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Van Randerodes van Montfoort en het 
Kockengen-Montfoortsgerecht (2) 

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

In het eerste deel van dit artikel1 stelden we dat in 1227, als opvolger van 
de gesneuvelde Everard van Weede van Montfoort, een telg uit het Duitse 
adellijke geslacht Von Randerath (in het bisdom Utrecht Van Randerode ge
noemd) burggraaf werd van Montfoort. Hij was verwant aan Dirk van Ahr 
en Otto van Lippe, die beiden bisschop van Utrecht zijn geweest. 

Twee zonen van de eerste Van Randerode van Montfoort raakten bekend 
als Willem van Montfoort en Gerard de Pape. Beiden droegen hun achter
naam over op hun nakomelingen. 

Ons onderzoek werd geïnspireerd door nieuwsgierigheid naar het ont
staan van het Kockengen-Montfoortsgerecht. 

Vrouw en schoonfamilie van de eerste Van Randerode van Montfoort 

Uit de oudste vermeldingen van de De Papes blijkt een relatie met het ge
slacht Van Linschoten (in 1298 was Gerard de Pape samen met Rusken en 
Jan van Linschoten borg voor burggraaf Hendrik van Montfoort; in 1310 wa
ren Willem en Jacob de Pape borgen voor heer Jan van Linschoten, ridder). 

Uit de overgeleverde s tukken komt de kasteelheer Cris tancius van Linschoten (vóór 
1270) als eerste naa r voren.2 Zijn zoon was Willem van Linschoten, knape (= nog niet tot 
r idder geslagen lid van een r iddermatig geslacht); deze laa ts te werd in 1294 ook heer van 
Diemerbroeck genoemd. Rond 1308 volgde zijn zoon Kers tans , heer van Diemerbroek, hem 
op. In 1355 had diens zoon Willem van Linschoten een conflict met zijn leenheer Gijsbrecht 
van Abcoude. In 1356 r aak t e deze Willem als gevolg daarvan zijn kasteel en goederen te 
Linschoten kwijt,3 waaronder de heerlijkheid Diemerbroek. 

Gezien de r eeks Cr i s t anc iu s - Willem - Ker s t ans - Wil lem, is h e t a l lesz ins waar 
schijnli jk da t er ook een Willem a a n Cr i s tanc ius voorafgegaan i s . Die Willem werd 
dan omstreeks 1170 geboren en kan heel goed de schoonvader zijn geweest van de eerste 
burggraaf van Montfoort uit he t geslacht Van Randerode. De Van Linschotens zijn - naas t 
de Van Randerodes van Montfoort - het enige belangrijke geslacht in Montfoort en om
geving waar de n a a m Willem voorkomt. De S in t - Janskerk van Linschoten (veel ouder 
dan de kerk van Montfoort) was ook de "grafkerk" der Van Montfoorts.4 Die si tuatie kan 
door dit huwelijk onts taan zijn. 

Op deze wijze is de herkomst van de naam Willem in de Montfoortse tak van de Van 
Randerodes verk laa rd . 

Op grond van de hier plausibel gemaakte familierelaties valt te verwach
ten dat de De Papes vanaf het ontstaan van hun familietak al achterlenen in 
Diemerbroeck hebben gehad. Pas toen de Van Linschotens daar vertrokken 
waren (1356) kregen ze er ook heerlijke rechten. Een Van Linschoten als 
moeder van Willem van Randerode van Montfoort wijst er op dat de vader 
van Willem al vóór 1227, het jaar waarin Everard van Weede van Montfoort 
sneuvelde, op kasteel Montfoort gediend zal hebben. 

Over de verdere naamgeving nog het volgende: Gerard en Willem waren volgens onze 
zienswijze dus n a a r hun grootvader van vaderszijde, respectievelijk moederszijde ver
noemd. Het is dan te verwachten dat dochters uit hetzelfde gezin naar de beide grootmoe
ders vernoemd zullen zijn. Van dezen kennen we alleen Beatrix von Ahr met zekerheid. 

Gerard had een zuster Margaretha, die in 1291 nog in leven was.5 Over h a a r later meer. 
Gedurende zijn kor te leven kreeg Willem slechts twee dochters, en geen zoon. Aleyd 

was de oudste dochter, Odilia de andere. Vermoedelijk is de n a a m Aleyd afkomstig uit 
Wil lems schoonfamilie en is Odilia vernoemd naar zijn eigen moeder. Laa ts tgenoemde 
moet dan Odilia van Linschoten hebben geheten. 
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Was Gerard de Pape kandidaat-opvolger in Montfoort ? 

Van Gerard (I) de Pape kennen we met zekerheid de zoons Willem, 
Gerard en Jacob; waarschijnlijk was er ook nog een jongere zoon Bernhard, 
waarover we het later zullen hebben. 

Mogelijk is Willem vernoemd naar zijn jong overleden oom Willem van Rande rode 
van Montfoort (die immers alleen twee dochters naliet) . Als Ge ra rd s vader Willem h a d 
geheten (wat op zich niet onmogelijk is) komt het probleem naar voren dat we inzake de 
burggraaf Willem niet weten of we met vader of zoon te maken hebben. Aleyd en Odilia 
moeten dan in ieder geval dochters van de jongste Willem zijn geweest, want anders h a d 
Aleyd nooit erfdochter en burggravin k u n n e n worden, m a a r h a d Gera rd he t burggraaf
schap v a n Montfoort geërfd. 

Op de mogel i jkheid van een Willem als vader van M a r g a r e t h a , Wil lem en G e r a r d 
komen we la ter in dit art ikel terug, als we de vraag behandelen hoe de eerste burggraaf van 
Montfoort uit he t geslacht Von Randerath geheten kan hebben. 

Gerard, hoewel n a a r zijn grootvader vernoemd, moet jonger zijn geweest dan Willem. 
Dat doet vermoeden da t in zijn ouderlijk gezin een eerdere Gerard jong overleden is . 

Volgens Jan van Montfoort werd Gerard de Pape verdreven en verbannen 
door Herman van Woerden. Dit moet gebeurd zijn in 1276.6 Zag deze 
Herman VI van Woerden in Gerard toen een kandidaat voor het burggraaf
schap en dus een eventuele lastige concurrent van zijn eigen ambities? 

Rond 1262, toen de twee dochters van Willem van Montfoort (waarvan de 
oudste, Aleyd, burggravin was geweest) beiden niet meer in leven waren, 
was Gerard de Pape omstreeks 30 jaar oud. Ongeveer in die tijd werd 
ook Gerards zoon Willem geboren. Was dat kort na Gerards huwelijk? Met 
andere woorden: zou Gerard met het oog op de opvolging op Montfoort uit 
het geestelijk ambt zijn getreden? Had bisschop Otto van Lippe misschien de 
opvolging zo geregeld dat nakomelingen van dochters niet konden opvolgen? 
Dat zou geheel overeenkomen met het fideï-commis principe.7 Na het mis
lukken van Gerards ambitie, kan hij later alsnog als kanunnik te Utrecht 
geleefd hebben. 

Echtgenote van Willem van Randerode van Montfoort 

Willem van Randerode van Montfoort zal het als burggraaf niet moeilijk 
gehad hebben. De heren van Woerden veroorzaakten in die tijd geen pro
blemen.8 In Holland regeerde graaf Willem II, die, geboren in 1227, al in 
1234 als graaf moest aantreden, aanvankelijk onder de voogdij van zijn oom 
Otto van Holland. Laatstgenoemde was als Otto III in de jaren 1234 - 1249 
bisschop van Utrecht (het grootste deel van die tijd als elect, want hij liet 
zich pas in 1245 wijden9). Er zijn sterke aanwijzingen dat burggraaf Willem 
huwde met de natuurlijke dochter van deze Otto.10 Hij was in elk geval een 
goede partij voor haar: een adellijke ministeriaal in dienst van haar vader, 
met uitzicht op een goede positie, uit een gerenommeerd geslacht, geparen
teerd aan vooraanstaande Duitse families en nauw verwant aan belangrijke 
personen in de Stichtse geestelijkheid. 

Otto van Hol land werd omstreeks 1212 geboren en moet in zijn jeugd, circa 1228, 
een dochter Aleyd hebben verwekt, die hij de naam gaf van zijn eigen moeder, Aleyd van 
Gelre. H a a r huwelijk met Willem van Montfoort kan op zijn vroegst in 1240 gesloten zijn 
(de officiële huwbare leeftijd was voor meisjes 12 jaar1 1) . Hun dochters werden dan in circa 
1242 en 1244 geboren. De verloving kan rond 1236 plaatsgevonden hebben, gelijk m e t 
Willems opvolging als burggraaf. Zo was de bisschop verzekerd van een goede positie van 
zijn dochter vóór hij stierf. 

Aleyd bleek in 1270 voor de tweede maal gehuwd te zijn,12 en wel met Boudewijn van 
Noordwijk, waartoe zij in 1270 van graaf Floris V van Holland (kort n a d a t die in 1269 zelf 
in he t huwelijk was getreden1 3) alsnog een bruidschat van 200 Hollandse ponden ontving. 
Uit h a a r la te tweede huwelijk kreeg Aleyd nog twee kinderen. 
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Dirk van Randerode 
Domproost 
overl. 1247 

Gerhard (Gerard) II von Randerath 
genoemd in de jaren 1183 - 1244 
overl. vóór 1247 
x Beatrix von Ahr 

Gozewijn van Randerode 
proost van Sint-Jan 
bisschop van Utrecht 
overl. 1262 

Bernhard van Randerode 
geb. ca. 1196 
op Montfoort gekomen ca. 1218 
x Odilia Willemsdochter van 
Linschoten 

Gerard van Randerode 
van Montfoort 
jong overleden (1228?) 

Willem van Randerode 
van Montfoort 
geb. ca. 1220, overl. ca. 1244 
x Aleyd van Holland 
(natuurlijke dochter van 
bisschop Otto III) 

dochters 
waaronder 
Margaretha 
(x Van Lynden) 
en Beatrix (?) 
(x Frederick 
Uten Hamme) 

Gerard I de Pape 
geb. ca. 1230 

Aleyd van Randerode 
van Montfoort 
geb. ca. 1242, overl. vóór 1262 
x Wouter Gerard van der Goude 
zij liet geen kinderen na 

Odilia van Randerode 
van Montfoort 
geb. ca. 1244, overl. 1262 
x Roelof de Rover 

Willem de Pape 
geb. ca. 1264 

i 1 n 
Katrine de Rover Hendrik de Rover Aleyd (?) de Rover 

Gerrit  
(Gerard) II 
de Pape 

Jacob 
de Pape 

Bernhard  
de Pape 

geslacht Van 
Diemerbroeck 

latere burggraven van 
Montfoort 

Afb. 1. Hypothetische genealogie van het geslacht Van Randerode van Montfoort. Burg
graaf Willem en Gerard de Pape beschouwen we hier als broers, waarbij Willem de tweede 
zoon was; de eerstgeboren zoon, genoemd naa r grootvader Gerard von Randera th , stierf 
jong, m a a r enkele j a ren nâ de geboorte van Willem. Daardoor kwam Willem voor op
volging in he t burggraafschap in aanmerking . De later geboren Gerard droeg d a a r n a de 
"Lei tname" en werd voor een kerkelijk ambt opgeleid. Indien Willem rond 1220 werd 
geboren, k a n hij in 1237 de "Schwertleihe" (ridderslag)1 4 ontvangen hebben. Er moet iets 
gebeurd zijn waardoor Willem al tamelijk jong op Montfoort moest opvolgen. In december 
1236 was hij reeds getuige van de bisschop. Op 22 februari 1238 was hij al ridder. Daarna 
werd hij nog vermeld in 1239 (tweemaal) en 1244, in welk jaar hij wellicht ook overleed. 

De onder burggraaf J a n II van Montfoort in het Montfoortse leenregister geplaa ts te 
a a n t e k e n i n g dat "het leen de Hoge Venne" te Noordwijk "niet verkocht m a g worden, 
omdat Boekhorst van Montfoort stamt",15 wordt volkomen begrijpelijk als men weet da t dit 
leen van vader op zoon overging, soms al tijdens het leven van de vader. Dit wijst op een 
fideï-commissair leenverband, wat onder de oude burggraven Van Randerode gebruike
lijk moet zijn geweest. Het geslacht Van den Boekhorst vond zijn oorsprong in he t echtpaar 
Boudewijn van Noordwijk en Aleyd van Holland1 6 (de hertrouwde weduwe van Willem 
van Randerode van Montfoort, die zelf geen zoon had). De zoon van dit echtpaar was Floris 
van den Boekhorst . Zijn nakomelingen in manneli jke lijn waren steeds l eenman voor dit 
l een . 1 7 

Willem van Randerode van Montfoort stierf dus als vader van twee nog 
vrij jonge dochters, waarvan de oudste, weliswaar onder voogdij, hem 
opvolgde. Dat was Aleyd, die echter vóór 1262 al overleed. Van haar werd 
gezegd dat zij "haar leven lang burggravin was geweest". De in 1260 en 1262 
voorkomende burggraaf Wouter Gerrit (ook wel Walter Gerard genoemd, 
namen werden op het gehoor opgeschreven) zal haar voogd en echtgenoot 
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zijn geweest. Hij fungeerde dan als burggraaf op basis van de bezittingen en 
rechten die zijn vrouw had geërfd. 

Het indirecte bewijs van hun huwelijk ligt in een door graaf Floris V in 1292 beslecht 
geschil t u s sen burggraaf Hendr ik van Montfoort en he t echtpaar Sofia van der Goude, 
erfdochter, en J a n van Renesse18 over goederen te Montfoort en Gouda. 

He t is plausibel dat Aleyd van Randerode van Montfoort en Wouter Ge ra rd van der 
Goude elkaar, bij of kort na hun huwelijk, over en weer hebben gelijftocht aan goederen u i t 
hun eigen gebieden (d.w.z. elkaar voor de res t van hun leven he t vruchtgebruik daa rvan 
hebben toegekend, als een soort weduwnaars- en weduwenpensioen). De goederen welke 
d a a r t o e door Aleyd werden ingebrach t s tonden onder f ide ï -commissa i r v e r b a n d (en 
gingen n a h a a r overlijden dus niet over op h a a r kinderen, of naar Wouters familie n a zijn 
overlijden). De goederen van Wouter, waarvan de inkomsten aan Aleyd w a r e n toegekend 
voor h a a r levensonderhoud, werden door h a a r eveneens in haar leenkamer geregis t reerd . 

In 1292 meende he t toen genoemde echtpaar daaraan rechten te kunnen ontlenen. Hoe 
da t conflict afliep, is onbekend. Het bes taan van dit geschil kennen we alleen ui t een oude 
inventar is l i js t van het Montfoortse archief. De brief van Floris V is verloren gegaan. 

De naam van de eerste Montfoortse burggraaf uit de familie Van Randerode 

Uit de namen van de kinderen en de kleinkinderen van Willem van 
Randerode van Montfoort valt de naam van zijn vader niet af te leiden. 
Willem had enkel dochters. Odilia van Montfoort had één zoon, die naar de 
grootvader van vaderszijde Hendrik was genoemd, en minstens één dochter, 
Katrine.19 

Daar uit het weinige bewaard gebleven archiefmateriaal niets over de 
eerste Van Randerode van Montfoort naar voren komt, kunnen we slechts 
enkele mogelijk in aanmerking komende namen nader beschouwen en bij 
elk daarvan de argumenten vóór en tegen vermelden. 

Bernhard. Plomp w merkt bij de passage in zijn artikel over de cisterciënzer 
monnik en schrijver Christofre Butkens (1590 - 1650) op, dat deze een 
Bernhard van Randerode als burggraaf van Montfoort vermeldt. 

Daarb i j s te lde Plomp, dat B u t k e n s een oms t reeks 1270 ges loten huwel i jk t u s s e n 
Marg r i t e , dochter van Bernha rd van Randerode, en Dirk van Lynden "gecons t rueerd" 
heeft. Uit blz. 16 van de "Preuves" in de aangehaalde publicatie van Butkens blijkt alleen 
dat in 1270 Margri te weduwe was van Dirk van Lynden. Het betreft daa r een kwi tant ie van 
21 mei 1270 die werd afgegeven aan Margrite van Montfort, vrouwe van Lede, weduwe van 
heer Dirk van Linden (= Lynden), r idder. Elders in hetzelfde werk schrijft B u t k e n s boven
dien da t Dirk I van Lynden in 1249 in tweede echt huwde met Margr i t e , dochter van 
Be rnha rd van Randerode, burggraaf van Montfoort.21 

Nu weten ook wij wel dat de geschriften van Butkens wat betrouwbaarheid betreft bij 
geschiedkundigen in een slechte reuk s taan, 2 2 maar dat geldt vermoedelijk n ie t voor de 
hiervoor genoemde gegevens betreffende Margri te van Montfoort. Butkens vervals te oude 
documenten omdat hij in zijn op verzoek van Ernes t van Lynden, graaf van Reckheim, 
gesch reven werk Annales généalogiques de la maison de Lynden (Antwerpen, 1626) 
wenste aan te kunnen tonen da t deze Ernes t van Lynden in een rechte mannel i jke lijn 
afs tamde van he t geslacht Van Aspremont en gerechtigd was om naas t zijn andere t i tels 
ook die van graaf van Aspremont te voeren. Een falsaris vervalste echter gewoonlijk niet 
meer dan het hoognodige, om bij de argeloze lezer vertrouwen te wekken en he t risico van 
on tmasker ing klein te houden. Butkens had er geen enkel belang bij om onechte mede
delingen te doen over Van Montfoorts. De kans is dus groot dat Butkens bij zijn onderzoek 
de n a a m van Margr i te Bernhardsdochter van Montfoort inderdaad in archiefmater iaa l is 
t egengekomen . 2 3 

Als Butkens ' mededelingen op waarheid berusten, zijn daartegen vanui t de chronologie 
geen bezwaren aan te voeren. Margri te is in een geheel plausibele periode geboren en 
Bernhard is in de juiste periode burggraaf. De naam Margrite of Margriet zou dan van de 
n a a m van de moeder van Odilia van Linschoten gekomen kunnen zijn en Margr i t e was 
in da t geval de oudste dochter uit het gezin. We signaleerden al eerder een Marga re tha als 
zuster van Gerard de Pape en dus ook van Willem van Montfoort.24 Zij moet dus dezelfde 
zijn als de door Butkens genoemde Margrite! 
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De op betrouwbare gegevens gebaseerde genealogie van Lynden geeft als eerste inder
daad een Dirk, m a a r deze s taa t pas vermeld in 1304 25 en betreft dus een (klein)zoon. Het 
onderzoek van Butkens bestreek het woongebied van de De Papes! 

Bisschop Otto van Lippe, de beschermheer van zijn jongere neven Dirk en 
Gozewijn van Randerode, was een zoon van Bernhard II zur Lippe. Deze 
edelman had een zeer bewogen levensloop en hij droeg de kerk een zeer 
warm ha r t toe. 

Uit zijn huwelijk met Heilwig von Ahr had deze Bernhard zur Lippe2 6 m a a r liefst elf 
volwassen geworden k inderen , vijf zonen en zes dochters. Van de zonen volgde Herman 
zijn vader al tijdens diens leven op (1197). De andere zonen t raden in de geestelijke stand. 
Drie ervan brachten he t tot bisschop (waaronder Otto, bisschop van Utrecht); de vierde, 
Dirk, was proost van Deventer en sneuvelde samen met zijn broer Otto in 1227 bij Ane. Van 
de dochters huwden er drie, waarvan er één als weduwe in een klooster in t rad en daar 
uiteindelijk abdis werd. De andere drie werden al jong kloosterlinge en brachten het allen 
eveneens tot abdis. 

In h e t onder l inge D u i t s e conflict om h e t ke ize r schap t u s s e n de Welfische en de 
Staufische partij was Bernhard tot het bittere einde een trouw aanhanger van de Welfische 
voorman Hendrik de Leeuw, die aan het kortste eind trok. 

Vanaf 1191 leed Bernhard zur Lippe in toenemende mate aan jicht. Met instemming van 
zijn vrouw trok hij zich als leek terug in een door hem gesticht cisterciënzer klooster. Daar 
voltrok zich zijn - in de ogen van tijdgenoten - wonderbaarlijke genezing. Al in 1198 was 
hij weer volop actief op kruistocht in Lijfland. Kort daarna t r ad hij permanent , als cister
ciënzer monnik, in he t klooster. In 1211 was hij abt en in 1218 werd hij , 78 jaar oud, in 
Oldenzaal tot bisschop van Koerland gewijd door zijn zoon Otto, bisschop van Utrecht.26 

Het heeft er na tuur l i jk ingezeten dat bisschop Bernhard zur Lippe, s tr i jdbaar voor
vechter van de ke r s t en ing van de Esten, Letten, e t c , heilig verk laard zou worden. Hij 
wordt genoemd in de hagiografie van de cisterciënzer orde. Waarschijnlijk hebben echter 
de oorspronkelijke vijandschap met de Duitse keizer en de geschillen tussen keizer en paus 
hier een spaak in he t wiel gestoken. Ongetwijfeld zal bisschop Bernhard plaatselijk in zijn 
bisdom wel als heilige zijn vereerd. 

We betoogden eerder dat de kinderen uit het gezin Von Randerath - Von 
Ahr ongeveer veertien j aa r later werden geboren dan de kinderen uit het 
gezin Zur Lippe - Von Ahr. Het is heel goed mogelijk da t er bij de Von 
Randera ths een jongere zoon Bernhard is geweest, vernoemd naar zijn oom 
Bernhard zur Lippe. Deze Bernhard von Randerath zou dan omstreeks 1198 
geboren moeten zijn, omstreeks de tijd waarin zijn oom zich voor de eerste 
keer in het klooster terugtrok en het "wonder" zich bij hem voltrok. 

Bij de twee gezinnen, waarvan de moeders zusters waren, kwamen veel gelijkluidende 
n a m e n voor. 

Zur Lippe Von Randerath 
zoon Dirk zoon Dirk 
zoon Gerhard; Gerhard, broer van moeder zoon Gerhard; Gerhard, broer van moeder 
moeder Heilwig; dochter Heilwig zuster van vader: Heilwig 
dochter Beatrix moeder Beatrix; dochter Beatrix 
vader Bernhard; zoon Bernhard hypothese: zoon Bernhard 

geen overeenkomst: 
Hedelinde, Gertrud, Kunigunde, Adelheid Jutta, Balduin, Goswin, Ludwig 

Dat we in het verzamelwerk van Schwennicke geen zoon Bernhard von 
Randera th aantreffen, is verklaarbaar als Otto von Lippe hem al vroeg naar 
Utrecht haalde. We mogen dan met recht vermoeden dat deze bisschop Otto 
grote plannen met zijn pupil heeft gehad. 

De gewoonte bij Duitse families om kinderen te vernoemen naar familie
leden in de geestelijke stand kan in het geval van Bernhard von Randerath 
ook meegespeeld hebben. Bernhard zur Lippe had weliswaar zelf een zoon 
Bernhard, maar deze was in 1197 ook al in opleiding voor geestelijke; hij zou 
uiteindelijk bisschop van Paderborn worden. 

We moeten ons zelfs afvragen of de Montfoortse Bernhard van Randerode, weduwnaar 
geworden, wellicht rond 1236 zijn zoon Willem tot opvolging heeft aangezet om zelf even-
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eens in een klooster te kunnen treden; geheel volgens zijn i l lustere voorbeeld, zijn oom de 
bisschop (in 1224 overleden in zijn residentie in Koerland). 

Willem. We hebben al eerder de mogelijkheid genoemd dat de vader van 
Willem van Randerode van Montfoort en van Gerard de Pape eveneens een 
Willem was. De Willem Gerardsz de Pape uit het begin van de 14de eeuw 
was in dat geval niet naar zijn oom de burggraaf vernoemd, maar naar zijn 
eigen grootvader. 

Nader onderzoek duidde er evenwel op dat de naam Wilhelm bij de Von 
Randeraths niet erg gangbaar was. 

In de genealogische gegevens verzameld door Schwennicke2 7 komt onder de k inderen 
van Gerhard II von Randera th en Beatrix von Ahr geen Wilhelm voor (wat overigens niet 
geheel hoeft uit te sluiten dat er in dat gezin toch een jongere zoon met de naam Wilhelm 
geweest is). De n a a m kwam in de wijdere kr ing van verwanten wél voor. Een oom van 
Gerhard II von Randera th was Wilhelm von Randera th , kanunn ik te Bonn en van Sankt -
Maria ad gradus te Keulen. Deze moet bekend zijn geweest bij zijn proost Hugo von Ahr, 
oom van Beatrix von Ahr en zwager van de moeder van Gerhard II von Randera th . He t is 
plausibel da t deze Wilhelm ook een rol heeft gespeeld bij het kiezen van een kerkel i jke 
carrière voor de broers Dirk en Gozewijn van Randerode. Zoals in he t eerste deel van dit 
ar t ikel is ui teengezet , werden kinderloze familieleden die een kerkeli jke loopbaan had
den gekozen door hun naas te verwanten bedacht met een vernoeming van een jonggebo
rene. Deze zou dan in ieder geval (dagelijks!) in de misgebeden met een kor t gebed worden 
bedacht. Daarnaas t werd de naam op deze wijze toch nog naar he t nageslacht doorgegeven. 

Schwennicke noemt nog een Wilhelm von Randera th . Van deze is niet zeker op welke 
p laa t s hij in de genealogie thuishoort . Hij komt onder de naam "Wilhelm g e n a n n t Kusin" 
in 1282 samen met Balduin von Randerath in een akte voor. Schwennicke schat ze in als 
oomzeggers van Dirk en Gozewijn. In da t geval zou deze Wilhelm dus i n d e r d a a d een 
"Kusin" zijn van de bu rgg raa f Willem van Randerode van Montfoort . In 1282 was er 
b innen de familie in Montfoort en omgeving alleen nog m a a r Willem de Pape , m a a r deze 
zou tegen die Wilhelm ju is t oom moeten zeggen. De n a a m Willem is ook verder al leen bij 
de De Papes, la te r Van Diemerbroecks, bewaard gebleven. 

Vergeleken met de naam Bernhard moeten we, al met al, aan Willem als 
naam voor de eerste Montfoortse Van Randerode een lagere waarschijnlijk
heid toekennen. 

Boudewijn. Ten slotte reikt een genealogische tabel in de verzameling hand
schriften van het Fonds Houwaert-De Grez28 ons nog een derde mogelijke 
naam aan. 

Dit fonds moet echter met de nodige voorzichtigheid bezien worden; er zit veel waars en 
bru ikbaars in (onder andere authentieke schepenregisters, en veel u i t t reksels daarui t , van 
Tienen, Leuven, Brussel , enz.), maar ook veel regelrechte onzin. 

Het bedoelde genealogische overzicht in tabelvorm geeft als stamvader 
van de Zuid-Nederlandse tak Van Randerode van der Aa een Boudewijn 
van Randerode. Volgens deze bron zou die Boudewijn tevens de vader van 
burggraaf Willem van Montfoort zijn geweest. 

De gegevens over de la tere afstammelingen la ten echter zoveel duidelijk onwaars zien, 
dat we hier te maken hebben met het bekende klok-en-klepel verschijnsel. De samenste l le r 
van de genealogische tabel blijkt ook het werk van Butkens gekend te hebben. Zo vermeldt 
hij Margr ie te van Randerode, maar haa r vader Bernhard van Randerode (die meer in de 
tekst verscholen s taat ) heeft hij kennelijk niet opgemerkt, want deze Bernhard komt in de 
tabel niet voor. 

We kunnen de hierboven aangehaalde opmerking over Boudewijn van 
Randerode bijgevolg het best als onbetrouwbaar terzijde laten, ook al noemt 
Schwennicke twee Boudewijns von Randerath: de eerste als vermoedelijke 
broer van Dirk en Gozewijn, vermeld in 1244 (toevallig wel het laatste jaar 
waarin Willem als burggraaf genoemd werd), en de tweede "Balduin" in 
1282 als een vermoedelijke oomzegger van de eerste. 

Nog steeds blijft een Bernhard van Randerode het waarschijnlijkst. 
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Bernhard Papensone. Bij een ongelukkige reeks sterfgevallen kan een 
beoogde vernoemingstraditie bij de hoofdlijn van een geslacht verloren 
gaan en bij zijlijnen voortleven. Zelfs in aangehuwde families kan een naam 
uit een vernoemingstraditie terecht komen. Daarom hebben we zowel onder 
de aantoonbare nakomelingschap alsook in een ruime kring van adellijke 
families uit Montfoort en omgeving gezocht naar mogelijke aanknopings
punten inzake de naam Bernhard. 

Bij de Van Randerodes in het Utrechtse bleek, na enig zoeken, de naam 
Bernhard ten minste éénmaal voor te komen. Als Bernhard de eerste Van 
Randerode van Montfoort was, zou zijn eerste volwassen geworden zoon 
Willem zijn eerstgeboren zoon Bernhard genoemd kunnen hebben; maar 
Willem kreeg slechts twee dochters en stierf daarna jong . . . De tweede zoon 
van Bernhard van Randerode van Montfoort, Gerhard, heeft verscheidene 
zoons gehad, waarvan er één de naam Bernhard (dus vernoemd) heeft 
gedragen. In 1321 was hij onder de naam Bernhard Papensone getuige bij 
een transactie inzake een gerechtsheerlijkheid. 

Het gaa t hier om een in he t Middelnederlands gestelde oorkonde betreffende de over
d rach t van he t goed Herberscoep (= Herber tskop, een langgerekte heer l i jkheid tussen 
OverdeVecht en De Vuurse) met gerecht en t ienden door jonkvrouwe Alyd heren Lambrecht 
Vresendr (= Aleyd Lambertsdochter Frese) aan Arnoud Proeys.29 Het goed was oorspron
kelijk in bezit geweest van he t geslacht Van OverdeVecht. De oudste ons bekende ver
tegenwoordiger van dit geslacht was Gerard van OverdeVecht (Gerardus miles dictus de 
Overveght), drost van de bisschop, die huis, hofstede en tienden te Linschoten bezat, welke 
hij in 1246 aan het Kapittel van Oudmunster overdroeg.30 Opgemerkt zij, dat Bernhard de 
oorspronkeli jke vorm van de naam is (ook in Westfalen), terwijl de "verdiets te" vorm 
veelal Beern t is. Toen in 1324 Bernhard in dezelfde kwestie opnieuw getuige was, werd 
hij "Beernd des papen soon" genoemd.3 1 Door de herkomst van de Van OverdeVechts kan 
Bernhard belang hebben gehad bij de overdracht, bijvoorbeeld als hij een rente op dit goed 
bezat . In ieder geval is hij zodoende verbonden met de streek van herkomst van de De 
Papes . 

Bernhard Uten Hamme. Hoe kan het, wat vernoemingen betreft, bij 
Bernhards dochters zijn gegaan? Naar oud gebruik dienden zij, bijzondere 
omstandigheden daargelaten, immers een zoon de naam Bernhard mee te 
geven. Het is zeer wel mogelijk dat zij trouwden met mannen uit de om
geving van Montfoort. Omdat hun vader van elders naar hier was gekomen, 
maar wel een vrouw uit deze streek had getrouwd, bestond er met hen 50% 
minder kans op een bloedverwantschap die volgens het kerkelijk recht een 
huwelijk uitsloot. 

Tegen deze achtergrond is er ten minste één geval dat onze aandacht 
verdient: een Bernardus de Hamme die zowel het huis Den Ham als het iets 
jongere huis De Engh in bezit heeft gehad.32 Deze Bernardus verkocht in 
1259 enig bezit aan het Kapittel van Sint-Marie te Utrecht en maakte bezit bij 
zijn huis De Engh tot leengoed van de bisschop van Utrecht. 

Op goede gronden wordt aangenomen dat het geslacht Uten Hamme is 
voortgekomen uit het geslacht Van Woerden. De laatstgenoemde familie 
kende geen Bernhard-traditie. Maar er zijn aanwijzingen dat omstreeks 
1235 een zoon uit het nog prille geslacht Uten Hamme een dochter van 
Bernhard van Randerode trouwde. 

Die aanwijzingen vinden we in de volgende gegevens: 
E r zijn van Willem van Montfoort, r idder en minis ter iaal , in totaal vier vermeld ingen 

in oorkonden bekend, steeds als getuige. In geen van deze oorkonden s taa t hij als burg
graaf genoemd. 

In de oudste oorkonde, van 14 december 1236, is Willem getuige bij een schenking door 
Gijsbert van Vechten c.s. van diens leengoed, dat hij van Gijsbrecht van Amstel in leen 
hield, aan he t Kapittel van Sint-Jan. 3 3 (Opmerking: daar was op dat moment Gozewijn van 
Randerode proost.) 

In de jongste oorkonde, van een onbekende dag en maand in 1239, is Willem er als 
getuige bij aanwezig als de elect-bisschop Otto van Holland aan het Kapittel van Sint -Jan 
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vergunt om een wetering te graven in he t veen naast het bos van he t kapit tel in de Vuurse. 
Verdere getuigen zijn: proost Gozewijn van het Kapittel van Sint-Jan, de domproost en nog 
zes ande ren . 3 4 (Opmerking: dit lijkt wel een familie-aangelegenheid: de bisschop, d iens 
schoonzoon en diens twee ooms.) 

Uit de tijd tussen deze twee oorkonden in, is er één, van 30 december 1239, die qua inhoud 
en verdere getuigen geen aandacht trekt .3 3 

De overblijvende oorkonde, van 22 februari 1238, noemt Willem van Montfoort a ls 
getuige bij een goederentransact ie door Amelis Uten Weerde, waarbi j Wouter , zoon van 
H e n d r i k van Amersfoort, zijn toes temming gaf.36 (Opmerking: gezien he t par t icu l ie re ka
r a k t e r van de t ransact ie hebben alle getuigen waarschijnlijk enig belang gehad bij de goe
deren die werden overgedragen, bijvoorbeeld omdat ze renten ontvingen ui t die goederen.) 

Een generatie later treffen we dan een oorkonde aan, gedateerd 22 j anua r i 1262, waar in 
Wouter van Amersfoort, r idder, een jaarli jkse rente uit een in zijn bezit zijnde hof verkoopt 
aan he t Kapit tel van Sint-Pieter. Getuigen waren toen "Walterum dictum Gerar t , castella-
n u m in Montfort , B e r n a r d u m de Ham, Wilhelmum de Riiswiick".37 (Opmerk ing : ook dit 
is een part iculiere akte, waarbij de getuigen belanghebbenden zijn, bijvoorbeeld als eige
na ren van ren ten uit hetzelfde goed. Walter gezegd Gerard is Walter of Wouter Gera rd van 
der Goude, echtgenoot van Aleyd van Randerode van Montfoort; zie Afbeelding 1.) 

Bij deze laa ts te twee oorkonden valt op dat de oorkonder (of een der oorkonders) Wouter 
van Amersfoort is. Uit he t geslacht Van Amersfoort stamde, zo werd a l thans la te r beweerd, 
de burggraaf Evert van Weede van Montfoort. Het belangrijkste is echter dat we onder de 
belanghebbende getuigen eerst Willem van Montfoort aantreffen en een generat ie l a t e r de 
echtgenoot van Aleyd van Montfoort (Willems schoonzoon dus), en tevens Be rnha rd Uten 
H a m m e ; deze l aa t s t e waarschijnli jk als neef van Aleyd van Montfoort . In da t l a a t s t e 
geval was B e r n h a r d i n d e r d a a d een zoon van een van de doch te r s van B e r n h a r d van 
Randerode. Da t moet (theoretisch) dan Beatrix van Randerode zijn geweest, die gehuwd 
was met Frederick Uten Hamme, die als Bernhards vader bekend s taa t . 

Raadp leg ing van he t genealogische schema in Afbeelding 1 l a a t zien d a t W o u t e r 
(Walter) en Bernhard renten uit de in 1262 verkochte hof in bezit gekregen k u n n e n hebben 
als er fgenamen van respectievelijk een zoon (Willem) en een dochter (Beatr ix) van de 
oudste Bernhard van Randerode. Die renten hebben dan tot het "burchtkapitaal" behoord, 
da t al vóór 1227 door Everard van Weede (van Amersfoort) beheerd werd en wellicht door 
hem bij een familielid op rente was gezet. 

Bernhard Uten Hamme komt ook nog voor als getuige bij he t in ontvangst nemen door 
Willem van Linschoten van een leen van Sweder van Zuylen op 17 mei 1270.38 

Vrouwen die de naam Beatrix droegen zijn bij de Uten Hammes verder niet bekend. 
Frederick Uten Hamme was getuige bij een goederenruil door Gerard van OverdeVecht 

op 2 november 1247.39 

Conclusie 

De in 1227 gesneuvelde Everard van Montfoort werd als burggraaf van 
Montfoort niet opgevolgd door een familielid, maar door een man uit het 
Duitse geslacht van vrije edellieden Von Randerath. Deze droeg hoogstwaar
schijnlijk de voornaam Bernhard en was in 1227 al geen onbekende meer 
in deze omgeving; hij moet daarvoor al verscheidene jaren dienst hebben 
gedaan onder Everard van Weede van Montfoort. Bernhard van Randerode 
was de vader van Willem van Montfoort ("Willelmus de Montfort"), die ons 
via archiefstukken uit 1236 - 1244 al langer bekend was. Bernard trouwde 
met een vrouw uit het geslacht Van Linschoten, die waarschijnlijk Odilia 
heette. Door dat huwelijk ontstond een koppeling van belangen tussen de 
twee families, mogelijk ook in Kockengen. 

Uitgaande van de hiervoor ontwikkelde gezichtspunten zou de oude ge
schiedenis van de Kockengen-Van Linschotengerechten en het Kockengen-
Montfoortsgerecht zich als volgt kunnen hebben voltrokken: 

I Kockengen wordt als één ontginningsgebied in cultuur gebracht door 
Franse immigranten (circa 1150).40 Mogelijk wordt een lokale edelman 
door de bisschop met het toezicht daarop belast (een jongere zoon uit het 
ministerialengeslacht Van Woerden die kort daarop heer werd van De 
Haar?). Denk ter vergelijking aan de rol die het ministerialengeslacht 
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Van der Aa vervulde in de begintijd van het eveneens door immigranten 
ontgonnen Demmerik. 

II Van Linschoten verkreeg een belangrijk aandeel in het bestuur en de 
belastingen van de ontginning Kockengen (circa 1175). Waarschijnlijk 
kreeg het Kapittel van Oudmunster omstreeks diezelfde tijd ook een aan
deel. De Haar behield of kreeg een klein, maar centraal gelegen deel.41 

I n K o c k e n g e n w a s h i e r n a de v e r d e l i n g v a n de r e c h t s m a c h t : 
3 h o e v e n : K o c k e n g e n - D e H a a r ( in l een v a n de b i s s c h o p ; t e v e n s h e e l S p e n g e n ) . 
5 h o e v e n : K a p i t t e l v a n O u d m u n s t e r ( m e t p roos t a l s l e e n h e e r ) , in l e en u i t g e g e v e n a a n 

e e n o n b e k e n d e l e e n m a n (Van O v e r d e V e c h t ?) die d a a r de r e c h t s m a c h t u i t o e f e n d e . 

16 h o e v e n : K o c k e n g e n - V a n L i n s c h o t e n ( in l e en v a n de b i s s c h o p ) . 
N . B . V a n L i n s c h o t e n h a d e e n a a n d e e l in de v e r d e d i g i n g v a n d e n i e u w e b u r c h t 
M o n t f o o r t . 

III Huwelijk Van Randerode van Montfoort met Van Linschoten (circa 
1218/20). Het 16 hoeven grote gerecht van de heer Van Linschoten in 
Kockengen gaat als huwelijksinbreng naar dat echtpaar (als leen van 
Van Linschoten, dus achterleen van de bisschop). 

IV Rond 1246 kocht het Kapittel van Oudmunster de uitgegeven rechten op 
hun 5-hoeven leen terug en gaf het die tegen voor het kapittel gunstiger 
voorwaarden in leen aan een Van Linschoten.42 

V In 1282 zijn de Van Montfoortse rechten in Kockengen bij de bisschop 
niet bekend43 (ze zijn immers leen van Van Linschoten). Daar Van 
Montfoort inmiddels bloedverwant van de Hollandse graaf is, kan -
onder Hollandse druk - dit daarna zijn gewijzigd: in Kockengen wordt 
Van Montfoort rechtstreeks leenman van de bisschop. Mogelijk is een 
Van Linschoten toen (als onderdeel van een compensatieregeling) leen
man van Van Montfoort geworden voor een 5-hoeven leen in Kockengen. 

VI Omstreeks 1300 is de situatie44 dan: 
3 h o e v e n : K o c k e n g e n - D e H a a r . 
5 h o e v e n : door K a p i t t e l v a n O u d m u n s t e r i n l e e n g e g e v e n a a n R u s k e n v a n L i n s c h o t e n 

11 h o e v e n : K o c k e n g e n - M o n t f o o r t s . 
5 h o e v e n : door M o n t f o o r t in l e en gegeven a a n h e e r J a n v a n L i n s c h o t e n . 
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Twee errata op deel 1 van dit artikel (dit tijdschrift jaargang 13, nr. 3): 

Blz. 146, tweede alinea, regel 4 moet beginnen met: (een smal zilveren kruis op keel, beladen . . . . 
Blz. 147, achtste alinea, regel 7: lees Jutte Willemsdr van Diemerbroeck, i.p.v. Ju t t e Willemsdr de Pape 

(aan de inhoud van het betoog verandert dit niets; Van Diemerbroeck is de latere naam van de familie 
De Pape). 
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