
Bericht van de redactie Vicarie van Bloemestein 

Met dit nummer beginnen we een 
nieuwe jaargang van ons tijdschrift. 
In het afgelopen jaar is het aantal 
leden van onze vereniging enorm 
toegenomen. Voor een groot deel is 
dat te danken aan het tijdschrift. 
De groei van het aantal leden en de 
vele positieve reacties die we 
ontvangen, beschouwen we niet 
alleen als schouderklopjes, maar 
vooral als een verplichting. Een 
verplichting om de kwaliteit van 
het tijdschrift te handhaven en 
zelfs te verbeteren. 

De kern van dit nummer wordt gevormd 
door twee artikelen: het ene over 
de vicarie Bloemestein in het 
Kromme-Rijngebied; het andere over 
de glasindustrie te Leerdam. 

Het artikel van dr C. Dekker, 
Rijksarchivaris van Utrecht en 
hoogleraar te Amsterdam, werd 
eerder gepubliceerd in practisch 
dezelfde vorm in het tijdschrift 
'Tussen Rijn en Lek'. Auteur en 
redactie van genoemd tijdschrift 
zijn we zeer erkentelijk voor hun 
toestemming tot het overnemen van 
het artikel. 

Verheugend is het feit dat in dit 
nummer twee bijdragen zijn opge
nomen, die reacties zijn op arti
kelen die eerder verschenen in ons 
tijdschrift. 

Nieuw is de rubriek 'Te Gast', 
waar in de toekomst feestvierende 
jubilerende verenigingen aan bod 
zullen komen. 

Ten slotte hebben ook de vaste 
rubrieken - 'Kroniek' en 'Ver-
enigingsnieuws' - een plaats in 
dit nummer. 

In de middeleeuwen kende men verschil
lende soonten kapellen. De eenvoudig
ste vorm was het wegkapelletje, slechts 
bedoeld om een beeld te herbergen met 
hoogstens ruimte voor een paar kaarsen 
en meestal teruggaand op een nog pri
mitiever stadium: een houten wegkruis. 
Daarnaast had men kapellen, die ruimer 
waren en gelovigen konden bevatten, 
met één of zelfs meer altaren, waarop 
een kapelaan missen las volgens de 
bepalingen van degene, die het altaar 
gesticht had. De kapelaans hadden niets 
met de zielzorg te maken en waren geen 
onderpastoor, zoals later in de rooms-
katholieke kerk het geval werd. Zij 
werden niet betaald uit het kenkegoed 
of het pastoonsgoed van de parochie
kerk, maar leefden van de opbrengst 
van hun vicarie, d.w.z. van de goede
ren, die bij de stichting van de mis 
waren geschonken. Tegenover het genot 
van die goederen stond de verplichting 
van het lezen tot missen voon het 
zieleheil van de stichter. Vele kape
laans probeerden meer dan één vicarie 
in bezit te krijgen, want hun inkom
sten waren meestal karig. Als hun dit 
lukte reisden zij rond van het ene 
dorp naar het andere. 
Zoals uit de naam al blijkt deed een 
kapelaan dienst in een kapel, maar 
dat kon best een ruimte aan de zij
kant van een kerk zijn. De meeste 
vicariën werden gesticht bij bij-alta
ren in de parochiekerken. Daarnaast 
had men dan de kapellen als vrijstaan
de gebouwtjes, meestal in woonkernen 
van kleinere omvang. De dienst beperk
te zich er in de regel tot stille mis
sen, en werden geen hoogmissen gecele
breerd, geen dopen bediend, geen hu
welijken gesloten, er was geen kerk
hof aan verbonden en geen zielzong. 
Al deze panochiale rechten bezat de 
parochiekerk en wanneer men een ka
pel tot parochiekerk wilde verhef
fen, werd er van de zijde van de 
kerkelijke overheid in Utrecht nauw
keurig op gelet dat de gelovigen door 
het verstrekken van een dubbele dota
tie konden instaan voor het onderhoud 
van het kerkgebouw en het levensonder
houd van een pastoor. 
De meeste parochiekerken zijn uit 
zulke kapellen ontstaan en belang
rijke kapellen hadden soms naar ana
logie van de kerkmeesters een colle-



ge van kapelmeesters voor de materiële 
organisatie. Soms was dit het eind
stadium van de ontwikkeling en bleef 
de verheffing tot parochiekerk uit. 
In andere gevallen zijn kapellen na 
de Hervorming langzaam te niet gegaan. 
De hervormden hadden vaak al moeite 
genoeg hun kerken vol te krijgen, 
zodat de kapellen er overbodig waren. 
Een kapel, die het niet eens tot aan 
de Henvorming heeft kunnen uithouden, 
is de kapel van Bloemestein in de pa-
nochie Honswijk in het Knorrme-Rijnge-
bied geweest. In de geschiedschrijving 
is deze kapel praktisch onbekend ge
bleven, zoals tnouwens het woonkerntje 
Bloemestein zelf. Het bevatte het kas
teel Bloemestein, de hofstede van die 
naam en enkele huizen van geringer 
aanzien. Thans is alleen de hofstede 
nog over. Het voonmalige kasteel da
teerde zeker uit de 13de eeuw, want 
in de vroege 14de eeuw ontmoeten wij 
reeds een familie, die er haar naam 
aan ontleende. Zweder van Bloemestein 
komt voor het eerst in 1313 in de bron
nen voor (1). De vermeldingen van de 
kapel, die bij het kasteel werd ge
sticht, zijn uiterst spaarzaam, doch 
er is een tekst, die ons het een en 
anden over de opheffing en de lotge
vallen van de in de kapel gevestigde 
vicarie meedeelt en ook terugblikt in 
de geschiedenis. Het is een memorandum 
bedoeld voor Gerrit van Culemborg, 
heer van Culemborg en als zodanig ook 
heer van Honswijk (2). De tekst is 
onvoltooid, waarschijnlijk zowel aan 
het eind als in het begin, want het 
relaas vangt aan met "item". De tekst 
is bovendien ongedateerd, maar kan 
gesteld wonden op het derde kwart van 
de 15de eeuw, vermoedelijk in de Ja
nen '60. De opsteller ervan is bijna 
zeken de priester Gerrit Jacobsz., 
die ook in het stuk - in de derde per
soon - voonkomt. De stijl is tamelijk 
onbeholpen. 

De bedoeling van het memonandum is de 
heer van Culemborg onder ogen te bren
gen dat het verstandig is de vicarie 
van Bloemestein op te heffen en de in
komsten daarvan aan te wenden ter ver
steviging van de materiële basis van 
een vicanie in de parochiekerk te 
Honswijk, waarvan de priester Gerrit 
Jacobsz. hoogstwaarschijnlijk kape
laan is. Wij zullen het memorandum 
op de voet volgen - de integrale tekst 
wordt als bijlage afgedrukt - en de 
gegevens hien en daan aanvullen en ver-
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duidelijken door bronnenmateriaal van 
eldens. 
De tekst begint met de mededeling dat 
enkele inwoners van Honswijk, te we
ten Hendnik Tnant, Dirk van der Weide 
en Mechteld, echtgenoot van Herman 
Coevoet, een vicanie van drie gelezen 
missen per week gesticht hadden in de 
parochiekerk van Honswijk. "In voen-
tiden" had dit plaats gevonden, het-
geens niet noodzakelijkenwijs lang 
geleden behoeft gebeund te zijn. Het 
meest waanschijnlijk is een datering 
in het tweede kwart van de 15de eeuw. 
Weliswaar komt Hendnik Trant al in 
1402 voor (3) - samen met zijn broer 
Gerrit Trant en hun vader Hendnik 
Jansz. - maan Herman Coevoet wondt pas 
in 1427 voor het eerst vermeld (4) en 
Dirk van der Weide in 1435 (5). Voon 
Hendnik Trant is een datering van de 
vicariestichting in het tweede kwart 
van de 15de eeuw zeker niet te laat, 
want hij komt in 1451 nog voon als 
schepen van Honswijk (6). Henman Coe
voet leeft nog in 1475 en is dan 77 
jaar oud, zodat hij rond 1398 geboren 
moet zijn (7). Collator van de vica
nie in de Honswijkse kenk was de heer 
van Culemborg. Hij had dus het necht 
een pniester ter benoeming als kape
laan voon te dragen bij de kerkelijke 
overheid te Utrecht. 
Daarnaast was en, zo zegt het memoran
dum, binnen de panochie Honswijk 
een kapel aan de Lekdijk bij de 
Bloemesteinse Nieuweweg, gesticht 
doon ridder Jan van Bloemestein, 
die in de bronnen voorkomt tussen 
1346 en 1363 (8). Jan van Bloemestein 
zal zeker de eerste collator van de 
vicanie in de kapel geweest zijn en 
na hem zullen andene leden van zijn 
geslacht dit voonnecht hebben gehad. 
Zij hebben het oorspronkelijke stich
tingsgoed, dat Jan van Bloemestein 
in het midden van de 14de eeuw voor 
de kapel bestemd had, aangevuld met 
minstens één schenking. In 1385 ga
ven nidder Zweder van Bloemestein en 
zijn bnoer Hendnik aan de kapel een 
jaanlijkse rente van zes pond uit vier 
morgen land in Kanenbnoek onder 
Schalkwijk (9). In 1416 droeg de bas
taard Gijsbent van Culemborg twee 
morgen land in Zijderveld aan de over
zijde van de Lek - de zijde van Vianen 
- over "tot behoef der paepliker pro
vende den capellen van Blomensteyn" 
(10). 
Zeker op het eind van de 14de eeuw was 
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Gezicht op de ruîne van de kerk te 
Honswijk. Gravure door H. Spilman 
naar J. de Beider, midden 18de eeuw 
Utrecht, Rijksarchief 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 

de collatie van de kapel al in handen 
van de heer van Vianen gekomen, want 
deze beleende er in 1393 Hubrecht van 
Ossenstein mee (11). De belening zal 
een tijdelijk karakter hebben gehad, 
want de schrijven var, ons relaas noemt 
in het derde kwart van de 15de eeuw 
de heer van Vianen weer als collator. 
Echter, de kapel zelf bestond toen als 
gebouw al niet meer, want het relaas 
zegt dat zij "placht te staen", in de 
verleden tijd. Lange tijd was en maar 
één mis per week gelezen, ten tijde 
van het relaas ging de "Bloemesteynsche 
misse" bijna te niet en werd nog slechts 
zelden gedaan. Blijkbaar is de vicarie, 
na het verdwijnen van de kapel als ge
bouw, overgebracht naar de parochiekerk 
van Honswijk, maar de aangestelde ka
pelaan Jan van Velde verwaarloosde zijn 

taak en kwam zijn verplichtingen niet 
na, terwijl hij toch nog inkomsten 
had. Die inkomsten trok hij uit land 
in Honswijk, Schalkwijk en 't Waal, 
waaruit blijkt dat de twee morgen in 
Zijderveld na 1416 weer verkocht of 
geruild moeten zijn. 

De jongere vicarie, gesticht door Hen
drik Trant, Dirk van der Weide en de 
vrouw van Herman Coevoet, in de kerk 
van Honswijk floreerde beter. Er werd 
"veel dienst" gedaan, maar de inkom
sten waren te klein voor een kapelaan 
om van te leven. Hoewel het niet ex
pliciet gezegd wordt, mag men uit het 
memorandum opmaken, dat omstreeks 1480 
de priester Gerrit Jacobsz. kapelaan 
van de vicarie was. Gerrit was een 
broer van één der stichters, Dirk 
van der Weide. Beiden waren ze geboren 
in de woonkern van Bloemestein en zo
nen van Jacob Spruyt. Dirk van der 
Weide is de eerste, die met deze fami
lienaam voorkomt - later de familie 
Verwey -, en de naam suggereert ver
band met de hofstede Ter Weide te 't 
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Waal. Waarschijnlijk is Jacob Spruyt 
uit Bloemestein verhuisd naar Ter 
Weide, want in 1435 treedt hij op 
als schout in 't Waal (12). Hij zegelt 
dan met hetzelfde wapen dat de familie 
Van der Weide alias Verwey later zal 
voeren: een keper met drie baarzen. 
De priester Gerrit Jacobsz. had als 
geboren Honswijkenaar blijkbaar hart 
voor zijn vicarie en het is begrijpe
lijk dat hij, waar hij de grootste 
moeite had de eindjes aan elkaar 
te knopen, met lede ogen zag dat zijn 
collega van de voormalige Bloemestein-
se kapel inkomsten trok zonder er nau
welijks iets voor te doen. De schuld 
daarvan was echter te zoeken bij de 
collator, de heer van Vianen, die de 
dienst in de kapel van Bloemestein 
had laten verslonzen en niet op de 
plichtsverzaking door zijn kapelaan 
lette. De priester Gerrit Jacobsz. en 
zijn broer Dirk van der Weide vatten 
het plan op om de goederen van de 
kapel van Bloemestein te combineren 
met die van de vicarie in de Hons-
wijkse kerk en voortaan één kapelaan 
te laten dienst doen. De heer van Cu-
lemborg, collator van de florerende 
vicarie, zou daar weinig bezwaar tegen 
kunnen maken, maar de heer van Vianen, 
collator van de Bloemesteinse kapel, 
moest overreden worden met het plan 
in te stemmen. 

Nu hadden, zegt het memorandum, de 
priester en zijn broer het geluk dat 
zij bij de heer van Vianen gezien wa
ren, zodat hun missie naar het kas
teel van Vianen niet bij voorbaat op 
onwil zou behoeven te stuiten. Boven
dien had zich vroeger in Honswijk een 
affaire afgespeeld, waarmee zij op het 
geweten van de heer van Vianen konden 
werken en oude lieden uit de streek 
lieten niet na hen hierop te wijzen. 
Het was een episode uit de zogenaamde 
Arkelse oorlog omstreeks 1417 en som
migen van de raadgevers van de afge
vaardigden naar Vianen hadden de ge
beurtenissen bewust meegemaakt, zoals 
Jacob Spruyt, hun vader, die al in 
1401 als bezitter van land in Hons
wijk voorkomt (13), de gebroeders Jan 
en Hugo de Heelt, die in 1420 voorko
men bij een overdracht van grond aan 
de weg van Bloemestein (14) en Aart 
Stultink, die omstreeks 1424 een stuk 
land in Honswijk in leen hield van de 
heer van Culemborg (15). Het was dan 
ook een zaak geweest, die de Honswij-
kenaren jaren lang gesprekstof gegeven 
zal hebben. De onderzaten van de heer 
van Vianen waren in de Arkelse oorlog 
de Lek overgestoken naar Honswijk en 
hadden 22 of 23 gegoede Honswijkse 
ingezetenen meegenomen om aan hun zij
de aan de oorlog deel te nemen. Maar 
omdat dezen zich eerst niet zomaar 
hadden laten vangen en naar de kerk 
gevlucht waren, had de bende uit Via
nen zich niet ontzien deze gewijde 
plaats te schenden. Door de ramen heen 
hadden zij zelfs een man op het Onze-
Lieve-Vrouwe-altaar doodgeschoten en 
vervolgens de kerk in brand gestoken. 
Tenslotte hadden ze nog een schatting 
geëist. Weliswaar had de heer van 
Vianen na de vrede honderd oude schil
den betaald als schadevergoeding voor 
de herbouw van de kerk, maar daar wa
ren de Honswijkse parochianen lang niet 
mee uitgekomen. De wijding van de 
kerk alleen al had vijftig oude schil
den gekost en bovendien hadden zij 
drie jaar zonder kerk gezeten. Nu, 50 
jaar na dato, vond men dat de heer van 
Vianen best nog wat had goed te maken 
jegens Honswijk. 

De priester en Dirk van der Weide togen 
dus naar Vianen om de heer het gedrag 
van zijn voorouders nog eens onder de 
neus te wrijven. Deze was niet gepi
keerd, want hij stond hen te woord 
"myt eenen bliden aenseichte". Hij was 
zelfs onder de indruk en "om der onder-



wisinge wille" stemde hij in met het 
plan de vicariën te combineren. Hij 
had echter één voorwaarde. Hij en de 
heer van Culembong zouden om beurten 
collator zijn en een kapelaan aan
wijzen, maan de heer van Vianen zou 
het eenst aan de beunt moeten zijn. 
De opstellen van het memorandum oe
fent een lichte druk uit op de heer 
van Culemborg nu ook gauw ja te zeg
gen, want het gaat tenslotte om zijn 
eigen heerlijkheid Honswijk en de 
kans bestaat dat de heen van Vianen 
op het idee komt om de vicarie van de 
voormalige kapel van Bloemestein, met 
de daaraan verbonden inkomsten, dan 
maar over te bnengen naar de parochie
kerk van Vianen. Met deze dneiging 
eindigt het memorandum en daarmee onze 
bnon van wetenschap. Niet helemaal 
echter. Uit een bericht van een eeuw 
laten kunnen wij de afloop recon
strueren. In juli 1570 vond en vanuit 
Utrecht een visitatie plaats van de 
kenk van Honswijk naar aanleiding 
van de ongenegeldheden daan in ven
band met de godsdiensttwisten (16). 
Eén van de ondervraagden is de pries
ter Jan Jacobsz. Louys, kapelaan van 
het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar. Hij be
dient, zegt hij, een vicarie van vijf 
missen per week, waaruit hij 49 flo
rijnen aan inkomsten heeft. Het col-
latierecht van de vicarie behoort 
aan de heer van Culemborg en aan de 
heer van Vianen, maar zodanig dat de 
eerste twee maal achtereen een kandi
daat voordnaagt en vervolgens de 
tweede éénmaal. Het voorstel van de 
heer van Vianen na de opheffing van 
de Bloemesteinse mis om beurtelings 
voon te dnagen is blijkbaar door de 
heer van Culemborg overgenomen met 
de amendering dat hij twee beurten 
zou krijgen tegen de heen van Vianen 
één. Overigens is het twijfelachtig 
dat de vicarie in 1570 nog zo floreer
de als ten tijde van Gerrit Jacobsz. 
(Spruyt), want de kerkmeester van 
Honswijk deelde de visitatoren mee, 
dat hij absoluut niet weet of de ka
pelaan dienst doet zoals het behoorde, 
alleen "dat die vicanius wel een kanne 
biens mede drinckt". 

C. Dekker 

Noten 

1 P.W.A. Immink en A.J. Maris, Re-
gistnum Guidonis, Utrecht 1969, 
101. 

2 Rijksarchief Arnhem, hh. Culem
borg, nr 1787 (cartularium fol. 
157 v°, 158). 

3 Rijksarchief Utrecht, Oudmunster, 
nn 1292. 

4 K. Heeringa, Rekeningen van het 
bisdom Utnecht, 1378-1573, dl 1, 
Utrecht 1926, 293. 

5 Gemeentearchief Utrecht, BA I, nr 
948. 

6 Rijksarchief Arnhem, hh. Culem
borg, nn 7900. 

7 Ibidem, nr 6489. 
8 Ibidem, nr 3 (1346 juli 19) en nr 

4 (1363 sept. 2). 
9 Rijksarchief Utrecht, Dom, nr 4240. 
10 Rijksarchief Arnhem, hh. Culemborg, 

nn 6494. 
11 Algemeen Rijksarchief Den Haag, 

leenhof Vianen, nn 6, fol. 47 v°. 
12 Gemeenteanchief Utrecht, BA I, 

nr 948. 
13 Rijksanchief Utnecht, St Pieter, 

nn 1099. 
14 Gemeentearchief Culemborg, stad, 

nn 1141 (37). 
15 Rijksarchief Arnhem, hh. Culemborg, 

nr 4772, fol. 98 v°. 
16 F.A.L. van Rappard en S. Muilen 

Fz., Verslagen van kerkvisita-
tiën in het bisdom Utnecht uit de 
16e eeuw, Amsterdam 1911, 199-203, 
205 en 206. 

Bijlage 

Van den beneficio tot Honswijck 

Item dat Hennick Trant, Dinck van der 
Weide ende Mechtelt, Henman Coevoets 
wijff was, hebben in voertiden gesticht 
een vicanie in der kercken tot Hons
wijck van drieën missen ter weke, daer 
die renthen jaerlix off weerdich sijn 
negendenhalven oudenschilt off dair-
omtrent vnijs geltz, uutgenomen heren 
scattinge. Daer off moet gaen wijn, 
broet ende kensen, die men op dien 
altair tot dien missen behoeff, dain 
Gerit, here tot Culenborch, collatoir 
off is te geven als sij venstenf ende 
venschijnen sal te geven. Item heen 
Jan Bloemesteyn, nidden wileneen in 
langen venleden tiden gesticht heeft 
in Honswijck eene cappelle, die te 
staen plach aen den Leckendijck bij 



den Bloemenstenschen nijen weech, 
dair niet meer dan één misse ter 
weeke lange tijt toe gestaen en heeft, 
ende dair die renthen jaerlix aff 
weerdich sijn omtrent zeven audtschil-
de vrijs geltz, uutgenomen heren 
scattinge. Welcke renthen gelegen 
sijn in Honswick enden in Scalck-
wick ende int Waell, daer Reynolt, 
here tot Brederoede up deze tijt 
collatoer ende (a) ghifter aff is, 
als sij verschijnen sali te geven ende 
een wijl tijts geweest heeft nae 
uutwijsinghe der presentatie, die heer 
Jan van Velde, besitter der selver 
cappelrien in dezer tijt, heeft laten 
zien ende lesen heer Gerit Jacops. 
Ende alzoe heer Gerit voirgenoempt 
ende Dirck van der Weide, gebroders, 
geboeren zijn van Blomensteijn ende 
sij redelicke weel gesien sijn ende 
gehoer hebben bi den heere van Bre
deroede ende mede dat die Bloemen-
steynsche misse bijnae te niet gaet 
ende seiden gedaen weert. Ende dat 
die vicarie voirsz., dair Gherit, 
heer tot Culenborch, collatoer off 
is, dat die veel dienst heeft ende 
luttel renthen, alsoe dat daer gheen 
priester up leven en mach, ende dair 
oeck well bijwijlen bij onweder ende 
bij groten water ende bij quaden wegen 
gebreck in valt, dattie missen nyet 
volcomelick gedaen en werden, ende 
te sorgen is dat om lanck noch meere 
gebreke in vallen mochten. Soe hebben 
heer Gherit ende Dirck voirsz. uut 
warachtigen gehoer dat hem Jacop 
Spruyt, haer vader, Jan die Heelt, 
Huyghe die Heelt, Aernt Stultinx-
zone ende meer ander ouder buerluyden 
in Honswijck, die beleeft hadden den 
heer van Brederoede bijgebrocht ende 
onderwesen dat in den oirloghe tusschen 
Arkel ende Vyanen die van Vyanen 
quamen up een tijt ende beemden die 
kerck tot Honswijck ende vingen ende 
namen dair uut XXII off XXIII mannen 
die heer Steven off heer Splinter van 
Loenresloet den heer van Arkel te 
dienst seynde ende dat die van Ever-
steyn versuymde, dat sij die luyde 
niet te tije over en hailde ende aldus 
liepen sij in die kercke ende die 
Vyaensche schoten doer die glaise 
eenen man doot up Onser Vrauwen al
tair eer sij die kerck aanstaken en 
vuerden die luyde mede tot Vyanen ende 
scatten hem groet goet aff, want het 
waeren goede huysluyden ende goeder 
rijcker bouluyde kynder in den Neder-
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stichte. Ende dat heer Henrick, heer 
van Vyanen, sijn oldevaider, gaff der 
bueren van Honswijck off hain kerck 
weder te doen tymmeren hondert oudt-
schilde. Mer het costen den bueren 
van Honswijck vijftich oudtschilde 
die kerck te wijen. Ende dattet omtrent 
drie jaer was datmen dair geen dienst 
en dede. Ende hierom soe baden heer 
Gerit ende Dirck voirsz. den heere 
van Brederoede vriendelicke off hij 
weel doen woude om Godswille ende 
om sijnne eenre will. Ende hij ende 
Gherit, heer tot Culenborch, alzoe 
overgedragen wouden ende maken één 
beneficium van der cappelrien ende van 
der vicarien voinsz. ende die soude 
residentie houden ende die nyemant te 
geven, hij en waer een priester off 
hij worde priester bynnen jaers nae-
dat hij die ghifte ontfangen hadde, 
mer hij selve, off waer hij nog geen 
priester, eenen cappellaen dair te 
setten, bynnen drie maende naedat hij 
die ghifte ontfagen hadde. Daen die 
heene van Brederoede den voirsz. heer 
Gherit ende Dirck up geantwoert heeft 
myt vriendelicke woenden ende myt eenen 
bliden aensichte ende seide dat hij 
om den onderwisinghe wille voirsz. 
ende om haere nenstinge vervolginghe 
ende om haere vriendelicke beden 
wille dit geenn doen woude, behoude-
lick hem dat hij die irste ghifte ge
ven woude van den beneficio voir
genoempt, want hij dat oudtse kynt 
waer ende dat sijn cappelrij mynste 
dienst hadde ende nyet voel myn ren
then en hadde dan die vicarie voirsz. 
Ende dat dan dairnae Gerit, hier tot 
Culenborch, die ander ghifte geven 
soude ende alsoe over dander reyse sij 
ende haer nacomelinge te geven dunen-
de tot ewigen daighen. 
Dat Gherit, heer tot Culenborch, goet 
te doen heeft, want sijn collacy heeft 
dnie missen ende die cappelnie niet 
meer dan één misse ende die nenthen 
sijn bijnae even goet. Ende die ghifte 
ende die wonynge ende die dienst soude 
te samen gedaen worden in synne heer-
licheit ende hij en soude dair genen 
cost aen leggen. Ende hierom soe bid
den heen Ghenit ende Dirck voirsz. 
vriendelick den edelen ende geboerti-
gen Gherit, heer tot Culenbonch, haeren 
lieven joncheren, off hij desen voirsz. 
saike woude laten gescienden om Gods
wille updat die godsdienst mochte wen
de venmeerdert in sijnder heerlicheit 
van Honswijck ende dat sonder lang 
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beraet, misselick off die heere van 
Brederoede hem oeck ander beraden 
mocht off ondenwesen mocht worden, 
dat hij die misse en die renthen tot 
Vyanen toighe. 

a Twee maal geschneven in het hs. 

Leerdam: meer dan twee eeuwen 
glasindustrie 

Inleiding 

In 1965 was het twee eeuwen geleden 
dat in Leerdam een glasfabriekje werd 
gesticht. Dit schuchtere begin groeide 
uit tot wat nu de Koninklijke Neder-
landsche Glasfabriek is. Men schreef 
1765 en het was even buiten Leerdam, 
aan het riviertje de Linge. 
De steen, waarop het historische feit 
wordt vermeld, berust thans in de 
Oudheidkamer te Leerdam. Het opschrift 
luidt: 

DEN 18 NOVEMBER 1765 
IS DOOR DE Wede Gst HEER 
I: HOFFMAN HEERE VAN 
GIESSEN OUDEKERK VICE 
DROSSAARD DER STAD EN 
HET GRAAVSCHAP LEERDAM 
DE EERSTE STEEN GELEGT. 

De gedenksteen van de stichting van 
het eerste glasfabriekje te Leerdam 
in 1765. De steen berust nu in de 
Oudheidkamer te Leerdam 
(Foto: Leerdam, Oudheidkamer) 

Voor het te Leerdam zover was, had de 
vervaardiging van het glas al een zeer 
lange geschiedenis achter de rug. Een 
geschiedenis, die niet minder dan 
dertig eeuwen teruggaat en waanvan 
een kort overzicht hier niet mag 
ontbreken. 

Antiek glas 

Het glas is oud. Vele en velerlei be
schavingen hebben het beleefd en mede 
bewaard. De uitvinding van de kunst van, 
het glassmelten moet waarschijnlijk 
in Egypte worden gezocht. Het verhaal 
van de Romein Plinius (23-79 na Chr.) 
over de Fenicische kooplieden, die door 
een kampvuur natuurlijke soda tot glas 
zouden hebben zien smelten, verdient op 
technische gronden weinig geloof. De 
oudste glazen voorwerpen, die wij nu 
kennen, zijn afkomstig uit Egypte. De 
bekers en vazen uit die tijd zijn niet 
geblazen - de blaastechniek was nog 
niet bekend - doch gevormd om een kern 
van klei. Een verzameling van dit oud
ste Egyptische glas wordt thans bewaard 
in het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden. 
Nadat, waarschijnlijk omstreeks het 
begin van onze jaartelling, de blaas-
pijp en de techniek van het .glasblazen 
waren uitgevonden, was de eerste schre
de op de weg naar massaproductie gezet. 
In Alexandrie, gelegen aan één der 
monden van de Nijl en dus gunstig voor 
de export over zee, moet voor het 
eerst kleurloos glas zijn gesmolten. 
Het glasblazen is er tot grote bloei 
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