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Dipl.-Ing.  A. Corts, S. 1 9 6 7 - 1 9 7 1 ,  L .  1 9 7 1 - 1 9 7 5 .

Mr. E. J. Mac Gi l lavry ,  P .  1969-1976 .

M r .  0 .  S c h u t t e ,  L .  1 9 6 9 - 1 9 7 1 ,  S .  1 9 7 1 - 1 9 7 6 ,  L .  1 9 7 6 -
1977.
D r s .  C .  0 .  A .  ‘baron  S~ohimmelpenninck  v a n  ,der O i j e ,  L .
1 9 7 0 - 1 9 7 3 .
*Jhr. Mr. C. L. Reigersman, L. 1973-.

*Mr.  J. T. Anema, L. 1973-.

C. Hille Ris Lambers, L. 1975-1978.
Mr. S. E. Sibmacher van Nooten,  P. 1976-1979.
*J. sbar’ones  van Dedem-Weyschedé, S. 1976-.
Jhr. Mr. M. A. Beelaerts van Blokland, O.V. 1977-1982 .
Mr. J.  C. J.  van Stockum, L. 1978-1979, P. 1979-1982.
*Mr. A. Snethlage, L. 1979-.

*Jhr. Mr. Th. Sandberg, L. 1982-.

*IDrs. A. J. van Galen  Last, L. 1982-.

Plaquette ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan v’an het Genootschap.

Ter ge!egenheid  van het eeuwfeest van het Genootschap is
een plaquette uitgegeven, ontworpen door E. L. W. R. baron
Speyart van Woerden en gegoten door de Rijksmunt.

De voorzijde symboliseert zowel het predikaat Koninklijk,
dat het Genootschap bij zijn 50-jarig  bestaan ontving, als ook
een van de doelstellingen, de beoefening van de geslacht-
kunde: afgebeeld zijn namelijk de portretten van de vorst en
de drie vorstinnen, telkens in rechte lijn van elka,ar  afstam-
mend, die gedurende de laatste honderd jaar over Nederland
geregeerd hebben. De keerzijde representeert de andere doel-
stelling, de beoefening van de wapenkunde: hiervoor is de
leeuw gekozen, bij uitstek de Nederlandse wapenfiguur, maar

dan als Nederlandse leeuw - dus gekroond en met het zwaard
en de pijlenbundel - waardo’or  de naam, waarmee het Ge-
nootschap in de wandeling aangeduid wordt, en het maand-
blad ervan in herinnering gebracht worden.

De plaquette is in brons en zilver uitgevoerd: formaat 5 x 7
cm, dikte 0,55  cm, zilvergehalte 925 OJoo.  De prijs bedraagt
f 90 resp. f 575; bestellingen kunnen uitsluitend geschieden
doNor  overschrijving van het betreffende bedrag (eventueel
vermeerderd met f 10 voor portokosten) op bankrekening
4300.63.458 ten name van de Stichting De Nederlandse
Leeuw bij de Amro-bank te ‘s-Gravenhage (giro van de bank:
3054) *

Over de herkomst wm de Van Wassenaer’s en de Van Raephorst’en en v’an Jacob burggraaf van Leiden,

d00r

DORS.  L. J. VAN DER K L O O S T E R .

Bredero de edelste,
Wcrssenaer  de oudste,
Egmond de rijkste,
ArkeL de stoutse.

Onder het motto van dit oude Hollandse rijmpje, dat al in
de zestiende eeuw bekend moet zijn geweest r, hebben we de

1. Hadrianus Junius (t 1575) en Pontus Heuterus noemen het al
in hun boeken: H. Junius, Batavia, Lugduni Batavorum, 1588,
p. 324; Pontus Heuterus, Genealogiae praecipuarum Aliquot et
Gallia,  Francica ac Belgica familiarum . . ., Antverpiae, 1583
(deel VI van Rerum Burgundicarum libri sex, Antverpiae,
1584),  p. 64.

herkomst van het geslacht Van Wassenaer tot onderwerp van
een hernieuwd onderzoek gekozen.

Sedert W. A. baron van Spaen,  de latere eerste voorzitter
van de Hoge Raad van Adel, in 1808 zijn artikel publiceerde
,,Eenige  nadere aanmerkingen omtrent de heeren van Wasse-
naer en de borchgraven van Leyden” Z geldt als oudste stam-
vader Philip van Wassenaer, vermeld in Hollandse oorkon-
,den  vanaf het jaar 1200. Van Spaen  bestreed in zijn bijdrage
de toen ruim drie eNeuwen  oude en algemeen aanvaarde tradi-

2. Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde
VII, Mengelwerk, 1808, p. 329-338.
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Tabel 1. Afstamming van de Van Wassenaer’s  uit de burggraven
van Leiden, zoals dat gezien werd van de 18de tot en met de 18de
eeuw. Als zodanig vmworpen  door W. A. baron van Spaen,  1808.

Oudere burggraven van Leiden
(Halewijn III)

I I
Jacob burggraaf PhzZips van

van Leiden, vermeld Wassenaer, vermeld
1201-1241 1200-1223

tic, ,die  genoemde Ph&ps  beschouwde als een jongere broeder
van Jacob burgraaf  van Leiden en daarmee gesproten uit de
oudere burggraven. Het standpunt van Van Spaen  is door
vrijwel alle latere auteurs aanvaardt en zo prijkt Philips n o g
steeds aan het hoofd van de stamreeksen en genealogieën van
het geslacht Van Wassenaer en de daaruit gesproten jongere
takken 3. Merkwaardig genoeg heeft voor zover ik na kon
gaan geen enkele auteur ooit enig kritiek geleverd op het
artikel van Van Spaen; evenmin is ooit op een serieuze manier
aangegeven hoe we de afstamming van Philips dan hebben
te zien. Zelfs de bekende genealogen als Dr. H. Obreen en Jhr.
Mr. W. A. Beelaerts Van Blokland, die zich beiden uitvoerig
met de genealogie van het geslacht Van Wassenaer hebben
bezig geh,ouden zwijgen over de eventuele voorouders van
Philips 4. Nu is dat nliet  zo verbazingwekkend, omdat we
moeten erkennen, dat er vóór het jaar 1200 in ‘de in aanlmerking
komende bronnen, zoals oorkonden, kronieken en optekenin-
gen uit de abdij van Egmond, geen enkele maal de naam
Wassenaar voorkomt en evenmin een persoon met de voor-
naam Philips, die met de stamvader van het geslacht geïdenti-
ficeerd zou kunnen worden. Een nader onderzoek lijkt hier-
door zinloos. Toch zijn naar onze mening de mogelijkheden
niet uNitgeput  en zijn thans nog enige aanwijzingen aan te
dragen, die zodanig in elkaar te passen zijn, dat ze tezamen
inzicht verschaffen over de afstamming van Philips van Was-
senaer. Dankbaar is daarbij op enige punten gebruik gemaakt
van hetgeen ons medelid M. Thierry de Bye Dolleman ons
geleerd heeft over de gebruiken bij de vererving van voorna-
men in de Middeleeuwen u. Volmondig moet toegegeven wor-
Tabel II. Genealogische samenhang van de oudste Van Wassenaer’s,
zoals deze werd vastigesteld  door W. A. baron van Spaen,  Jhr. W. A.
Beelaerts van Blokland e.a.

Philips van Wassenaer,
vermeld 1200-1223

I
Heer Dirk van Wassenaer,  ridder,

vermeld 120%1243
X Philips vax Wossenaer,

Bertha, vermeld 1215, van Duvenvoirde  í226
vermeld 1222-1226 X

F(lorentia?),
vermeld 1226

Van Wassenaar,
Van Santhorst,
Van Groensveld.

Van Dubenvoirde,
(later Van Wassenaer)

Van Polanen.

3. Zie bijvoorbeeld Nederland’s Adelsboek, jaargangen 1923 en
1953.

4. H. G. A. Obreen, Geschiedenis van het geslacht van Wasse-
naer,  Leiden, 1901, en de artikelen van Jhr. Beelaerts in de
jaargangen 1921, 1922 en 1923 van dit tijdschrift.

5. M. Thierry de Bye Dólleman, Gewoonten en gebruiken met
betrekking tot de naamgeving aan kinderen vóór 1600, in Hol,
land, VI (1974),  p. 289-29’7.

Ien dat een hypothetisch element in ons onderzoek niet ver-
neden kon worden.

Zen  u i t s p r a a k  v a n  o m s t r e e k s  1 3 6 5 .

Door .het ontbreken van de naam Van Wassenaer in docu-
nenten van vóór 1200 zullen we moeten trachten om via een
omweg over de voorouders van de oudste Philips iets te weten
.e komen. Uitgangspunt daarbij is een uitspraak, die gere-
listreerd  is in het oudste leenregister van de heerlijkheid
Nassenaer  AA. In deze akte, die niet gedateerd is, maar die
:onder  twijfel van circa 1365 moet zijn, doet Dirk van Wasse-
zaer, burggraaf van Leiden, ridder, uitspraak in een geschil
lussen  Jacob van den Steen,huizen  en Bartout Galen. B’ei’den
lehoorden  tot families van kleine edel.en  in de parochie Was-
senaar. Deze twee families hadden onderling in die jaren
grote ruzies, d’le zelfs tot handtastelijkheden geleid hebben.
Enige arbitraire uitspraken om de geschillen te beslechten
:ijn daarom nog bewaard gebleven. Een van de geschilpunten
was de vraag wie van de twee twistende families de voor-
rang toekwam bij bepaalde godsdienstige plechtigheden in de
<erk van Wassenaar. De akte waarbij dit punt geregeld wordt
luidt  als volgt:
,,Dirc van Wassenair, burchgrave van Leyden, ridder, doe kont
al len luden, dat een gesceel  ghelweest  heeft twisken J a c o b
aan den Stienhuyse ende  Bartout Galen  alse om ‘t foerdeel te Wssse-
nair in der kerken, des sij beyde  an mi ghebleven sien mijn segghen
te houden op een pene  van vijfhondert pont Hdlants;  wie van him
heyden  mijn segghen te brake, die s,oude dese voirs,creven  pene
ghelden, nochtant soude mijn segghen voirtgaen; des soude  heb-
ben die een helfte van de ghelde voirschreven  die heer van den lande
en de d’ander helfte sal ic Dirc van. Wassenair  vodrxreven  selve
hebben. Ende hier of sien borghen  Jacobs van den Stienhuysen
Bartoud Mouwerijm soen ende Claos  sijn broeder, mit ghesamender
hant, ende mit Bartoud Galen  is borghe  Heynric Pieter Galen  soen
mit ghesamender hant. In den eerste is mijn segghen Dircs  van
Wmenair,  burchgrave van Leyden, ridder, voirscreven, also als sijs
an mij ghebleven sien van den ghesceel voirscreven: also alse ic
die wairheyt ondervonden hebbe(n)  van den oudsten ende den vroet-
sten uut der prochy te Wassenair ende  elwaer mede, dair ic twair
an vant ende ghevonden hebbe, dat die van Raephorst  ghecomen
sien van enen jongheren broeder van Wassenaer ende  Jacob van den
Stienhuyse ghecomen is van zinen  rechte zwairde van Raephorst,
ende  hier om so vinde ic Jacob van den Stienhuyse ‘t foerdeel in der
kerken te Wassenaar voirscreven voir Bartoud Galen.”

Twickel:  Leenregister van Wassenaer AA, fol. 1’7 6.

We zien, dat hier de voorrang in de Wassenaarse kerk
wordt gegund aan Jacob van den Steenhuizen. De overweging,
die tot toekenning geleid heeft is voor ons onderzoek van
veel belang: J a c o b s t a m t  i n  manstam  uit  Raephorst  e n
Raephorst  s t a m t  a f  v a n  e e n  j o n g e r e  b r o e d e r
v a n  h e t  g e s l a c h t  V a n  W a s s e n a e r .  Hoenu  p r e c i e s
de Van den Steenhuizen’s uit Raephorst  gesproten zijn, wil ik
hier laten rusten, maar de aandacht nu concentreren op de
vraag hoe dan Raephorst  uit Wassenaer stamt. Vo’oraf  wil ik
nog wijzen op de waarde van het in de uitspraak van ca. 1365
aangehaalde argument. Dirk van Wassenaer verklaart dat hij
hiertoe gekomen is na raadpleging van de oudsten en vroed-
sten in de parochie van Wassenaar en elders. Bovendien er-
kent hij zelf de juistheid van de overweging. Trouwens derge-
lijke verklaringen over genealogische aangelegenheden zijn in
de veertiende eeuw in hoge mate betrouwbaar. Een aantal zijn

6. De akte is eerder gepubliceerd door Jhr. W. A. Beelaerts van
Blokland  als bijlage bij zijn artikel ,,Groot-Haesebroek”,  Leidsch
Jaarboekje, 1935, p. 17-18. Zie voor dergelijke kwesties: H.
Obreen, ,,Geschillen  wegens den voorrang in kerken tusschen
Hollandsche edelen in de 14e eeuw”, in: Bijdragen voor de
Vaderlandsche geschiedenis, 4e reeks, X (1912),  p. 308-340.
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er nog bewaard gebleven en kunnen ‘in de regel a,an  de hand
van andere documenten getoetst en ‘bevestigd wo’rden  ‘i. Dit
staat in tegenstelling tost  de lbeoefening  van de genealogie in de
tweede helft van de vijftiende eeuw. Op pure fantasie berus-
tende afstamming van legendarische en mythologisch’e  figuren
e.d. vindt men dan toegepast op de bekendste Hollandse
families. IDe Haarlemse Carmelieten-prior J’ohannis à Leidis
en ‘ook  anderen waren groot in dergelijke verzinsels. Het re-
sultaat van het ond’erzoek van heer Dirk van Wassenaer ,
burggraaf oan Leiden omstreeks 1365 vervat in zijn uitspraak
verdient echter alle geloofwaardigheid.

D e  h e r k o m s t  v a n  h e t  g e s l a c h t  V a n  Raep-
h o r s t .

Bezien we dan nu de vraag hoe de Raephorst’en uit een
jongere broeder Van Wassenaer gesproten kunnen zijn. Zoe-
ken we daartoe in de genealogie Van Wassenaer, dan is er
geen plaats daarvoor aan te wijzen. Evenmlin  is in de artikelen
van J#hr. IDr. Beelaerts van Blsoklan’d  lin jaargang 1922 en 1923
van dit maandblad ,,Jongere  takken van het geslacht oan
Wassenaer vóór 1300 daaruit voortgesproten” een mogelijk-
heid tot aansluiting bij de afstammelingen van de oudst beken-
de stamvader, de eerder genoemde heer Philips van Wasse-
naer  (vermeld 1200-1223) .  Bovendien is dit onmogelijk als
we in overweging nemen, #dat  #de oudst lbekende s tamvader
van de Raephorst’en Dirk van Raephorst is, die vermel#d  wo,rdt
van 1221-1227 en dus een tijdgenoot van Ph&ps  van Wasse-
naer en zijn zo’ons  sis geweest. Dirk kan evenwel zelf geen zoon
van Philips geweest zijn s. We willen in onze bijdrage aan-
tonen, dat zij broers zijn geweest. Kunnen we dan de vader
van Dirk van Raephorst vaststellen, dan hebben we daarmee
ook de vader van Philips van Wassenaer gevonden.

Bepalen we ons daartoe eerst tot de stamreeks van de V a n
Raephorst’en. De reconstructie van de ho’ofdstam  ligt hier
betrekkelijk eenvoudig; in een later artikel ‘hoop ik uitvoeriger
de genealogie van de oudste na’amdragers  te behandelen.

De naam is ‘ontleend aan het goed Raephorst in het ooste-
lijk gedeelte van Wassena,ar  (thans het koninklijk landgoed
Raephorst). Deze toponiem hangt duidelijk samen met andere
nam’en  o p -horst in dat gebied van de oude binnenduinen
(Ter Horst, Santhorst, Eikenhorst) en duidt op een gestrekte,
hoger gelegen duinrug.  Wanneer de naam voor ‘het  eerst ver-
schijnt, is dat als achternaam van bovengenoemde Dirk van
Raephorst in een oorkonde van 1221 D. Hij moet het goed toen
dus al ‘in bezit gehad hebben. Naar later blijkt omvatte het
onder meer de edelmans  woning Raephorst (afgebroken circa
1840).

_
Een oDaave  van dergelijke  verklaringen hopen we later eens
te puigceren. Wij ñoermen  hier slechts: V e r k l a r i n g e n  v a n
Hasekune  vrouw van Raephorst, 1344; vax~ Floris van Oegst-
geest, 3364;  een anonieme genealoog circa 1380 over de jongere
takken van het geslacht van  Wassenmr;  Wilhelmus Procurator
(1~ Willem van RollanLt,  later abt van Egmond, t 1365) circa
1330 over de oudste heren van Brederode; Willem van Naeld-
wijk t 1393 over zijn eigen familie etc.
Dat Dirk van Raephorst geen zoon van Phi%ps  van Wassenaer
geweest is blijkt uit zijn plaats, onder de getuigen in de oor-
konde van 26 januari 1226, waarin Dirk van Wassenaer en zijn
broer PhiUps na elkaar genoemd worden (beide wel zoons van
Philips Sr.) en Dirk van Raephorst eerst volgt na een andere
persoon. L. Ph. C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland
en Zeeland (O.H.Z.). 2 dln.. Amsterdam en ‘s-Gravenhage,
1866-1873, 1; 294. ‘.
A. C. F. Koch,  Oorkondenboek van Hol’land en Zeeland tot
1299 (O.H.Z.), heel  1, ‘s-Gravenhage, 1970, 412.
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Stamreeks:

1.

11.

111.

IV.

V .

Dirk van Raephorst,  vermeld  1221-1227  l”.

Kerstant van Raephorst, ridder. Volgens Van Gouthoe-
ven vermeld in het jaar 1238; in hetzelfde jaar is hij
overleden: ,,in den jare 1238 starff heren Kerstand  van
Raephorst, ridd’er”  ll.

Dirk van Raephorst, ridder, vermeld vana’f  1261, gesneu-
veld samen met o.a. zijn broer Gerard op een mislukte
tocht van Floris V tegen de Westfriezen op 20 augustus
1272 bij Alkmaar m. Zie voor ,de lenen, die hij van de
heer Van Wassenaer ‘hield: bijlage 1.

Kerstant van Raephorst, ridder, vermeld vanaf 1280 en
overleden in 1322. Hij bekleedde belangrijke functies in
het landsbestuur onder de graven Floris V en Willem 111.
Zijn grafelijke lenen zijn opgesomd in ,,Het Oude Regis-
ter van graaf Florens 13. In 1290 draagt hij Raephorst
met de woning aan de graaf op, om er weer mee beleend
worden lQ.

Dirk oan Raephorst, ridder, vermeld van 1328 tot 1343/4.
Zijn afstammelingen zouden het goed Raephorst tot het
uitsterven van de ,famiiie in het midden van de zeven-
tiende eeuw in bezit houden.

E e n  n o g  o u d e r e  K e r s t a n t ,

Wanneer we nu deze stamreeks bezien, dan vallen daar de
voornamen Kerstant en Dirk op. Deze wisselen elkaar per
generatie af. Het vermoeden ligt dan voor de hand, dat de
oudste Dirk, ook een Kerstant tot vader gehad heeft. Gaan we
in de schaarse oorkonden na of er een Kerstant (Christantdus.
Christiaan) geleefd heeft, die hiervoor in a’anmerking komt,
dan blijkt, dat er in de twaalfde eeuw slechts één persoon in
de kleine bovenlaag van de Hollandse samenleving deze naam
gedragen heeft, en wel Kerstant, de drossaart van Holland,
vermeld 1167-1189 Iri. In hem hebben we daarom naar alle
waarschijnlijkheid de vader van Dirk van Raephorsf,  en daar-
mee ook van PhzSips  van Wassenaer te zien. Ook anderen
delen dit inziaht. Zo zegt ‘Dr. J. C. Kort, in zijn onlangs ver-

10.

l l .

12.

13.

14.
15.

Van veel belang voor de vaststelling van de stamreeks is het
bezit van de tienden van Alautgheest te Monster. Deze worden
als leengoed door Dirk van Raephorst van de abdis van Rijns-
burg aekocht  in 1227. Het leen vererfde OD de opeenvolzende
her&-van  Raephorst en werd eerst oms’trêeks  1545 verkocht.
Zie van den Bergh,  O.H.Z. 1, 309, en M. Hüffer, Bronnen voor
de geschiedenis der abtij  Rijnsburg, 2 dln., ‘s-Gravenhage, 1951
(Rijksi Geschiedkundige Publi’catiën,  kleine serie, no. 31 en 32),
11, p. 723 en 724, en 1, no. 1310. Een kaart van dit tiend-
gebied, opgemaakt in april 1545, in het AlgeNmeen  Rijksarchief,
Inventaris Hingman,  supplement no. 222.
W. van Gouthoeven, D’oude Chronijcke ende historien van Hol-
land (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht,
Dordrecht, 1620, p. 197; Anonieme genealoog circa 1525. Het
werk van laatstgenoemde is in een aantal handschriften be-
waard gebleven, Ö.m. Hoge Raad van Adel, mss. paars no. 231;
aldaar, collectie Van Spaen,  no. 24; Koninklijke Bibliotheek,
no. 13i G 31; Archief Heerlijkheid Katwijk, no: 496. De notitie
gaat waarschijnlijk terug op een optekening in een necrologium.
H. van Wijn, Nescrologium  Egmundense, in: Huiszittend leeven,
11, 1812, p. 123.
S. Muller Hz., Het oude register van graaf Florens, in: Bijdra-
gen en Medee’lingen  van het Historisch Genootschap, 22 (1901),
no. 26.
Van den Bergh, O.H.Z., 11, 741.
Koch,  O.H.Z., 160, 215, 217, 220.
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schenen werk H,et  archief van de Graven van Holland, ,,dat
Kerstant de stamvader is van het geslacht Van Raaphorst,
blijkt alleen al uit zijn naam, die uitsluitend door dat geslacht
werd gevoerd” rG. Dat deze Kerstant niet voorkomt met een
achternaam, behoeft ons niet te verwonderen, wanneer we
zien, dat in die tijd person’en met een functieaanduiding, in de
regel de eventuele achternaam achterwege laten. Ook .eerdere
en latere drosten van Holland komen zonder hun achternaam
vo’or zoals Franco van Rijswijk, Bertulf van Pendrechf, Arnout
van Rijswijk, Ogder van Voorschoten li. Dat de drost Kerstant
de achternaam Van Wassenaer gedragen zal hebben, hopen
we in ‘het  vervolg van ons betoog aannemelijk te maken.

De drost moet een van de belangrijkste functionarissen ge-
weest zijn aan het hof van de graaf van Holland gedurende
de twaalfde en de eerste helft van de dertiende eeuw. Een
afgeronde studie over de inhoud en betekenis van dit ambt
ontbreekt echter. De Latijnse titel luidt dapifer, hetgeen spijs-
drager betlekent.  In het Middelnederlands vindt men in de
regel drossaet, drossaert of drussaet. De drost stond aan het
hoofd van de hofhouding en was daarbij betrokken bij het
beheer van het domein. In de naburige graafschappen zien we
dat hij tevens zorg draagt voor de bewaking van de vorste-
lijke residentie. Soms treedt hij op als rechter en vervangt
zelfs de graaf in de curia  bij de rechtspraak 1s.

In een van de oudste geschiedbronnen van de abdij Egmond,
het Liber Sancti Adalberti 19, staan o.m. enige optekeningen
over goederentransacties, die tot stand gebracht zijn door
abt Walter. Dez,e  regeerde van 1130 tot zijn dood in 1161.
Eén van deze transacties is voor ons interessant, omdat ze
een persoon met de ons nu vertrouwde naam Kerstant (Cris-
fancius) betreft. Gezien de tijd en de exclusiviteit van de
naam, kan dit betrekking hebben op de latere drossaart. De
optekening gaat over de verkoop van een land te Heemskerk zo
v a n  K e r s t a n t  z o o n  v a n  Doede ( C r i s t a n c i o filio
Dodonis)  en een schenking door deze voor de ziel van zijn
zoon Gerard. Tevens blijkt ook voor de ziel van Doede  een
rente geschonken te zijn gevestigd op land in Voorhout  (zie
bijlage 11). Van de drie genoemde personen Kersfanf, zi jn
vader Doede  en zijn zoon Gerard, is dus alleen de eerste nog
in leven ten tijde van de transactie. Kan nu deze Kersfanf
identiek zijn met de veronderstelde stamvader van de Wasse-
naer’s en Raephorsf’en?

-

16.

17.

J. C.‘Kort,  Het Archief van de graven van Holland, 1, Inleiding,
‘s-Gravenhage, 1981, p. 44 * noot 165.
Men vergelijke de lijst van drosten bij W. H. Lenselink, Het
burggraafschap van Zeeland tot 1328, in: W. H. Lenselink en
A. D. A. Manna. Studies over het Zeeuwse en het Leidse burg-
graafschap (Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse
Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, no. XXXVII),
Groningen, 1976, p. 58, noot 275, met de aanvullingen van de
achternamen bij Kort, a.w., 1, p. 44 *.
Zie J. C. Kort, Het archief van de graven van Holland, p. 43 *,
en J. Buntinx, De instellingen van de vorstendommen tot het
einde van de twaalfde eeuw, in: Algemene geschiedenis der
Nederlanden 11, Utrecht-Antwerpen etc., 1950, p. 152.
Het ,,Liber  Sancti Adalberti”, uitgegeven door 0. Opperman,
in: Fontes Egmundenses  (Werken Historisch Genootschap, 3de
serie, no. 61),  Utrecht, 1933, p. 66-94. Volgens de uitgever
sameneesteld  omstreeks 1214.
Nu zij”er reeds op gewezen, dat in later tijd de Van Wasse-
Izaer’s  nog steeds, belangen in Heemskerk hadden. Zo hield
omstreeks 1305 Wouter van Haerlem  van de heer van Wasse-
Izaer  in leen ,,sine woninghe te Heemskerc”.  Zie het leenregis-
ter AA, folio 13. De, heilige Dodo was abt van Wallers-en-Fagne
in de negende eeuw.

18.

19.

20.
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E e n  l e e n g o e d  v a n  d e  h e e r  v a n  W a s s e n a e r .

Voor de behandeling van dit punt hebben we onze aan-
dacht te vestigen op het goederenbezit van de Van Wasse-
naer’s, en wel speciaal de grafelijke lenen. Een vroege opgave
van de lenen, die de heer Van Wassenaer van de graaf in
leen  h ie ld  ,is te vinden in het ,;Oude  Regis ter  van gra’af
Florens”  (circa 1282). Naast de ambachtsheerlijkheden van
Voorschoten, Wassenaar en Ketel vindt men er vermeld
diverse tolopbrengsten, het huis ter Horst, de hof te Wasse-
naar, landbezit, jaarrenten en tienden en als laatste in de rij
,,Dodinsvere” ( z i e  b i j l a g e  1111).  D,it betre’ft  het veer-
recht over de Rijn, later aangeduid als het Sc’ho’uw  van Dui-
venvoorde en Het Haagsche Schouw 21.  Op de plaats ligt
thans een brug. De naam Dodinsvere is in ons verband van
groot belang. Andere vormen ervan zijn Doedinsvere, Doe-
dijnsveer. Het aansluitend stuk straatweg richting ‘s-Graven-
hage heette in de achttiende eeuw nog Doedincxlaen (ook
Doeslaan). Wanneer we deze naam ontleden, dan kan de
verklaring niet anders zijn, dan dat hier aangeduid wordt h e t
v e e r  v a n  D o  e d  e. M e t  d e z e  Doede  m o e t  e e n  v o r i g e
eigenaar van het veer bedoeld zijn. Dit betekent, dat de heer
Van Wassenaer omstreeks 1282 een leen in bezit heeft, dat
vroeger aan een Doede  behoorde. Beseffen we nu dat de
Hollandse lenen in die tijd vrijwel uitsluitend rechte lenen
waren, dan hebben we deze Doede  onder de rechte, manne-
lijke voorouders van Dirk heer van Wassenaer te zoeken.
Combineren we dit gegeven met de optekening in het Liber
Sancti Adalberti, waar Kersfant  de zoon van Doede  vermeld
wordt, die dezelfde persoon moet zijn als Kersfant de drost
van Holland en beschouwen we deze als de vader van Dirk
de oudste van Raephorst en nemen we voorts in overweging,
dat volgens de verklaring van omstreeks 1365 de Van Raep-
horsb’en  van een jongere zoon Van Wassenaer afs tammen,
dan menen we hiermee de afstamming van de Van Wasse-
naer’s uit de drost van Holland Kersfant,  zoon van Doede,
te hebben aangetoond.

Tabel 111

Doede,  t vóór 1161

Kerstant, drost van Holland,
vermeld 1167-1189

II
Gerard, t vóór 1161 Philips van Dirk van. Raephorst,

Wassenaer, vermeld 1221-1227
vermeld 1200-1223

A a n v u l l i n g e n  o p  h e t  vo’orgaande.

We willen thans enige gegevens ter sprake br,engen,  die
de ons tot nu toe ontwikkelde genealogische reconstructie
enigszins kunnen bevestigen. Allereerst wijzen wij dan op het
feit, dat in 1271 Dirk heer van Wassenaer in bezit heeft het
D r u s s a t e n 1 a n d 22 (bij de Ketel, de polder Nieuwland
bewesten Schiedam). Dit bezit kan teruggaan op zijn voor-
vader Kerstant de drost en aan hem zijn naam ontleend heb-
ben.

Voorts beschikken we over een opgave van de lenen, die

21. G. ‘t Hart, Het Haagse Schouw, in: Leids Jaarboekje, 1967, p.
143-159.

22. Van den Bergh, O.H.Z., 11, 228.
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heer Dirk van Raephorst in leen houdt van heer Dirk van
Wassenaer ,  en die te dateren is tussen 1268 en 1272 (zie
bijlage 1). Deze lenen bestaan uit een aanzienlijk compl’ex
van tiendrechten en landerijen te Wassenaar. De omvang
van het leenbezit is zodanig, dat de heer Van Raephorst .
samen met de heer Van Duvenvoirde (afstammeling van een
zoon van Philips van Wassenaer) tot de belangrijkste leen-
mannen van de heer Van Wassenaer te rek’enen valt. Dit is
haast alleen denkbaar, wanneer het te herleiden is tot een
broederdeling, hetgeen bevestigt, ,,dat die van Raephorst ghe-
comen  sien van enen jongheren broeder van Wassenaer”.

De heer van Raephorst had op zijn beurt weer delen van
zijn lenen aan jongere familieleden in achterleen uitgegeven
(t.w. vrouw Rdkaert vrouw van Santhorst; Dirk van Zuidwijk,
Kerstant Geretszoon van Raephorst) .

We zullen het zo te rien hebben, dat bedoel’de broeder-
deling zal plaatsgevonden hebben in de nadagen van Kerstant
de drossaert. Aan zijn oudste zoon Philips kwamen toen o.m.
de grafelijk’e  leengoederen en aan de jongste zoon het allodium
Raephorst, benevens als leen van zijn oudere $lroer  die in
Bijlage 1 opgesomde goederen.

Een sterk argument voor onze reconstructie zou geweest
zijn, indien de naam Kerstant osok  doNor zoons of verdere af-
stammelingen van Philips van Wassenaer gedragen ZOU zijn.

Afb. 1.
Het Haagse Schouw over de Rijn en omge’ving.

Detail van de kaart van Rijnland door Van Berckenrode, 1615.

Nu dit niet het geval is, behoeft dat evenwel niet tegen
het thans gestelde te pleiten. Er ‘kunnen allerlei re,denen
geweest zijn, waarom een volornaam niet vererfd is. Hiernaar
is slechts te gissen. In dit verband zij nog gewezen op de
belangrijke conclusies waartoe M. Thierry de Bye Dólleman
gekomen is ten aanzien van vererving van voornamen in de
Middeleeuwen. Eén da’arvan  was, dat grootouders weliswaar
vernoemd werden, echter met dien verstande, dat dit alleen
geschiedde wanneer deze reeds overleden waren 25. Een der-
gelijke omstandigheid kan zich hebben voorgedaan bij het
vernoemen van de ‘zoons van Philips van Wassenaer. D e z e
komen resp. vanaf 1205 en 1215 in oorkonden voor 24 en
kunnen derhalve nog tijdens het leven van hun grootvader
Kerstant, de drost van Holland (nog vermel’d  in 1189) gebom-
ren zijn.

Het verschijnsel dat bepaalde voornamen uit de genealo-
gieën van Middeleeuwse, Hollandse geslachten plotseling ver-
dwijnen staat niet alleen. Er zijn meer voorbeelden van te
geven. Het lijkt echter overbodig dez’e  thans op te sommen.

23. Thierry de Bye Dólleman,  p. 291.
24. Koch,  O.H.Z., 1, 273 en 357. Een argument voor de door ons

gestelde afstamming zou nog kunnen zijn het feit, dat in de
l3de en 14de eeuw de heren van Wassenaer mede behoren tot
de Godshuismannen van Egmond. Dit punt hebben wij nog niet
nader onderzo,cht.



Gravure door S. Fokke naar P. C. la Fargue, 1778
Harddraverij bij het

Afb. 2

De voornaam Kerstant werd door de jongere broer Dirk van
Raephorsf  gegeven aan zijn zoon. We kunnen daaruit conclu-
deren, dat deze eerste na het overlijden van de drost geboren
moet zijn. Maar ook op een andere wijze vond deze voornaam
voortzetting.

J a c o b  b u r g g r a a f  v a n  L e i d e n ,  1 2 0 1 - 1 2 4 1 .

Op dit punt willen we een ogenblik stilstaan bij Jacob d e
burggraaf van Leiden, die in Hollandse oorkonden vermeld
wordt van 1201 tot 1241 en die we in de aanvang van onze
bijdrage reeds ter sprake brachten. We zagen daar, dat deze
volgens de eeuwenoude Hollandse traditie beschouwd werd
als de oudere broer van de eerste Philips van Wassenaer 23,
Van Spaen  in zijn bovengenoemd artikel van 1808 heeft deze
traditie bestreden. Wanneer we Van Spaen’s argumentatie
nader beschouwen, dan komt deze in hoofdzaak hierop neer:
a. er is geen document, waarin Jacob en Philips samen voor-
komen, en wa’arlin  ze broers genoemd worden: b. Jacob d e
burggraaf wordt wel vermeld in oorkonden samen met de zoons
van Phildps. In de getuigenlijsten volgt hij echter steeds na
deze zoons, welke rangschikking de ,,namaagschap”  (d.w.z.
oudere broer van de vader) onmogelijk maakt. Van Spaen
verzucht dan (p. 337): ,,J ammer is het, dat er geen brief,
waarin Philip en Jacob beiden voorkomen, gevonden wordt:
dan zou de zaak nog duidelijker kunnen zijn”.

Sedert enige jaren kunnen we ons gelukkig prijzen, dat een

25. Voor zover we na konden gaan is het oudste spoor van deze
traditie te vinden bij de in noot 11 genoemde anonieme genea-
loog van omstreeks 1525. Deze  zegt: ,,In den jare 1200 oft daer
ontrent ende was bij den eersten graef Willems van Holland
tijden doen was heer Philips van Wassenaer riddere, ende  was
een jongher  broeder  van heer Jacop  burchgraef van Leyden  . . .”
etc.

Haagsche Schouw.
Gemeentearchief, ‘s-Gravenhage.

dergelijke akte wei gevonden is, of beter gezegd, dat is vast-
gesteld is dat zo’n akte bestaan heeft. Dr. J. C. Kort heeft in
errige  oude inventarissen van het archief van de graven van
Holland vrij uitvoerige vermeldingen van een verloren ge-
gaan charter van graaf Dirk VIL uit 1203 gevo’nden 26. Dit
zogenaamde deperditum betreft een belening van heer ‘Gerriif
van Haarlem en somt de bij de belening aanwezige getuigen
op:
,,Dyederic  grave van Hollant ende Alijt sijn wijf vercopen  heren
Geryt van Haerlem die tyende in Hemcenkerke ten erfleen; dairbij
waeren Adu marchgravinne van Brandenburch, Willem van They-
lknge,  Jan van Haerlem, Gijsbert van Amestelle, Phillips  van. Was-
sennare, Jacob Castelleyn,  Huge  van Northge, Arnt ende Henric  van
Risewic, Aelbert  Baniart, Wouter van Egmond, Agniexe ende  Hade-
wych van Teylingen.
Actum pubiice aput  Harlem anno Dolmini  incarnationi,s  M”.CC.III”.”

We zien nu in deze oorkonde zowel Philips als Jacob in de
getuigenlijst genoemd en wel vlak op elkaar volgend. Hierbij
wordt niet de aanduiding ,,broeders”  vermeld, maar dit kan in
het origineel wel het geval geweest zijn - we hebben immers
met een uittreksel te doen -. Ook bij Arent en Hendrik van
Rijswijk wordt het broederschap niet vermeld, hoewel deze,
naar uit andere oorkonden te bewijzen valt, ‘broers geweest
zijn. Wat het origineel ook gezegd zal hebben, een feit blijft
dat Philips en Jacob vlak na elkaar genoemd worden en in die
volgorde. Wanneer we dit met andere oorkonden uit dezelfde

26. J. C. Kort, Het archief van de Heren van Haarlem 1254-1321,
‘s-Gravenhage, 1976, Inventaris van verloren stukken no. 10.
Eveneens vermeld bij J. G. Kruisheer, De oorkonden en de
kanselarij van de graven van Holland tot 1299 (Hollandse
Studiën 2)) ‘s-Gravenhage-Haarlem 1971, deel 11, no. 42bi.s.
Onze transcriptie is ontleend aan archief graven van Holland,
no. 2116, folio 154.
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tijd vergelijken, dan blijkt dat broers in getuigenlijsten soms
als zodanig aangeduid worden, maar soms ook niet; evenwel
staan zij vrijwel altijd na,ast elkaar in dezelfde volgorde. Zo
worden Willem van Teylingen en zijn broer Dirk in oorkon-
den van 1205, 1217, en 1227 broers genoemd e7. In akten van
12 15 en 12 17 volgen ze na elkaar zonder familieaanduiding 28.
Hetzelfde is het geval met de reeds genoemde gebroeders
Arent en Hendrik van Rijswijk. In oorkonden van 1198, 1199
en 1205 worden ze broers genoemd SQ. In 1200 en 1204 wordt
dit niet vermeld s”.

Uit dit alles concluderen we, dat het feit, dat Philips van
Wassenaer en Jacob burgraaf  van Leiden in 1203 na elkaar
genoemd worden, een aanwijzing kan zijn voor hun broeder-
schap, waarbij we in Philips de oudste te zien hebben. Is voor
deze stelling nog een nader gegeven te vinden? Hiervo’or
hebben we onze aandacht te vestigen op de afstammelingen
van burggraaf Jacob. ,In zijn artikel ,,De Burggraven van
Leiden vóór 1339”, verschenen in dit maandblad in 1921, heeft
J’hr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland  deze in een funda-
mentele studie behandeld. Daarbij is vastgesteld dat Jacob i n
het burggraafschap is opgevolgd door zijn erf’dochter  Chris-
tina,  vermeld 1251-1253 31, gehuwd met Dirk van Cuyck,
ridder, vermeld 1243-1253. Deze voornaam Christina (Mid-
delnederlandse vorm: Kerstyne) trekt onze aandacht. Wan-
neer burggraaf Jacob een broer is geweest van Philips van
Wassenaer ,  dan heeft hij eveneens Kerstant,  de drost van
Holland, tot vader gehad. De burggravin Kerstyne kan dan
naar deze gro’otvader  vernoemd zijn.

Voorts komt in een oorkonde van 1223 burgraaf  Jacob voor
met zijn broer Dirk, wiens achternaam evenwel niet medege-
deeld wordt ai2. In deze Dirk menen wij de reeds eerder opge-
voerde Dirk van Raephorst te moeten zien. Wanneer laatst-
genoemde enkele jaren later door de abdis van Rijnsburg
met tienden te Monster beleend wordt, staan vooraan in de
getuigenlijst na de graaf en de zijnen (de gravin en de ge-
broeders Van Teylingen) Dirk van Wassenaer en Jacob d e

E:
29.
30.
31.

32.

Koch, O.H.Z., 1, 273, 379, en Van den Bergh, O.H.Z., 1. 309.
Koch, O.H.Z., 1, 357 en 387.
Koch, O.H.Z., 1, 230, 231, 238 en 273.
Koch, O.H.Z., 1, 244, 267 en 268.
Door Bedaerts van Blokland  is bewezen, dat Christina (of
Kerstwne  j een dochter is geweest van burggraaf Jacob op
grond van een akte van 1284 (Beelaerts, b@ge 1, ontleend
aan het leenregister van Wassenaer AA, fol. 24),  waarin de
zoon van Chr&tina,  burggraaf Hendrik, burgraaf Jacob zijn
,,oudevader”  noemt. In recente publicaties heeft Dr. J. A. Col-
deweij aan de burgravin Christina een andere plaats in de ge-
nealogie to’ebedeeld  (zie W. H. Lenselink en A. D. A. Manna,
a.w., p. 118 en 119, en J. A. Coldeweij, De Heren van Kuyc
1096-1400, Tilburg, 1981 p. 229). De bewoording van de oor-
konde van 1284. die m.i. niet anders geïnterpreteerd  kan worden,
bewijst de juistheid van de visie vanBeela&s.  Deze visie wordt
voorts bevestigd door de circa 1420 door de familie opgestelde
verklaring, geregistreerd in het Leenregister Wassenaer A,
folio 1: ,, . . . Item dese burchgrave Jacob voirsz., doe hij oflivich
wort liet hij een dochter, die-nam  die graeflicheyt van Hollant
in voechdijen ende gaf der jonfrouwen voirsz. in huwelike
enen jongen broeder tot Kuyck.. .“. De volledig tekst gepu-
bliceerd door C. Hoek, in: De Nederl. Leeuw 1965, k. 54.
Het huwelijk zal nog in 1241 tot stand zijn gekomen blijkens
een oorkonde afkomstig uit het archief van de burggraven
(deperditusn) ,,andere  kleyne brief van graaf Henrik van Kuyk
wegens de successie der kinderen a” 1241”. Gem.arch.  Leiden,
Bibl. no. 15006 (Lade E no. A.) Uit deze gegevens volgt mede,
dat burggraaf Jacob in 1241 overleden moet zijn.
Van den Bergh, O.H.Z., 1, 283. C. Hoek vraagt zich eclhter  af,
of deae broer Dirk te identificeren is met Theodericus  Bokel,
vermeld 1200-1215. Zie De Nederl. Leeuw 1965, k. 55-58.
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b’urggraaf  33.  Het is daarom ook niet verbazingwekkend, dat
een generatie verder zowel bij de Van Wassenaer’s als bij de
Van Raephorst’en de voornaam Jacob voorkomt 34.

Wij concluderen uit deze aanwijzingen, dat Jacob de burg-
graaf van Leiden een broer moet zijn geweest van Philips van
Wassenaer en Dirk van Raephorsf, en de zoon van Kersfant,
drost van Holland. Hierin tornt de iHo,llandse  traditie voor
een deel tot zijn recht, in zover dat Philips en Jacob broers
geweest zijn. Ook heeft Van Spaen  gelijk in die zin, dat het
onmogelijk is, dat Jacob de oudste zou zijn geweest.

Een vraag, die nog open blijft is, hoe Jacob in het bezit van
het burggraafschap is gekomen. Gegevens hierover o’ntbreken
geheel; er valt slech,ts te giss,en.  Nu is er over het Lei,dse burg-
graafschap in de twaalfde eeuw heel weinig bekend. De
schaarse ‘berichten ,hierover zijn door geleerden als Jhr. Dr.
W. A. Beelaerts van Blokland, Prof. Dr. F. W. N. Hugen-
holtz  eá, Drs. A. D. A.Monna en Dr. J. C, Kort verzameld en
gean’alyseerd  met gebruikmaking van het onderzoek van oudere
schrijvers. Deze publicaties geven geen directe gegevens voor
beantwoording van onze vraag. Men concludeert, dat er twee
maal een burggraa’f  Alwinus  (Adelwinus)  geweest moet zijn
en in 1167 een burggraaf Elinand.  Nu vermoeden wij, dat in
het laatste kwart van de twaalfde eeuw het burggraafschap
vacant is geworden en dat de t’osen  in functie zijn’de  drost van
Holland, Kersfant, dit grafelijk leen heeft gekocht ten behoeve
van zijn tweede zoon. Zijn belangrijke positie aan het hof van
graaf Floris 111 en de lange periode waarover hij zijn functie
bekleed heeft - ruim twintig jaar, langer dan een van zijn
voorgangers of opvolgers in het ambt - zullen hem in zoda-
nige positie gebracht hebben, dat een verwerving van het
burggraafschap binnen zijn mogelijkheden lag. Zoon Jacob
zal daarbij afstand ‘hebben moeten doen van aanspraken o#p
patrimoniale goederen. Verkoop van het burggraafschap
vond ook in later jaren plaats, wanneer bij het ontbreken van
zoons {het  leen aan de graaf was teruggevallen 36.

D e  n a a m  V’an  W a s s e n a e r  v o o r  1200.

We komen nu aan de vra’ag,  waarom men de naam V a n
Wassenaer vóór h,et jaar 1200 niet tegenkomt in de bronnen.
Een deel van het antwoord hieromp  volgt reeds uit hetgeen
hiervosor  ter sprake is gebracht. De o’udste  Kerstant moet de
naam wel gedragen hebben. Immers twee van zijn zo’ons zijn
gegoed en hebben vele rechten in Wass.enaar.  De oudste,

33.
34.

35.

36.

Van den Bergh, O.H.Z., 1, 309. Vergelijk noot 10.
Zie tabel IV. Zie voor de naam Jacob bij de Van Raephorst’en
een akte d.d. 14 oktober 1316, vermeld bij J. H. W. Unger,
Regestenliist  voor Rotterdam en Schieland tot in 1425 (Bron-
nen voor de geschiedenis van Rotterdam), Rotterdam 1907, no.
242. Hierin is sprake van een perceel land te Katendrecht ,,in
Jacob Raephorst were”. Deze persoon kan tot de dertiende-
eeuwse leden van de familie gerekend worden.
Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland. De Burggraven van Leiden
vóór 1339, in: De Nederlandsche’  Leeuw 3521,  k. 215-222;
F. W. N. Hugenholtz, De Castellanus de Leithen, in: Leids
Jaarboekje 1966, p. 41-50; A. D. A. Monna, De bezittingen
van het Leidse burggraafschap, in: W. H. Lenselink en A. D. A.
Monna,  Studies, over het Zeeuwse en, het Leidse burggraaf-
schap, Groningen, 1976; J. C. Kort, Het archief van de graven
van Holland, 1, ‘s-Gravenhage, 1981 p. 32 *.
Na het overlijden van de laatste burggraaf uit het huis Cuyck,
koopt Philips  van Wassenaer het burggraafschap. Zie Fr. van
MieEis,  Groot  charterboek der graaven-van Holland,  van Zee-
land en Heeren  van Vriesland, 11, Leyden, 1754, p. 629, te
vergelijken met p. 618. Z,ie ook Jhr. W. A. Beelaerts van Blok-
land, Hoe de Wassenaer’s burggraven van Leiden werden, in:
De Nederl. Leeuw 1922, k. 98-106.
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Philips, en zijn afstammelingen bezitten er de ambachtsheer-
lijkheid,  de ho’f ( m.i. te identificeren met de burg) en aanzien-
lijk grondbezit: de jongste, Dirk, heeft er o.m. het goed Raep-
horst en tiendrechten. Dit alles moet tot gemeenschappelijk
bezit zijn te herleiden. Vader Kerstaant moet binnen de ban
van Wassenaar ‘dez’e  belangrijke eigenaar zijn geweest. Daar
hij slechts in akten vo’orkomt ‘met  d’e aanduiding van zijn func-
tie, drost van Hollanmd,  wordt, na’ar  we reeds aantoonden, zijn
achternaam achterwege gelaten. De zoons worden tijdens het
leven van d#e vader - het laatst vermeld in 1189 - niet ge-
noemd. Voor de resterende tien jaren 1190-1200  ligt een
verklaring voor de hand, wanneer we ons een blik gunnen op
de gebeurtenissen in het graafschap Holland. We zijn daar-
toe in staat door de Egmondse annalen (Annales  Egmunden-
ses ), die juist over die jaren een gedetailleerd verslag bevat-
ten, te boek gesteld door een tijdgenoot, die zelfs op enkele
tijdstippen ooggetuige is geweest (hand D) 3ï.

In 1189 gaan graaf Floris 111 van Holland (regeringsjaren
1161-1189) en zijn tweede zoon, de latere graaf Willem 1,
op kruistocht. Op dez’e  tocht komt de graaf op 1 augustus
1189 te Antiochië te overlijden. In de St. Pietersbasiliek aldaar
vindt hij zijn ,laatste  rustplaats, dicht bij het graf van keizer
Frederik Barbarossa. In het vaderland volgt de oudste zoon
graaf Dirk VII op. Zoon Willem blijft echter in het Oosten
en keert eerst in 1195 naar Holland terug. Ongetwijfeld zijn
de gr’aaf en zijn zoon vergezeld geweest van een keur van
Hollandse edelen. Wat ligt meer voor de hand, dan dat van
dit gevolg ook de belangrijkste hofdignitaris van de graaf, de
drost Kerstant, die gedurende bijna de gehele regeringsperiode
van de graaf d’e functie had bekleed - aangenomen, dat hij
nog in leven was - benevens één of meer van zijn zoons deel
hebben uitgemaakt. Deze zoon kan dan in ‘het  gezelschap
van jonker Willem gebleven zijn en eerst in 1195 samen met
hem zijn teruggekeerd.

Kort na de terugkeer ontstaan er tussen de twee graven-
zoons grote moeilijkheden. Jonker Willem komt in opstand
en wijkt met enkele ridders (,,cum quibusdam militibus”)  uit
naar W’estfriesland.  Weldra wordt de twist echter bijgelegd
en verkrijgt Willem het graafschap Friesland 3s.

Enkele jaren later, in 1203 komt het graafschap weer in
beroering. Graaf Dirk VIN1 laat bij zijn overlijden slechts een
dochter, Ada, na. Gravin Aleid had echter een plan gesmeed
om door een huwelijk van haar dochter met Lodewijk graaf
van Loon ,het  graafschap uit handen van graaf Willem 1 te hou-
den. Bijna alle Hollandse edelen bewilligden hierin, be,halve
Philips van Wassenaar en enkele ministerialen (,,excepto
Philippo  de Wasner et quibusdam ministerialibus”) 39. Zelfs
Willem van Teylingen  en Wouter van Egmond stemden aan-
vankelijk toe ‘40, hoewel ze iets later met Philips de leiders
zullen zijn van de groep edelen, die zich tegen de opvolging
van Ada verzetten (Loonse oorlog).

De vroegtijdige en duidelijke stellingname van Philips van
Wassenaer in 1203 ten gunste van graaf Willem 1 kan ver-
klaard worden uit een bijzondere band tussen vorst en edel-

37. Annales Egmundenses, uitgegeven door 0. Opperman, in: Fon-
tes Egmundenses, 111-208.p. Zie noot 19.

38. ODDWIllXl.  D.  189-193.

39. Opperman; p. 196.
40. Dit blijkt uit de brief, die de gravin, weduwe Aleid, in 120’7

aan de koning van Engeland schrijft. Van den Bergh, O.H.Z.,
1, 214.
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m,an,  die geslagen kan zijn gedurende de gemeenschappelijke
deelname aan de kruistocht en verblijf in het Oosten. Wan-
neer we hiervan uitgaan is het mede verklaard, waarom Phi-
lips van Wassenaer in het laatste decennium van de twaalfde
eeuw niet vermeld wordt. Het is dan tevens begrijpelijk, dat
hij eerst vanaf het jaar 1200 in grafelijke akten genoemd
wordt, dus nadat de graven Dirk en Willem hun twisten
beslecht hadden. Maar dan, zoals Van Spaen  het uitdrukt
,,op eens vertoont hij zich in vollen luister en in groot aan-
zien . . . De volle pracht, die het toen reeds kenmerkt, is een
blijk van een’ ouderen stam en niet van een’ jonger telg. Het
moet toen aanzienlijke goederen bezeten hebben, die Philips
in staat stelmden,  en’ zoo grooten rol te spelen” 41.

E n i g e  heraldisch’e  o p m e r k i n g e n .

De afstammelingen van Philips van Wassenaer voeren ge-
durende de dertiende eeuw een Sint Andrieskruis over een
gedwarsbalkt schild. Tegen het eind van de eeuw nemen de
hoofdstam en de zijtakken het wapen met de dri’e wassende
manen aan, hoewel een enkele de oudere vorm trouw’blijft.
Deze enkeling is heer Jan van Duvenaoirde (vermel’d  1310-
+ 1324). die een gedwarsbalkt schild voert met een schuin-
balk42.  Hieruit maken we op, dat de dwarsbal’ken  het hoofd-
element in het wapen van de clan vormden en niet het kruis.
Ook d’e Van Raephorst’en voeren een gedwarsbalkt schild.
(‘Omstreeks 1300 gaat plotseling een jongere broer met ter-
zijdestelling van het voorouderlijke wapen, een schild voeren
beladen met tien lelies “).

Van burggraaf Jacob is geen wapen bekend. Uit het feit
dat de burggraven uit het huis Van Cuyck een dwarsbalk
voerden in plaats van het wapen Van Cuyck, beeft men op-
gemaakt, dat dit eveneens het wapen van burgraaf  Jacob moet
weergeven @.

Het gemeenschappelijk element in het wapen van de afstam-
m,elingen  van de drie zoons van Kerstant, de drost van Hd-
land, wordt dan ook gevormd door een of meer dwarsbalken.

D e  s t a m v a d e r  Doede.

Tot nu toe is de stamvader Doede  slechts terloops ter sprake
gekomen. Uit ,het  ,,Liber Sancti Adalberti” weten we, dat hij
de vader van Kerstant is geweest en uit het ,,Oude Rlegister
van graaf Florens” ca. 1282 valt op te maken, dat hij in het
bezit was van het veer over de Rijn, ter plaatse van ‘de  huidige
brug Het Haagse Schouw, oudtijds genaamd Doedinxvere en
Schouw van Duivenvoorde. Nu staat echter vast, dat dit gra-
felijk leen in oorsprong groter is geweest dan blijkt uit de
optekening van ca. 1282. Er best,aat  namelijk een oudere om-
schrijving van het leen die mededeelt, dat het leen omvatte:

41.
42.

43.

44.

Van Spaen,  p. 335.
Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland. De zegels der voorvaderen
van Philips van Wassenaer, burggraaf van Leiden (1340),  in:
De Nederl. Leeuw 1922, k. 176-181; id., Het oudste Wassenaer-
zegel met de drie wassende manen, in: De Nederl. Leeaw 1931,
k. 225-228.
Van de Van Raephorst’en zijn verscheidene zegels bewaard in
de archieven. Enkele vertonen de gebruikelijke brisures. Heer
Gerard van Raephorst (t 1325), broer van heer Kerstant, voerde
het afwijkende wapen. Zie o.a. zijn zegel uit 1303, archief abdij
Egmond, inv. no. 126, regest no. 128.
Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland, De burggraven van Leiden
vóór 1339, in: De Nederlandsche Leeuw 1921, k. 215-222.
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Tabel IV
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I

Doede van Voorhout,
vermeld IlOl-ca.  1130,

t vóór 1161
I

Kerstant
drost van Holland,

vermeld 1167-1189
I

I I I
Gerard,

7 waarsch. jong
vóór 1161

I
Dirk heer van Wassenaer,

ridder,
vermeld 1205-1243

Bezha
vermeld 1222’-1226

I 0.8.
I I I

PhiZips  van Wassenaer,
vermeld 12061223

I
I

PhiZips van Wassenaer,
vermeld 1215,

als van Duvenvoirde
1221, 1226

X
F. (I=PZorentia  ? ),

verme,id  1226

I
I I

PhiZips  heer Dirk van
van Wassenaer, Santhorst,

ridder, vermeld ais
vermeld 1252 knape

1264-1276,
ridder

1279-1296

Rik%de
vermeld

1261-1295

1
Van.

Santhorst
uitgest.

heren van
Wassenaer,
sedert 1339
burggraven
van Leiden,

uitgest.

Jacob van Arent van Jan van
Wassenaer, Duvenvoirde, Duvenvoirde,

ridder, vermeld 1248, vermeld 1248,
vermeld 1264, als ridder ridder

7 20 aug. 12i2 1258-1268

1 0
een erfdochter VA

Duvenvoirde,
sedert ca. 1600
Van Wassenaer,

de huidige familie

,,die vere twisc’hen des Rijnsover ende Zwadenburdamme” 45,
d.w.z. het veerreoht op de Rijn tussen Katwijk en Zwalmmer-
dam. Met andere woorden: Doede moet het veerrecht bezeten
hebben over heel het Hollandse gedeelte van de Rijn. Een
dergelijk bezit stempelt de eigenaar t’ot een belangrijk heer-
schap. Dit valt nog te illustreren met het feit, dat over het-
zelfde gebied van de Rijn het tolrecht vanouds in handen was
van de burggraaf. Beide rechten zijn afgeleid van het lands-
heerlijke stroomregaal .*O Het belang van het Doedinxveer

45.

46.

Deze uitvoeriger o’mschrijving  komt voor in een opgave van
de lenen, die heer Arent van Duvenvoirde hield van de heer
Van Wassenaer, in het leenregister Wassenaer AA, folio 4 verso.
Naar uit dit en ook andere gegevens blijkt, had de heer Van
Wassenaer het leen van het veerrecht aan de heer Van. Duiven-
voorde in achterleen uitgelgeven.  Deze leenband  zou tot het
einde van het ieenstelsel  blijven bestaan. Vandaar de naam
Schouw van Duivenvoorde. Met genoemde heer Arent van Du-
venvoirde is waarschijnlijk bedoeld degene die in 1248-1268
vermeld wordt.
S. J. Fockema Andreae, De Oude Rijn, in: Rechtskundige op-
stellen. . . aangeboden aan Prof. Mr. E. M. Meyers, Zwolle, 1935,
p. 699-715. De auteur vergist zi’ch  door te menen (p. 702), dat
het veerrecht ,,door den burggraaf in achterleen gegeven was
aan den heer van  Wassenaer”. Uit de in ons artikel genoe’mde
bronnen blijkt zonneklaar, dat de heer van Wassenaer het leen
hield van de graaf van Holland, maar het op zijn beurt weer in
achterleen had uitgegeven aan de heer van Duivenvoorde.

v
Van

Polanen
uitgest.

Tacob burggraaf van Leiden Dirk van Raephorst,
vermeld 1201-1241 vermeld 1221-1227

(t 1241)

l
Kerstine burggravin van Kerstant van Raephorst,

Leiden, vermeld 1251-1253 ridder,
(vermeld 1238, t 1238)x (1241)

Dirk van Cuyck,
ridder,

burggraaf van Leiden,
vermeld 1243-1253

I o.a.
Hendrik

burggraaf van
Leiden,
vermeld

1266-1319,
ridder 1285,

t 12 jan. 1319
uitgest. 1339

o.a.
l I

Dirk van Gerard van
Raephorst, Raephorst,

ridder, vermeld 1269,
vermeld t 20 aug. 1272

1261-1267, X
t 20 aug. 1272 AZijt van

I
HiZZegersberg,
vermeld 1269

Van
Raephorst,

uitgest.

Van den
Berghe

(Matenesse)
uitgest.

blijkt eveneens uit de aansluitende Middeleeuwse verkeers-
weg. Deze heeft men kunnen reconstrueren vanaf ‘s-Graven-
zande via M’onster,  ‘s-Gravenhage en Wassenaar reohtstreeks
naar het Schouw 47. Over  dez’e  gehele afstand droeg d,eze
weg in de Midd’eleeuwen  de naam van R ij n w e g om eerst
vlakbij  h’et veer de naam Doedinxlaan (‘Doeslaan)  te krijgen.

De eigena’ar en tevens naamgever van het leen zal onder
de vooraanstaande Rijnlandse edelen gezocht mo’eten  worden.
Slechts één edelman komt daarvoor in aanmerking: Doede
van Voorhout,  die vanaf 1101 tot circa 1130 vermeld wordt 48.
Niet weinig meen ik deze identificatie aannemelijk te achten,
wanneer we zien, dat voor de ziel van Doede,  de vader
Kerstant,  een schenking gedaan is van een rente, gevestigd
o p  la’nd  in Voorh,out, naar het ,,Liber  Sancti A,dalbNerti”  o n s
mededeelt (,,quatuor  uncie  in F’orenholte date pro anima Do-
donis”)  4o+  Merkwaardig is ten slotte, dat Doede van Voorhout
enkele keren in één adem genoemd wordt met d#e burggraaf

47. Zie de reconstructie van het tracé van de Rijnweg:  H. Harden-
berg, Lugdunum Batavorum,  een vergelijkende studie, in: Jaar-
boek Die Haghe 1942, p. 168, noot 1, en de aanvulling hierop
van P. J. van Breemen, De Heer Leyden en de topografie van
den Haag, in: Jaarboek Die Haghe 1947, p. 115-165.

48. Hugenholtz,  p. 42 en 43.
49. Zie bijlage 11.
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van Leiden. Beiden zijn blijkens een oorkonde van 1108 tot
de edelvrijen te rekenen 50.

Ons onderzoek toont thans aan, dat beiden leenmannen
zijn over de belangrijkste ,rechten van de lanmdsheerlijke  rivier,
die haar naam heeft gegeven aan het aangrenzende land.
Beide leenmannen zullen tot de belangrijkste edelen van Rijn-
land gerekend mogen worden. De vraag rest nog, w’elke  be-
tekenis men er aan mag hechten dat de Rijnlandse edelman
Doede  zich met de achternaam Van Voorhout  noemt. Een
bezit van de ambachtslheerlijkheid  kan in het eerste kwart van
de twaalfde eeuw nlomg  geen sprake zijn, ‘een  aanzienlijke vroon-
hof ter plaatse is niet bekend, de kerk met de tienden van
Voorhout  zijn reeds vroeg in handen van de abdij Egmond.
Kan Doede  zijn naam ontleend hebben aan een of andere
betrekking tot het grafelijke kasteel, dat binnen de parochie
VSoorhout gelegen was, en dat we heden ten dage nog kennen
als de ruïne van Teilingen? Merkwaardig is, dat omstreeks
de tijd, dat personen met de naam Van Teilingen voor het
eerst voorkom’en (1162 en 1174),  we kunnen veronderstel-
len, dat belangen van de zoon van Doede,  binnen Wassenaar
en niet te Vo’orhout zijn geconcentreerd. Heeft de famili’e  van
Doede zijn rechten te Voorhout prijs gegeven ten behoeve
van de aan het grafelijk huis verwante Van Teilingen’s?

Hoe dit alles ook zij, we menen dat door ons onderzoek
nieuwe dimensie gegeven is aan de herkomst en de oudlh’eid
van het geslac,ht  Van Wassenaer. Terecht  mogen we met
Pontus Heuterus a” 1583 zeggen, dat over de oudheid van
deze familie niet valt te twijfelen (,,De  vetustate huius familiae
dubitari non po’test”)  51 of zoals Mr. Pieter van der Schelling
het a” 1732 uitdrukt in rijm j2:

Want wie van Neêrland kan in Oudheid evenaaren
Als Hollands spreekwosolrd  wyst, den Stam der

W a s s e n a a r e n ?

Bijlage 1. Opgave van de lenen, door Heer Dirk van Baephorst  in
leen gehouden van Heer Dirk van Wassenaar ca. 1270.

Dirk van Raephorst overlijdt op 20 augustus 1272.
Dirk van Wassenaer komt als ridder voor vanaf 1268.
De tussen vierkante haken gedrukte gedeelten moeten
iets aanvullingen zijn en zijn te dateeren  eind dertien-

de eeuw.
Item heer Dieric van Raeporst hout van heren Dieric van Wasse-

naer te liene,
den tiende te Hilnare, corentiende ende smaltiende, ende daer toe

enen campe lants,  die men hiet den Hofcampe ende X11 morghen

50. Vergelijk Hugenholtz, p. 44.
51. Pontus Heuterus, zie noot 1, p. 64.
52. P. van der Schelling, Nederlandse displegtigheden, 1, Rotterdam,

1732, in het opdrachtgedicht aan Jo’han Hendrik graaf van
Wassenaer.

Raadsels rond drie Voomse vrouwen,
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ende  den Havercamp van VIII morghen, ende die Nuencamp, die hout
VIII morghen, ende  Mouwerys tamp,  die hout X morghen ende V
zwane tsjaers  uten Rijn. Dit voirghenoemde goet,  tiende ende  emrve
dese voirseyde heer Die& in die kant.

Dit es ‘t goet,  dat men hout van heren Dier& van Raporst, ende
voerd es verlient ende  dat roert an heren Dierc  van. Wassenair
den tiende van Walixstorp, ende den tiende op den Paepwech,

[dat hout Ver Rikae-rt  die vrouwe van Zanthorst van heren
Kerstants.]

Ende  die corentiende van Vorenbroe#c  ende half den s’maltiende
[die hout Die& van Zuytwijc  van heren Kerstants] den corentiende
van Boemgaerde ende  al smaltiende’  [hout Kerstants Gherets sone
van. Raporst va.n heren KerstaMs].
Archief kasteel Twickel,  Leenregister van Wassenaer AA., folio
3 verso.

Bijlage 11. Opgave van enige transacties ten tijde  van Abt Walter
van Egmond (7 1161),  opgetekend ia het liber Sancti  Adalberti.
(De pluribus possessionibus per venerabilem patrem  Walterum ab-
batem Hecmundensem venditis et permutatis, et preciis inde recep-
tis in meliores usus conversis).

A Cristancio  filio Dodonis emit terram  in Hemecekerke sex unc.
persolventem, et ibidem idem Cristamcius  pro anima filii sui Gerardi
dedit  terram  Sancto Adalberto tres unc. persolventem. Isdem domnus
abbas Walterus vendidit terram  in Haregan quatuor unc. solventem,
que pertinebat ad capellam sancte Marie in Ecmunda, et cum eodem
precio addita petunia  emit ab Athelheida et filiis suis Volperto et
Everardo de Noirthe  terram  in Eksmundelf iacentem duodecim  et
dimidiam unc. persolventem, ex quibus dedit sancte Marie octo unc.
pro quatuor. Iste octo uncie  in Esknundelf et quatuor uncie  in
Forenholte date pro anima Dodonnis  pertinent ad capellam sancte
Marie in Ecmunda.
Ontleend aan 0. Opperman, Fontes Egmundenses (Werken Histo-
risch Genootschap, 3de serie, no. 61),  Utrecht, 1933, p. 85-86.

Bijlage JII. Opgave van lenen door de Heer van Wassenaar (Heer
Dirk van Wassenaer), in leen gehouden van de Graaf van Holland,
circa 1282.

Dominus  de Wassenare officium de Vorscoten et de Wassenare.
Officium inden Ketel. Theloneum nundinarum in Vorscoten. Thelo-
neum de Vlerdinghen. Jn nundinis hyemalibus et estiuis cum
theloneo fori ebdomodalis. Theloneum etiam quod hulc  tolne dicitur.
Zeedrifte, de (litore) aggere marino siue de stipite apud Catwiic
vs,que Woudrikem vt dicit,  domino comite  negante.  Decimam in
Hatscampe. Decimam in Zutermere. Mansionem suam apud Homrst
cum terris et appenditijs. Curiam de Wassenare, cum terra in qua
fundata est. Jnsuper terram  de Sceveninghe et in Venhuizen. Totam
terram  que Veen appellatur de terra Ludolfi vsque ad terram  Symo-
nis, Preng. Jn Willemsvene triginta  virgss veni. Dimidietatem
munitionis de Rosenberg. Quinque lb. annuatim de theloneo de
Ghervliete.  Quatuor lb. annuatim de precaria  in Pinacker.  Bona
etiam que sita sunt super Hernesse. Triginta duo iugera terre que
sita sunt iuxta domum Bartholomei de Made. Otto  llb.  de Hilner-
gheest. Decimam de Sleet  busc  et de Sturen.  Decimam in Ekendunis
cum minuta decima. Decimam apud Weteringghe. Adhuc ibidem
aliam decimam. Jnsuper ahhuc tertiam decimam in eodem loco cum
minuta decima. Minutam decimam in Rysewiic. Vehiculum siue
verscip in Leyden, et Dodinsvere.

Ontleend aan S. Muller Hz., Het oude register van graaf Florens,
in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 22
(1901),  no. 3.

door

DR. J. C. KORT.

Zoals bekend stelt de vrouw de onderzoeker van adellijke tige nakomelingen van d,e vader vaststaat. Moeilijker nog dan
Middeleeuwse geslachten menigmaal voor problemen. Van de naam valt het de nauwkeurige tijd van geboorte, huwelijk
sommige van hen is slechts de voornaam bekend en soms ook en overlijden, zoals deze data thans door de ambtenaar van
die niet, hoewel ,hun bestaan door de aanwezigheid van wet- de Burgerlijke stand worden geregistreerd, vast te stellen.
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Teneinde enige van deze kwesties op te lossen behandel ik in
het vervolg drie leden van het geslacht Voorne l, van wie de
sterfdata en ook h,et genealogisch verband ‘omstreden is. In
tabel 1 zijn zij gespatieerd.

TABEL 1.
Dirk vm Voorne, i_ 31 dec. 1228,
x 119’7 Alverade van Cuyk

I
Hendrik van Voorne, t 13 maart 1259,
x 1231 Katharina van Cysoiag

AZbert  van Voorne, t 30 dec. 1287,
x le Aleid;
x 2e 1281 Katharina van  Durbuy, t 26 sept. 1328

I
ex 1 ex a Hendik,
M a b e l i a , Gerard, t 3 maart 1328,
t 26 febr. 1313, t 20 april 1337, x (Al& ?) van Cuyk
x 1305 x le 1297
Jam van Arkel,

I
t 24 dec. 1324

Heilwig  vam Borsele, K a t h a r i n a,
t 19 sept. 1328,
x 20 1332

; x le Jan van. Heimberg;
i x 2e Jan. van. Vaikenburg

Elisabeth van. Kleef, ,F
1 t 13 nov. 1382 .. “I

I
ex 1

I ’ j I

Willem, Albert, M a c h t e l d ,  i.......--.Katharirta,
? 1319 7 25 sept. 1331t 12 maart 1372, $ 1 sept. 1366,

x 1325 x le 1321 x le 1324
Machtelal Dirk Loef
van Wesemale van Kleef,

_F 10 juli 1332;
x 2e 1336
Dirk
van Valkenburg,
t 19 juli 1346

Jan van Heircsberg,
t 25 juli 1334;
x 2e 1337
Ja% van Valkenburg,
t 3 maart 1356

M a b e l i a  v a n  V o o r n e

De eerst te lbehandelen  dame, Mabelia van Voorne, kreeg
een afzonderlijk artikel a,an  zich gewijd 2. Daarin toonde A.
Johanna Maris overtuigend aan, dat de door D’irk Frankenz.
Pauw opgegeven sterfdatum - eigenlijk sterfdata! - 11 of V
kal. marcii MCCCXVIII  niet juist kan zijn. In dat ‘geval zou
bisschop Jan van Arkel, die in 1342 zevenentwintig jaar oud
was en zoon van Jan van Arkel uit diens tweede .echt  met
Kunigonde van Virneburg, no’oit  in 1315 geboren kunnen zijn.
Jan van Arkel zou vanzelfsprekend geen tweede huwelijk zijn
aangegaan, wanneer zijn eerste vrouw nog in leven was.

Dr. Maris ging niet nader in op de mogelijkheid om met
het kennelijk onjuiste bsericht  van Pauw d’e goede sterfdatum
te berekenen. IDirk  Frankenz. Pauw was vicedeken van de
kerk van St. Maarten en St. Vincent te Gorinchem, een ge-
leerd man en naar de mening van Romein een van de beste
Noordnederlandse geschiedschrijvers 5. Bovendien interesseer-
de het geslacht Van Arkel hem voor de geschiedenis van zijn
streek bijzonder. Helaas ontkwam hij niet aan ‘een zekere slor-

H. Obreen, De heeren  van Voorne, in: De Ne’derlandsche
Leeuw. ira. 46. 1928: J. C. Kort, Het archief van de heren van
Voor&,  ” burggraven.  van Zeeland, 1272-1371, ‘s-Gravenhage
1972, tabel 1 na p. XXIV.
A. Johanna Maris’,  De sterfdata van Heer Jan 111(X)  van
Arkel  en van zijn eerste echtgenote Mabelia van Voorne, in:
De Nederlandsche Leeuw, jrg. 88, 1971, kol. 73-79.
J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschied-
schrijving in de Middeleeuwen, Haarlem 1932, pp. 219-225;
H. Bruch, Supplement, Haarlem 1968, pp. 68-70.

digheid, die w.ellioht veroorzaakt werd door te grote haast bij
het onderzoek. Om de juiste sterfdatum te kunnen vaststellen
zal het dus nod’ig zijn na te ga,an welke vergissing Pauw in
zijn gedr’evenh,eid  maakte. Gelukkig had Pauw, die in de vijf-
tiende eeuw leefde, voor zijn genealogische gegevens slechts
twee bronnen tot zijn ‘beschikking, die beide in zijn kerk aan-
wezig waren. Het waren de zerken van leden van het geslaclht
Van Arkel en ‘het necrologium van het kapittel. Op het eerste
gezicht lijkt de mogelijkheid van de grafstede het meest voor
de hand te liggen. Pauw vermeldt immers uitdrukkelijk, dat
het echtpaar Jan van Arkel en Mabelia van Voorne bijgezet
was in ‘het familiegraf der Arkel’s in zijn kerk. Dat ind,erdaad
op deze wijze genealogische gegevens werden verzameld,
blijkt uit ‘een  getuigenis van priorin en konvent te Renkum
over de daar aanwezige grafzerk van Walburga van Meurs,
echtgenote van Willem heer van Egmond 4. Haar sterfdag
wordt aan de hand van haar graftekst opgegeven als 8 mei
1459. Het ligt nifet  voor de hand, dat zij te ‘s-Gravenhage
overleed, zoals Dek 5 wil.

Deken en kapittel te Gorinchem maakten bij ,een andere
gelegenheid gebruik van boeken, waarin genealogische gege-
vens over het geslacht Van Arkel vo’orkwamen  G. Zo worden
de sterfdata genoemd van OCfo  van Arkel sop 26 maart 1396 7,
begraven in de kerk van Gorinchem, van Jan van Arkel, zijn
zoon, op 1 augustus 1428 8, begraven in het hoogkoor van de
k’erk van Leerdam, en van diens vrouw Maria van Gulik, die
in 1394 te Gorinchem stierf in de kapel van de Franciscanes-
sen en werd bijgezet in de kerk van Gorinchem. Deze gege-
vens zien er redelijk betrouwbaar uit, al zijn de memorieboeken
van het kapittel thans niet meer bekend. Zo bevindt zich nog
steeds een naamloze zerk van het geslacht ArkeZ in de kerk
van Leerdam g. Daar sta’at tegen’over,  dat het kapittel zich
kennelijk vergiste in ,de juiste naam van de vrouw van Jan,
zoon van Otto van Arkel, die het Maria van Gulik noemt.
Volgens de huwelijksvoorwaarden l” heette zij echter Johanna,
welke naam bevestigd wordt door de overlevering in het ar-
chief van de hertogen van GelreIl.  Verwarring kan zijn opge-
treden met de namen van haar moeder en dochter, die beiden
wel Marie heetten r2.

Wenden wij ons thans tot de tweede mogelijkheid: het
familiegraf der Arkel’s, dat Pauw bij herhaling noemt. Het
is nolg  steeds in de kerk van Go’rinchem  aanwezig U. Helaas
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