die echter beiden in 1197 stierven. Daarna was Dietrich von Ahr (Dirk 
van Ahr) bisschop (1198 - 1212), gevolgd door de elect8 Otto I (1212 -1215), een 
broer van de graaf van Gelre.9 

Met Dirk van Ahr als bisschop van Utrecht begon een periode met "Duitse" bisschoppen. 
Dat was een gevolg van de wedijver tussen de graven van Holland en de graven van Gelre, 
om een eigen kandidaa t op de Utrechtse bisschopszetel te krijgen. De kapi t te ls m a a k t e n 
van die tegenstel l ing gebruik door een eigen, niet aan Utrechtse, Hollandse of Gelderse 
be langen gebonden kand idaa t uit de Duitse adel tot bisschop te kiezen. Dirk van Ahr 
plaats te naas te familieleden op sleutelposities in het bestuur van het bisdom; dat hield hem 
populair bij he t thuisfront en neutraal ten opzichte van Holland en Gelre. 

De elect Otto (geen priester én te jong om gewijd te worden) werd nog onder Gelderse 
invloed gekozen, m a a r achter de schermen hield Otto van Lippe,10 oomzegger van Di rk van 
Ahr en vanaf 1204 Domproost te Utrecht, de meeste touwtjes in handen. Zowel Holland als 
Gelre verwachtte niet dat Otto van Lippe, toen deze in 1216 tot bisschop van Utrecht werd 
gekozen, een door hen ongewenste machtspositie zou kunnen opbouwen en zij verzet ten zich 
daarom nie t tegen zijn verkiezing. 
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Bisschop Otto van Lippe zette de politiek van Dirk van Ahr voort om op belangrijke 
posten naas te familieleden te benoemen. Er was, begunstigd door de politieke omstandig
heden, duidelijk sprake van nepotisme en patronagetactiek.1 1 

Uit de jaren 1216 - 1219 zijn geen vermeldingen van een Montfoortse burg
graaf gevonden. Daarna was er in 1220 - 1227 opnieuw sprake van een 
Everard die burggraaf van Montfoort was, maar over een broer Ludbert 
lezen we dan niets meer.6 

Het s taat zelfs niet volkomen vast of de Everard van 1220 en later nog wel dezelfde was 
als de eerder genoemde broer van Ludbert van Weede. De continuïteit in de naam Everard 
doet dat echter wel vermoeden; het tijdsinterval van 4 à 5 jaar tussen de eerste en de tweede 
groep vermeldingen van Evera rd is te kort om aan een opeenvolging van grootvader -
vader - zoon te denken. 

Toen de Drenten in opstand kwamen, onder aanvoering van Rudolf II van 
Coevorden, trok de toenmalige Everard van Montfoort met de bisschop van 
Utrecht, Otto van Lippe (1216 -1227), ten strijde. Hij sneuvelde eind juli 1227 
in de slag bij Ane (onder Gramsbergen, Ov.), samen met de bisschop en veel 
ministerialen, waaronder Herman IV van Woerden, Hendrik van Harme
ien, Arnold Loef van Ruwiel en Gerard van Dolre (uit het leenherengeslacht 
van onder andere het Ronde Dorp van Breukelen); Gijsbrecht II van Amstel 
werd zwaar gewond gevangen genomen.12 

Wie in 1227 Everard opvolgde, was tot dusver onduidelijk. Gedurende ruim 
acht jaar komt geen burggraaf van Montfoort uit de archieven naar voren. 
Wij willen nu proberen dat gat in de geschiedkundige kennis op te vullen. 

Daarna staat in de jaren 1236 - 1244 Willem van Montfoort ("Willelmus de 
Montfort") vermeld (sedert 1239 als ridder), zonder dat ondubbelzinnig blijkt 
dat hij burggraaf was.6 Het omgekeerde deed zich voor in 1253, toen een burg
graaf van Montfoort als getuige genoemd werd zonder zijn persoonsnaam. 

Andere familiewapens 

In die tijd moet er een ander geslacht op kasteel Montfoort hebben gezeten 
dan het geslacht Van Weede. Daarvan getuigt de heraldiek of wapenkunde. 
Dat tweede geslacht Van Montfoort zou een familiewapen hebben gehad dat 
geblokt was als een "schaeckbordt", "swart ende wit geschaeckeert". Het 
staat in een oud wapenboek, dat deel uitmaakt van het Familie-archief Van 
Wijnbergen,13 opgetekend als "oudt Montfoert". Dat wapen deed Plomp6 

denken aan het wapen van het geslacht Van Randerode. Zij voerden een 
familiewapen lijkend op een schaakbord met gouden en rode velden. 

Het adellijke Duitse geslacht Von Randerath (in de Neder landen meestal Van Rande
rode genoemd) ontleende zijn naam aan het kasteel en plaatsje Randera th in Westfalen, 
tussen Linnich en Heinsberg, niet ver van de Nederlandse grens, ter hoogte van Si t tard. 
Zij waren vrije edelen, geen dienstadel (ministerialen).1 4 

Vervolgens was er voor een korte periode Wouter Gerard (wiens naam 
ook wel werd geschreven als Wouter Gerrit, Walter Gerhard, Walter gezegd 
Gerart en "Gerardus castellanus de Montfort"). Hij werd slechts vermeld in 
de jaren 1260 - 1262 en was een broer van Dirk van der Goude. Burggraaf 
Wouter Gerard voerde als wapen zes sterren (3,2,1 oftewel 3 op de bovenste, 
2 op de middelste en 1 op de onderste rij), gedekt door een barensteel (= ver
korte dwarsbalk) met vier hangers. Hij behoorde dus duidelijk ook tot de 
familie Van der Goude, en was - zo kan de barensteel worden uitgelegd - de 
erfzoon. Volgens Van Buchel15 en Maris16 (en in hun voetspoor Ketner17) was 
hij gehuwd met Aleidis, burggravin van Montfoort. Door dit huwelijk met de 
erfdochter zou Wouter Gerard aan die functie van burggraaf zijn gekomen. 
Aleyd (Aleid, Aleidis) van Montfoort was volgens de algemene opvatting een 
dochter van Willem van Montfoort.18 

Uit 1262 dateert ook de oudste vermelding van Roelof (Rodolf) de Rover (de 
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Rovere), de stamvader van het volgende burggravengeslacht, dat drie rode 
molenijzers op zilver op zijn familiewapen voerde (in het wapenboek Van 
Wijnbergen uit 1569 aangeduid als "laeste Montfoert"). Roelof de Rover was 
afkomstig uit Brabant en getrouwd met Odilia, een jongere zuster van de 
toen reeds overleden burggravin Aleyd.18 

Gozewjjn van Randerode bisschop-elect van Utrecht 

In de eerste helft van de 13de eeuw treffen we in het Sticht Utrecht enkele 
Van Randerodes aan. De belangrijkste van hen was Gozewijn van Rande
rode.19 Hij was proost van het Kapittel van Sint-Jan te Utrecht en als zodanig 
ook vrijheer van de Proosdijlanden (dat een groot deel van de ten noord
westen van Breukelen gelegen Ronde Venen omvatte). Gozewijn was ver
moedelijk de man die het geslacht Van Zuylen uit het Rijngebied naar de 
Vechtstreek haalde.20 Het meest raakte Gozewijn van Randerode echter 
bekend in de jaren 1249 - 1250, toen hij korte tijd elect8 van Utrecht was. 

In het voorjaar van 1249 verbood paus Innocentius IV de geestelijkheid in he t Duitse 
Rijk om zonder zijn toestemming een bisschop te kiezen of te benoemen. Ju i s t in die tijd, 
omstreeks 1 april 1249, overleed de bisschop van Utrecht Otto III, die een broer was van de 
Hollandse graaf Floris IV. Een meerderheid uit de Utrechtse kapi t te ls (alleen die van de 
Dom en van O u d m u n s t e r deden niet mee) wilde zijn onafhankel i jkheid demons t r e ren , 
negeerde he t pauselijk verbod en koos Gozewijn van Randerode als nieuwe bisschop.2 1 

Kerkpolitieke omstandigheden gaven paus Innocentius kort daarop 
aanleiding een concilie te Luik bijeen te roepen. Daar vocht hij de Utrechtse 
bisschopskeuze aan, waarop het concilie de pauselijke kandidaat Hendrik 
van Vianden, kanunnik in het Keulse Domkapittel, als bisschop aanwees. 

Gozewijn had de tact geen medestanders te zoeken, vrijwillig af te treden 
en terug te keren naar zijn eerdere bezigheden, inbegrepen zijn werk in 
Mijdrecht en omgeving. Misschien speelde daarbij mee dat Gozewijn van 
Randerode en Hendrik van Vianden beiden bloedverwanten waren van 
de toenmalige aartsbisschop van Keulen, Koenraad (Konrad, Conrado) von 
Hochstaden, die tot het geslacht Von Ahr behoorde. 

Hendrik van Vianden zette de zaak evenmin op scherp. Nadat aarts
bisschop Koenraad hem in zijn kerkelijke rechten had bevestigd en rooms
koning Willem II (graaf van Holland) hem in het bezit had gesteld van ring 
en staf, als symbolen van het wereldlijk gezag over het Sticht Utrecht, er
kende Hendrik van Vianden na zijn intocht in Rhenen, waar hij zijnerzijds 
de rechten van de Utrechtse kerk bevestigde, meteen de rechtspraak en 
besluiten van zijn voorganger Gozewijn van Randerode, waarmee de conti
nuïteit van het bisschoppelijk bestuur verzekerd was. 

Joost van den Vondel wist wel van deze laatste verwantschap, m a a r nam op gezag van 
de Middeleeuwse geschiedschrijver Johannes de Beka abusievelijk aan da t Gozewijn een 
lid was van de familie Van Amstel . Dat b rach t hem in zijn tonee l s tuk Gijsbrecht van 
Aemstel tot de ui tspraak: 

"Men wou sijn loflijck bloed in 't Bisdom niet gedoogen. 
D'Aertsbisschop aen den Rhijn kon met sijn nijdige oogen 
Niet aensien ons geluck, gaf Gosewijn de schop 
En sette zijnen neef den hoogen mijter op." 

In Vondels d rama ging he t verder niet meer zo goed met Gozewijn. In h e t derde bedrijf 
liet hij hem nogmaals optreden, dan als banneling. 

La te re geschiedkundige l i tera tuur zorgde eveneens voor enige verwar r ing . Doeleman 
bespreekt - in zijn boek over de heerschappij van de proost van Sin t -Jan in de Middel
eeuwen2 1 - Gozewijn van Randerode als een van de proosten van het Kapittel van Sin t -Jan . 
Daarbi j ba see rde hij zich s terk op een oudere s tudie van P i jnacker Hordi jk . 1 9 In de 
befaamde genealogische tabellen van Schwennicke1 4 wordt echter Gozewijns broer Dirk 
(Dietrich von Randera th ) als proost van Sint -Jan te Utrecht genoemd, en Gozewijn zelf 
alleen als Domdeken in Keulen, proost van het Domkapittel te Utrecht en elect van Utrecht . 
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Daaren tegen maak t Doeleman weer in he t geheel geen melding van Dirk van Randerode 
als proost van Sint-Jan. 

Enig nader onderzoek onzerzijds bracht aan het licht dat Gozewijn wel degelijk proost 
van S in t - Jan is geweest, zowel vóór als na zijn verkiezing tot bisschop. 

De 14de-eeuwse kroniekschrijver Johannes de Beka schreef in zijn hoofdwerk Chroni-
con Episcoporum Trajectensium over "Goesvinus sancti Joannis in Trajecto Praeposi tus" , 
dus Gozewijn van Sint-Jan te Utrecht, proost, die tot bisschop van Utrecht werd gekozen. 
Pijnacker Hordijk traceerde twee oorkonden uit 1224 waarin Gozewijn reeds als proost van 
Sint-Jan te Utrecht genoemd stond. Op 26 februari 1233 (1232 volgens de Paasstijl) bezegelde 
Gozewijn als proost van Sint-Jan met de overige prelaten van het bisdom Utrecht een brief 
van bisschop Wilbrand [van Oldenburg].2 2 In he t Oorkondenboek der graafschappen Gelre 
en Zutfen van baron L.A.J.W. Sloet komen onder nr . 701 en 709 oorkonden voor van 
Gozewijn ui t 1249 waarin deze zich noemt "prepositus ecclesiae beati Johannis", dan wel 
"Prepositus sancti Johannis in Trajecto", proost van Sint-Jan in Utrecht. 

Ook het proostschap van Gozewijn na zijn aftreden als bisschop valt uit de archieven 
gemakkelijk aan te tonen. In een oorkonde door Gozewijn uitgegeven op 29 oktober 1252 
noemt Gozewijn zichzelf "Gozwinus major in Colonia decanus et archidyaconis, preposi
t u s ecclesie sancti J o h a n n i s Trajectensis".2 3 Hij was dus blijkbaar gelijktijdig Domdeken 
en aar t sd iaken in Keulen en proost van Sint-Jan te Utrecht; zo'n dubbelrol kwam in die tijd 
talloze malen voor. Afstanden speelden minder een rol dan wij geneigd zijn te denken. 

Daarentegen was Dirk van Randerode eerst kanunnik van Sint-Maarten te Utrecht en 
l a t e r Domproost a ldaar . De bewijsvoering vindt u bij Pijnacker Hordijk.19 Schwennicke 
blijkt de proostambten van de beide broers verwisseld te hebben. 

Evena ls Gozewijn - al genoemd in 1224 - kwam ook zijn broer Dirk van Randerode 
ti jdens de regeringsperiode van bisschop Otto van Lippe naar Utrecht. Hij was al in 1217 als 
getuige aanwezig bij de afkondiging van een oorkonde door deze bisschop Otto. Dirk s t aa t 
daa r vermeld als Theoderico de Randenrode sancti Mart ini . 2 4 Aangezien er niet bij s t aa t 
in welk bisdom Dirk kanunn ik was (in Keulen was ook een Mart inus-kapit te l) , moeten we 
wel aannemen dat hij toen al kanunnik van het Domkapittel in Utrecht was. 

Het "onbekende" testament van Dirk van Randerode 

Tegen het eind van zijn leven heeft Dirk van Randerode een testament 
gemaakt. Van zijn naaste familie gedacht Dirk daarin zijn overleden ouders 
(Gerardi de Randerode patris et Beatricis matris) alsmede een overleden zus 
Jutte (Jutte sororis prefati chorepiscopii) met zielenmissen op bepaalde data 
(zogenaamde jaargetijden). Ook gaf hij er blijk van grote verplichtingen te 
hebben aan de vroegere Utrechtse bisschoppen Dirk van Ahr en Otto van 
Lippe, want beiden gedacht hij eveneens in zijn testament. Daarmee beves
tigde hij de nauwe band tussen deze drie families.25 

Het be s t aan van Dirks t e s t ament kennen we ui ts lui tend door een akte d.d. 14 april 
124726 waar in Gozewijn als zijn executeur- tes tamentair optreedt voor één facet van da t 
t e s t amen t , namelijk he t stichten van memoriediensten in de hoofdkerk van Keulen voor 
Dirks ouders, diens zus Ju t t e en de twee Utrechtse bisschoppen uit zijn familiekring; al 
deze pe r sonen waren vóór he t opmaken van Dirks t e s t amen t overleden. Aangezien de 
vader van Dirk in 1244 nog in leven was,2 7 moet het testament van nâ 1244 dateren. Dirks 
zuster Beatrix, die vóór 2 februari 1246 overleed, werd niet bedacht met memoriediensten in 
Keulen. Zij zal na he t opstellen van het tes tament overleden zijn, in ieder geval nâ 1244. 

Het is duidelijk dat bovengenoemde akte géén uitsluitsel geeft over eventu
ele naaste familieleden van Dirk van Randerode die in het Utrechtse gebied, 
of elders buiten Keulen, zijn begraven. De akte is een zuiver Keulse aange
legenheid. Memoriediensten die elders gehouden moesten worden, zullen in 
aparte akten geregeld zijn. Dit laat dus voorlopig alle mogelijkheden open 
wat betreft de aanwezigheid in het Utrechtse van andere Van Randerodes. 

Vernoeming van heerooms 

Het was bij families van de hoge Duitse adel gebruikelijk dat voor de kin
deren al vroeg werd vastgesteld wat hun rol in hun latere leven zou moeten 
zijn. Calamiteiten daargelaten (kindersterfte, politiek misfortuin en derge-
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lijke) werd zelfs in de naam van het kind al vaak vastgelegd welke carrière 
het kind later zou moeten volgen.28 

Zo kwam het vaak voor dat een hooggeplaatste kerkelijke functionaris die 
zelf geen gezin en dus geen wettige nakomelingen had, zijn naam doorgaf 
via een zoon van een getrouwde zuster. Deze naamgenoot was dan voor
bestemd om later eveneens een kerkelijke loopbaan te volgen. Als dat kind 
jong stierf werd meermalen zelfs ook een volgende zoon nog weer met de 
naam van de oom en het gestorven broertje gedoopt. 

We zien dit verschijnsel ook bij de Utrechtse bisschoppen van Duitse 
herkomst. Werner spreekt zelfs van een carrièreplanning, die in de naam
geving besloten lag.28 Dirk van Ahr had, zo mogen we aannemen, zeker 
twee zusters die hem in de naamgeving van een zoon bedachten. Inderdaad 
traden beide Dirken in de geestelijke stand; beiden in het bisdom Utrecht. 

De ene zuster van Dirk van Ahr, Hedwig, huwde omstreeks 1174 met 
Bernhard II zur Lippe29 en werd de moeder van onder meer Dirk van Lippe, 
die het onder zijn broer, bisschop Otto, tot proost van Deventer bracht. Deze 
beide broers Van Lippe sneuvelden bij Ane in 1227. De andere zuster, Bea
trix von Ahr,25 jonger dan Hedwig, huwde met Gerhard II von Randerath 
en werd de moeder van onder anderen Gozewijn en Dirk van Randerode. 

Gozewijn komt voor he t eerst in een geschrift voor in 1219, en wel als Domdeken te Keu
len. Dirk was al in 1217 kanunnik van het Kapittel van Sint-Mart inus 2 4 (het Domkapit tel) 
in Utrecht . Vergelijking met hun neef Otto, de bisschop, die al in 1203 Domkanunn ik te 
Utrecht was,3 0 l aa t zien dat er ongeveer 14 j aa r verschil lag tussen de beg inpun ten van 
h u n beider kerkelijke carrières. Daardoor kan het huwelijk van Beatr ix in circa 1188 ge
da teerd worden. Daar bij Schwennicke Dirk al in 1208 genoemd s taa t , was hij waarschijn
lijk de oudste van de twee broers en zal hij in dat jaar 1208 juist 21 j aa r geworden zijn. 

Heraldische beschouwing Von Randerath - Van Randerode 

Daar het vermoeden van een familierelatie tussen Von Randerath / Van 
Randerode (Duitsland en Utrecht) en het tweede burggravengeslacht van 
Montfoort ontstond door de gelijkenis der wapens in de zegels, moet hier ook 
nagegaan worden of dat vermoeden heraldisch onderbouwd kan worden. 

Het wapen van het Duitse geslacht Von Randerath werd rond 1380 door de 
heraut Gelre31 opgetekend en is ook bij de Brabantse tak Van Randerode van 
der Aa in hoofdzaak daaraan gelijk (zie het Armoriai de Huldenberg uit 
diezelfde tijd). 

Heraut Gelre: 
Von Randerath:32 geschaakt van goud en keel3 3 (het veld heraldisch rechtsboven: goud). 

Volgens de wapentekening: 5 rijen en 5 kolommen. 
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Von Randerath 
ca. 1200 

Van Randerode van Montfoort 
ca. 1230 

De Pape 
ca. 1260 

Afb. 1. De wapenreeks Von Randerath —» Van Randerode van Montfoort —> De Pape. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 3,1998 



145 

(Van Randerode) van der Aa:34 geschaakt van goud en keel met vrij kwar t ie r van zilver, 
beladen met een merlet3 5 van sabel (het veld heraldisch linksboven: goud). Volgens de 
wapentekening: 6 rijen en 6 kolommen. 

Armorial de Huldenberg: 
(Van Randerode) van der Aa:36 geschaakt van goud en keel, met vrij kwar t ie r van zilver, 

beladen met een merlet van sabel (het veld heraldisch linksboven: goud). Volgens de 
wapentekening: 5 rijen en 5 kolommen. 

Een tijdgenoot (en, naar we nog zullen zien, naaste verwant) van Willem 
van Montfoort was Gerard de Pape. Zijn nakomelingen gingen zich later 
Van Diemerbroeck noemen, naa r hun belangrijkste bezitting. Men zat des
tijds veel minder vast aan een familienaam dan in de 19de en 20ste eeuw. 

De oudste beschrijving, met benoeming van de kleuren, van het familie
wapen van de t ak van het tweede burggravengeslacht van Montfoort die 
zich Van Diemerbroeck noemde, dateert van 144837 en kwam van J a n II 
van Montfoort. Hij sprak van een schaakbord van zilver en sabel.33 In het 
midden van de 16de eeuw kwam vanuit Utrecht de nadere omschrijving: 
het eerste bovenste [veld] (bedoeld is heraldisch rechtsboven) is zilver.38-39 

In de collectie Van Buchel/Booth40 is het wapen uit het zegel van Gerard 
de Pape (de s tamvader van de Van Diemerbroecks) uit 1298 nagetekend: 
geschakeerd in 5 rijen en 4 kolommen. De kleuren zijn na tuur l i jk niet 
weergegeven, maar we mogen aannemen dat deze bij het familiewapen in 
originali zilver en sabel waren. 

Latere afbeeldingen van zegels laten zien dat men het met het aantal 
velden van het "schaeckbordt" niet zo nauw nam. Zo komen we tegen, in 
1398: 10 rijen, 8 kolommen; in 1432 (respectievelijk bij vader en zoon): 6 rijen, 
4 kolommen en 6 rijen, 6 kolommen; en in 1458: 5 rijen, 6 kolommen41. 

Bij de authentieke 14de-eeuwse beschrijvingen van het wapen van het 
geslacht Von Randerath was er dus al een kleine variatie in het aantal rijen 
en kolommen; daarom hoeven we ons over de latere grotere variatie daarin 
niet te verbazen. Interessanter en veelzeggender is de variatie in kleur: goud 
en keel33 bij de Von Randera ths en dan later zilver en sabel bij de Van 
Montfoorts uit de jongere tak De Pape (zie Afbeelding 1). 

Von Spanheim - Starkenberg 

Goud 

Zilver 

Keel 

Azuur 

Sabel 

Von Spanheim 

Von Spanheim - Kreutznach 

Afb. 2. De wapenreeksen Von Spanheim -^ Starkenberg en Von Spanheim —> Kreutznach . 
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Men zou hieruit de conclusie kunnen trekken, dat de Van Montfoorts-
met-het-schaakbord van een ander geslacht zijn, als niet Butkens42 er al op 
gewezen had dat bij Duitse geslachten een dergelijke wijziging van kleuren 
(een zogenaamde wapenbreuk) bij jongere takken van een geslacht eerder 
regel dan uitzondering was. Deze zienswijze wordt volkomen bevestigd door 
de Duitse geleerde Seyler,43 die als voorbeeld opgeeft: goud en keel voor de 
hoofdlijn, zilver en keel voor een eigen goederen bezittende zijlijn, en ten
slotte zilver en sabel voor een zelfstandig goederen bezittende jongere tak 
daarvan (zie ook Afbeelding 2). 

Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand dat de Montfoortse burggra
ven van het geslacht Von Randerath zilver en keel hebben gebruikt, de kleu
ren van het persoonlijke wapen van Otto van Lippe als bisschop van Utrecht 
(een smal zilveren kruis, beladen met een hartschild van zilver, waarin een 
roos van keel [= het wapen van het bisdom met hartschild van het geslacht 
Zur Lippe]), hoewel theoretisch goud - sabel ook mogelijk zou zijn. 

De t ak Van Randerode van der Aa, die zeer waarschijnlijk niet met belangri jke eigen 
goederen gezegend was, had daarom ook geen kleurwisseling nodig. Een wapenbreuk door 
een vrij kwar t ie r met mer le t 3 5 volstond in hun geval. De door ons aangehaa lde b ronnen 
geven eendrach t ig op da t he t aldus gebroken wapen werd gevoerd door Gozewijn van 
der Aa (genoemd in 1385); zijn zoon Gerard voerde hetzelfde wapen en was schout van 
's-Hertogenbosch (als zodanig genoemd in 1409 en 1412).36 

Het geslacht De Rover voerde oorspronkelijk drie rode molenijzers op goud; in Mont-
foort werden dat ook drie rode molenijzers op zilver. 

De conclusie uit het voorafgaande is dat het goed mogelijk is dat de tak De 
Pape, die later Van Diemerbroeck heette, zijn familiewapen langs een in die 
tijd gebruikelijk weg van het oude Von Randerath-wapen had afgeleid. 

Opgemerkt moet worden dat het geschakeerde wapen van Gerard de Pape in 1298 er op 
duidt dat we hier zeker niet te maken hebben met een bas taa rd tak van he t burggrafelijke 
geslacht. Het was eind-13de eeuw ondenkbaar dat een ba s t aa rd t ak de l inkerschuinbalk 
(bastaardstreep) uit he t zegel zou kunnen weglaten. Deze zienswijze wordt bevestigd door 
latere u i t spraken van de burggraven van Montfoort.44 J a n II van Montfoort verklaarde da t 
de t ak Van Diemerbroeck van het tweede burggravenges lacht onts tond door "broeder-
scheydinghe", da t wil zeggen verdeling van de erfenis tussen de wettige k inderen ui t één 
gezin (bas taardkinderen deelden nooit mee bij de erfenis). 

De familie lijn De Pape / Van Diemerbroeck 

Nu uit heraldische gegevens geconcludeerd kan worden dat er waar
schijnlijk een relatie bestond tussen personen te Montfoort en omgeving 
met een geschakeerd wapen en personen uit de familie Van Randerode die 
ook een geschakeerd wapen voerden, is het zinvol de door Plomp45 gevonden 
gegevens verder te onderzoeken. 

Daarbij richten we ons vooral op de groep personen die onder de naam De 
Pape, later Van Diemerbroeck, voorkomen in Plomps artikel. 

"Pape" was een gebruikel i jk Middeleeuws woord voor een gees te l i jke of p a s t o o r , 
meestal een wereldlijk geestelijke, soms echter een in een kloosterorde opgenomen geeste
lijke. Begon deze familielijn misschien met iemand die door zijn ouders voor een ke rke 
lijk ambt bestemd was, maar als student of geestelijke om een bepaalde reden de pij aan de 
wilgen had gehangen? Of stamde hij uit een geslacht dat vooral gekenmerkt werd door 
geestelijken? Hoe dan ook, we mogen "De Pape" zien als een soort toe- of bijnaam. 

Diemerbroek was een gerechtsheerlijkheid in het zuidwesten van he t Sticht Utrecht , 
omgeven door (met de wijzers van de klok mee) de gerechten Bulwijk (ten zuidwesten van 
Woerden), Kromwijk, Noord-Linschoten, Oudewater , Papekop en Waarder . Papekop lag 
onmiddellijk tegen de westgrens van Diemerbroek, en zou door Gerard de Pape gest icht 
zijn ("ab hac familia Papecoep nomen habet") .4 0 Gerecht, t i jns en t ienden van Diemer
broek werden in leen uitgegeven door het Leenhof van Dolre, la ter opgegaan in het Leenhof 
van Vianen. Deze leenhoven hadden daar ook veel grond in eigendom.46 
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Als oudste wordt in het artikel van Plomp genoemd een Gerard de Pape, 
die in 1298 zegelde met een geschakeerd wapen en toen borg was bij graaf 
Jan I van Holland voor de burggraaf van Montfoort (uit het geslacht De 
Rover), samen met andere edelen,47 waaronder Ruuschen (Rusken) van 
Linscoten en Janne (Jan) van Linscoten. 

Beiden waren heer van een vijf hoeven grote gerechtsheerl i jkheid b innen Kocken-
g e n . 4 8 D e ene lag ten noorden van het Kockengen-Montfoortsgerecht, de andere ten zuiden 
d a a r v a n . De beide Van Linschotengerechten hadden ook verschi l lende l eenhe ren : de 
zuidelijkste was een leen van het huis van Montfoort, de noordelijkste werd in leen uit
gegeven door het Kapittel van Oudmunster. 

De archieven vermelden behalve de door Plomp gesignaleerde De Pape 
ook nog een oudere Gerrit (= Gerard) de Pape, die in 1291 al overleden was. 

Diens zus te r M a r g a r e t h a , familiaris van he t Kapi t te l van Sint-Marie , schonk toen 
7 morgen land in Lopik aan het kapittel, onder voorwaarde van vruchtgebruik voor h a a r en 
twee k inde ren van Gerard Wit.49 Men krijgt de indruk dat deze Gerrit de Pape kapit telheer 
(op latere leeftijd?) was geweest en dat Margaretha (als weduwe?) hem binnen de kapit tel
g e m e e n s c h a p heeft verzorgd. (Of was zij de moeder van Gerard Wits twee k inde ren? 
Gerard Wit was proost van het Kapittel van Sint-Marie.) 

In 1307 was een Willaem Gerits Papensoen (= Willem de zoon van Gerrit 
of Gerard de Pape) borg voor zoengeld, dat verschuldigd was vanwege een 
doodslag waarbij aanzienlijke inwoners van Montfoort betrokken waren.50 

Gelet op de korte tijd tussen de vermeldingen in 1291 en 1307, moeten 
we hier denken aan een vader en twee zonen, waarbij de laatsten al ruim 
volwassen moeten zijn geweest. 

Later, in 1388, werd opnieuw een Willem de Paep genoemd, die een zoon 
was van een toen reeds overleden Gherit de Paep en op dat tijdstip nog 
onmondig.51 Zijn voogd deed in hetzelfde jaar afstand van de voogdij. Daar 
deze Willem al leenman was voor een Viaans leen van vier hoeven met 
gerecht en tiend, gelegen in Diemerbroek, waarnaar zijn geslacht zich ging 
noemen, stuiten we hier duidelijk op het moment van officieel volwassen 
worden van Willem, die verder zelfstandig zijn goed ging beheren. Zijn 
geboortejaar kunnen we bijgevolg stellen op 1367. 

Nemen we een gemiddelde generatieduur van 27,5 jaar aan, en letten we ook op de regel
mat ige naamsovergang Gerard - Willem en Willem - Gerard, dan pas t een s t amreeks van 
zes generat ies met een tijdsverloop van 5 x 27,5 jaar = 137 jaar chronologisch het best bij de 
hiervoor genoemde gegevens. Indien we niet van zes maar van vier generat ies u i tgaan , 
dan komen we op 3 x 45 j a a r en zo'n lange gemiddelde generat ieduur is onwaarschijnlijk 
in he t licht van hun toch wel hoge sociale positie (welke bijvoorbeeld valt af te leiden uit het 
feit da t in 1428 Ju t t e Willemsdr de Pape huwde met Roelof van Dongen. Deze was heer van 
Dongen en behoorde tot de Arkelse familiegroep).52 Drie à vier generaties per eeuw was in 
deze k r ingen vrij gewoon. 

De eerste Gerard de Pape moet dan omstreeks 1230 geboren zijn. Daar 
1227 het jaar moet zijn van het aantreden van een nieuwe burggraaf op 
Montfoort, komen we voor een zeer interessant probleem te staan, namelijk 
dat van het tijdstip van de afsplitsing uit het geslacht Von Randerath van de 
lijn Van Randerode van Montfoort en de lijn De Pape. 

Het is opvallend dat de namen Gerard en Willem kennelijk steeds in ere 
zijn gehouden. Het kan haast niet anders of zij moesten de herinnering 
levend houden aan voorouders binnen deze familietak.53 

De door Plomp ook genoemde familie Van der Oy (of Oye), la ter genaamd De Coter, 
kende deze naamstradi t ie niet, en kan op een andere wijze verwant zijn geweest met De 
P a p e - Van Diemerbroeck. Claes van Oy (genoemd in 1324) kan bijvoorbeeld gehuwd 
geweest zijn met een dochter van de oudste Gerard. Zijn kinderen zouden dan het wapen 
van moederszijde met afwijkende kleuren (die we niet kennen) hebben gebruikt. 
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Verwantschap van Gerard de Pape en de Van Randerodes 

We moeten hier benadrukken dat, hoewel wij nu aannemen dat de tussen 
1236 en 1244 optredende burggraaf Willem van Montfoort tot hetzelfde 
geslacht behoorde als waaruit Gozewijn en Dirk van Randerode stamden, 
dit in feite berust op maar twee constateringen: 

(1) Gozewijn en Dirk van Randerode waren neven van moederskant van 
bisschop Otto van Lippe en zijn door hem op hoge kerkelijke posten in het 
bisdom Utrecht geplaatst. Zeer plausibel is dat deze bisschop - gezien zijn 
politiek van het bevoordelen van eigen naaste familie54 - ook heeft voorzien in 
een opvolging van de ministeriale burggraaf Everard door een bisschoppe
lijk familielid: een vrije edelman uit het geslacht Von Randerath. Daar Ever
ard in 1227 sneuvelde en Willem van Montfoort pas in 1236 voor het eerst in 
de archieven wordt genoemd, is het de vraag of Willem in 1227 al opvolgde, of 
dat hij in of kort vóór 1236 zijn vader in Montfoort (en Kockengen?) opvolgde. 

(2) We kennen een uitspraak van burggraaf Jan II van Montfoort (uit het 
geslacht De Rover) uit 1448, dat de oude Van Diemerbroecks (met het schaak-
bordwapen) bloedverwanten waren van het aan de De Rovers voorafgegane 
burggravengeslacht.44 Dat zou ook een geschaakt wapen hebben gevoerd. 

Daar de Von Randeraths en de De Papes van Diemerbroeck beide een ge
schaakt veld in het familiewapen voerden (zie de Heraldische beschouwing, 
blz. 144 - 146) ligt de aanname voor de hand dat Gerard de Pape en Willem 
van Montfoort naaste verwanten zijn geweest van de Von Randeraths. 

Om na te gaan van welke aard de familierelatie waarschijnlijk is ge
weest, beschouwen we de uitspraak van Jan II van Montfoort als betrouw
baar. Hij zei het volgende over deze kwestie: "Item van de maechtal van 
Montfoort sijn afgecomen van broederscheydinghe ende pleghen in den 
lande van Wourden te woonen heeren van Diemerbrouck ende die werden 
van heer Hermans verdrift van Wourden verdreven, daer noch huyden ten 
daghe van woonen goede geachte mannen tot Rotterdam, ende verwapenen 
haer met een schaeckbordt wit ende swert".44 

De oudste Van Diemerbroecks, die nog de naam De Pape gebruikten, 
behoorden dus tot de maagschap van de oude burggraaf (eventueel burg
graven) en hadden hun uitgangspositie te danken aan een boedelschei
ding tussen de kinderen uit één gezin. Volgens de oude betekenis van het 
woord "broederscheydinghe" kan de boedelscheiding hebben plaatsgevonden 
tussen zoons én dochters van de burggraaf. 

Daar de leengoederen van het burggraafschap hoogstwaarschijnlijk fideï-
commissair55 (in dit geval: als niet-erfelijk achterleen) vererfden, en vreem
de families op deze wijze werden buitengesloten,56 moet een eventuele 
dochter hetzij door een belening gedurende hââr leven, dan wel door be
taling bij het overlijden van de erflater, zijn uitgeboedeld. 

Aangezien de familie De Pape in de directe omgeving van Montfoort 
kennelijk van aanzien was (zij waren bij herhaling borg voor de latere burg
graven; zij werden door dezen "neef genoemd 57), moet de oorspronkelijke 
familierelatie tussen De Pape en de burggraaf nauw zijn geweest. 

Daar het schaakbordwapen (althans de figuren daarvan) pas met de Von 
Randeraths onder bisschop Otto van Lippe in het Utrechtse gebied begon 
voor te komen, en Gerard de Pape en Willem van Montfoort generatie
genoten waren, kan het eigenlijk niet anders of de belangrijkste transactie 
van de "broederscheydinghe" moet hebben plaatsgevonden tussen Willem 
van Montfoort en zijn broer Gerard de Pape. 

Het is niet waarschijnlijk dat de De Papes op een andere wijze tot de maagschap van de 
b u r g g r a a f behoorden . Als de oudste Ge ra rd de Pape met een zus t e r van Wil lem v a n 
Montfoort getrouwd was, zou de familieband losser, de overdracht aan goederen minder en 
h e t familiewapen waarschijnlijk anders zijn geweest. 

Er zijn nog enige feiten die een broederlijke verwantschap aannemel i jk m a k e n . Daar
over meer in he t tweede deel van dit artikel, in het volgende nummer van dit tijdschrift. 
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Omdat de verdeling van goederen tussen Willem van Montfoort en Gerard 
de Pape voor de laatste ook enige bezittingen in de omgeving van Montfoort 
opleverde (wat afgeleid kan worden uit het latere bezit van de De Papes), 
moet ook de erflater deze goederen in bezit gehad hebben. Dat wil zeggen dat 
de laatstgenoemde eveneens in een nauwe betrekking met de toenmalige 
burggraaf gestaan moet hebben: hij was of de burggraaf zelf, die dan tot het 
geslacht Von Randerath/Van Randerode behoorde, of het was de burggravin 
(erfdochter van een vorige burggraaf?) die met een Van Randerode was 
gehuwd. 

In het eerste geval betrof het waarschijnlijk een jongere broer van Dirk en 
Gozewijn van Randerode, die zonen waren van Gerhard von Randerath. In 
het tweede geval moet de burggravin een dochter van de gesneuvelde burg
graaf Everard (van Weede) zijn geweest. Maar de naam Everard of Evert 
komt in het geslacht Van Montfoort niet voor en de naam Willem is bij de 
Van Weedes in elk geval later (uit de tijd rond 1230 is zeer weinig bekend) 
niet gangbaar. Volgens beweringen in de oude familiegeschiedenis van het 
geslacht Van Weede58 zouden zij uit het geslacht Van Amersfoort stammen, 
en ook daar is met betrekking tot de naam Willem geen aanknopingspunt te 
vinden. 

We mogen bijgevolg aannemen dat een Van Randerode, en wel een zoon 
van Gerhard von Randerath, de erflater is geweest, in de functie van burg
graaf, waardoor de naam Gerard bij zijn zoon verklaard is. 

Tussenbalans 

Uitgaande van het gegeven dat de oude geschiedenis van een groot deel 
van Kockengen nauw verbonden was met die van kasteel Montfoort, verdiep
ten we ons in de reeks opeenvolgende burggraven van Montfoort. In dat 
kader hebben we inmiddels het volgende geconstateerd: 
(1) Tussen burggraaf Everard van Weede (gesneuveld in 1227) en Willem van 
Montfoort (in de archieven genoemd vanaf 1236) heeft Montfoort een burg
graaf gehad wiens naam tot dusver niet in de archieven is teruggevonden. 
(2) In de eerste helft van de 13de eeuw waren verscheidene bisschoppen van 
Utrecht van Duitse herkomst. Zij regelden dat veel familieleden op belang
rijke posities binnen het bisdom terecht kwamen. Daaronder de broers Dirk 
van Randerode, die in 1217 proost werd van het Utrechtse Domkapittel, en 
Gozewijn van Randerode, sedert 1224 proost van het Kapittel van Sint-Jan te 
Utrecht, die verwant waren aan de Utrechtse bisschoppen Dirk van Ahr en 
Otto van Lippe. 
(3) Het Duitse geslacht Von Randerath, de Nederlandse Van Randerodes, 
Willem van Montfoort en de nakomelingen van Gerard de Pape voerden alle
maal een familiewapen met een schaakbord. De kleurverschillen duiden op 
onderlinge verwantschap in de zin van een stam met zijlijnen. 
(4) Willem van Montfoort en Gerard de Pape waren broers en verkregen hun 
bezittingen binnen het bisdom Utrecht uit hun vaders nalatenschap, via een 
boedelscheiding. Die vader van Willem en Gerard moet sedert 1227 burg
graafvan Montfoort zijn geweest, stamde uit het geslacht Von Randerath en 
was een broer van Dirk en Gozewijn van Randerode. Hij was een vrije edel
man, geen ministeriaal (onvrije dienstadel waarvan de vroegere bisschop
pen van Utrecht veelvuldig gebruik maakten). 
(5) Odilia van Montfoort, moeder van Hendrik de Rover, was dus ook een Van 
Randerode van Montfoort. Om meer duidelijkheid te krijgen over het ont
staan van het Kockengen-Montfoortsgerecht zullen we ons bijgevolg nog ver
der in de Montfoortse tak van de familie Van Randerode moeten verdiepen. 

Dat doen we in het tweede deel van dit artikel, waarin de naam van de 
eerste Montfoortse Van Randerode, zijn echtgenote en de huwelijkspartner 
van hun zoon Willem aan de orde zullen komen. 
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22 Deze s taa t afgedrukt in de Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, deel 38, blz. 12 - 1 3 . 
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genoemd). Zie: W. van Anrooij, 1990. Spiegel van Ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes . 
Prometheus, Amsterdam (Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen, nr. 1), 316 blz.; 
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32 J a n van Helmont, 1992. Gelre (het handschrift) B.R. Ms. 15652-56. Uitgeverij J a n van Helmont, 
Leuven, 383 blz., in het bijzonder blz. 202 en 343 (nr. 1129). 

33 In de kleurbeschrijving zijn de gebruikelijke heraldische termen toegepast: zilver = wit, goud = geel, 
azuur = blauw, keel = rood en sabel = zwart. 

34 Van Helmont, 1992, blz. 178 en 332 (nr. 890). 
35 Merlet is de heraldische term voor een vogeltje zonder bek en poten. 
36 J a n van Helmont, 1994. Armorial de Huldenberg. Uitgeverij J a n van Helmont, Leuven, 70 blz., in het 

bijzonder blz. 20 (nr. 34) en 56. 
37 Plomp, 1974, blz. 19, aldaar noot 44. 
38 Plomp, 1974, blz. 19, wapenboekje van Gaspar van Bruxelles, ca. 1569. 
39 In de heraldiek of wapenkunde bezigt men bij wapenbeschrijvingen de begrippen "heraldisch links", 

dat is links gezien vanuit de wapendrager, dus voor de toeschouwer rechts, en "heraldisch rechts", wat 
voor de toeschouwer links is. 

40 Verzameling Van Buchel/Booth, inv. nr. 170, blz. 509. 
41 Verzameling Van Buchel/Booth, inv. nr. 174, blz. 982 (zegel van Dire die Coter in 1398), inv. nr. 170, 

blz. 509 (zegel van Geerlof die Paep en zoon Willem in 1432), inv. nr. 169, blz. 482 (zegel van Willem 
van Diemerbrouck in 1458). 

42 C. Butkens, 1626. Annales généalogiques de la maison de Lynden. Anvers, 380 blz. + 143 blz. preuves, 
in het bijzonder blz. 44. 

43 G.A. Seyler, 1890. Geschichte der Heraldik (Wappenwesen, Wappenkunst , Wappenwissenschaft). 
Gepubliceerd als Band A van J . Siebmacher's groszes Wappenbuch. Reprografischer Nachdruck 
1970, Bauer & Raspe, Neustadt an der Aisch, X + 872 blz. + 14 Bildtafeln, in het bijzonder blz. 233 - 237: 
"da bei der Fa rbenverkehrung in der Regel nur eine Tinctur geänder t wurde" (blz. 233). He t 
voorbeeld van kleurverandering slaat op het geslacht van Paltsgraven Von Tübingen. Een mooier 
voorbeeld, omdat het een geschakeerd wapen betreft, is het geslachtswapen van de familie Von 
Spanheim (zie ook Afbeelding 2 in ons artikel, blz. 145). Bij de heraut Gelre vinden we de kleuren die 
de diverse takken van dat geslacht voerden. Seyler (1890, blz. 236) zegt dat omstreeks 1230 de zo
genaamde "Starkenberger" lijn en de "Kreutznacher" lijn ontstonden, waarbij een kleurverandering 
werd toegepast in het oorspronkelijke wapen. Hij verwisselde abusievelijk de twee takken, maar uit de 
beschrijvingen van de heraut Gelre valt op te maken dat de oorspronkelijke kleuren waren: goud -
keel, waarna de splitsing in takken werd aangegeven door het voeren van de kleuren zilver - keel bij 
de tak Starkenberg en goud - azuur bij de tak Kreutznach, steeds geschakeerd in 5 rijen en 4 kolom
men. Zie ook: Van Helmont, 1992, fol. 27 (nrs. 22 en 27) en blz. 371 (nr. 1720) en 372 (nr. 1745). 

44 Plomp, 1974, blz. 19. 
45 Plomp, 1974, blz. 18 -19 . 
46 Zie: J.C. Kort, 1986. De leenhoven van de heren van Vianen. IV. De lenen van Dolre. Ons Voorgeslacht. 

Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, jaargang 41, nr. 359, blz. 224 - 279, in 
het bijzonder blz. 228 - 230. 

47 Verzameling Van Buchel/Booth, inv. nr. 170, blz. 509 en F. Ketner (Red.), 1959b. Oorkondenboek van 
het Sticht Utrecht tot 1301. Deel V, Tweede Stuk, jaren 1296 - 1301 en Supplement. Staatsdrukkerij en 
Uitgeverijbedrij f, 's-Gravenhage, blz. 281 - 637; daarin nr. 2875 op blz. 367 - 368. 

48 A.A. Manten , 1996. Oude geschiedenis van Kockengen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
j aa rgang 11, nr. 1, blz. 43 - 50, in het bijzonder blz. 46, 47. 

49 F. Ketner(Red.), 1959a. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Deel V, Eerste Stuk, jaren 1291 
-1296. Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrij f, 's-Gravenhage, xxxix + 280 blz.; hierin nr. 2464 op blz. 4. 
Een familiaris is iemand die in een klooster woont en daar dienstbaar is zonder de geloften te hebben 
afgelegd. 

50 Het slachtoffer was Dirk van Lynden. Zie: P.W.A. Immink en A.J. Maris, 1969. Registrum Guidonis. 
Het zogenaamde register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht (1301 - 1317). Met 
a a n s l u i t e n d e s t u k k e n to t 1320. Werken der Vereenig ing tot Ui tgaaf der B r o n n e n van he t 
Oud-Vaderlandsche Recht, Derde Reeks, No. 23. Kemink en Zoon, Utrecht, 319 blz.; hierin blz. 47 
(fol. 81 in het origineel = 1307). Ook: Plomp, 1974, blz. 18. Deze Dirk van Lynden was dus waarschijn
lijk goed bekend in de woonstreek van de Van Linschotens en de De Papes! 

51 Plomp, 1974, blz. 18 en blz. 23 noten 27 en 28. 
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52 A.W.E. Dek, 1966. Bijdragen tot de genealogie van het geslacht Van Arkel, bewerkt naa r aanteke
ningen van t J .P. de Man. De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Koninklijk Nederlandsch 
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, jaargang 83, kolommen 272 - 290, 301 - 327, 340 - 360 
en 376 - 402. Daarbinnen de kolommen 388 - 402, in het bijzonder 389 - 390, 392 en 395 - 396. 

53 De opeenvolgende Gerards en Willems, door Plomp in zijn artikel vermeld, la ten zich allen met een 
beredeneerde gemiddelde generatieduur chronologisch rangschikken. 

54 Schiffer, 1988, blz. 364,365 en 388. 
55 Fideï-commis is een tes tamentaire beschikking die s tamt uit het latere Romeinse recht en in de 

Neder landen en elders is overgenomen. Hij werd vooral door adellijke families toegepast om de 
stamgoederen blijvend in de familie te houden. 

56 Deze erfrechtconstructie kan door bisschop Otto van Lippe uit zijn geboorteland zijn meegebracht. 
Zeker voor de kerngoederen van het burchtleen was het een absolute noodzaak (om de militaire taken 
te kunnen blijven bekostigen). 

57 V e r z a m e l i n g Van Buchel/Booth, inv. n r . 174, blz. 982: "Gerr i t v a n Diemerb roeck word t v a n 
Burchgrave van Montfoort neve genoemt en verlijdt met een hoeve landts in Diemerbroeck, die sijn 
ouders van lange ouden jaren van hofstede van Montfoort te leen gehouden hebben. A° 1470". 

58 Familiearchief Van Weede (Het Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 4, fol. 3 en 
de ongenummerde tabelbladen voorin. Bij de Van Amersfoorts is de naam Evert gangbaar . 

Kraayenestersluis zal worden gerestaureerd 
Het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. is teruggekomen op zijn 

besluit de in slechte staat verkerende Kraayenestersluis, bij de uitmonding van het 
Tienhovens Kanaal (vroeger de Vaart) in de Vecht, om financiële redenen te sluiten 
en na dempen te vervangen door een overtoom (een soort overhaal) voor kleinere 
schepen. Het schap erkent thans dat prijs wordt gesteld op behoud van de door
vaart, dat de sluis monumentale waarde heeft en dat een in 1650 aan de ingezete
nen van Breukeleveen en Tienhoven toegekend eeuwigdurend recht van doorvaart 
nog steeds van kracht is (zie over dit laatste jaargang 13, nr. 1 [maart 1998], blz. 4 - 9 
van dit tijdschrift). De sluis zal worden hersteld en daarna weer als schutsluis in 
gebruik worden genomen, maar onduidelijk is nog wanneer met het werk wordt 
begonnen. De Rijksoverheid is bereid de restauratie met een subsidie te steunen. 

Gidsen voor genealogisch en huizenonderzoek 
Het Utrechts Archief en de Stichting Stichtse Geschiedenis zijn samen, onder de 

titel Trajecten door Utrecht, een reeks handige en laaggeprijsde (ƒ 9,95) boekwerk
jes begonnen ten dienste van amateuronderzoekers op het gebied van de geschied
beoefening. Daarin zijn de eerste twee deeltjes inmiddels verschenen. 

De eerste heeft als titel en ondertitel: Huizen vol historie. Gids voor huizen
onderzoek in de provincie Utrecht en werd samengesteld door J.C.M. Pennings, 
A. Pietersma en F. Vogelzang (ISBN 90-76366-01-2; 59 blz., formaat 22 x 22 cm). Het 
vertelt hoe de namen van de opeenvolgende eigenaren en bewoners van een huis 
gevonden kunnen worden en de bouwgeschiedenis kan worden achterhaald; dit 
alles met veel verwijzingen naar bronnenmateriaal, tips en waarschuwingen. 

Het tweede boekje is Van aver tot aver. Gids voor genealogisch onderzoek in de 
provincie Utrecht. Deze titel komt van de oude uitdrukking "van aver tot aver", die 
wij kennen als "van haver tot gort" en die betekent "van ouder op ouder". Au trice is 
E.W.A. Elenbaas-Bunschoten, die tevens gebruik kon maken van tekstbijdragen 
van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang. De opzet is vergelijkbaar met 
die van de eerste gids. Ook hier veel praktische informatie over geschikt bronnen
materiaal, onderverdeeld naar administraties van vóór 1811 en van daarna. Deze 
gids telt 54 blz. en heeft het Internationaal Standaard Boek Nummer 90-76366-02-0. 

Beginnende onderzoekers hebben aan deze gidsen een uitstekende springplank, 
maar ook mensen met al enige ervaring kunnen er nuttige informatie uit opdoen. 
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