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'Oostvoorne is ontstaan als een nederzetting rond de burcht', een zinsnlluc ~~~~· 

voorkomt in menig folder van de Vereniging voor Vrecmdelingcnverkccr. Maar 
daarmede weten wij nog niet veel meer over die vroege geschiedenis van Oo~t 
voorne, dan dat zo rood de J 2e en l3e eeuw de Heren en Vrouwen van Voomc 
zich in bun zomerresidentie bezighielden met de jacht en ander vermaak. Het 
was bier blijkbaar goed toeven. Ook moesten zij zich vaak verdedigen tcgcn 
ongenode gasten, zowel afkomstig van de zee- als van de landzijde. 

Weinig hceft men in die tijd aan geschiedschrijven gedaan. 
Wat men we! deed was zeer nauwkeurig boekhouden. Elke duit voor reparatie 

van gebouwen of vervoer van materialen werd nauwkeurig verantwoord in zgn. 
'rekeningen', financiele verantwoordingen, zoals wij die thans nog kennen bij de 
overheid. 

Deze oude rekeningen liggen opgeborgen in het rijksarchief. Voor de mcestcn 
onzer dode, nietszeggende folianten, amper de moeite en kosten van het bewaren 
waard. 

Voor degenen, die grote belangstelling voor de wordingsgeschiedenis van ern 
plaats als Oostvoorne hebben echter interessante gegevens, die, mits op de juistc 
wijze gehanteerd, ons een beeld kunnen geven van het Oostvoorne uit de twnulfdc 
en latere eeuwen. 

Tot deze kleine categoric van ge'interesseerden behoren de heren A. A. Arkcn 
bout te Rotterdam en H. van der Graaf te Rockanje. 

Vele uren van bun vrije tijd hebben zij in de rijksarchieven doorgchracht, 
zoekend en vorsend naar gegevens, die bun een steeds duidelijker bceld van de 
burcht en zijn bewoners konden verschaffen. 

Resultaat van deze onderzoekiogen hebben zij vastgelegd in een aantal gc
schriften, opgenomen in het historiscbe tijdschrift 'Holland', dat thans gcbun
deld wordt uitgegeven door de gemeente Oostvoome. 

Een ieder, die in de geschiedenis van Oostvoorne gelnteresseerd is, kan zich 
in het bezit van dit boekwerkje stellen. 

Met dank aan de sch rijvers, die zeer verdienstelijk werk bebben geleverd, 
spreek ik de wens uit dat 'De Burcht te Oostvoome' zijn weg naar vele ge7inncn 
zal weteo te vinden. 

De burgemeester van Oostvoornc, 
A. SOl Wit) I 
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( )pgtnomcn in het n.:gionaal historisch tijdschrift Holland: 
\WIIh: JIIHrgang 1972 bJ1. 240 263 
\lfltk J:t•tttan~ 1973 blz. 273 282 
I • Mlu Janr~>ang 1974 hit. 97- 126 

De burchl ll' Oo•.1'"'"'11 

A. A. ARKENBOUT en H . VAN DER ( ,RA\1 

In I c id in g In het jaar 1959 werden le Oostvoorne, tijdens graafwcrkzaam
lwdcn ten behoeve van de aanleg van een riool in de Hoflaan, tusscn het 
< •Ctnccntchuis en restaurant Buitenlust, enkcle rijcn skelettcn gevonden. In d..: 
huvcnlaag van de rioolsleuf werden veel dakleischerven aangctroffcn. Het is tc 
hcglijpen dal er verband gezocht werd tussen de burcht en de skclclten. Strcck
hc'>chrijvingen uit de l8e en 19e eeuw vcrmelden naast de hoofdburcht ook het 
I lui., tc Voorue' en de daarbij behorende kapel. 

lndien het mogelijk was gewcest, om aan deze skclettenvondst ecn onlgrnving 
van bet wciland er naast te koppelen, zou oo~ctwij(eld mecr voor den dt\g 
IIJn gckomcn. Aangezien de bicrvoor bcnodigde toestemming nict kon wordcn 
wrkregen, bleef alleen de mogelijkbeid open, om een onderzoek via de orchicvcn 
ll vcrrlchtcn. De rckeningen van de rentrneesters van de grafclijkheidsdomeincn 
hinnen de heerlijkheid Voorne in bet Algemeen Rijksarchief te 's-Gruwnhngc 
hlijken een jaarlijks terugkercnde post herstelkosten van de burcht le Oo~tvoornc 
lc bevatten. Deze rekeniogeo vormcn een aanecngesloten reeks van 1373 tot I SHO 
met twee hiaten, namelijk van 1404-1418 en 1440- 1453. Naast dczc rckcningcn 
/tjn geraadpleegd Adriaen Taerling Willemsz .. gewezen rector van het Klou~tct 
SL Catharina te Briclle 'Gcschicdkundigc bcschrijving van de hccrlijkhcicl Vout 
nc', 1602 L, van Alkemade en van der Schclling 'Beschrijving van de stud Oricllc 
en den lande van Voorne' 1729, het handscbrift van J. Kluit ' De lanllcn vun 
Oost-Wcst- en Zuid Voornc' ea. 1780 ~. 

De geraadpleegde rekeningen hebben een schat van gegevens opgcleverd ntcl 
bctrekking tot het onderhoud van alle gebouwen van de burchl. Door de uit· 
vocrige omschrijving van de herstellingen, waarbij opsommingcn van de gcbruiktc 
materialcn, arbeidslonen en duur der werkzaamhcdcn, is het mogelijJ.. geblckcn 
ccn globaal becld te lcrijgen van de vorrn, ligging eo bestemming van de gehou 
wen, vaak zelfs van hun afmetingen en constructie. Ook de onderlinge samcnhung 
kon voor ecn deel worden gcreconstrueerd. Hicrtoe hebben ook bijgcdragcn c..:n 
aantal tekeningcn en gravmcs uit de 17e, 1 Se en 19c eeuw. 

Slcchts een ontgraving van het tcrrein zal kunnen aantoncn in hocvcrrc lie 
vcronderstellingen in de navolgcnde studie juist zijn. Bij cen onderzock 1ullcn 
cchtcr de gegcvens uit de documentcn van grote wuardc 7ijn. 

1 ffandwhrifl voltooid le ·.,.(iruvcnhagc 19 upr it lll02. A.R.A, Den ll :wg, aruclinr 
lland!JChriftcn derdc afdeling nr 711 

2 A.mwc1ig in het Cicnll:cnh: Ar duct 1~ llr h:lle. 



Ath A I uchtf<ltn van het dorp 00\tvoornc met Jigging van de ruinc ten op71chle van d.: 
l..ct" ({ npy11~ht K.l .1\f . Ac1 ocar1o N.V.). 

In het hiCtn.tvolgcndc tal van l'll' v~h1111W l'll vcrtrd .. dat uit lk H ~ 1 11!11 t 11 111 11 
vorcn koml. datgcnc wordcn vet tcld. "-.tl hiJdruagt tot ccn zn \hlld\ 1111 ~~~ Ht 

antwoord mogclijkc vont ~tell in~· van het 'wat". het ·waar ' en het lto\ 

D e Hoofdburcht 

Voor de algemenc indcling en de afmctingen in het platte vlak van de hoold 
burcht word! verwezen naar het artikel van J . Kalf 'De ontgraving van de hurcht 
te Oostvoorne' ~. De voornaamstc onderdelen warcn: 

D c donj o n. cen vierkanle woontorcn, waanegen cen halfronde 1rap1orcn 
is aangcbouwd. staande middeo op een, door een gracht omgeven, cirkclvormige 
heuvel. ten dele kunstmatig, een z.g. motte. 

De p o o r tl or c n. staande in het talud van de hcuvel, met lrappcn de 
heuvel op en trappcn naar beneden, naar de houteo brug, die over gemctscldc 
pijlers in de gracht, de verbindiog vormde met het terrein van de voorhof. 

E en r i n gm u u r, met ecn weergang op bogen en enkele torcns, boven op 
de heuvel, op enige afstand van de donjon, waar het talud van de hcuvcl begint. 

De don j on die uitwcndig een afmeting van l 2,60 meter in het vierkant en 
een muurdikte van 2,60 meter bad moet. gel.ien de twee uitmondingcn van de 
toilelten op de verdiepingen en de hoeveelheid steneo die men bij de afhn111k 
schoonmaakte, niet hogcr dan twee verdiepingen boven de overwclfde ondcrbouw 
zijn geweesl. Men zou vcrwacbten dat ecn burcbt van de heren van VoOrtll' 
overal met lcien of panoen gedekt zou zijn, maar dat is niet het geval. Zowcl de 
kap van de donjon als die van de poorltoren zijn met riet gedckt. Daar ncstch:nde 
kraaien aan deze soort dakbedckking schade veroorzaakten (een ongcrief waarvnn 
men te Oostvoorne tot op heden last heeft). legl men er in 1373/74 uit tcncn 
gevlochten matten op. In 1388/89 brengt men definitieve veranderingen uan . 
Item ghegheven van den groten tome die gedect was met riede te ondecken rm/1• 
dac ende /alien wech le doen. De kap wordt nu geheel afgebroken en van nicuw 
hout opgetrokken. Hiervoor worden 29 balken uit Pruisen vierkant gehakt en elf.. 
tot zeven planken verzaagd, waama men de toren daarmede bclcgt. De oppcr 
vlakte van het dak groot 15 roedeo ( = ea. 229 m~), dekt men met leicn. I let 
zelfde doet men met de met riet gedekte poorttoren. De oppervlakte is hier P 
roeden (= ea. 183 m!). Voor beide torens gebruikt men 18200 leien. Waarschijn 
lijk zijn de Lorcnspitsen ea. zeven meter hoog geweest. 

Maar ook de boveoste zolder van de donjon is aan rcparatie toe. Jticr maakl 
men een nieuwe zolder en een nieuwc 'wandering' (omgang): gheghel't!ll mer1tt•r 
Symon de timmermtm mil sinen knecflt van 8 daghen werkens \'all t!lll'll .wlrt• 
cnde ribbe te breken in desen tome ende een nyewe11 so/re ende ri/Jl1e11 c/tl('t 

wed er te maken, een wa11deringhe hi11nen ghemaect, be semen m it wogt•mcot 
t•flde gedect met pla11cken I'll// pru.ven fwlken gllesneden, Pies dncclls 9 .l'clic•lllnifl'fl 

.J Oudhcidl.unthg janrhock IIJ1'i. 
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4 dl'ltlt•r. Fttt'it .I lh "'SI' Htl. Fen dcul ucc!t locgang lot dt• Wlllltlt 11111' "" '" I 

twce torcn~ maakt l11•wlin rlit• kt•ft•I/JtWIN I wee wcerhancn, dtt 111 I 1, '' 111•1 

gcvcrfd en van mijns hcrcn wnpcn wordcn voorzicn. 
Oclijk met de werklaamhcdcn ann dczc lorcns is er sprakc vnn lw•~•• 1111111• 11 

aan het kleine torcnlje wa~u de uerclockc in p/ach te hanghcn. Ook tlJI dtt t•••• tl 
tjc plaatst men een weerhaan met mijns heren wapen. Dit kan het ttwcntjl' IIJU 

van de tegen de donjon gcbouwde traptoren. In 1470/71 werkt men ook ann dtl 
torcntje: r cleyn torrken a11 den groten thoom t Oestvoime geschoeyt hc•c•ft ontlt•r 
de platen, 't welc van groten node was, want de muyren waeren 2 voeren ( = en. 
65 cm) te neder binnen onder de plate11 ende waeren volgemetst viercant om cndc• 
omme gesloren onder die banden va11 de cappen. Tevens berstelt men dan ecn 
grote scheur die van boven tot beneden aan de noordkant van de groote burcht 
is ontstaan. 

Ten aanzien van de ring mu u r zijn de rekeningen vrij vaag. Het is vaak nicl 
duidclijk of men de ringmuur op de beuvel bedoelt, of de muur rondom de 
voorbof. I n 1471/ 72 sehrijft men dat een gedeelte van de oostkant van de ring· 
muur over een lengte van twce roeden (= ea. 7,8 meter) is omgevallen en tevcn~ 
4 groote scoren (seheuren) gestopt van den ryncmuyre van den burch. Tn de 
rekeningen van 1473/74 wordt duidelijk de muur in dat opperhof dus op do 
heuvel bedoeld. Tn de grote storm op St. Jansavond is er overal veel schaJc 
aangeriebt o.a. aan de ringmuur: twee stucken muers die omme gewaeyt woerc•n 
van den vorscreven groten storme. Hier over heeft de vorscreven Pleter (do 
metselaar) gewrocht mit drye truee/en en de tweeen dieners van half maerte totmc1• 
maent toe 24 daghen, noch gemaict ant vorscreven hot! een stuck muers dat tegl'" 
den dorpe staet, dat omgevallen was ende een stuck muers gemaicl acn dttl vflir 
burch aen dies zijde van den water dat oick omgeva/len was. I n de jarcn 1475176 
worden de gewelven of steunberen van de riogmuur hersteld, maar in de rekcninp 
over 1477/ 83, dus ten tijde van Margaretha van York, scbrijft men dat dcze muu• 
op het punt staat om te vallen, omdat de fundering bet begeeft. Men brcckt dun 
een gedeelte af en metselt bet geheel weer op met als versteviging een stcecpilut•t 
die binnen tegen de hoge steect. 

Omtrent d e b r u g dje over de burebtgracbt voerde is in de rekeningen vrij vccl 
te vindeo. In 1388 breekt men namelijk de oude af en bouwt een nicuwe. De 
werkzaamheden geven een duidelijk beeld van de manier van werken in die tijd, 
met vermelding van de gebruikte materialen en de afmetingen. 

Om het werk te kunnen uitvoeren, maakt men een bouwput door middcl van 
twee aarden dammen in de graebt. Kosten 24 pond. Pompeo kende men nog nicl 
en dus staat in de rekening soe cost dit were le oesen ende droech te houdcn 
12 pond. Men gebruikt voor de fundering oude stenen, die overal op het hof 
terrcin worden verzameld, zelfs uit de gracht en levcns voor een dccl gckocht 
van de afbraak van een groot stenen huis le Briellc. Tn totaal 155.000 stcnen. die 
de metsclaar niet in daggcld, mnnr per 1.000 stuks mctselcn worden bclaalJ. 
Kosten 72 lb 6 se 8d. Mec~ter Simon de timmcrmon wcrkt daarna nog 24 dngcn 
aan de brug, om al hcl hnutwt•• k lt• Vt'l nit·llwt·n. De fundc• ingen zijn hij dt.· 
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opgraving in I 93~ 111 <ll v•~•dH "' llfl de oevcr., lcruggcvou<.lcn 
rn 1472 maukt "'~·n lTII nel'IIWl' h111s,t l,en~· tcvcn ro~·dcn (2R meter) en hrccd 

zes voeten (2 mch:rl vm11 /ten v.m cen lcunmg. 1 n I~ 14 wordcn nogccn~ 200 
~·oedt eyken plcmckw tot ciH'II'fl·( hlltJllfl' gcbruikt en in I 'i29 brcngt men ecn 
zware onderlcggcr u.m llicruil volgt uat de hoofdburcht tocn nog l>ICcd~ intact 
en in gebruik was. hocwcl nict voor bewoning. De toegang tot brug en burcht was 
afgcsloten door een deur met een zwaar hangslot. 

2 De Voorhof 

De Harborghe te Voerne, het Ho/ te Voeme, mijns heren Burg en slot le Oost
\'Oorne, met at deze benamingen wordt een zelfde complex van gebouwen ge
nocmd, dat diende als woonplaats voor de heren van Voome en hun gevolg. 
In de eerste bewaard gebleven rekening van 1373 wordt het reeds genoemd. In 
1226 komt het Huis te Voornc voor het eerst in de geschreven bronnen voor. 
Dit kan de burcht op de motte zijn. In 1248 worden oorkonden genoemd die te 
Oostvoorne zijn opgesteld. 

De priester Taerling schrijrt in 1602, dal er een huis was gcweest: duen•a11 
noch e11ige merckelijke reliquien staen, en noch veel schoone lwysen, camereu 
saclen, caetsbanen, hooghuyse11, daervan ick noch enige heb gesien. Van Alke
made noch Kluit weidcn erg uil over deze gebouwen, maar die warcn toen at 
verdwcncn, zoal~ de tckening van Roelandt Roghman (ea. 1647) duidelijk aan
toont. Ze beschrijven meer de restanten van de donjon, poorttorcn en ringmuur, 
die toen nog ten dele aanwczig waren. 

D c z a a I Oeze bestaat uit een grote kelder, die door een tussenmuur in 
tweecn is verdecld. waarboven de eigenlijke zaalrujmtc, welke is afgcdekt door 
een z.adeldak. Oe kelder <,teekt ten dele boven de begane grond uit, want er is een 
raam in de kelder, groot 16 voctcn (0,106 mt). 

Op de keldervloer staan cen aantal standvinken 4, waarop zware houten draag
balken liggcn. Hierop ru~t cen houten vloer van dikke plankeo. Met een tussen
laag van aarde liggen er dan plavuizen op, die dus de eigenlijke zaalvloer vormen. 
!let is duidelijk dat deze constructie bijzonder vochtig is. Meerdere malen zakt 
een decl van deze vloer weg ten gevolge van rotting van vloerdelen en balken. 
De gronu moct dan uit de kelder worden gekruid en balken en vloerdelen worden 
vemicuwd. Dit soon onderhoud komt voor in de jaren 1375, 1472, 1473, 1514 en 
1524. In 1514 gebruikt men daarvoor 5 balkeo en 150 eiken planken om de 
~:aten toe te leggen. In 1524 blijkt men nog steeds dezelfde constructie toe tc 
pa'\sen. Item betttelt Wi/lem Vrij die van den castelleyn angenoemen lteeft dir 
aerde vuyt de kelder te cmwen ende de voirnoemde vloer van de zacl, dal'rt 
qtwet Wtls, op te breken cnde wederomme te aerden, voir den hoop betaelt 39 
sclrrlliiiRf!ll. Voir 14 balcken elcf.. lanck 24 voeten (7,82 m) die midsende11r 
gt•.tneden wrrdcn t•mle dnerof gemaect zijn 28 stilen 5, 4 ba.rementen n l'll(/r 

4 Stnndvink - pijler. 
S Stil pnal. 
6 Ra,cment fundering. 

JO 

Afb. 2 Gez.icht op de Burcht van Qo<,tvoome uil het zuidwesten omstreeks 1647. In hcl 
midden de 'wendelsteen' van de voorhof, links de toegang~poort. Tekening van Roclnnllt 
Roghman (Gemeente-archief te Rotterdam). N.B. Naar deze tel.eniog is een &Jravurt 
gemaakt door J. Schijnvoet in 1711. 

andre onderlagen onder de 1•/oer vtlll de groote zaele, die geheel ingt'HOrt II'UI. 

De oude stileo bleken geheel verrot te L.ijn. Tevcos koopt men, om de vlocr wc~·r 
tc bedekken. 24 lange en dikke scipplanckt'll. 

Het dak draagt op 5 bi11dt'11 met Jwrheelle, complete spanten, met gordu\~;cn. 
1-lierop liggen het dakbeschot en de lcien. In 1379 spreekt men van feinal(t'l\ ~:n 

scae/gen die voor de zaal zijn gebruikt. In 1472 worden groene leien gem'ICmd. 
In 1398 bouwt men twee kleine torentjes beside an de zael. Er slant bij vcr 

meld ende bi der vromve tide van Vornc daertoe ge,•ornll waren emit• nic•t 
ghemaect en wore. Het is dus een oud plan, uit de tijd van vrouwe Machteld v,u, 
Voorne, die in 1372 was gestorven. Mogelijk is de zaal gcheel of gedecllchjk 
lijdens haar !even gebouwd en deze notilie maakt het zeer waarschijnlijk. ual er 
bouwtekeningen zijn geweest. De zaal is tevcns voorzien van kantelen. 

De zaaJ wordt verlicht door een groot rood raam in ccn van de eindgcvds, 
waarschjjnlijk de noordgcvel, le vergelijken met her raam in de ridderz.aul van hcl 
grafelijke slot in Den Haag. In 1470/71 maakl de mandcnmaker, voor dit raam 
en voor de kleinere rumen. hordcn van tcncn. Men !>.Chrijft dan: voor het 1-/l'llfc• 

glas in tie ~aele geheten <le 0. I let wu.nom j, duidclijk uit de post in de rel..cnin1• 
van 1517. Den fp~·gel in clc> NI m'/( od /Ot'l.!l'llrt•l'/ nwt 'v1·c om de duvc·n tlal'l 

m·t te hom/en. 
Men kan L.ich dete ta.tl <Ius \H'I \tllll tdlcn .,Is Cl'll grt)lc hogc ruimtc met 
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z1chtburc ~puntcn l'll lluld•l''" ""' pluvui/cn vlncr, ccn gwtc Llpt.:n haurd en cnkclc 
hogc glas in lood I.UIIl'll lll'l du~ l!l'llckt met grocnc lc1cn. Rr :njn vijf spnntcn 
cu vcrmocdclljk du' :tcs 111""mubtundcn. De lcngtc 7ou dun 2 1 :1 30 meter kun
nen zijn. Jn 1527 1s de gmtl.! zuul nog grotendcels intakt. want don warden er 
10.500 daktegcls (dakpanncn) in opgcslapeld, uit ecn afbnm~ ufkormtig. 
De g rote k a mer In de rekeningen word! gesproken over mire vrowve 
camer, mijns heren camer, mijns heren groote cnmer en tenslolle over de groolt! 
camer. Met deze namen wordt het grote vertrek aangeduid, dat tot woon- en 
werkruimte heeft gediend voor de beren en vrouweo van Voorne, ook na 1372, 
toen de Laatste vrouwe uit het geslacbt Voorne, Machteld, k:inderloos overlced 
en het bezit weer in banden kwarn van de graven van Holland. 

T n 15l5 wordt de vloer boven de grote kamer vernieuwd. De kastelein koopt 
hiertoe 4.000 plavuizen: Item betae/1 Doen, de metselaer, om gcleyt re hebben 
dez,elve plavuysen op de soldere bove11 de groete camere ende va11 aerde, sant 
ende mortel, daer zlj ingeleyt zijn, boven re doen draegen voer als met hem 
overgccomen om 7 lb 10 se. De vloerconstructie is in dit geval gelijk aan die van 
de zaal boven de kelder. Het gebouw heeft een verdiepi.ng. In de jaren 1395/96 
wordt bet grondig gerestaureerd. De timmerrnan met vier knecbten werkt er 170 
<.Lagen aan en scbrijft in zijn zedel dat bet geheel nieuw opgemaect is van nieuw 
bout. Samen met een bcrstclling aan de bocrderij van het hof zijn de kosten 
238 pond. Men kan bier uit opmaken dat het gebouw al oud zaJ zijn geweest bij 
het overlijden van vrouwe Machteld in 1372. De herstellingen betreffen uitslui
tend het houtwerk. 

Een jaar later kornt in de rekeningen een opvallende post voor: Item ghe
gheven mee.tter Ami die bee/demaker, van mire vrouwen grote camer te verven, 
56 schellingen grool. Ende van 822 gulden sterren van elc stic 1/! groten, facit le 
snmen 36 lb 2 se. Het is de enige kcer in de rekeningen dat men schrijft over 
schilderwerk aan of in de gebouwen van bet hof. Waarschijnlijk is hier sprake 
van het aanbrengen van een met sterren bedckt plafond of wand. Tn 1471 doet 
het gcbouw nog dienst als slaapkamer. De timmerman werkt er dan aan een 
getogen bedstede in mijns heren groote camer en 4 bedsteden, die waarschijnlijk 
op de ecrste verdieping te vinden zijn. Het dak van het gebouw is met pannen 
gcdckt. In 1508 schrijft men: Item betaelt mr. Jan Janszoon van 3325 tegelen 
verwrocht an de vorscreven earner, ' t hondert 5 groten, racit 4 lb 3 se 1 d. 
ltf'l11 hetaelt Hemum de metselaer van 9300 tegelen, 1 duysenr 22 stuvers, ver
besicht tm de vorscreven camere, facit 10 lb 4 se 1 d. Acbt jaar later is het dak 
bouwvallig, want dan worden er van twee batken van 9 meter eo een van 13 
meter sclloren gezaagd om te gebruiken onder de spanten van het dak van het 
principtlel woenl11qs. Men schrijft in 1508 tevens dat de stove (badhuis) opnieuw 
gcdckt moet word en. T n 1514 staat er 1 I Stoefkamerken, staende aen de groten 
ktJ/1/I!r, dil' mede geheel verval/en was. In de grote karner is ook een kleine 
huiskapel, die in latere jarcn als kantoorruimte dicnst doet. 

Volgens de rckening over de jaren 1474/75 moet het huis een aanbouw of 
l -vMmigc plaltcgrond hcbbcn gehad: dar cruyswerck aen mijns heren canur 
J:I'Stcn·yt. Dczc aanbouw zou dan het cleyn sae/k('n of kasteleinskamer kunnen 
tijn die tevens aon de keuken grensdc. 
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Om hl'l vuchl 1n de kap ll'gl'll ll' ~·aan konpl men bij Ncclc (m l1 I hnm, I I• 11 

111111/ll' lnt duck tc Wll<'ll, tlot•t ft• lud11 tluer comt, omm e tlat cl11 11>1111/11 '' 11111 

rt•lll'll t 'll .\muh•n, cmt<' 't ,IIIIC I .'I fll'llllin!fl'll. Het gcbouw is VOOl/1CI\ v.u1 t 111 11111 

met krllli>klllljncn en gins 111 lood. 
0 c Ark c I se k a m c r llocwel er fam ilierelatics bestaan tussen de gc!tlachtcn 
Vonrnc en Arkcl hecft dcz.c kamer haar naam waarschijnlijk le dankcn aan 
Jan van Arkcl, op J6 mci J393 aangcsteld als rentmeester van de Lande van 
Yoorne 1. In 1397 rekent men dit bouwwerk in verhouding tot de andere gebou
wcn al tot het oude gedeelte van het hof, want in dat jaar schrijft men dat de 
timmcrm<1n vier kozijnen maakt op die oudc camer, die men fleet die camer l'llll 

Arkel. ln dezclfdc rekening spreekt men herbaaldelijk over de oude kamer en de 
nieuwc kamer. Tn 1472/73 worden er grotc herstellingen aan verricbt. Men her
stell de murcn, het dak met de gordingen, de muurplaten en de windschorcn. 
Het gebouw is met regels gcdekt en 28 voeten breed (ea. acht meter). Bioncn zijn 
de muren en de zoldering gewit en gepleistcrd. Er worden twec bedsteden hcr
steld. Het gebouw verkeert ecbter in slechte staat, want omstreeks 1483 is het dak 
ingestort, omdat de balken van de kap verrot zijn. Ook de kantelcn van het duk 
.tijn slecht. De toestand blijkt duidelijk uit de post timmeringe: Blj Jan Aemr.v
zoon, meester 1ymerma11 gewrocht ende gcleyt 1 Oostvoome an die A rkelscl1e 
camer 3 gelde (gelderse?) balken, daer die camer mede geanckcrl es, tlic al 
gespleum was ende 1er needer vallcn wilde. Geset op te selve camer 7 llY<' IIII'I' 

kepers tot spannaedsen, die al verrot waeren. Alle de spannen V(lll desclve comt·r 
gevoedert omdat se al/e ontstucken waeren gemaect 10 nyen dubbele 1'£')'11.1'/tlt,\ 

in de oude cusynen, omme dat die ander td verrol waeren. 
0 c w e n d e I s t e e n Dit is een stencn traptoren met ecn wenteltrap. Zc hud 
een zcs- of acbtkantige vorm met een diameter van ea. zeven meter. De ccrdc1 
genoemde priester Adriaen Taerling schrijft: ten tijde mijns vertreks (uit OuNt 
voorne) am1o 1572 slond aldaar op 1 t buytenho/1 noch een toeren, hebbencle VI'!' I 
deurcn, daermede men placit te gacn in de cameren ende sac/en aldaor, buylt'll 
tlen grooten burcl! staende. Van Alkemade repl in 1729 met gecn woord over 
dezc toren. Op de tekening van Roelandt Roghman ea. 1647 komt de1c wendl'l· 
stecn wcl voor. Waarscbijnlijk is de bouwval in de tweede helft van de 17e ccuw 
verdwcnen. Spilman gecft een afbeclding op een gravure van 1747, maar die tul 
waarscbijnlijk naar de lekening van Roghman zijn gemaakt. Het had cen klcin 
torentje, gedekl met leien, in 15J 7 nog vernieuwd, een zolder en venster'!. De 
deuren, waarover Taerling spreekt, zateo op verschillende boogtcn, zoals op de 
genocmde afbceldiogen duidelijk is te zien. Ze gaven in ieder geval toegung tot 
de Arkelse kamer. 
De bott e I r i e Dit is de algemene middeleeuwse benaming voor de :.chcn~
kamer. Ze bevatte een kelder en een met bout beschoten gclijkvlocl1i gedecltc. 
Het dak was gedekt met leien. 
D c k e u ken In 1384 is hel gcbouw zo vcrvallcn, dat het in elka:lr stnrt en 
l.lat jaar bouwt men ecn nieuwc kcukcn. Men met~c lt met de oude stcncn, ma:u 



Alb. 3 Ge:z.ichl op de Burchl van Oostvoorne uit het wcsten 1746. Pooruorcn, donjon en 
ringmuur. Aquarel van H. de Winter (Gcmeente-secretarie Oostvoorne) (Foto Openbarc 
Werken Rotterdam). 

1\lh. I Cicticht in de Uurcht vnn Ooslvoo1nc, Jingmuur nwl powltorcn. Aquarcl IRe 
••·uw I d.cnuur tlllbckcml ((iemucntc-~ccrclaric Oost ve~urnc). 
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gdll u1J..t n1cuw hout l)amtlotll ko't het metselwerk ruim 'i'i lh '" ho I 111111111 1 

wcrJ., lllim no lb. De ragcr~ vcrdlencn "6 lb. Dric gltesellen uit llllth,ull Ill" I 11 

het dal... Men zct er ddc vlcc1.hankcn in. De rekeningcn na 1·170 pt'>lll '' 1 t.tl 
lemk• hijzond~:rhedcn. Men -.prcckL dan vnn de grotc kcuken en van dt· ~ .t•.u•h )'" 
kcukcn. Er is cen grool raam van 21> voeten en men zct glas in ccn wum HI dt 
gang van de l..cukcn. Dezc gang is. zoals allc gebouwen in die iiJd, houw\ulltll 
tf{)c/t f{eleyl /u•ec twckers in die ganc daer men in de coken gnel, dat•r tit• 1'11\lt' 

leyn woont. Boven de keuken ligt de korenzolder. Het dak is gcdekl met dak • 
legds. 
De ka s tcleinskamcr (het saelken) De keukcn zal aan de ka<~tc 

leinskarner grenzen. want in 1-l-74 spreekt men van de groo/e coke11 ell(/e tit• 
cmner daeran en in 1515 het saelken voor de keuken. Vijf jaar later mctsell men 
ecn nieuwc muur tussen de keuken en ' t Cley11 saelken, waarin 12.000 stcncn 
wordcn vcrwcrkl. 
Het b a k h u is AI in de ecrste bewaard gebleven rekening is er sprakc van 
cen bachuis. Het is dan at oud en bouwvallig. want in 1375n6 is cen stuk muur 
omgewaaid en daar het gebouw tangs de gracht ligt zijn de stenen in het water 
gevalh:n. Het heeft valvensters en het is met riet gedekt. Tn de loop der jaren 
krijgt bet bakhuis een andere plaats, want volgens de verkooprekcning van I 'i34 
ligt bet gebouw dan aan de westzijdc tegen de zaal. Wanneer in 1474 het dak 
opnieuw met riet wordt gcdekt, geeft men als afmeting 7 roeden verrt!, wl'lck 
dack is diep 3 roeden. De lengte zou dan 28 meter zijn en de brecdtc ongcvccr 
acht meter, uitgaande van cen dakhelling van 45° . 
He l me l k h u is, h c t I a r d i c r I n 1388 noemt de rekening den. molchult' 
maar men schrijft er bij een lardier of ghemaec/ (lardler = vleeshuis). Tol I Wn 
spreekt men dan alleen van herstellingen aan het tardier. De benaming mol~t'll 
ltnysken vinden we pas terug in de rekening van de vcrkoop. Dan ligt hel tcgcn 
de oostzijde van de zaal. Behalve dat men het tardier gebruikl voor opslar van 
vlees, zet1en de koks er ook de klaargemaakte spijzen in. 
D c pen l cri c (broodbakkerij, broodkamcr) In 1378/79 bouwt men ccn nicu 
we penterie. In de rekening noemt men alleen bout als bouwmaterinal. J let is ccn 
afzonderlijk gebouw, want er komen aan twee kantcn goten. Het dak i~ met 
leicn gedekt. Deze constructie maakt het zcer waarschijnlijk dat dit gecn bakl-.crij, 
maar een opslagruimte voor het brood is geweest. Men bakl voor meerderc dagcn. 
[n Brielle liggen in de penterie op het hof ook de kazen. 
D c t a e l g er ij e (kteermakerswerkplaats) In 1384 bouwvallig en afgchmkcn 
en het volgend jaar door de timmerman opoieuw opgctrokkcn vonr ccn hcdt ·'f 
van 24 lb. In 1475176 beef! het een leien dak en ligt het in oo~t wc.,t richting. 
De w a e r d er ob e (ruimte voor kleding, mnar ook wcl hcwu;u plu.11~ vont 
andcrc zaken) Afzonderlijk gcbouwtje of l()ldcrgcdccltc v.tn ~·en vun eft• lw 
staandc gebouwen. Alleen in 13RO pctli1CI11d wantWi't nwti dr ~·~I'~J'II"k" vc r 

nicuwd. die 'ingl1evnllcn' wnn.' t1 
D c c r u u l cam c r (hnv.tilltll.l ti R 

of ?oldcrgcdccllc vn n ~~·11 "' hottl \\ 

pentcric. 

V•"'' ,,..,, 1111111 , \1 / <IIHio tlqk l'• IH>II\\Ih 

"'' i'•'" '',"~ ~ ~~~ "'""" r·~""''''" ll''' .~. 

11 et want hui s •tdclt toltl '' '' IIJIII \' 11\ltl 11 /1 



Afh. 5 Getichl op de Burcht van Oostvoornc uit het zuidwcsten, 7 juh 1747. '1\:krniLtl 
A. van Broel..huyscn (Rijksnrchicf in Noord Brabant te 's-Hertogenb<>l>ch). N.B. N:s;ar tlc11 
tel..ening is ccn gravure gemaal..t door 11. Spilrnan. 

,\lh 11 c;llldtt ur tl~ llur~ht van Oo'l\l)l)rnc uit het wc,h:n. 7 scph:mhct 1747, 1 cl..\·n.t.ll 
, \ , . 111 llw1l..hu) rn (R tJI..'·II\'hict tn Nouttl tlr.ahant te ''>· llc:ttogcnhu"'h) .11 .th :all'l'CI 
,ltng 5. 
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I) c h c r c i 1 k ante r w.tpcnJ..muct n1t1:tr knn ouk voor l..ll·• ltll~ :rqu lu t l 

ht)edelhc~chrijving ViiO Jucuha vuu llt:tl'tcn ~prcck l men van ccn h~;tttl ••lit 1 '"'' 

nachtllockcn. 
0 c s c h u 1 t c J.. a m c r, karncr van J c wacht. 
11 c t con to i r, na 1472 gcnocmd. Waar<,chijnlijk de tot kantoon umth' 111 

richte hui~kapcl in de herenkamer. Oil :;rou overeenkomen met de toc~1.1nt.1 ''I' In 1 

hof te Briclle. 

Bchalve de gencemde delen van de voorhof worden er in de rekeningen no~· ccn 

aantal kamcrs of ruimtcn genoemd die een onderdeel vormen van de rcell \ 
gcnoemdc gebouwen, gelijkvloers of op cen van de verdiepingen. Dc1e kamcr., 
dragen soms de naam van de personen die zc gebruiken of gebruikt hcbhen : 
I an He er man s k a m c r, gcnocmd in de jaren 1388/ 89. Jan I Jccrman 
heeft bet vertrek waarschijnlijk gebruikt als klerk van hertog Aelbrcchl van 
Beieren, zoals bij dtl van 1386 tot 1390 is voor dicn~ zoon Willcm van Beicrcn, 
graaf van Oostcrvant, speciaal als klerk van de Kost. Als Willcm van Beieren in 
1404 zijn vader opvolgt als graaf van Holland, ma.ar niet als beer van Voornc, 
da.t aan zijn jongere broer Ja.n van Beieren komt, wordt Jan Hccrman tresoricr 
van Willem van Beieren en woont clan te Lciden s. 
H e e r La m b re c h t s k a m c r met er naast me ester C I a c s k a. m c r, 
beidc genoemd in 1391 /92, omdal delen van het dak vcrnieuwd worden. '/c 
zullen waarschijnlijk cen decl vormen van de reeds genocmde gebouwen. De 
na.men zijn onbekend. 
K e r f f n a ems ca m e r, gcnocmd 1400/ 1402, gcdekt met stro. De naa.m 011 

bckend, waarschijnlijk een persoonsnaam. 
De dekencam er (1387/88), proe s tcamer en l antgravcncamcr 
(1388/89). De namcn deken en proost hangen waarschijnlijk samen met het in 
1369 opgerichte kapittel in Den Haag. De leden van dit kapittel vervulden nwd 
gevende functies aan het hof van Aelbrecht van Beieren. Het is Cocnradu'> ~le 

Silice die in 1369 als proost optreedt en in 1374 tot deken van dit college wortlt 
gekozcn. 

Hij is gestorvcn omstreeks juli 1382. Zijn opvolger is Willem GcrhTamht 
Post die ook proost van Bergen is. Dcze word! in 1387 voor het eerst trcsoncr 
genoemd, welke titel dan steeds meer in gcbruik komt. Coeora.ad was tevcns 
mijns heren ell vrouwen cape/laen. Een verblijf te Oostvoome is dus zecr wan• 
<>chijnlijk. De naam landgraaf komt voor in verbnnd met stadhouder. Van Ricm~ 

dijk schrijft dat in februari en maart 1375 Aelbrechl bij afwez.igheid uit Holbnd 
de bewaring van het land aan de landgraaf hccft toevertrouwd •. Proost· en 
dekcnkamer zullen dus benamingcn voor een vertrek zijn. In 1387/88 :;rijn ('I 

herstcllingcn aan de gool. In 1388/89 is er sprake van een gang tussen dczc komcr 
en de landgravenkamer. Ze worden bij hcr'ltcllingcn samen genoemd. Er wordcn 
nieuwe deuren. ven'lters, ko1ijncn en beschot in anngebracht. Bankcn. ~tnclcn . 

R C. HOFK- HrrRM.\N, in: On~ Vocul•t·~ l.tdlt , 1117", hit 30R 10Q 
Q Tu VAN Ru MSOIJK I,,.,,,. t'll hlllllrf,,{J 11111 tft· 1•rm·rn 1'1111 1/()/ltmd rn /1•t•ftuu/ 

(12()q-13-J3), 's-Gr.,~cnh.ll:ll, 190."1 
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tri.Goercn (buffetknl "" 1111'11 dt· llil'IIW~' in\ientali,. 
G a 1 bra n t s c a 111 c 1 ~·11 A l' 1 n t., <. u mer komcn vonr in I 'HH 1{9 D~.: 

namen zijn onhel..cnd 0,11.. lu.:1 nil.'uwc mrichting met '>toelcn en banl..cn 

3 Bedr~f~gebouwen 

Vele werkzaamheden worden op het bofterrein verricht en ook de voedsel
voorziening maal..t bepaalde gebouwcn noodzakelijk. 
H et b o u h u is (boerderij). een van de belangrijkste bedrijfsgebouwen, dat 
ook in gcbruik blijft nadat de burcht in de 16e ceuw vervallen en voor een decl 
gesloopt is. Jn at die jaren is het versehillende keren omgewaaid en opnieuw 
opgetrokken. Waarschijnlijk i' het eerst een houten gebouw geweest met riet 
gedekt. want tot 1402 komen slechts de timmerman en de rietdekker er aan te 
pas om de stormschade tc herstellen, 1390 het boulmys ter nedergel•allen, 1395/96 
het grote bouhus a/ va11 nieuws 1•erspannen ende verlat. Na 1470 worden er ook 
murcn gcnoemd. maar het dak blijft van riet. 1473 een stuck muer an dat 
houlwys dat gevaflen was, 1514 de .rtroodecker dekt aan het boulwys 150 (voer?) 
ryets. In 1527 worden de noord- en westmuren opnieuw opgetrokkcn en de 
oost- en zuidmuren gcstopt. Het dak is opnieuw met riet gedekt. Ondanks deze 
ingrijpende hcrstellingen waait in 1533, in de naeht na allerheiligen, de helfl van 
het gebouw om. 
If e t d o r s h u i s, alleen in 1384 genoemd. gedekt met riet. 
H et sI a c h t h u is 1388/89 daer men die bees/ in sloech. 
H c t v I e e s c h h u i s 1390. 
Het b r o u h u is (de brouwerij). Jn 1390, maar ook in 1474'75 gcnoemd. Het 
i<; van <;teen gebouwd en met riet gedekt. 
D e s la I I e n. nodig voor het onderbrengen van de rij- en werkpaarden en het 
melk- en slachtvee. 

AI in de eersle rel..ening blijkt: Dat is uilghegheven \'Oil mijnJ heren telden
pardrn (telgangef'i) die te Voeme stonden ende \'On ossen ende van I'Orken rncle 
\'on alrelwnde die te Vneme stm1tlen cnz. De gebouwen zijn van <;teen, met riet 
gedekt. In 1388 '89 wordt er in de stal een cam er afghescolen daPr tlir joncwh·c•n 
(dieno;tmeidcn) sliept•n. Ook hier zorgt de stormwind voor de noodzaak van 
regclmatige hef'itellingen. In 1472 is het geheel z.o bouwvallig dat men het in 
6 dagcn sloop!. Er i'> echter teven' '>prake van een nieuwe stal. 
T u r f h u i s, van hout, met rict gedekt. 
S me d c r ij. allcen in 1384 genoemd. 
H et (oude) timm crhuis, afgebroken in 1389. Komt op Oost.voorne nict 
mcer voo1., Alle wcrk/aamhcden worden in het timmerhuis op het hof te Bricllc 
vcrricht 
0 c g c v n n g c n i o; Tn de rekcning van 1373/74 komt een post voor. wuarhij 
lnl'n Jan Aerts7 de timmcrmnn bctanlt voor het aanbrcngen vnn een dubhelc 
dcur rnct ccn sterk deurkozijn en houtcn tralien aan de gevangcnis. tcrwi1l de 
mcl'>cla<t r ccn deurl01ijn op de trap van de puffr ( nndcr uanhc gc' anccni-;) 
lllilill..l l lct i'> nict ~chccl uuidcliJk wanr dezc gevangcnis tc \iind~·n i<;, waar· 
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Afb. 7 Toegangspoort van de Voorhor met ge7icht op de Hoofdburcht uit het \\ocstcn, 
cind L8e ecuw, Sepia teJ..cning. 1 cl.enaar onbcl.cnd (Ocmccntc-~ecretnrie Oostvoomc). 

schijnlijk in de donjon. Wet duidelijk is, dat de toestnnd van deze kelder slecht i' 
want men mankt tevens 2 grole trc1lijen in de splete l'OII de faulten (gewelf) elfiN 

die gevangenen 11111 broken C'llde die splete afge:;lotelt dat men doer niel op coml'll 
en mach. Alle de scoren (c;cheuren) gcstopl. ln 1527 is de gevangenis nog 11\ 

gebruik ols1 wijf \'Oil Lu)•tlond bij den hOl·e dcwr gesonde11 was, daer 7.ij in 
gewmgen Inch. 
0 e d i ere n v e r b I ij v c n Verder i~ er sprake van dal lwys doer die homlrn 
lagen. Het heeft een portaal, 1s gedcl..t met pannen en het heeft 2 comerkens thu·r 
011 die met leien z.ijn gedekt. Onder het hondehui'i b een kelder. Het valcl..hu) '· 
het duyfhuy , zwanenburch, het frethuys. grote en kleine gebouwen, waarvan de 
benamingen voor zich zelf sprcken. 
0 c boo m g a a r d c n de w ij n g a a r d Tot 1385 is er sprake van de boom 
gaard gelegcn voor het ridderhuis. De wijngaard wordt het laatst gcnoemd in 
L392. Men moet zich dit voorstellen als een aantal paten onderling door latwe1k 
verbonden, waarschijnlijk in de vorm van ecn soort prieel, bedekt met wijnrankcn 
Stormschadc koml regclmatig voor. In 1387/88 koopt Cophacs 42 ent('ll, dli• hi 
cofte te Leyden jtwhcn.l Clues Jam:.. Vo~. costc elc sfic 3 sc!lellingen .f rll'nlt•l, 
/(tcit 7 lb. Gllegllel'CII bl d£'11 11'11'1'1/ wm dewn l'llll'll le bre11ghe11 l'llll lt•ydt•n 
'1 Oes/I'Ol'me. clc•fl w(illl(nard I<' 111idt'll <'llde le fiOiell en de onclers 4 lb 8 tl. 
Wijnganrdcn komen op V(HH ne vonr <lP het hof en hij de Doe le le Briclle en hi) 
het ka~tecl te Hccnvllct 
0 c poor t De \llodml i~ ''I" •c\t·n dn~>l l'CO muur, waarin een poo1 t tcgcn • 
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over de poortlon·n v.ut tk hullhl. l>ctc voorpoml wutdl m 13HH/H9 opnicuw 
opgctrokken o.u tli1 lrtltll'lrn hlll't'll 1111 dh• dou glu·.lllllt'll, 't welft bo\'Nl der 
poerte toeghch•.vt 11111 .1111'11 In 1·173 7·1 die poerte \ 'till dui burchlwf gemut•CI, die 
ommegewayt u•tt.l' 

Onder dct.c pourt wcnl vnn ouc.Js door de nieuw benoemdc baljuw van Voorne 
de ced afgelcgd Oog tilt ht•efr ulleen swnd gegrepen tot in den jare 1724, wanneer 
lzeer mr. Willem vu11 Almondt', onder grooue toeloop van menscheu ttan het 
college van Leenma!lllen van den Lande van V oome den eed ttfleide. Deze poor/ 
staat ten westen va11 den Burg regenover het huis Overburg. Deze poort was 
onlangs nog ill zijn geheel, maar door de va/ van een boom i11 de storm van den 
14 November 1775, is de boog van deze/ve ingestort to. Met achlerpoort en wyt
poerte zaJ een tweede poort zijn aangeduid, die de functie van dienslingang zal 
hebben gehad. 

4 De ondergang van de burcbt 

Wanneer beer Frank van Borselen op 19 november 1470 te Brielle sterft, zonder 
wettige nak:omelingen na te laten, valt opnieuw de heerlijkheid Voorne terug aan 
de grafclijkheid, zodat Karel de Stoute, hertog van Bourgondie, aJs graaf van 
Holland en Zeeland, heer van Voorne wordt. Heer Frank, die de, voor die tijd 
hoge leeftijd bereikte van ea. 70 jaar, was de laatste jaren van zijn leveo veel 
ziek, en woonde bijna uitsluiteod op het hof te Brielle. Hierdoor heeft hij aan 
kasteel en burcht te Oostvoorne na 1460 weinig aandacht meer geschonken. Aan 
de vele gebreken die optreden wordt alleen het hoogst noodzakelijke gedaan en 
iedere vorm van onderhoud blijft achtcrwegc. 

Na zijn dood blijven de burcht te Oostvoome en het hof te Brielle een aantal 
jaren onbewoond, want Karel de Stoute had genoeg hoven en kastelen in plaatseo 
als Den Haag, Brussel en Mechelen tot zijo beschikkiog om belangstelling te 
hebben voor een verblijf te Brielle of Oostvoome. 

Men verricbt nog wel herstelJiogeo maar die zijn ten ene male oovoldoende 
en houdeo slecbts een aJgeheel verval tegen. De rekeningeo over de jaren 147Q-
1477 geven voor Oostvoorne de volgende bedragen, afgerond in hele ponden 
hollands: 
147Q-1471 
1471-1472 
1472- 1473 
1473- 1474 
1474-1475 
1475-1476 

145lb 
128 lb 
35llb 

851b 
151 lb 
162lb 

Herlog Karel, die voortdureod in oorlogen is gewikkeld, en voor deze activitei· 
ten grote geldsommen nodig heeft, geeft dus niel meer dan ea. 150 pond per jaar 
aan het onderhoud van de burcht uit, met een uitscbieter in 1472- 1473 van 

10 J. Kllllt', '1 T.mrd 11011 Voome, 2e deel, eers,te sluk, blz. 353. Handschrift gt:l>chrcven 
1779, Gcmecnte ArchicC Brielle. 
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351 pond. In dctc JUrcn acht nH·n het oud,te gcdccllc van ell- htth 1.1 , tl• tJ,.,.j.ut 

poorttorc.:n en ringmuur bmncn de gruchl, nog bclangrijk gcmH'I' 111ot .t. luttt\\ 

valligc gcdecllen te herstcllcn, Jouls u1l het voorgaande is gcblcl.~:n 
Op 5 januud 1477 sncuvelt Karcl de Sloute voor Nancy en dl' lw• dilL l11 111 

Voorne komt nu als wcduwegoed in handcn van zijn wcduwc Mnt!!HIIIh.t ,,111 

York, d .w.z. zc krijgt de inkomslcn van dit gebied om haar hofhoud11111 ~~~~~ 11 

hckostigcn, maar clat wil ook zcggen dat de ondcrhoudskoslen v~tn het ltul 1 

Margaretba vestigt zich le Voome en brengt de meeste tijd le Oricllc dooa 
Margarc1ha vcstigt zicb te Voorne en brengt de meesle tijd le Briclc thwr. 

Waarschijnlijk op haar verzock stcllen commisarissen, rade11 e11 mec:Jit'r' wtn 
tie Rekeninghe een onderzoek in naar de tocstand van de gcbouwen. 

Gezworen meesters en werklieden verklaren dal het hof Le Bricllc en vuoral de 
hurcht te Oostvoornc door ouderdom en gebrek aan goed onderhoud, voural ten 
tijde van de graaf van Oostervanl (beer Frank van Borsclcn), zo vcrvaJicn tijn, 
dat onmiddcllijk of ten minsle binnen de eerste drie of vier jarcn grolc bcdrngcn 
aan herstellingeo zullen moeten worden betaald. In 1477 wordt voor dcze 1.11 

noodzakelijke grote reparatie een bedrag vastgesteld van 1200 lb, le gebruiken in 
vier jaren. Men verkrijgt ze uit de opbrengst van de vcrkoop van het rccht om le 
moeren (turf te steken) binnen de nieuw bedijkte polders van de Quack, Caprocn 
en Jan de Clerex huurweer, gelegen tusscn Nicuw Helvoet en Rocka11jc. 

De rentmeester van Voorne is verplicht van de opbrcngstcn en uitgavcn ul 
zonderlijk verantwoording te doen. ln de rekening van de rentmeester J an Vtlll 

Assendelft vinden we een bevestiging van het voorgaande want de kosten vun dt• 
reparatics zijn we) opgenomen maar daarna doorgehaaJd, met verwijLing naar het 
boveogenoemde besluit. 

Margaretba geeft baar reotmeester opdracht de sleutels van de gcbouwcn llltll 

lngele, haar concierge te Brielle, ter hand le stellen, terwijl de k1erk Jan Michil' l 
hem geld moet geven om goederen en levensrniddelen te kopen met het oog op 
haar komst naar Briellc. Tot baar dood in 1503 worden er aan bet ho( le Uridlt• 
en de burcbt te Oostvoorne elk jaar berstellingen verricbt. Dat al de voorguandc 
reparaties niet afdoende waren blijkt uit de rekening over de jarcn J477 ·81, 
waar bij de uitgaven over de burcht staat dat deze zeer vergaan is <>tt IIOII'IIc 

hulpe behoefr of gescepen waer corts inne le storten. Na haar dood hlijvcn de 
gebouwen onbewoond. 

Karel de V die nu aJs beer van Voorne optreedt, stelt een kastelein aan om hof 
en burcht te beheren. De rechten en plichten van deze kasteleins wordcn apar 1 

behandeld 11• Hier vermelden wij slechts dat ze gewoonlijk le Brielle woondcn 
en te Oostvoorne op de voorhof een slaapkamer tot bun beschikking hielden. 

Na 1505 vinden er te Oostvoorne hoofdzakelijk reparaties aan de kapcl plant\, 
want deze is door het kapittel in gebruik gebleven. Een uitzondering vormt in het 
jaar 1508. het reeds genoemde herstel van de grote kamer. In 1514 l>tOrl het dak 
van de grote zaal op twec plaat~>cn in. wat men in het volgendc jaar sumcn mcl 
de schade aan het dak van de kapcl en de wooing van de kastelein hcrstclt. In 

11 Zic bl1. 57-66. 

21 



c 

Afb. 8 Plattegroml Hoofdburcht. 

1\lh.IJ Rcwn .. uuo.:tic vun de lloofdburcht. 

1.2 

1527 htcekt Jan vnu Sc:l!'l'll, lh.: llll't,claut , cen nutlc vcrvallu1 t••• 11 tl lllilt I 

luidwc\tkant van het hot , tl·~·cmtvc t het dutp l.c vormde el'll th tl v "' 11 ''""'' 
rondom het hol. W<llll men hct<otelt tk torcn tuct mcer, m:wr met I'll 11111 tl 1111t1 

~tcncn op tlic rl.tah de muur or en tcparcctt zc tcvcn" over cl·n h "''' ' " tl 
meter, die bouwvallig i'>. De kamcr van de ka\tclein en de keulen hrn 1-;t '"' 11 111 

dit jaar voor het grootste gedccltc af. Van het dak worden IU.SIIO tl.t~p.uutut 

in de .£aal opge~lagen. 
Voerts noch af te hreke11 tie muyraelge, ee11e11 hoogen •·lmm11clll'll Kn·rl, ""'' 

groote scoirstenen, eer1en a11dere :.ijtge••ele te wet en till de oi.w:.ijde 1()1 c/,• IIJiflt 1 ,,. 

lwsijne11 ende mule II'C\I;:.ijde tot den eerste soldere toe. De drie schoor,tcncn 1i1n 
met lijnen omgetrokken. Men maakt de \tenen <;choon en zct 7e op stapcl Tcvcn~ 
dekt men ccn halve rocdc (7.652 m~) van het dak van de grote lamer tegcn tk 
vlaemsche gevel met pannen. Twee nieuwe hekken dienen voor ecn betcrc ar-.Iut· 
Ling. Oat blijkt in de komende jaren wel nodig. De bevolking hceft wcl het cen 
en ander te herstcllen of te bouwcn en het is erg verleidelijk wanncer er cen 
grote opslag van bout en stencn voor de hand ligt. 

Het is dan ook geen wonder dal ecn akte in 1534 begint met de mcdcdcllllt.t 
dat de heren gecommittecrden van de financien in Den Haag de ro.!ntmec\t~· t 

opdracht gegeven hebben de materialcn, die van de sloop van de zaal en het hu" 
te Oostvoorne komen, in het openbaar te verkopen, omdat zaal en huis gciH'l'l 
vergaan en vervallen zijn en dezc materialcn vccl gestolen e11 gi'IW/111'11 wm den 
De rentmeester heert deze openbare verkoop in het land van Voornc, :~u•tl' 

gebruikelijk, tijdens kcrkdienstcn bekend laten maken. Van deze veiling 1~ et.•n 
specificatie bewaard gebleven waaruit blijkt, dat men het gebcel in ccn ~·t nut 
aantal kavels heeft verdeeld, die ieder afzonderlijk bcscbreven worden. I ltcnluut 
is een stuk ontstaan dat belangrijke gegevens bevat over de gebouwcn van <k 
voorhof (zie bijlage I). 

Na deze sloop blijven er van de voorhof loch nog fundamenteo en gchuu\\Cu 
staan. Verder zijn er delcn van het tcrrein die men verhuurt o.a. de camp ,.,., 
't lzof die groot is naer oude rekeningfl 1 gemet, de hofweije groot 2 Rl'lllrl en 
daarbij het bout van de wilgen op het hof en het riet in de grocht. Ool dt.• 
boerderij is blijven staan. In 1542 noemt men het een orule scuyre oft bmtll'lwn 
Een zekere Bcrthelmeeus Pietersz. koopt dit gebouw met de conditic dat hij <ht 
zal mogen bezitten zo lang men het hof verhuren zal, maar niet I anger 1 evlW• 
moet hij alle deuren die op het hof uitkomen toemetselen. Het gebouw hrt du 
aan de rand van het terrein. 

Maar at is de voorhof nu grotendeels verdwenen, de oude hoofdhurcht h111 

nen de gracht met de grote donjon slaat nog overeind. Karel V en tijn I<ICIII 

Phillps II voeren van 1551 tot 1556 oorlogcn tegen Hendrik 11. koning van 
Frankrijk, en een van die oorlogen is voor de burcht noodlottig. In februnri/nuuu I 
1552 vreest men een landing van de F'rnnsen in het gebied van Voornc, met tit: 
mood van de Maas als speciaul bcdrcigd punt. Zelfs le Rotterdam nccml men 
maatregelen en moel er volgcn' ccn vmctlschapsrc~olutic van 2 maart cxtm wochl 
worden gelopen 12. Om de M:Ht\1\Htlld wilip. binncn tc kunncn varcn maukl nwn 

12 MR. H. C. I I All Wl"<t..l t , /111 ~• "'·""'' l'fl·llt nm 1 C. 1'/ulip.r, m: Roltl'HI.IIII\l h 
jaarbockjc, I 11:\C., hit 1>11 . 



gebruik van lonncn l'H hakrlh I ki t: hukcn~ worl..lcn ook gcvor md dnw th: uoujon 
van de burchl en d<• kc1 kt1•H•t1 van oo,IVOllrnc. lleidc wordcn op bevel van de 
regcring afgehmkcn (lie hiJillgc 11) Van de grote toren van de burcht komcn 
100.000 stcncn !..lie ti1H11 I wee ntct'lclaars worden schoongemaakt en opgetast. Men 
heeft de torcn\ afgeht ()ken voor wver zc boven de bomen uitstaken. De poort
toren van de gn>te burcht blccf duardoor bijna geheel gespaard, zodat alleen de 
spits zichtbaar gewcest moet zijn. Op de tekeningeo van Roelandl Roghman 
(ea. 1646) zijn de arkeltorenljcs nog ten dele aanwezig. Op de tekeoiog die hij 
vanaf de kerktoren van Oostvoorne maakte is tevens te zien dat de donjon tot op 
gelijke hoogte van de poorttoren is afgebroken. 

Het grote gat dat van boven tot beneden in de voorgevel van de poorttoren te 
zien is, zal daar waarscbijnlijk in dat jaar opzettelijk zijn aangebracht om tc 
voorkomen dat het gebouw aan een eveotuele bezetting bescherming zou kunnen 
biedeo. 

Natuurlijk worden ook de houten en de stenen vuurbakens in de duinen van 
Oostvoorne afgebroken (van deze stenenkaap werd de fundering in 1964 opge
graven en gerestaureerd). In 1561 gebruikt men de stenen van de donjon om een 
oieuwe vuurtoren te bouwen. Hiervoor gebruikt men 66.000 stenen, maar klaagt 
tevens over de prijs die de rentmeester hiervoor laat betaJen. De afbraak is immers 
op hoog bevel geweest en gezien de moeite om een nieuwe kaap te bouwen, 
verwacht men toch een Jagere prijs voor de stenen. Deze klacbt wordt geaccep
tee.rd en de totaalprijs komt op 54 lb. 

5 Situering van de gebouwen onderling 
en op bet hofterrein 

Yoor de situering beschikken wij over ecn aantal gegevens uit opgraving en 
tekeningen. 

1 De door Kal f gevonden muur Jaogs de gracht, volgens de rekcning an die 
suytsijde van de brug tot voerbi die bottelrye. 

2 De wendelsteen, voorkomende op de tekeoing die Roelandt Rogbman maakte 
vanaf de toren van de dorpskerk. Op dit overzicht komt duidelijk de vorm 
van de voorhof en de plaats van deze wendelsteen ten opzichte van poorl en 
hoofdburcht ujt. 

3 De wendelsteen met poort en boofdburcbt gezien vanuit het zuiden, eveneens 
getekend door Roghman. 

4 Een 10.5 meter lange en 0.9 meter dikke Kopgevel van een gebouw, dateren
de uit de lweede helft van de 14e eeuw, liggende in de tuin ten zuid-oostcn 
van het gemeentehujs, opgegraven in 1968. 

Uit de rekening van de verkoop van de voorbof in 1534, aangevuld mel de 
gcgevens uit vroegere rekeningcn, blijkt het volgende: 

De zaal staat noord-zuid gericht, met de toegangspoort in de ooordgevel. Aan 
de oostkant liggen hier tegenaan het melkhuis en de bottelrie. Jn 1472/73 gebruikl 
men lood tusschen de groote sale ende de bottelrye. Deze Jaatstc gren'll tevcns 
aan de ccrdergcnoemde muur tangs de gracht. Aan de westzijde van de talc slant 

24 

het hakhltl'l. De grote knmcr ptcn'l lllill uc zoal. I n 1'391 /11' ~d11qlt "" u 11\' • 

ccn gang tus~cn taal en tlc groto k:uncr, in 1470/71 legt m('n I\H·•· "'' 101\• 1111 •• 

tu~scn dif za/r I 'll mUm /IC'rNr l'tlllt (•r (groLC kamcr). Jn 151 2 hu•d 111 do ,, .... 
tusscn Laal en grotc kamcr. Ann dc~c kamcr greost ook de .rtm·lf~anu 1 tlo ull11t I 

Tcgcn de zuidmuur van de grotc kamcr staal de wendclsteen die ll'vrn, 11'11' 111 

geeft tot de Arkelsc kamer. Dcze hecft ook een goot gcmeen met uc ptoll' J..''""' 
(1512). 

6 Bewoning 

Door wie en wanneer bet oudste gedeelte van de burcht, de donjon op de hcuvol. 
is gebouwd, weten we niet. Mogelijk is de bouwheer Hugo van Voome (vcrmcld 
l J98- l213) of zijn broer Dirk, overleden 31-12-1228, gebuwd mel Alvcradc van 
Kuik. Noch bij conserveringswerkzaamheden, nocb tijdens het vrijlcggen van de 
fundamenten in de dertiger jaren zijn aardewerkschcrven uil de twaalfdc ccuw 
aangetroffen. Aangezien er tot 1372 geen rekeningcn bewaard geblevcn 7ijn, \.nn 
men slechts aan de hand van akten de lijst van heren en vrouwen van Vooml• 
opstellen t3: 

H ugo vermeld 
Floris 

1108 
1156- 1174 

Dirk 
Hugo 

ea. 1175-1189 

Dirk 
Hendrik 
Albert 
Gerard 
Machteld 

1198-1213 
1216-1228 
1229-1259 
1261-1287 
1289-1337 
1337- 1372 

Na de dood van Machteld, als laatste van het geslacbt Voorne, vaJt de hccrlltk 
heid terug aan de graven van H olland eo Zeeland en krijgt hcrtog Alhr·cchl van 
Beieren, die op dat moment regent is voor zijn bankzinnige brocr Wilkm 111 

deze Janden, onder anderen de burchl te Oostvoome tot zijn beschikking. V""·" 
dal tijdstip weten we meer betreffende bewoning en bewoonbaarhcid. 11onr 11l' 
Jigging van de burcht. op slechts enkele kilometers van de kust en hovcndl~·u 
hoog boven de omgeving uitstekeode, staan de gebouwen bloot aan de vcrnil' 
lende kracht van elke storm en de invloed van het nabije zoulc water. 7oah 
uit het voorgaande blijkt, was bet gebruik van verf onbekend en het is dnn Mk 
niet te verwonderen dat timmerman, metselaar en dakdekker er na clkc ~torm 
voor vele dagen werk vinden. 

Ook de kosten van het verblijf van de heren en vrouwen van Voornc wortlcn 
soms in de rekeningen opgcnomen en deze geven ecn intercssant bccld vun hd 
!even in en rond de hurcht in die jorcn. 

AI in het eerste jaar na de dood vnn vrouwc Machteld brengcn hcrlog Alhrl·t·ht 

13 J. C. K0R1 , /IN anfti••/t'(lll i/,./1,•11'11 t•mr I llt) f/1 1', lfllrRr:rol'l'n vn11 /('t•lnm/1'!7~ 1171, 
Algemecn Rijks:trchid, l)cn ll n.,~ Jt17l, hit VIII en lX 



en zijn vrnuw ccu langdtll tg h1'1111JI\ 11·111 d~· hur~.;ht ell 11it tk Wl\dlllll'lltk pn~tcn 
in de rckcning 1-.au 111~ 11 \ .~>hlllll.·11 d.tl er voorM ma.atrepdl'll wmdl'fl genomcn 
om de venrckkcn htll Ul' Vtltlt hnl hcwo0nhaar te mu ken. De ctlgcnamc!l van 
Machtcld hcbbcn hliJkha;tl wcrnig van de inboedcl achtcr gclatcn. Men 1orgt er 
voor dot er gcn<>cg lcVl'n~mkft.Jclcn en brandstof aanwezjg ?ijn. 

Grote hocvcelhcd<!n Lurf worden naar Oostvoornc gcbrachl. Op dal moment 
slaan de telgangers. de ossen en de varkens, de laatste aangcvoerd vanuil Hcnc
gouwen, reeds in de stallen van de voorhof. Er z.ijn aankopcn van haver en gerst 
voor de hoenders. De bcdsteden worden van 300 schoven stro voorz.ien, daar 
zorgt Lemmel de Kamerling voor, die tevens samen met Clacs de Kamcrling hij 
Pieter die Cup 12 ellen canvas voor de vensters koopt. Stoelen en banken ont
breken op vele plaatsen, zo dat er o.a. vier planken worden gekocht om si11e11c 
van te laten maken. Uit de onkosten die men noteert, wanneer op 16 april de 
lerugreis naar Den Haag wordt gemaakt, kan men vaststellen dat bet hof voor 
een verblijf te Voorne wagenvrachlen huisraad mede voert in de vorm van 
bedden. keukengerei enz. 

ltem ghegeven Derie Symon Weleghen Sone van dat hi mins heren glresinne 
ende mire vrouwen over Mase voerde op den 16e daeh van Aprille 20 S('. 

Item ghegeven Barman Bige vandat hi mijns heeren camerwant (bcddegoed) 
ende mire vrouwen over Mase voerde ende zom (sommige) van denglrezinne 32 se. 

Item ghegeven 6 nrbeders die dat eamenvant seepede ten Brielle ende 01•cr 
Mase weder uut scepede erzde waghende, elkerlije 4 seellingen, mneet 24 se. 

I tem ghegeven Willem Broec Vraneszone van der Koken over Mase te 11oeren 

15 se. 
De wagens zijn te 's-Gravenzande gehuurd. De rekening bevat tevens over ecn 

aantal weken de kosten van de hofbouding per week; jammer genoeg in een 
lotaal bedrag. De weken varieren van 250 lb tot ea. 400 lb. Tijdens zijn verblijf 
bczoekt Albrecht Geervliet, Rotterdam en Zeeland. Hij zendl cen bode naar de 
hcrtogin van Brabant omdat de heer van Ghennip ghebrant hadde up de lzur 
van Scoenevoerst, en de rentmeester met bet gerecht van Briellc reiz.en naar 
Vlaanderen om geld te halcn bij de Lombarden. Het bedrag is njet groot genoeg 
geweest, want kort daarna reist een bode opnieuw naar Vlaanderen, om meer 
ghelts te Lombarden te halen. De bode neemt het geld echter niet op, omdat hij 
onderweg bericht ontvangt dat mijn heer van de lzuse g!tetogen was. Waarschijn
lijk slaat dit op een anderc post in dezelfde rekerung met de vermelding dat 
Albrecht in de week voor mei naar Ghildenburch is gereisd. Dat de boden soms 
haast achter de berichtgeving zetten, volgt uit de vermelding dat H ugo van 
Hcenvlict een paard afgereden heeft tocn hij een besloten brief bracht van 
hertog AlbrechL 

Tijdcns de bezocken wordt de hygiene niel uit het oog verloren. We maakten 
reeds mclding van de stove en in deze rekening betaalt men 5 lb aan Salomon de 
Cupemaker le Brielle voer enen grote nyewe badeeupe dien hij maect~ vtiTI 

nvewen houtc bi bevelinglze van minen lzeer. 
Jn de loop dcr volgende jaren is de hertog verschillcnde keren voor korlere of 

longcre tijd te Briclle or Oostvoorne. soms slcchL~ op doorreis (1389). Item quam 
mijn lieve ht'er in den Brief hac,ftelike op sinte Margrietcrtaw:nt Ghegeven doe 

IJ/11 kt'i'fli'll IH lf/'IJ/1'11 t'lltll' I \1/lt'f' 111,}11\, clkl' ,\1()1'[1 8 /(ltlft'll fl'tllll Mllll tl 

33 .H'III'llint:t•n 4 ch·nit•r. 
W:lt Cl' allcmaal moct gcbcu11:n, wanuccr ecn bczock i-; :.wnpl 1-.llttdlt;~d "' "" 11 

in de rekcning over de pcriouc I \XX1~N tcrugvindcn, met het ~1111/. 1111 •h l 11111 1 
van de vrouwc van Oeste1 vant, de echtgenotc van WiUcrn, de n11d~k '"I'll v 111 

hertog Albrceht, en van de jonkvrouwe van Henegouwcn. 
Hoe vuil allcs is, blijkt uit de post, dat drie knechten in het turrhui.,, tiVI'r 1h 

gehele lcngte cen gat graven. vier voclen dicp (ea. 1.30 m), waarin tc nl hd vtttl 
tlal in en voor het Lurfbuis ligt wegwerken. Ze z.ijn er dric dagcn mcc hctig V1r1 
knechten werken zes dagen om de .mal, de kamcrs en het tcrrein -;chnou ll· 
mnkcn en het vuil af Le voeren. Ze gebrujken er bezems voor. glzt'l!<'l't'tl Comrt/1 
Willem van 2 besemen dt~er die sale mcde glte,·aeclzt word. Ook oan de inridHinv 
hceft de timmerman met zijn knechten vecrtig dagen werk. Ze muken in de /Uul 

bankcn en stoclen. in de kamers van de beide vrouwen banken en ccn trclliCI 
(buffet), in de kamer grenzende aan de zaal een trezocr, bcdstcdcn in vcrschil 
lcnde andere kamcrs en zoals reeds eerder gemeld. wordt er ecn slaapkamcr voot 
de dienstmeiden afgeschoten in de stal. Verschillende reparaties bij detc !-:'' 
legenheid aan de gebouwen uitgevocrd, zijn terug le vjndeo in de hcschrijving 
van de voorhof. Ook maakt men cen muur tussen kapel en hof, zodat de kanun 
nikcn met meer vrij in en uit kunnen lopen. Van de deur in dcze muur hccft 
alleen de deken de sleutels overmirs dnr si proeessie doergnen moglwn. Men !ant 
niets verloren gaan. Als er op die lijd een mast aanspoelt op West-Voorne, ?aagl 
men er planken van, waarvan er twee naar Den Haag gezonden wordcn om t:afch 
in de zaal van te maken, waar de knechten van zullen eten. De rest vcrwct kt men 
aan de nieuwe voorpoort te Oostvoorne. 

Wanneer men klaar is om het hoge bezoek te ontvangen, vcrschijnt ccl'\1 lk 
proost te paard uit Den Haag om het hof te inspecteren. Zijn onkoslen lm:n~ l hq 
de rentmeester in rekening. De proest verteert doe hi was in den Bril'l end 1 

Oestvoerne om den lzof le besien 16 lb. Heyntgen int Jardier is blijkbaar nlt.:t 
toonbaar voor het te verwachten bezoek, want op bevel van de proost ontvan~,~t 

hij drie gulden om een roe van te kopen. De november- en decembcrma,lllu 
brengen de vrouwe en de jonkvrouwe te Oostvoorne door. De onkostcn van hun 
verblijf worden uit de inkomsten van Voornc bctaald. Ook deze kecr zijn de 
posten nict gespecificcerd. Allcen maakt men melding van de wijn. Op I junuar' 
verplaatst men het hof naar Rijnsburg. Op dat moment is Albrecht ook np 
Voorne, want men spreekt van eoste ghedaen mijnheer e11de mijnheer 1'1111 Ot•stc•t 
van/ mit een deel van haren herberglze loten Reynsburch. 

Aelbrecht de camerling brengl het bcddcgoed van de vrouwe van Oosl~.:rvanl 
van Oostvoorne naar Brielle en vandaar naar Den Haag. Allc vervoer van bouw· 
malerialen en levensmiddelen gaat in dezc jarcn per schip binnendijks van Bricllc 
naar Oostvoorne tot in de slotgracht. Na aankomst te Brielle. buiten de ~tad hij 
het Maarlandse poortgebouw. wordt het gocd over de dijk gedragen en in ccn 
schuit geladen om het naar Oo..,lvooa ne le h• cnpcn. Men hecft d~anrvoor in 
Dordrecht een se hip gckocht, ccn ('11/ gcnaluiHI, voot I 0 lb 13 se I d. tcrwijl men 
er ook ccn zwaanhals vont gchtttikl l k 'dwpcn wnrdcn door paardcn of ml'l 
mankracht met ccn lijn gdt<,~k,•tt l11 l WO '" Alhrccht opmcuw op VtlOII1C 
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J3iJ die gclcgcnhcad "dttl"l haJ htt 1k ~huller h~c,len te Braclk ~le Jl.lpeg.t.li nunr 
benedcn en dal l..u,l ht'lll ~ \ lh tllll ~k '>chuttcr~ tc trakll'rcn 

ln 139J ~ech Alhtt'dll 11111 /t~ttn Jun c.lc heeriiJI..hcad Vowne l)e wa~'chne 
spicgclt 1i~h al 111 de rl·hnua~ van dat jaar, in vcrhand met ccn mogclijk~ 
bewoning v.m de hurchl ,J,,m Jan van Bcieren. 

Bezocl..cn of bcnchtcn van llCwonmg zijn een schrik voor de rcntmec~tcr, wanl 
hij i' genoodlaakt onrniddcllijk overal de schade aan de gcbouwcn le laten 
her:.tcllcn. Die schrik is tcrug te vinden in de rekening van dat jaar. De jonkheer 
van Brclcn (Arkcl) en de beer van Zevenberghen zijn dan 1er im.pcctic in Briellc 
verschcnen en de rentmecster Jan van der Woude bceft blijkbaar het een en 
ander le horen gekregen over de toestand van de burcht te Oostvoorne. Boven 
zijn rckening vermeldt hij dan ook, dat hij bet vorige jaar overal herstellingen 
hecft laten verrichten, bebalve aan de burcht, omdat die zo vervallen was, dat de 
kosten le hoog zouden zijn, maar, schrijft bij, dat nu: Aldaer (dat is te Brielle) 
min~ jonclleer en tie here van Zevenberghen seyden l10et vervcrllm was, a/ daer 
mi mijns heren raet beval dat ict timmeren soude ende niet laten vervallen 
overmits dat si mee11den datter noch mijn here van Ludic (Jan van Beiercn} 
wonen soude, want hire een wile waende re /egghen. 

Van 29 mei 1418 tot 1 7decembcr 1420 is de burcht de verblijfplaots van twee 
valkenicrs van Ja n van Bciercn. Met vijf, in het rood geklcde, knechtcn trekken 
zc maanden lang door de Voornse duincn en richten er lien tot twaalf valken 
af 14, 

Op 6 januari 1425 sterft Jan van Beieren en komt Voomc als weduwegoed 
aan Elisabet van Goirlitz. Op l I november van dat jaar stell deze Frank van 
Borselcn aan als ruwaard van Voorne. Vier jaar Later verklaart ze grote scbulden 
aan hem te hebben. In 1433 wordt Jacoba van Beieren door hertog Filips van 
Bourgondie met Voorne beleend. Op 27 januari 1434 buwt ze te St. Maartensdijk 
met heer Frank en bciden treden ze nu als beer en vrouwe van Voorne op. 
Zcer waarschijnlijk is de burcht van a f 1425 regelmatig in gcbruik. 1 n het testa
ment van Jacoba u wordt melding gemaakt van drie rode zaysche gordinen, die 
hocre11 toiler beestcamer t' Oestvoirn en verder o.a. 32 bedden gocd en slecht, 
l grocnc kamer en 8 stucken mit wonderliken beesten, 2 bankkledcn, 6 groene 
kussens, 29 dubbele dekens, 34 kussens, stoclen en kisten. De burcht is dus 
ingericht met persoonlijke bezittingen van Jacoba. 

Na haar dood in 1436, op het slot Teylingen, wordt Frank van Borselen als 
heer van Voorne gehuldigd. Hij staa1 nu in hoog aanz.ien bij het Bourgondische 
hof en is de machtigste edelman in het Maasmondgebied. Als ruwaard en later 
als echtgenool van Jacoba zal hij al veel op Voorne zijn geweest, vanaf 1436 
hccft hij er zijn vas1e verblijfplaals. In de eerste jaren brengt hij nog wel enkele 
wckcn op de burcht te Oostvoornc door, waar van 1419 tot 1470 ook de kaste-

14 A. A. ARKlcNDOUT, D~ Jlalkerij in Voome tijdens de midde/eeuwe11 in: Holland 1971 
bit 67-73. ' ' • 

IS Rckcning der testamcotoren van wijlen der edelre vorstinne vrou\\-e Jncoba van 
llcyercn cn7_, in: Codt':c Diplomaticu.f Neerlandicus (Histori~ch Ocnootscbap te 
Utrecht, 2..: ~rie, le afdeling), 1852, blz. 184 en 186. 
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lcin\ wom:n In de her hi Yan l·l W j, hij er met tqn ho£hnmllul.{, 1111 1 1111lt 11 J 
up 23 oktuhcr naar 11111 hull.. (!'HXII -.chip) ganl kiJkcn, die 111 ,1~ f\111 "''H''"' ntt 
\!room ligt. De rocacr-. dae hem naar en Yan het \Chap rt'ICicll 11111V '" 

hcicr:. gulden. Op 27 oktobcr lrcctll er ecn koorddan,er en ht>etld patta '' • 
hem op in ''J" kamcr. Op I novcmbcr (allcrhclhgcn) woont haJ lk' tlull 1 111 41 

kapcl Yan de burcht biJ en offen 20 grotcn, maar haJ voclt zich .11 11~.:!.: w.1111 lut 
heeft de heelmce-.ler Jan van dcr Sluyl> vunuit llruggc naar Oo~IVIHIIIH 1,111" 

komen. Dele wcct al welke zieklc heer Frank plnagt, want hij htl'll~l Yilll!lll 
Brugge een sirocp mcc. Hij ontvangt ceo vcrgocding van 3 lb 12 se en 1ijn kncd1t 
l..riJgt L bcicrs gulden. Misschicn hceft heer Frank wcl rcgclmatig bewekl'll a.111 

de burcht gcbracht, maar van ecn verblij( aldaar lc.tcn we nict mccr. al onthach•tl 
de rckcningcn over de jaren 1440 tot 1453. l l ij woont op het hof le Unclk 1:11 

vcrlaat die stad in de laatsle lien jaren van ~ijn lcvcn, wanneer hij :.om~ m ... mll\:11 

lang Lick ligt, nicl meer. 
Het is de pric~tcr Tacrling die in zijn handschrifl ~chrijft, dat bjj oudc papaca~:n 

in handcn hccfl gehad met een overzichl van de inbocdcl van de burchl ll aj 
gee(t er gecn jaartal bij, maar aangezicn de naam Willem van den Do,ch Cl 111 
Yoorkoml, kastelein van 1437 tot ea. 1454, moct het de inrichting ten lijtle Yan 

beer Frank zijn. Hij schrijft: 

/Jet huisraad vt111 het hof van Jloome, binnen het dorp van Oostvoome: 

Een /avoir, een metalen pot, en een pan, die Willem l'tlfl den Bosch grrnild ht•,•ft 
voor een stolp, die aan het hof behoorde. 
Twu platte bekkens en tl\'ee waten·aten. 
Het bed van mijnheer met een gevoerde deken. 
Een lijst met em rood kleed. 
Twee vuurijzers, ecn letmstoel, een spiegel, een meltllen kroon, een romle \flit'l1''· 
ren scherm, een trisoor (buffet). 
Een bord waarop geschreven staat over de vogels. 
Vier zitbanken, vier tafels, twee scltragen. 
Een bed in de aangrenzende kamer met een ongevoerde deken. 
Em koetse onder en een zwarte gordijn om het bed van mijnheer. I 11 eft• lwmt•t 
bo1•en mijns heren kamer, een bedstede met een groen gordijll en 1!1'11 wml 
gt>voerde deken, dril' klede11 breed en een saai kleed over de deken. 
Een bed met een groene 011gevoerde deken. 
Em bed met een blauw kleed en een bed met een rood kleed. 
Een /ijst, een se/term, eell tresoor. 
Twee tafe/s zonder schragen. 
In een k/eine kamer een kleermaker~· tafel, een stoel, een kleill ,hanr,\l. .. en" I'll 

een metalen kroon. 
Op de sclzutte kamer, drie bedden elk met et•n bluuw .wale (klced). 
Op Aertst•ll kamer een bed met eNt h/artll' J..let•d, 1'1'11 hltww gordijn I'll ern /..ol'l\1' 
Op fie kot'tse een brd mi'l rt•n roml .waif' (kleed) I'll t't'll J..lein bet! znntlu tlt•kc·n 
Len b~d nut t'CII bltww gt'\'oc·rtlt• til•l..t•ll 
Len klt'in ll~tl n11•t t•ur tmh· c/,•lo.c•, , 
Drit' ta/e/1 op til• tndgn it•, ,.,., 11 h .. wg, ,., 11 bt'tlll«'tl11 :mull'f drl..t•/1 
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1111'1' ltljc/1 1'11111 1/J//11 /11 ltll /..1111111 , 

l>rit! wjd1 111 tit . ani 1111 I rlut! 11 lllaJ:r'll . 

l:.t/1 .1piwlt• Cpnttcnl;ll~ll "'" d11r' .,honu•11" in dt' IWtlt•lrh•. 
Et•ll llljd, I'll 1'4"11 /tt(c I 111 rlr• lrrJIII'iric•. 

Ec11 wijn .,h11r'\ t'', ''" /,j11 111 ell' :ual. 
Le'// ltliiJ:t' fltl/1 , 

Na de cloud V<tll hccr Franl. blijfl de burcbt slcchts dienst docn als tijdeliJI.C 
vcrbhJfplaat~ van de ka,tclcins die zelf in BrieUe woonden. 

Bijlagen 

B ij I a g c ll 

Andcr ontfnncl van de vercooppinge van z.ekere stoffe van boute werck, steenen, tegelen, 
!iCUelgen ende under~ gecommcn van des Keizerlijke Majesteits saele ende huysinge 't Obt· 
voirne, de welcke ula>e de zclve saelle ende huysinge geheel vergaen cnde vervallcn 
waercn cnde de zelve stoffe veel gcnocmeo code gestoellen, soe hebben mijn hccren de 
hoofdcn trcsorier generael ende gecommitteerde op t ontfanck van der financien van den 
voirnoemde Keizcrlijke Majesteit descn rentmeester belast de selve Le vcrcooppcn ten 
mecsten oirbair van Lijnder genaede. Acbtervolgcnde t zelve bevel zoe heeft desen rent· 
mcestcr, nair dat de kercgeboden eerst ende al voeren gedaen zijn geweest ter plaet<,en 
t.l:lirt behoirde, c.le zclve ~toffe int openbair vercocbt ende dat bij ponden van XL groten met 
t renl\ocn van drie ~tuver~ van elcke coopmanscap den cenen stuver ter cappelle behouf 
end d andcr tY.ce om d oncosten gelijcl. blijct bij de controlle dair van gehooden bij mecMcr 
Hayman van de Ketel, clerck ordinaires van de earner van de Rekerunge in den Haege nh 
dner toe gecommittcen bij de heeren van de zelve Rekeninge die men bier overlevert. 

In den eer~ten zoe heeft desen Rentmee..<ter vercocbt aJle de stoffe van 1 bacl.huy~. 
\taende nen de Y..cstzijde van de ~aelle, alzoet staet met bout, scaelgen ende met loot van de 
halve goote aen de ~aelle endc mettct t ijserwerck dairaen zijode; beeft Engel Oiericxz voir 

vr lb 
I tem de stoffe van t moll.en buys.l..en, staeode an de oistzijde van de saelle, met hout, 

'teenen, \Caclgen, ij<oer cnde t loot van de halve gootc van de saclle, met de fautc eode de 
fondementen \lun dhien; heeft heer Frans Jansz voir Xlllllb 

[tem t dael van de ~elle, le wetene t ben met de scaelgen e nde l halve loot van beyde de 
voirnoemde huysl.cns ende mcllcl loot van beyde de pylaeren ende met de corte goote an 
de oiSlljjde; hecft gecocht Willem Jansz. nls Jonge WUJem voir XXI lb X s. 

Item alle t houtc wercl.s van half de cappe van de saclle an de oistzijde. zonc.ler ccnich 
hinden; heeft gecocht de cateleyn voir X lb 

Item t houte werck an de westzijde van de selve saelle, zonder de binden ende de hnen 
balcken o;ullen "'ee,en half code half; heeft den Lelven castelleyn voir X lb 

Item de vijf binc.len met de karbeellcn vnn de grootte saelle; beeft Engcl OieriCX7 voir 
XVIbXe. 

Item de vlocr met de 1>teenncn pylarcn onder in de fnute endc de balcl.en ende ecn 
dwcer~muyr cndc de fondemcnten dair toe beboirende ende heeft gecocht den voimoemdc 
C<1\tclleyn voir XXTI Il lb 

1\lgcmccn RiJk'><~rchief 's-Gravenhage. (Rekeningen Rekenkamer nr. 1441- f. T X', LXI, 
I~X ' ' ). 

~ Fnutc = gcwclf. 

\Cl 

Jtc:lll \J~ lllllll~lC;Vc:l IUCI J lii\1/IJift' lUI "r lll}h:cveJ IUC 111Cl IJSI' I \\Cil~ I 1111 1! 
tttentcn 1h11r anhdln.rt:nde ml"l tk "''Ill en v.1n de fl(>iltc hccfl JO(I\I < lut1!l1 '"'" tl 
van ~ 11 

ltem de lll)l{:cvel met de Y.c~tlijtlc tot de nolrtl-!cveltoe oid. met 'J~I\\Chl anti 
m~:nten d.1ir toe hchomnuc; hccll gc~odll Jen Rentmee\tcr van de hee1 van ( Ill\"'" ~ulr 

;.; llr X 11 

Item tcgeldad. van t hondcnhuy,l.cn mcttct poirt.tcl code scacl£cdot~ol. \,In hc)•lu 11 
camerl..cn\ d:ur aen. M111eti<Xtl van de ~ootcn; hcefl gecocht \Villem Jan" \UIIM" ''" nt 
I mgc W11lcm vo1r Ill lh X a 

Item \an c.Je huy,l..en'> alle t houte Y..t:rd. enc.le yo;er c.Jat :mthout vac;t ;,; hccll tkn Hcut 
mcc\tcr \an Votrne voir de wmme van V II lh li s 

Item de voir mu)raclge van t '>Cive huy<,l..en met c.Je f:aute d:•ir ont.lcr "c"n'l' .1nd:c1 
cm.le ij'l'r \\crd.: hecft den Rentmee:.ter van mi)nhccr van Cruyninghcn vo1r de -.omrnc Hill 

VII lh :\ 11 
Item de muyraelge van de oude kcul.cn code van de c~stcllcins earner cnde d~: j!c\1:1 v;ut 

h<>venof tot t dad. Viln t venrccl.. camcrl.en hout, yser code al clatter an "· hcdt gccu~ht 
den castelleyn van Voime voir XXIIh 

Van t c.Jack van de groote corner met hout, yser, tegelen cnde al c.Jatter an " cn•k d!l 
tcgelen die op t camerl.cn stacn mcUct loot dnt an de cappe hoirt code de capfl(: mt•t lie 
tegden van t pryvaet hecft l .ieum Willemsz voir de M>mme van IX lh 

Item de zolder van de groote cumcr met de binden rib ben code ondcr met de vlt,.·t : 
hceft den rentmee~ler van Voime voir V lh 

Item den gcvel vnn de earner met den 7uylmuyr Lot de keelle vnn t dack :~en h)ircnhn 
nen beyde zijde toe die!> sal de selve gevel blijven staen gevch gcwij'l an t cnme1 ken 111.:1 tit• 
deuren kasijnen ende de glucsen bcnedcn in de muyr vnn de earner cndc met d1• f:l\'111111 
heeft gecocht Cornelis Jun'l7. scout van Oistvoirne voir XXII lh 

ftem noch van de stcenen van cen gevel an de oi~tL.ijde vun de grootc ea mer die d1•n \1111 n 
Renlmeester nacder hunt vercocht heeft zonder eenieh rentsoen den hoop voir VI lh 

ltem noch ecn cleyn vertreek camerkcn dat oiek nyet vercocht en wu• d;Jt nllh v dkn 
van d under muyrnelge mede ommegeston es: dat den z.elvcn ca.stellein med.: ~·t·tudtt 
heeft zonder eenich Rentc;oen voir de somme van I Ill lh 

Van de Rentsoenen van de voirnoemde vercooppinge bedragende ze,thicll l"fl"'"·'" 
o;cappen tot t"ee ..cellincl. cld.e vercooppinge facit XX"I 6\: 

Ander partien die den ca\tcllein van Voimc bel..ent heeft van de selve hu},IOI!I' i't'h.u·ll 
te hebben ende in 1ijn 'iCifs affaeren geoirbaen heeft ende desen rentmee~ter c.Jnerol "' t,,, 11 
dat hier naer volcht. 

ln den eersten van den steen die tot' Key en coste scoen gemaect was Dair hij of t:t•h,•dt 
IJTim (4000) steens tot vijftien 'ituvers 1 duy:.cnt facil Ill lh 

Noch vijfduy•ent vijfhondert stcens, die den voimoemde eastelleyn tot zijne cn,tc <!CII 

heeft doen maecken. Oaer van hecft hij betaelt thien stuver.. van L duy,ent facit 
lllh X\ · • 

B ij I age JP 

Alzoe in den jaere XVCllT deur bevel van de mnjesteit van de Coninginnc den h111' h 
t Oistvoime van boven afgebroken was omme te beletten de l.ennisse van I incomcn "·Ill th• 
Maeze waer af gecommen was veel sleens; die den rentmee~ter hceft dnen scocn nwl.t:n 
endc op den a.nderen stapelcn ten eynde dat men den zelven in tijde code wijle hn1v~ l..t·n 
mach alst pas gceft endc die besteel 1 zclve le doen hij den dnyscnt ende de 1elvc lwdt 
ucngenomen Heyndric Arcns endc J cronimu-. Janv mct.o,eh~ers code hehhcn d<'n 11:111 • 
rncester over1tclevert dnt 7ij in nl' \COCn 1•cmaect hchhcn holll.len duyscnt \ll'Cil~ cnhH"l' 
brece stucx voir eenen ~teen endc hl'<linpct vttn den Jlly\Cnt vier \CCllinl:!CO facit t li1t'l11rn 
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Bronncn 

R c k e n i n g c n " .1 11 d ~.: r c n l m c c !> t c r s d e r G r a f c I ij k h c i d s d o
m c in c n. Alrcmccn RtJINIIChtcf, 3c afdcling, 's-Gravcnhage. 

De gcGcvcn~ over de llurcht t.ijn tcrug le vindeo in onderstaandc rekeningen op die jaren 
die met de betrcffcnde postcn ovcreen stemmen. 

VI Voo r ne 
a. 1 3 7 3- 1 4 0 4, R e n t me e s t e r s v a n d e g r a f e I ij k he i d i n V o o r n e. 
1358 Rekerung van Pietcrman Dcrcszoon (weduwe en erfgenamen van) 16 maart 

1373- 15 maart 1374. (Hierbij een voorlopige rekening over maarl 1374-
maart 1375). 

1359-1361 Rekeningen van Ghibe Jansz. van Craken. 1375-1381. 
1359. 16 maan 1375 - 15 maart1377. 
1360. 16 maart1378 -15 maart 1379. 
1361. 16 maart 1379-15 maart 1381. 

1362-1363 Rekeningen van Jan van Scerpeoisse. 1384-1386. 
1362. 1384/85. 1363. 1385/86. 

1 364-1365 Rekeningen van Willem van Nanldwijc. 1387-1389. 
1364. 1387/88. 1365. 1388/89. 

1366-1367 Rekeningen van Jan van Poelgcest. 1389-1390. 

1368 
1369 

1366. 1389/90. 1367. 1390. N.B. Deze rekening is 'in Jans name 
van Poelgheest gedaan'. 

Rekening van Willem van Naaldwijc, 25 augustus 1391- half maart 1392. 
Rekening van Heynric van Naaldwijc 'van sijns vader wegen', half maart 1393-
23 juni 1393. 

1370-1376 Rekeningen van Jan van den Woudc. 1393-1400. 
1370. (St Jan) 1393-1394 (St. Jan). 

1377 

1371. ( ) 1394-1395 ( .. ). 
1372. ( ) 1395-1396 ( .. ). 
1373. ( , ) 1396-1396 (30 november). 
1374. 30 november 1396-30 novembcr 1397. 
1375. 30 novembcr 1397-30 november 1398. 
1376. 30 november 1399- half maart 1400. 
Rekening 'in heren Philips naem van Pollanen' (overlcden). 
half maarll401- 30 novcmber 1401. 

1378-1379 Rekeningen van Hughe van Heenvliet. 1401-1403. 
1378. 30 novcmber 1401-30 novcmber 1402. 
1379. 30 novembcr 1402- 8 september 1403. 

b 1 4 1 8- 1 4 7 0, 0 os t v o o r n e. 
1380-1382 Rekcningen van Gheryt van Boschuysen en Pieter Bartholomeusz.. 

(tijdens Jan van Beieren). 
1380. 24 juni 1418 - 24 juni 1419. 
1381. 24juni 1420- 24juni 1421. 
1382. 24 juni 1421 - 24 juni 1422. 

1383 Rekening van Pieter Bartholomeusz.. (tijdens Jan van Beieren). 
24 juni 1423- 24 juni 1424. 

1384 Rel..ening van Willem van Naaldwijc (tijdens Philips van Bourgondie). 
12 november 1432 1433. 
N.B. Hierbij ingcvoegd rel.cningen van de achter<tallen 

J433 en van de timmeringen 1433. 

11 R c I. t.: n i 11 g c n van d c n !l r a a f van 0 o ~ 1 I! t v ,, n 1 Ill lit• IH•1•11I 
le llridlc) 
'' R c n I m c e \ 1 c r - g c n c r a a I 
~57h 5'\17 Rd:cnin~cn van Jan Ruygrol... 1437 1440. 

5'ii6. 9 ol..tobcr 1437 8 oktobcr 1438. 
5577 H ol..to~cr 1439-9 ol..tobcr 1440. 

'i57R- 5589 Rckcningcn van Jan de Zadclccr. 1453-1466. 
55711. 15 fcbruari 1453-25 fcbruari 1454. 

N.B. De volgende rekcningen lopcn van 25 februari tot 25 fcbruari 
5579. 1455/56. 5583. 1459/60. 5587. 1463/64. 
5580. 1456/57. 5584. 1460/61. 5588. 1464/65. 
5581. 1457/58. 5585. 1461/62. 5589. 1465/66. 
5582. l458t59. 5586. 1462/63. 

5590- 5591 Rckeningen van Jan Brandts. 1466-1468. 
5590. 25 februari 1466-25 februari 1467. 
5591. •. 1467- .. 1468. 

5592 Rckcning van Jacob uit Borselen. 25 febr. 1468-25 (ebr. 1469. 

h R e n 1 m c c s 1 c r v a n V o or n e. 
5593-5603 Rckcningcn van Willem de Bye. 1455-1465. 

5593. 12 april1455 -12 november 1455. 
5594. 12 novcmber 1455-12 april1456. 

N.B. De volgcnde rekeningen lopen van 12 april lot 12 npril. 
5595. 1456/57. 5598. 1459/60. 5601. 1462/63. 
5596. 1457/58. 5599. 1460/61. 5602. 1463/64. 
5597. 1458159. 5600. 1461/62. 5603. 1464/65. 

5604-5606 Rekcningen van Claes Grijp. 1465- 1468. 
N.B. Als voren. 

5604. 1465 66. 5605. 1466.67. 5606. 1467 68. 

c I 4 7 0 - 1 4 7 7. V o or ne en B r i c 11 e. 
1397- 1403. Rekeningcn van Jao van Assendelft. 1470-1477. 

1397. 19 november 1470-24 december 1471. 
1398. 25 december 1471-24 decembcr 1472. 
1399. 25 deccmber 1472-24 december 1473. 
1400. 25 december 1473 -24 deccmbcr 1474. 
1401. 25 december 1474-24 december 1475. 

N.B. Hierbij een staat van den lande VM Voorne. 
1402. 25 december 1475-24 december 1476. 
1403. 25 december 1476 - 5 januari 1477. 

e 1 4 7 8 - 1 5 0 4. G e re se r veer d e p a r t ij c n (d er d o m e i n e n v n n 
V o or ne) a a n d c g r a f e I ij k be id. 

1~ Rekcningen van Jan van Assendelft. 1477-1483. 
1405-1410 Rekcningen van Jan Michielsz .. 1483-1492. 

1405. 15 (ebruari 1483-15 februari 1485. 
1406. 15 fchruari 1485-15 februari 1486. 
1407. ISfebruari 1486-15fcbruari 1488. 
'1408. 15 februari 1488-15 Cebrunri 1489. 
1409. 15 febnwri 1489-15 februuri 1490. 
1410. 15 fchru;ari 1490 I oktober 1492. 

1411- 1413 Rekcninsen vnn Boutlijn, Willcmv 14<)2 1·196. 
1411. 1 ol..toher I IQ2 c; januan Wl I 
1412. 'I janu.111 11'1·1 'i j •• nunri 11'1'1, 
1411. 5 j.tnuan I ~ 11<1i - 111 UJ!lcml~r 1·1116, 

f I 50 4 - I 7 2 I. V Cl nr n c c 11 1\1 1 t: I I e. 

1'\ 



1114 1·1!.) Rcl.cnull'!ll v "' lt•m•l < o111chw <le} bill~ 
1·111 1'0' 1117 I~IIS , !PO !'ill 
1·11'>. l.'lllh 11111 I ~ CI'I, 1·121. l'il2 
14th, 1~117 111 11 1~111 

1~11'\ 1511. 
ll21. l'il' 
1423. !'ill. 

1424-1163 Rcl.cn•n&en ''"' Jan ( lllll~·h''· van 1 Kcrckwerve. 1515- 1560. 
1121. I 'i I 'i , 1·1' I. I 'i!.'l. 1~4. 1537. 1454. 1550. 
l·l.:!'i , I 'ill•. 1·11'i. 1~26. 1445. 1538. 1455. 1552. 
1·1211 1'il7. 1·1.'\fl. 1527. 1446. 1539. 1456. 1553. 
1427. I~ Ill . 1437 1528. 1447. 1540. 1457. 1554. 
1-1~R. I~ 19. 1438 1529. 1448. 1542. 1458. 1555. 
1429. 1~20. 1439. 1531. 1449. 1543. 1459. 1556. 
1430. 1521. 1440. 1533. 1450. 1544. 1460. 1557. 
1431. 1522. 1441. 1534. 1451. 1546. 1461. 1558. 
1432. 1523. 1442. 1535. 1452. 1548. 1462. 1559. 
1433. 1524. 1443. 1536. 1453. 1549. 1463. 1560. 

Jkonografie 

H icrna volgt ccn lij~t van enkele afbccldingen, welke niet in dit artikel z.ijn opgcnomen. 

Burchtuit het noordwesten, gravure van Spilman naar ecn tekening van de Haan 1736 
(zie het nrtikcl van J . KAt F, De ontgraving van de Burcht te Oostvoome' in: Oudlteid
J.muli~: janrboeJ. 1935). 

2 Ge1icht in de Burcht, 18e eeuw. aquarel. Tekenaar waarschijnlijk dezelfde als nr. 4, 
biL 106. (Gcmcentc-~cretaric Oostvoome). 

3 Burcht in 1816 vanuit het noordwcstcn. Tel..ening in het bezit van de heer 1. van Duin 
Oostvoornc (zic artikel J. KALr als nr. 1}. 

4 Vijf tckcningcn van de ntlnc in 1824 door 1. Bonket, 1 uit het westen, 2 uit het zuiden, 
3 uit het noordcn, 4 binnenplaats naar het noorden, 5 plattegrond. (Kon. Akademie 
van Wctcn,chapren tc Am~tcrdam; litera.tuur: A. I. J. M. ScHFLLART, Tekeningen van 
de Burcht van O~tvoorne, in: Bulletin Oudheidkundige Bond 1964, blz. 329-334). 

5 Plnttegrond Om\treek\ 1800 in het bczit van de beer 1. van Duin Oo(tvoome. 

, 
A A. AI<"'-I· NIIOU I 

en 

11 . van der GRAAF 

I nleiding 

De kapel en het kapittel vnn 
Sint Pancras op het Hof 
te Oostvoorne 

Op de voorhof van de burcht le Oostvoorne bevond zich oaast de woon- t:n 
dicnstgebouwen een aan Sint Pancras gewijde kapel, waaraan scdcrt 11·19 
een kapittel verbondcn was. 
Het terrein van dcze voorhof is het tegenwoordige weiland, gelegcn tu-.-.cn 
het raadhuis en het restaurant Buitcnlust en tussen de gracht van de hOl)fd 
burcht en de weg. 
De hi er volgende gegevcns zijn voor ccn belangrijk decl ontlccnd a an dl· • t: 
keningen va.n de rcntmecstcr van de domcincn, en wel aan die van Vom m:, 

aanwezig in het Algemccn Rijksa rchicf te 's-Gravcnhage (aangcl1aald al' 
'Rekening'). 

BOUWKUNDIGE GEGEVENS BETREFFENDE DE KAPEL C.A 

De priester Taerling (eind zcsticndc ccuw) vermeldt dat er had gc-.tann ·,., 11 

mate/ijk propere kapel va11 Sinte Pancras' '· 
Van Alkemade beschrijft de situatie uit zijn tijd eveneens. 'Dtwr 1111 w/..1 tt' 

hoogte is, met gras bewassen, vtm welke Hofkap£'1/e in 17'28 eeni1:r mw/1/iJ/
sels der fondamenten bij OilS 11agespoort en gezien z.ijn en t sommil[<'ll nog 
heugen mag dat deze ju11damenten 110g een manshoogte gezien waclt•n' · 
Van Alkemade zegt. dat er ecrst cen kapel was en dat vrouwc Machlchl, 
vrouwe van Voorne er (in 1349) cen kanonery van gemaakt hccfl 1• 

Het is oiet onmogclijk. dat er eerst ccn kleincre, cenvoudige (houtcn'1) 1-apd 
heeft gestaan en dat later cen groterc (stcnen) kapcl in de pltHIIS daarvan '' 
gebouwd. 
H iervan is niets bekend. Het is nict onmogelijk, dal hij ccn nrchcnhl!'''Chl' 
ontgraving nog resten worden gcvondcn van ccn bouwsel 
Het kerkgebouw, waarovcr de onderhouds1 chninp\.'n handckn Jw.,lond nil 
enkele ooderdelcn. 

1 A.R.A. Den Haag. Hand\chriftcn 111 afd . n~> 77 I loll 11111 

• Van Alkemade, deel T. bll. 59 
• Van All..emndc. decll. 1'111. 212. 



Se/tip 1!11 J...oor 

De vorm en groollc van hl't £l'lmuw !.omen duidelijk naar vorcn in de reke
ning over het jaar 15;\ I 

'A l:.oe t clcwJ.. wm clt• cape/le geltcl'l l'ergaen was en men de dienst goids op 
regenaclui~: wccln niN droeclt daer inne en mochte' 4. 

Zo luic.lt de motivcring voor ccn algeheel herstel van de dakbedekking in 
153 I. 
1 n 1398 was de toestand nog onguostigcr. Toen was tengevolge van een 
storm (en de grote winde) een gcvcl van bet toenroalige koor naar beneden 
gekomen. Men had toen wat reparaties verricht, op het dak waren sparren 
vernieuwd en met riet alles wcer gedekt 'overmits dat die cononike gaern een 
11yewe coor hadde, want sie segge dat hem te c/een is daer' 5. 

In de jaren 1401-1403 verricht men grote berstellingen aan de kapel en in 
deze periode wordt ook het nieuwe koor gebouwd. In de rekeningen schrijft 
men dan boven een gedeelte van de uitgaven 'uutgeleit ant niewe clwer van 
die kapel'. Dat men alles in stecn oplrekt b)jjkt uit de aankoop van grote par
tijen stcen en kalk en de vermelding dat men meester Allert bctaalt 'van die 
cappelle te maetselen' G. 

In 1531 worden er 23.000 leien gekocht. De leidekker neemt aan 'a/le t oude 
scaelgedack van deselve cape/le af te breken ende weder van nyews met 
nyewe scaelgen te decken, elke scae/ge bij hem derdendeele ende die wel 
naege/en 11aar den eysch van den wercke'. 
Dit betekent dus, dat 2/3 van elke lci overlapt werd door die van twee van 
vorige rijen. 
Het dakoppervlak was dus 23·000 x het oppervlak van een Jei. 

3 
De opmeting van de dakvlakkcn door de landrneter van Voorne !evert het 
volgcnde op. 
item l coer 10 roeden min 2 voeten ~ 158m2 
voorcapelle 17 roeden en 4 vocten ~ 277 m2 
de drie schilden acbter op t cocr 2 roeden en 2 voeten - 45 m2 

30 roeden .... 480 m~ 1 

Fen lei is dus ~~~O~g=- 0,063 m2, dus bijvoorbeeld 18 x 35 cm. 

Bij andere gelegenheden, waar het aantal leien gegeven wordt, is deze groot
tc (0,063 m:?) aangehouden. 
Wanncer de daken van schip en koor cen hclling van 60° hebbcn gehad, dan 
t.ijn de oppcrvlakten in de plattegrond respectievelijk ± 140 m2 en ± 80 m2 

• Rei. . no. l.t39, folio 86. 
• Rck no 1375. 
• Rt:l •. no 137R en 1379. 
' Rei. no. l.t39, folio 86-89. 

en J...unncn de .llrnl'ltng~n htJVoot h~cld 14 x 
I~ hoogtc dcr dabchtldcn 1s dan 75 nwtcr 
1\..n (7ic tcl.ening I a). 

De vlocr van de l-apel wa~ met plavuit.cn gcdel.t. Cl.!n dcel crVilll '~·•s w•t 
Op het daJ.. van het J..oor op bet ontmoctin~punt van de schtldcn .1n11cl c " 
zwnar kruis. Op ccn kwadc dag raaktc het Ios, slocg door de lctcn hn·n ~.:n 
vcrnieldc 'een c:olomme ant venster voer ill te pa11cras owaer' w. 
I let schip was van ccn toren voorzicn. Deze wcrd ondersteund dm•t l• ptl;~ 

ten, die met lood en leicn W<tren beklced, cvenals de torcn zclf. Op de lillcll 
stand evenecns ccn kruis, dat in 1532 genoemd worc.ll, als het 'in den J:rtllllt'/1 

storm die gesciede snachts nae alre heyligen clacll' gebroken was o. 
Boven in de torcn was cen vloer, die met lood gedckt was tegcn het rnw:tll'~ 
rcn. Boven die vloer was het uurwerk met de luidklok opge:.tcld. 
Wanneer het uurwerk moest worden gcrcpareerd, moest de vloer wordcn l'.c
sloopt om het uurwcrk naar beneden te kunnen takelcn 10• Bovcn in d\.' J..crll: 
kon via een dcur evcnecns bet uurwerk worden bcrcikl. 

Bijgebouwen 

Twee dienstruimten warcn er ten behoeve van de ercdienst. nl. ccn 1ttm tllu· 
rium en een sacristie. Het eerste diende als bcwaarplaats voor rchcl.cn. hl'l 

tweede als klecdvertrck en als bewaarplaats voor de attributcn ten hdlii\.'H' 

van de diensten. 
Beide waren met ecn kielgoot aan de kapcl vcrbondcn. Beidc haddl:n ~:~" 

voorportaal en warcn met leien gedekt. 
Verder wordt gcsproken over een loge of kluis. De functie daur vun b t111111 

de tijd hcen vcrschillend geweest. 
In 1538 worden nieuwe leien gelegd op de loge 'daer de ctmdt•lans (vuur 
processies?) en den turf van de capple inne leyt' 11 • 

In 1555 blijkt de kluis zeer slecht te zijn. Het stroodak is vcrgaan, c.lc mur\·n 
moeten wordcn gerepareerd en de middelwecch ook 'mits dat d£' It'll t' < fu,,· 
gehee/ l'ergaen was ende de cost re doer niet inne wonen en modttt•' 1 

' 

Blijkbaar was het gcbouwtje door de middelweeg (tussenwand) in twcc dckn 
gespJitst en was het CCO VOOT berghok bestemd en het andcre VOOf J...U\(CI\ 
wooing. De eerste afdeling wordt in 1549 van nieuwe leicn voor1.icn, nl 
1.600 sluks. De opperv1akte is dan -t 50 m~. De woonafdeling wordl 111 

1555 van nieuw stroo voorzien. 

• ReJc. no. 1362. 
• Rei.. no. 144t, fotw 1!2v .. tcl\. n1l. I•IHl, f~tlht 1111. 

•• Rek. no. 1445, folio 81v. 
" Rei.. no. 14-15, folio !11. 
• Rek. no 145!1, folicl 108. 

I) 



Dc logc wa:, 'stau,,f, '"' dt t'/l't' (ope/le' of toals het crgcns untlcrs hcct 
'neffens de capt•/11•' 

Het kerkcompk'< ~~~~~ l l dw, hchbcn uitgezien als aangcgcven op tckcning I. 
Enkcle in de 1 c~~'"'"!'Cil !tOnocmde ondcrdelen zijn moeilijk thuis te brcngen. 
Zo word! er gc~p1 o~cu over de 'glumc van der capellen' o( over 'die ganc die 
men f?lU!I in tlie copellc' en over 'de ganc tussen der camer ende die capelle' n 
en tcnslottc over 'de langhe gllange die men in die capel/e gaet' 14. 

Het is njeL oomogclijk, dat er een soort overkapping liep vanaf de grote kamer 
van de voorburcht (waarover in een volgend artikel za1 worden gesproken) 
naar de kapel, om bij slecht weer veilig over te kunnen lopen. Deze gang 
wordt genoemd in 1373, 1384 en 1398, later niet meer. Maar dit valt samen 
met de perioden van de belangrijke en boge gasten wier komst wordt ge
meld. 
Deze gang zal na ± 1400 wel niet meer onderhouden en Jangzamerband ver
dwenen zijn. Vennoedelijk was hij van hout. 
Ben tweede duister onderdeel vormt bet schoolhuis. Men spreekt over 
"t scoelhuys van der cape/le'. Over de plaats, de grootte en de constructie is 
verder niets bekend. 
Alle gedee1ten van de kapel bevalten vele en grote ramen. De meeste glazen 
waren in een 'bamas' van ijzer gevat, dat door bet roesten vaak vernieuwd 
moest worden. 
Een klein onderdeel is van grool belang gebleken voor de situering van het 
complex. 
Jn 1555 wordl 'noel! een nyewe dore achter ande loge ende opt kerchoff le 
gaan' gemaakt t5. 

De plaats van het kerkhof is door een skelettenvondst in 1959 bekend en 
daarmee is de plaats van de kerk bepaald 16. 

Het kerkhof 

Ben 17 meter lange dubbele rij skeletten, georienteerd gelegen, geeft vol
doende houvast om de aanwezigbeid van een begraafplaats te mogen veron
derstellen. De rekeningen bevestigen dit. 
De kanunniken komen pas in 1349, maar het is mogelijk, dat ook anderen 
reeds eerder daar bun laatste rustplaats hebbeo gek:regen, ook al was er 
rondom de dorpskerk een gelegenheid tot begraven. 

"' Rek. no. 1365. 
" Rek. no. 1375. 
a Rek. no. 1458, folio 108. 
•• In 1959 wcrden bij graafwerkzaamheden in de H oflaan tussen bet Gemeentehuis en res

taurant Buitenlust enkele riien skeleUen gevonden. 
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De vlocr van de kupcl mo~.:sl cnkclc l.cH.:n wor<.k:n hcr:-. tdll 1111 I 111 \ • llllll 
taakl 1.ijn door binncn de kapcl pluats gchud hcbbcnde lx:~ 1 11l1 111 1 11 
Volgcns ccn noot bij van Alkcmude zoudcn de oudstc hl'l"l'll \.Ill I Ill v· 
-.Jachl Voorne in de kapcl bcgniVcn zijn. Het kcrkhof word! Hlul l111 u ' 1 

vcrmeld in 1474. 

DE GESCHIEDENIS VAN HET KAPJTTEL EN DE INRICIITIN(i 
VAN DE KAPEL 

Uit de jaren 1275 en 1283 zijo twee geschriften bekend, die mclding mal.cn 
van een kapelaan van de Heer van Voorne, nl.: 
1 april J 275: Ben akte ujtgaande van Heer Aelbrecht 1 van VtXlllll' 

voor de abdij van St. Bavel te Gent die de namcn hl·val 
' Dominus Bartelomeus Capelanus noster en domln11.1 

Henricus presbiter de V orne'. 
september 1283: Ben akte waarbij Bartclomeus papc le Rieghe (RIIJ:W.l') en 

kapelaan van de Heer van Voornc ecn hofstad schl!n~l ·• 
Blijft hier nog de keus tusseo een kapel op het hof te Oostvoornc of up l1.11 
to Maarland; een akte ujt 1277 geeft die plaats duidclijker a.an. In de unt 
vangsten ten behoeve van cen krllistocht scbrijft men dan ondcr hcl hourll 
Registrum Decanatus de Somerlant 'Ostvorne 16 schellingen ho/lall(/\" " P1'1 

sona nichil', d.w.z. dat terwijl de pastoor le Oostvoorne nicls bctaaldt! er to~h 
cen bed rag van J 6 scbeUingen hollands van de kapelaan aldaar binncnk w:uu 
Men beschikte er dus over een kapel op het hof. Zekerheid hierovcr gcd t d~· 
vermelding van twee kapelrieen door Heer Gerard van Voornc ( 1304 1.31/} 
in de kapel te Oostvoome gefundeerd uit de opbrengst van Mannekcns llll'l' l 
in Vechoek, gelegen tussen BrieUe en Zwartewaal. 
l n april 1349 sticht Vrouwe Macbteld van Voorne in deze kapcl c~..:n kupilld 
met acht kanunniken. Uit de stichtingsakte 4 blijkt dat de kapcl ten lijd~ v:111 
dez.e stichting in bet bezit is van 6 kapelrieen gefundeerd voor het ticlchdl 
van de voorouders en de echtgenoot van Vrouwe Macbteld. De stichtcrcs 
vocgt nu de inkomsten van deze zes kapelrieen samen en deelt dczc in acht 
gelijke delen. Tevens doet zij aan het kapittel de volgendc schcnkiugcn· 
1 e De parocbiekerk van Oostvoorne met al haur bez.ittingen. 
2c De helft van het gors de Rugcndijk. 

1 Origineel in het bis.o;choppelijl.. nr~;hicr k (ocnl, {tcdrul..t in het oorkondenbocl.. llnllaml 
Zeeland deel 3, no. 178. 

• Afschrift Rijksa.rchief Utrecht , llihlmlh<.:l'k ll.llld..Chnrtcn, invcntari-; no. 354, folio 17v, 
• l .eenkamer Holland, inv-:nhu•~ 1111 11 
• Archief re kcnknmer tlc• tlnn11:111r11, 1 \\.n·.l~ l'<"hl\1.•' a•giMcr actc no. 7. folio 7 l!v. 
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Jc Dric hont land 111 hl 1 Nll'lfwlaud over den Uric!. 
4e Manncl.cn-. lllll 1 111 \ n hol J.. . 
Se Ecn gcdccllc VIIJ h1111l 111 \ l~hod:. 
6e llct ractl.tnil 111 \ uhm.:l. 
De ecr-.tc ddcn '.ut dll l..tplttcl , hecr Jan de Ridder, blij(t tijdens zijn !even 
in het bcttt van tijn in~nm~tcn zoals ruj die ten tijde van de stichting reeds 
had, nl. ·~r l'tmc rmtllll!mlen, t land en Bollaertsdijc dat daer roe belwert' be
nevcns drac prclx:ndcn te Brielle. Na zijn dood zullen deze opbrengsten be
stemd lijn voor de nieuwc, door de kanunniken uit hun midden te kiezen, 

de ken. 

De bezittingen in Vechoek vormen een zeer kwetsbaar gedeelte van de in
komsten van het kapittel. Vechoek is namelijk in de jaren rond 1400 mcer
malen door stornwloeden getroffen. 
ln 1375/76 kcert men aan de kanunniken eeo bedrag van 9 groten per ge
met uit om hun vrij land, groot 88 gemeten. aldaar te bedijken. ln totaal is 
daarmede een bedrag van 23 pond 71 schellingen gemoeid G. 

In 1423/24 is de schade door overstroming in deze of vorige jarcn (St. Eli
zabethsvloed?) zo groot, dat de boeren weigeren om de dijkcn tc hcrstellen. 
De Hoge Raad gecft dan aan de kanunniken te Oostvoorne opdracht om tot 
herstel over te gaan 'dot si den dijck aennemen ende dien dijcken soude soet 
die landluden niet aemremen en woude' o. 

H et gon. de Rugendijk vormt ecn deel van de latere polder Oudenhoorn, in 
1356 door heer Aoris van Borselen bedijkt. De renten die het kapittel uit di t 
gors ontvangt worden zeven jaar later (1363) bij verdrag met heer Floris om
gezct in 73 1/ , gemet land aldaar, dat het kapittel ten vrijeigen krijgt 7• Uit de 
rckcning over de jaren 1373175 blijkt dat Vrouwe Machteld tijdens haar !e
ven 4!n gcmet land in de Oudenboom van de deken van het kapittel heeft 
teruggekochtll. 
In 1483/ 85 verzockcn de kanunniken om in 8 gcmeten van hun bezit aan 
vrijc vroonlandcn le mogcn mocren; een verzoek dal men bun in 1485/86 
tocstaat, mits zij ecn bedrag van 8 ponden groot vlaems ineens betalen. on
geacht of de turf al of nict gestoken zal warden o. 
Een aanvulling op de bezittingen in Oudenhoorn krijgt het kapittel in 1473, 

• l{cl..cning no. 1359. 
• Rckcning no. 131!3. 
' Archid vnn Jc Na\,au-.c Oomcinraad: Stul..ken beueffcnde de rechtcn en gocdercn van 

11rav1n Ann.1 vun Burcn, anvcntnri!> no. 1!36, rcgcst no. 313. 
Rcl..cnin!! no. 13511. 

• Rd.cntnl! no 14U'i. folio 17v. rcl.cnang no. 1406. folio 18v. 

I 

1/t•llmi.l Ovalmrg in 11124. 

wanncer jonker Ghijsbrecht van Nijcnrodc en jonl. vrouwc Alienorn van Hut 
-.clcn volgen'\ tcstamcntairc bcschikking van hccr Frank van Oor-.ckn l'l:ll 

rente van 2 pond per jaar gevcn uit de opbrengst van het wcdl!rgor., (\Wtt 

gors). Hiervoor 1al het ecnmaal per jaar ccn dh!n~l in de J.:~pcl houdl:ll Vlllll 
de ziel van hcer Frank en tevcns cen uitdeling houdcn aan de armcn 111 

Ook andcre inkomsten komen voor. In 1431 schcnkcn Pictcr Janv ut M.1 
nken Beijcndr. land aan het kloostcr van Rugge. belast met t.'Cn rente v.m 11\ 
~chcllingcn per jaar ten behocvc van de dcken van Oo~tvoome en :! pn111l h'll 

bl:hoevc van de kanunnikcn 11 . 
Landcn toebehorcndc aan het kapittcl owordcn tcvcns gcnocmd in '>tlllllllll'l' 

bclendingcn o.a. te Oude Rugg (1413} 12, Oud Rockangc (1400) 11 en '-.IIIJJW 

( 1420) u. 
Wannecr Vrouwc Machtcld in I 349 de stichtingsaktc van het kaptttd l.t.tl 
np~lcllen, wordcn er verschillende leefregels en bepalingcn in orrcllllll\~11. 
\\aaruit blijkt dat haar de vccl voorkomende misstanden wel bckcnd 111n 
l)c kanunnikcn zullen elk jaar op St. Jan ccn 'cameraer' uit httn mttkktt 
1. 1czcn ,die uil de door hem bchccrdc inkomsten 96 pondcn mocl :tft(ltHicn·ll, 

'" Ah noot 7, rcgc~l no. I 123 . 
" A. A . Arl.enhout, 'Rronncn tnl ~~~ l'c,dllrll~nts v.rn hl'l tc~ulu:reoldoo-tcr van~~ I " ''' 

hcth tc Ruggc hij Hncllc', rn 'On. ~'""P I.•~ hi f%\ hl1 291 
" Ah noot 11. hit 2KI 
•• Ah noot 11, hl1 2M 
" AI\ nool 11. l'>lt ?X:' 



waaruit hij davt•IIJ~-. .Lw dkl· l'l'l·~tdqkc ccn prc~c.:nticgcld moct bctalcn voor 
het bijwoncn van ~k tltlll,kll 111 de kapel, l!ll wcl aan icdcr per dag vijf pcn
ningcn. Wic ntl'l , ul ntl't 11p ttjd , aanwc7ig is, vcrbcurt ccn dccl van <.lit be
drag. Van dell· hm·tl..' kl'tllt tic hclft aan de kanunnikcn en de andcrc hclft 
dient tot ondcrhuutl van de urnamcntcn. Als andcre strafbare feitcn worden 
o.a. genocmd het tijdcn~ de dienst ontijdig verlatcn van de kape1, het praten, 
rocpcn of lachcn tijdcns de mis, enz. Daarentegen heeft iedere kanunnik recht 
op zcs wcken vrij van dienst met behoud van inkomstcn: 'mach hebben buy
ten den jaer zes weecken vrij sonder eenich verlies zijner presencie'. 

Het onderhoud van de kapc1 en de kosten voor de kerkdienstcn komcn voor 
rekening van de hercn en vrouwen van Voorne. Vanaf de oudste bewaard 
gebleven rckening over het jaar 1373, tot 1572 komen er elk jaar posten 
voor die hierop betrekking hebben. 

Voor verlichting gebruikt men traan en olie die uit Brielle en Dordrecht war
den aangevoerd. 'item gegheven in die weke doer sinte Marten dach in quam 
van XXI stoep traens e/c stoep x groten maect V/1 pond hollands';'item vcm 
desen traen te Voerne te dragen XII d.' •s; 'item van een tonneken daert in 
ghedaen was mit andren o11costen X schellingen'. 
Men gebruikt het voor de lampen die in de kapel branden. 'Item gegheven 
van niewen /ampeken in die cape/le V schel/ingen Ill denier' tG. 

De altaarkaarsen voor gewone of speciale diensten worden vanuit Brielle 
aangevoerd. 'Item gegheven ter selver tijt van XXXV lb waste vermaken tot 
outaer kersen t pont Ill denier maect IX schellingen'; 'item gegheven van 
I waghen die desen karsen wech ende weder voerde /I// schellingen' 11. 

Jaar1ijks gaat men hiervoor vele keren naar Brielle. 'Item van a/le desen vor
screven wasse te draghen van de Brielle te Oestvorne tot XI tiden elken ganc 
VIII denier maect VI schellingen Ill denier' 18. 

Ook voor de spcciale diensten op kerkelijke feestdagen vinden wij de extra 
onkosten vermeld. 'Item gegheven Deric Maenken re Korsavonde van XVI 
pont was tot outerkaersen tot spinlichte ende tot tween kaersen liber gene
raJionus mede te singhen coste te samen Ill pond XIIII schellingen V III 
denier'; 'item gegheven Deric op die selven tijt (Paessche) van XV pont was 
tot een paesch/..aerse ende tot twe tortisen t pont 1111 schellingen VIII denier 
maect Ill pond X schellingen' tD. 

" Rel.cning no. 1358. 
•• Rckcning no. t160. 
" Rckcning no. 11 ~8 . 
" Rckcmnc no t360. 
•• Rcl.cning no. 1360. 

Anderc postt'n hctrclfcn WIJll , hwud ~:n wicmok. 'Item C omtlll 11 1/lrm ' ' "' 
wh•rot•c die si in dit• caprl/c glldwHdtt ltt•hben Ill/ schellmt•t•n I Ill (/mu 1 

\<>ms vat men dczc uitgavcn in ccn po~l sa men zoals in I 17' \: I Ill ll'""' 
XV I se. 11 d. :!n. 

Spccialc inkomstcn komcn ook voor, bijvoorbecld wannccr de vruuY.1' ''"' 
Voornc in 1352 vijftig schildcn gccft, waarvoor de kanunnikcn .dch vc1plt~.:h 
t..:n 2 mcmoricn te docn 'ten tijde toe dot men o1·er <.ee 1•oere' !t. 
Maar ook andcre giflen 7ijn wclkom. Zo hecft de pachtcr van de dutlll'll tl' 
Oostvoome, van het Windgat tot de Heynclijck, de verplichting elk jaar J)()\'l'll 
de pachtsom met Pinkstcren, SL. Maarten, Kerstmis, Nicuwjaarsdag. dcrtil'll 
dach en vastenavond aan de dckcn vier konijnen. clke kanunnik 2 koniJilCil 
en de kostcr l konijn te levcrcn :!:!. 

I fel blijkt mogelijk uit de rekcningcn cen (niel volledige) lijst van dckcn' v,lll 

het kapittel op le stellen. 
1349: Hecr Jan de Ridder 
1378: Hecr Willem van der Steghe 
1427: HecrGhibcJansz 

1438- I 4 70: H eer J acob uyl Borselen 
15 19- 15 35: Hcer Gerbrand Si mons 

1541: Heer Picter Hcindricksz. 
1543-1551: Heer Willem van Bronchorst 
1569-1571: H eer Zegher van den Braecken 

H ccr Leon de Gorges 

Van deze dekens komt de persoon van Meester Jacob uyt Borsclcn hd dui 
delijkst naar voren. Wannccr men de geschriften uit die lijd doomccml hltjkt 
weldra dat hij behalvc deken van het kapittel tevens ecn belangrij~c pl'Nl(ll1 
in dienst van de hecr Van Voorne is geweest. 'Betaelt de deken \'an Ot•lt• 
\'Oorne van een reyse die hij l>ij bevele van mijnen heer gedaen lu.'t'/1 1 till 

Oestvoorne te Utrecht op te rechtdach jegens Ghysbrecht l'llll der llal'f . IWII 

uyt Xll dagen' 2a. 
In de jaren 1468- 1469 is hij zelfs rentmeester generaal van Voornc. 
Mccster Jacob Jacobc;z uyl Borselcn hecft eigen huispersonccl , want er ,., 
sprakc van zijn knecht Daniel en zijn joncwijf (dienstbodc). Te Oostvomm· 
hccft hij ook bezittingen. Waarschijnlijk ornstrecks de jarcn 1455 / 56 gaat 
t.ijn boerderij aldaar met allcs wat er in is in vlammen op. D e oomwk lirt 
in het in brand vlicgcn vnn de vuurbo\.'1 ( vuurtoren). Tn de stadsrckcnin1• 

" Rckening no. 1361 . 
1 Vnn Alkcm::We en Van dcr Sd•~·ll1np llt••,du 'IVIn~· van de slad Brielle en de lan<tc V11n 

Voome. declt, hiT. 36~ . 
s Rckcning no. 1441!, fohn ~2 . 

Rekening no 5~79 . 



~an a_. idle over dr ''"'" 11 I I c;-, 'I (I I\ \pral.c van lllllll'll<lkll, die pchnlll.l IIJil 

/m cite CC/fll' af,,,, rill' lt't/ltontlt II'CI\' en 1cts vcrdcr 111 dc;clf<.lc rckcn•nl:!: 
Item gt•glu•1't'll dt, 1 tnho,•ft n l 'tlll X IIII cla~lten die .:J; lW /wmi'i.le l'tl'rdt•n 

alsoe d it• ca1w , u ""', ll'fll • ~ • 
Gc;icn het fcil, d;ll de run<.lering van de vuurboet te Oostvoornc in 1964 ge
vonden ''· nl aan de /wartelaan (Kaapweg). moet dczc boerdcrij daar in de 
nabtjhctd !'C.,Iaan hcbbcn. 

Hecr Jacob bcgint een proccs tegcn de stad Brielle. aJs eigcnaar van de kaap. 
om schadevcrgoeding te verkrijgen. In dit proces vinden wij ccn b>!vestiging 
van het door de hcer C. Hock uitgesproken vermoeden, dat de stad Briclle 
deze kaap van de hcilige geest bad overgenomen. want de regering van de 
stad schrijft 'dat zij de erl'e doer de houten cape nu op staet gecocht hebben 
jeghen de helighen gheest tot den ghemene oirbaer en de profyte \'On de ghe
meene lande \'Oil flolltmt ende Zee/ant' :?5. 

Daarom doct Brielle dan ook alle moeite om van de verantwoordelijkheid af 
te komen. Er trekken speciale afgevaardigden, nl. burgemcestcr Willem 
Hugez en Michicl Talcghecr naar Den Haag om advies, omdat 'die deken der 
stede angesproken ltadde'. Michicl reist nog naar Wijc en Scevenynge om 
"t recht le weten I'On de vierboeten die daer verbornt waeren'. Ook Vlaar
dingen , Schiedam. Rottcrclan1 en Dordrecht worden bezocht om na tc gaan 
of er aanleiding is de vordcring van 17 pond niet te betalcn 20. Wannecr het 
proccs jaren slepende bJijft, grijpt heer Frank van Borselen als hecr van 
Voorne in ten gunste van de deken en veroordeclt de stad tot bctaling van het 
bedrag. Ook dan blijft Brielle weigeren. totdat de hecr met hardc maatrege
len dreigL Het is dan inmiddels 1465 geworden 21. 

Het is in datzelfcle jaar, dat meester Jacob uyt Borselen geld lecnt met als 
onderpand zijn huis gelegen naast het hof te Oostvoome. Mogclijk is dit de 
herbouw van de vorengcnoernde boerderij. Tevens is het zeer waarschijnlijk, 
dat dit huis identiek is met het tegenwoordige gebouw 'Overburg' te Oost
voorne. Overburg en de teruggevonden fundamenten van de vuurboet liggen 
~icht bij clkaar. terwijl de overlevering zegt, dat de bewoning van Overburg 
m verband stood met het kapittel. Op de achterkant van ccn tekening ge
maakt in 1824 staat o.a. geschreven: 'schetstekening van een oud vervallen 
huys voorheen bel10ord lzebbende tot de burgl van Oostvoorne'. 'Dit /wys 
Jansch bewoond door eene van Marion moet voorheen behoord hebben 1~1 
een Roomsch Geestelijf.. stilt of Klooster naderhand door Kammniken be
woond' 28. 

"' Tesaurier rekening Briclle 1455/56, folio 22, Gemeentearchicf Briclle. 
• leenkamcr Holland. inventnris no. 96, folio 23. 
"' Tcsnuricr rekcning Briellc 146 1/ 62, folio 28v. 
" Lcenkamer H olland. no. 96, folio 46v. 
.. Tckening door kapitein ingcnicur P. S. A. Le Fevre de Montigny d.d. 1824, in het heti t 

van de familic Van Jloey Smith tc OO'itvoorne. 

• t6 

I let kanhuitcr J..lomtc1 h111k11 I kilt ~111111 111 het bctit van dt"/1 le Jl•1t h1• ~ 
or het hul\ Cll dlt maa~l hd lllll!'Ch)J.. lot I (l(l() de versch1llt.:lld\ l'lftlllll 

van te gcvcll' 
I •65 24 dcccmbcr Mcc'>tcr Jau)h Jacopv. uit Borselcn pru.:,l\'1 H:: t ~' '"I" 
.tan mcc'>ttr Jan Standacn ecn jaar rente van 3''2 lb. holland~ vc11d~ctd "ll 
tijn hui ... in het dorp Oo.,tvoornc voor het hof van Voornc, heh!nd 1~· 11 ""l" 
~lt:n: het hui!> daar hccr Hugo Dnncz plach tc wonen. ten lUidcn: de l.:l.'c• 
\\CCk :?9, 

1506 - 3 septemher Cornclia Picter~dr. ovcrleden hu)svrouw van tnl'l'!.ll' l 

Lambrccht Jacopsz doctor in de medicijnen heeft bij testament o.a . i'C!•cvcn 
o.tan haar necf broedcr Jacop Cornelisz van den Bryele. Karthuitcr hu)'ll'n 
Dclft een rente van 3 pond J 0 schcllingcn verzekercl op hcer Pietc• s hui' tc 
Oostvoome nu toebehorcnde de heer Cruyningcn :to. 
(ln het register van de IOe penning over het jaar 1543 slant de heel van 
C'runinghen nog als eigenaar van 'ltusinglte boomgaert ende hus (bo-;)' g~·· 
1\0Cmd SI.) 
J 562 Heer Pieter van Nicuwevecn bctaa lt boven genoemde rente ... wundl• 
op het huis te Oostvoorne gekomcn van de heer van Cruyninghcn. 
1570 Barthout Ariensz van Cranenbrouck betaalt deze rente. 
1574 Barthoudt Adriansz. tot Oostvoorne betaaJt het convent van de <'a• 
thuysers buyten Dclft de jaerlicx rente van 2 pnd J 2 sch. 6 d. vcrt.ckc1d op 
ecn huis en ervc te Oostvoome eertijts toebehorende de hcer von Ctuinin 
gen 32• 

I 580 A Is vorcn 3!1. 

1600 Gabriel van Bcrchcm JoachemsL bctaelt cen rente van 2 pond 11. 
sch. 6 denier verzekert op ccn huis te Oostvoorne eertijts toebchorcndc d~· 

hcer van Cruningen 31. 

Jonchecr Gabriel van Bcrchem is in deze jarcn tevens pachtcr van ccn de~ I 
\an de grafelijkheiclscluincn, in het jaar 1624 omschreven als 'tit• tlton ,., ,,.u 
rande tot Oosrvoome streckende van 1 corte dycxken 1•an de lterr wm ( "'' 
niR!ten duynetltot de Kyffduynen entle het Berckenrijs' 35. Uit de aktc hllrkt. 
dat hij dit gebiecl in 162 1 opnieuw voor 6 jaren in pacht geJ..regcn hcdt. ua 
het als 'oude getrouwe die11aer' reeds 28 jaar te hebben gebruikt 36. 
In 1627 gaat dezc pachl over op Bernardijn Ormea 37. Deze is van italiaun.,~· 

.. De Dclfbe SlatenJ..loO'itcr~: St. Bartholomeus in Jeruzalcm, invenlaris no. 3, ftlliu 72v, 
Algemecn RiJI.sarchief, Den Hang.. 

.. A Is noot 29, invcntari~ no. 99, rcgc~l n(l. 304. 
'' Slalcn van Holland v66r 1572, no. 127, Alpo:mccn RijJ..-;archief, Den Haag. 
• Arehief van de Rc kcnkamer ter Audit1c 1111 47"l7, Al1~emecn Rijl..~an:hief. Den l lrHig. 
• Ab noot no. 32, no. 472K, folio 212 
• AI~ noot no. 32, no. 4729, roll() 1112.v. 
.. Rcl..cning no I 522. folio "l ~llv 

l!e<;turcn Domcrncn Hl\ .. '111.111 1111 ~·~ . 1111 I hh, lnlhl 7 ~ v 7~v . 
Rekcninv no I ~2X, fnlin2t.2v • 
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afkomsL en ecn ltxlll '''" s~·•p•o Ormca en Adrk1na Curnclisdr. Bcrnardijn 
hcefl behalve dric hw\.•~ on!. cell Luslcr J acomina, gchuwd met Thomas 
Clotterbooke 811. llt.·t 1s hun mon Cuspar Clouerbooke, die in het veldboek 
van Oostvoornc aanvangcnuc 1640, als cerste eigcnaar van het buis liggende 
op het pcrcecl Gccsl no. 4 (Overburg) wordt gcnocmd. 
De overnamc van de pacht door Ormea en de familieverhouding tussen Or
mea en Cloucrbooke versterken het vermoeden dat de gegevens over bet huis 
van meester Jacob uyt Borselen en het huis Overburg hetzelfde gebouw be
treffen. 
Het veldboek gceft de volgende eigenaren voor Overburg: 
Caspar Clotterbooke 
Willem Clotterbooke 
Johan Thedingb Berchoul 
Engel Dircksc van der Ban 
Huig Cornelis Quak 
Comells Ruygrok en Pieter Hock 
Isaac Brouwer (verkoop febr. 1736) 
Van der Hoeve en Jan van Eck 
Frans Jobsz. Decker 
Philip Pieterse Dekker 
Willem Huige Quak 
Clotterbooke (waarschljnlljk WiJJem) heeft Overburg Diet zelf bewoond, maar 
er een buisbewaarder ingezet, genaamd Pieter Janse Bruynswyck. In het 
quohier van het familiegeld van Oostvoorne S9 d.d. 8 januari 1674 scbrijft 
men: 'Op de wooningh var1 heer Clotterbooke Pie/er Janse Bruynswyck doet 
bottwneringhe met sijn vrou ende een kint, een meysje von armen'. 
Pieter is in 1686 te Oostvoorne overleden en op 9 april aldaar begraveo 40. 

Tijdens zijn !even vinden wij in het quohler van het haardstedengeld (een be
lasting op het aanta1 stookplaatsen) van 1667 een verandering aan het inte
rieur van Overburg genoteerd. 
In dat jaar wordt er namelijk een bedrag van 6 pond terugbetaald, omdat 
'van het huys van lteer Cleuterboke daer 2 haersteden ende den oven afge
broken is, dat hij niet en wil beta/en' 4t. 

Cleutcrboke was blijkbaar eeo zuinig man. 

De inrichting van de kapel 

Reeds in de oudste rekeningen rood 1373 komen berstelposten van de kapel 
voor die aantonen, dat het gebouw al v66r 1373 met leien gedekt en waar-

•• I. G. Frederiks, 'Ormea'. in het Algemeen Nederlandsch Familieblad, 1892, blz. 109. 
• Gem. Archief Oostvoome, no. 135. 
"' Gem. Archief Ooslvoome, no. 70. 
' ' Gem. Archief Oo<.tvoomc, no. 135. 

sciHJnhjl van ~teen wm.. Om-.ltcck.s die lijd is het bouwvalhg, /lltl.tt 1111 11 111 

1375/ 76 ccn gcdccltc rno.;t sluttcn met 1wee 'noerdse hout' Nud.11 • • 111 

1194/ 95 ccn sacristic is aangcbouwd, als bewaarplaats van dt.: nlHfiiHII, 

waarvan de bouwkosten ea. 27 pond bedragen 42, stort in 1397 ; 9g IIJUC II~ 

l~cn storm ecn gcdeelLe van het koor in. Vermoedelijk beeft men tocn reeds 
het plan gehad aan het verzoek van de kanunniken om een groter koor tcgc
rnocl te komen, daar men de schade voorlopig met bout herstelt en met riet 
dckt. Ook de rest van het dak beeft grote schade opgelopen 'want si a/ ont
tlect was van de grote winde'. Voor deze reparatie gebruilct de metselaar 
lcien 43• 

De kosten van het nieuwe koor vinden wij terug in de rekeningen over c.h! 
jarcn 1401/ 1402 en 1402/ 1403. Hiervoor worden 12.000 stenen en 49 hoed 
kalk gcbruikt. Het metselwerk oeemt 76 dagen in beslag en kost J 50 ponu. 
Gczien dit bedrag moet het een ruim koor geweest zijn 44• 

In 1467/ 68 is bet interieur van de kapel nog in redelijke staat, want wannccr 
men herstellingen laat doen aan bet dak en de goteo scbrijft men er in de re
kcning bij 'om te verhoeden dat die altaren ornamenten gordinen en andt•rs 
daer an ende op wesen niet verderflic werden en souden' 45. 

Maar storm, regen en vorst veroorzaken in de loop der jaren berhaaldclijk 
grote schade en uit alles blijkt dat er meestal onvoldoende gereparccrd is. 
De gevolgen blijven dan ook niet uit In 1528 scbrijft men dat het dak gc 
heel vergaan is en 'het meer dan tijd is geheel van nieuw verdect te weest'n' 111 • 

In 1531 lekt bet aan alle kanten eo de gebele inventaris verkeert in slcchtc 
tocstaod. In de sacristie zijn de baoken , voetbanken, kisten en laden gehed 
vergaao, zodat men ze in dat jaar vemieuwt. Tevens brengt men een nicuw 
dak en nieuwe goten aao H. 

Omstrecks J 539 is de kapel weer in goede staat. De muren zijn van binncn 
opnieuw gewit, de vloer is voorzien van witte plavuizen. Het hoofdallaar, gc· 
wijd aan St. Pancras. en de beide zijaltaren buiten het koor zijn van nicuwc 
rode kleden en gordijnen voorzien, afgezet met franje. Achter het hoogaltaar 
is cen rond raam en in het westeinde van de kerk een raam van 80 voctcn 
wit glas met een gebrandscbilderd gedeelte waarin 's keizers wapenen en 
dives zijn aangebracbt. Aan de kerk grenst de wooing van de kostcr ' dl' 
duse, met stroo en zoden gedekt en voorzien van een bedstede'. In 1467 
wordt de koster van de kapel benoemd tot pastoor van de dorpskerk. Tn dat 
jaar geeft heer Frank van Borselen op 13 december een bedrag van vic1 
nieuwe guldens aan heer Pieter Janssone 'cosier van der capelle 't Oostvour-

•• Rekeni ng no. 1371. 
'"' Rckening no. 1375. 
.. Re kening no. 1378, 1379. 
• Rekening no. 559 1. 
.. Rekcning no 1437, foliC) 74. 
" Rckcning no. 14'\9, ruho llhv 1111, 



Hl'tlwis Overburg omslreeks 1900. 

11 1'1 l111h Ow•rlmrg nm rtreel. f 1900. 
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Ill' , du• ·'I" t 'c' l ,,,. tll/\\1' \flllc f.. ' t ( Jtl\11 tttllllt' i11 clt• flrOI'hic~t't• J,, ' 

Vanaf I:, I Cl i' l'l 'Jli'Oikl' Vllll dl' '>rhool . die waarlochijnlqk 111 do I •111111 v '" 
d,'/l' 1-.o<.tl'I,\\OIIinr gl'/cll'ht mc•d \\Oilkn. lJit archief.,tul-.1-.l'll ltlqll • , '" .J, 

I (lt' ccuw VC I h:111tl ll' hc'>taan tw • .,cn hd amhl va n 1-.o!.tcr l'll 'l hP~tlllli, to 1 
Ook tic sdmol i.., met •.tron gcdd-t. 

l 11/'ll't'r/.. 

Rccdl> in 1373 i., er cen klok op het hof tc Oostvoornc. want men 1-.Popl d.111 
\nor 57 schcllingen 'con/en en reepen toten uurclocf..e'. Bdunwijk 1' ool-. d1 

11:kcning. over de jaren 1397/ 98. wannccr men tc Utrecht Cl'll nil'IIWl' 'n111 
dockc' koopt met ecn gcwicht van 254 pond voor 38 pond 2 ... chdllu}'l'll 
Onk de kosten van het vcrvo;:r zijn vermcld. 'V erteert om tlc:t• d111 f..t· ,,,., 

d"t si coste te V ome te l>renghen 5 pond, 11 scflellingen' 11l. 

Waarschijnlijk was de7e klok in die tijd reeds in de kapcl aan~chlm·hl Mc·l 
;ckerhcid wctcn wij dat vanaf 1525. De rcparalierckcningl' ll nm' IIH' II v1·i 

schillcndc ondcrdclen un bijzondcrhcden. De licht gcvcrfllc IHlllll' ll wq11'1 
plaal is voorzicn van ~!en wijzer. Een ham er met ecn veer ~owcft op tk kIn I. 
de 'voorslach' aan, terwijl men voor het gewonc luidcn de klepd nwt ~~~·~!..~· 

louw gebruikt. Vooral in de jarcn 1520- 1570 blijkt hcl uurwc1k in -.In hh 
~laat te zijn, zodat men er in 1564 in wanhoop bij schrijfl dal hl'l 'allt'lttt' 

Hille stonl'. 

Naast de kapel staat ook de loge of loods waarin men de hu f. 1h- lu1111111 
kandclaars en ander gerec<.bchap opbergl. I let hui..,(jc) j, rul'l palllll'll !'l'ch ~ 1 
Ook hicr is het verval zo groot, dat in 1549 de houlcn kap in..,IIH 1 
I en bclangrijk bijgcbouw is de tegen de 1-.apcl :lanp.chouwde \:it' I !'till' l llll•ll 
hcvindcn zich de kisten en laden waarin de kcrl..!.challcn en llll't!'l'\\adl'll \\Ill 
tkn opgcborgen. Er is een haard. 70dat er ge~tookt kan wor(kn 

l>at er in de kapcl kostbarc voorwerpen en klcding. ... tul..kcn a:uml'll).' "'"'" 
wctcn wij aan de hand van twec inventarissen uil de jarcn 15 I I l'll I ~<• \ 111 

In de loop van de 14c en 15e eeuw hecfl het kapittcl vcr:-.chilll'lltk 'l'hc 11 
~ingcn onlvangcn in de vorm van misgewadcn en goudcn en lllWtl'll Vlllll 
wcrpen die de relcquien bevatten. zodat men a an het hl'!-'in v:111 1k I (ll' 1'1'11\\ 

twer cen kcrkschat kan spreken. De inwntaris van 15 11 !'1:d 1 ,k,·hl ' l'l'll 
np~nmming van het annwczigc !'OIIll l'll lilvt·r. h'l wijl dit• v:m I 'I (I\ 1'1'11 1111 

vocrigc bcschrijving van lk vclllllla:cnl-.ll' ~~~~~ ~ l' ll l11·va1 ll1r1dnc11 ~1111111 11 

' • l{d,cning no. 5~1) I 
' Rd.cning no. I 'l7~ . 

~ Rckcnkamcr. ch:111\'1' 1111'1 '11\ '""' 1.11 c " tllod 1 111 •I• N• tl•lltoo•l •I" I 1111 '"""' c, 
1;1ar~:ang I~RI. h\1 ,,., "'"'' \ I\ I I "'""" I '• I •" 11, "j, "'. llo1do •t•" """ '\ l .. fi," 
HIOr dt'l!l'" hll'lil'll" ,,ill \HI l•1 duooo 11 o 11 I• 141 I'll I I I 111,1,.,, I •wut 



wtj nu\ cc11 vool'.tl'llttll' '·" ' thH' l,o, th:wrhl·dcn utah·u. l k hdnnr rijl-stc da
tcert waar:-.<.:hijllllfl- lllll' ttll '"' l·k Ct.!II W en bc'>taat uit ccn 1ilvcrcn kruis 
waarin ecn \tu\... '.111 lh'l hl· tltl'~· 1- rui:-. be.,loten i!'t. ~laantlc or ccn door vier 
verguldc lccU\h'll 1•nh .tr~·n tilvcrcn voct. Op dczc voct slant tcvcns ccn 
' rondedr..cn' dat l'l'll 1-tttt\jc hcvat gcmaar..t van het l..ruis van St. Andries. 
Oat dc;rc r..o,thaat hcdcn het cigcndom warcn van de hercn van Voorne blijkt 
uit de mcdcdcling, dat vrouwc Jacoba van het bovengcnocmde hout van het 
heilig kruis drie stukjes ter lengte van ecn vinger hecft laten afncmen en door 
goud hecft laten vcrvangen. Heer Frank van Borseleo laat door de goudsmid 
Heinric van Groesbeke in 1437/ 38 een crusifix maken, waarin een stukje 
van het heilig kruis gezet is. Ook dit stukje za1 waarschijnlijk van het boven
genoemde kruis afkomstig zijn 49:.. 

Verder is er een zilveren vergulde monstrans waar men tijdens de processie 
het heilig sacrament in ronddraagt. De monstrans wordt vastgehouden door 
twee engelen met aan hun voeten de wapens van Luxemburg en Voome. 
Tussen deze engelcn een beeld van onze ljeve Vrouwe staande op een voet
stuk, waarop de 12 apostclen zijn afgebeeld. Dit kunstwerk zal afk:omstig zijn 
van Elisabeth von Gorlitz, sedert 1425 weduwe van J an van Beieren, gczien 
de wapens waarbij dat van Beieren ontbreekt. Zij wordt in 1433 als vrouwe 
van Voorne opgcvolgd door Jacoba van Beieren. 
In I 546 wordt het door de goudsmid An ton is Jacops te BrieUe hersteld, om
dat de voeL gebrokcn is Go. ' V and at hij de monstrancie van 1 waerdig heilige 
sacrement van de cape/le, die de voet gebroken was, den zilvere11 voet ver
maect ende versien daert van doene was ende oick van nyeux vergult. Ende 
twaelff ingelsche zi/veres daer toe verwrocht, daeraff hem bij denselven rent
nteester in presentie ••an de deecken betaelt es d somme van 4 pond 10 sche
/ingen'. 
Een derde voorwerp is een kristallen met zilver beslagen ' rondeelken' met 
een doorn uit de kroon van Christus vastgehouden door twee vergulde enge
lcn. Hicraan hangt tcvcns een buideltje. waarin een gouden kruisje met een 
:-.tukje van het heilig kruis. 
Van dit laatstc kruisjc zegt men, dat de 'heren van V oorne met een root zij
den toirdeken 0111 haeren lwls plaeghen te draeghen'. 
Verdcr zijn er zilvercn kandelaars uit de tijd van vrouwe Machteld, een zil
vcrcn wicrook vnt cnz. 
De invcntaris van I 5 11 bcvat cen belangrijke lijst van op dat moment aan
wc7igc misgcwadcn, in tcgenstelling tot die van 1563, waarin slechts enkelc 
stukken worden gcnocmd. Waarschijnlijk is een groat gcdeelte als versleten 
afgedankt. De oudste lijst bcvat nog kleding uit de 14e eeuw voorzicn van het 
wapcn van Voornc. 

••n Rckcnl.amcr no. 5576: 
.,, Rcl.cnmg rw. 145 t. folio I 00. 

Z egel va11 het kapillel 
1!{11/ Sint Pancras, 

1363 ••. 

Zegel van me('~ter Jacnh 
11it Dorssefen, dcl.r11 t'tlll 

Sint Pancras tl! Voir//(·, I I ~ I ' 

Maar ook uit de J Se ceuw warden gcwadcn genoemd o.a. ecn blauw I h i\H' 

kn casuffel met gulden blommen geborduurd, gcschonken door VromH' l.t 

C(lhn en een rode casuffel met toebehoren gcschonkcn door Heer Franr.. ... 111 

Oorselen. 
De de ken mr. J acob uyt Borselen hceft in zijn tijd cen rood scharlal..cn ca.,ul 
fcl geschonkcn met bloemen geborduurd. Van de dckcn mr. Lcon de Ci111 
1'\!'> is een wit damasten casuffcl met toebchorcn afkomstig. 
A ls schcnkster van twee misgewadcn komt ook vrouw Katrijn Corndi-.dt 
, an Cleyburch, weduwe van Frans Willemsz van Reimcrswale voor. 
t\1 deze kostbaarheden, die in de sacristie in kisten en koffers wonkn he 
waard, komcn op hoogtijdagen en tijdcns de processie ondcr de ogcn van de 
hcvolking. Men heeft er met vrome aandacht naar gckekcn, maar ool- n1ct 
hcl)l.uchtige ogcn. want in 1565 blijl.. t a lies gcstolcn te zijn. . 
In het handschrift van de pric~tcr Tacrling wMdt hicrvan mcltltng gcm:tak t. 
D.· rckcningen gcvcn nadL'r bij1nmk-r hcdcn hol" dc1c dicfstal hccft plaat:-vt• 
vondcn r.:~. 

>~ Archicr Vllll ~lt: N:"':""'' l>or111 1111'11 d,, I 11 Ill\ I lit. Ill ' 11!1 HIll. 
' Arch id van lk Ah1lt1 va11 l( tf"'""' I' 111\o 111.11 o "" \I 

Rcl.cnin!l nil. 1711 ' 



' l wt:l' hur!!t' l ' v:ttl l llullt lt .lllllll 'o c:tlkv l' ll l'tl'lt' l t\dtt:t t: llV Uad.ct ltd,

kcn gcwapc11d hq tt.ll ht 11.1.11 c ln.., l voorn~ Ctt ver'>chafft•n tich door het for

ccrcn van et'll H'tt\h' 11 1\'1'·'"1' 1111 de 1-.apcl. In de <.,:Jcri.., lic hrden ;.c de ki~
ten open l' ll 'Pill'lil-11 11d t hd.llk n met het goud, ;ihcr en tk rcliquil!i.!n naar 
Bricl le. '~a; tt ;c htttt h1111 olldt.:t ccn vlierboom bij de noordwestmuur van het 
St. C'athanncn / ll ' lcrhui ... hcgravcn. Het ligt in de bedoeling dit tc zijner tijd 
wecr \\ eg le halcn en te \'Crkopcn. Maar cd< in die tijd wcrdcn dicf'\tallcn 
achtcrhaald . l loe men de dicven op het spoor is gekomen, zal wcl onopge
lost blijvcn, maar op 11 september 1565 staan ze voor de vier chaar te 
Briellc. 
Beiden hebben ecn bekcntenis afgelegd 'buyten pijne ende banden van ijsere 
gedaen'. Ze drukken hun spijt uit over bet gcbeurde en verzoekcn ncderig 
om gratic. 
Beidcn warden vcroordecld tot een hoge boete en de kostcn van het geding. 
Vcrder zullcn ze cen hal[ uur lang met een strop om de hals tentoongesteld 
warden op het schavot le Brielle 'ten exemple van alle guaetdoender.s" om 
daarna vcrbanncn tc worden uit de stad Brielle en het land van Voornc. Dat 
is nog het minstc, want ze zijn tevcns naar de galijen verwczen. Franchois 
Gillessoen om er te roeicn de tijd van tachtig jaren en Pietcr Adriacnsz. voor 
de tijd van maar 'vijftich jaren'. 
l n de kapcl hccft men inmiddels de schade hersteld en maatregelen getroffen 
om herhaling tc voorkomcn. 'Betaelt A ert Jansz. des Koninklijken Majesteits 
lemmerman van een casin nueuw gemaect in de cappelle in de p/aetse doer 
de juwelen ende reliquien beroojt waren, daer anne hij verdient heejt /1 pond. 
Betaelt Jan Willemsz. des Koninklijke Majesteits smit van dat hij int voor
noemde casin gelevert hee/1 een ijscre tralie wegcnde hondertveertien pont 
tot XII d. het pont facit VII pond Ill/ schellingen. 
Betae/1 noch de selven Jan Wi/lems. van de kist te vermaecken daer de ju
weelen in ne laegen' G ' · 

Vall uit dczc diefstal reeds op te maken, dat de eerbied voor godsdienst en 
kcrk sterk is vcrmindcrd, ook de geestelijkheid komt haar verplichtingcn niet 
meer naar bchoren na. De kerkvisitatie van 1571 toont dit duidclijk aan nr,. 
Van regelmatige dicnsten in de kapel is geen sprake mecr, hoewcl de ont
vangstcn voor de le houden missen we! warden ge'ind. Er wonen nog maar 
lwcc kanunnikcn tc Oostvoornc, een derde is pastoor te Hccnvliet en de 
Dckcn hccft Briclle nls woonplaats gekozen uit vrees voor de geuzcn. Voor 
het zingen van de misscn hebben de twee overgeblevenen voor eigcn rcke
ning ccn paar lckebroeders gehuurd. Volgens de pastoor van de parochic
kcrl.. zijn de;.c cchter niet te verstaan. 

~· Rdcning no. 146!1, folio 108, no. 1469, folio 116. 
· F. A. I .. ridtlcr Van Rappard enS. Muller. Ver<;lagcn van Kcrkvi~itaticn in het hbdnm 

Utrecht 1111 de I (IC ec11w, hlz.. 307. 31 ~-320. Werkcn Histori~ch Cenoot,chap, no. 29. 

<; t 

V:tn c-:11 )'•ll'lk \ Ct\ I:IIHihnlldHt)' ' "''~·11 dorp~l-.ctl-. en 1-.:tpl·l ,., IIK' I' 111u 1 
mer. ittlc!-!clldl'l'l p:t\IOot t:n t...mulltllk~·n hc~chuldigcn elt..aar van ontucht ~·n 

dt onl-ct·~chap. 

\ an het ondcrhoud van de 1-.apel i'> wci nig mccr gcdaan, omdat naar de c.k 
h·n vcrt..laart, het 1-. apittcl loch ovcr~cplaat'>l zal worden. 
t),cr die overplaat~ing ~prce l..t men reeds in 1563, wannecr de dcl..cn Z.:.: 
••her van den 13raecl..cn hij de regering van de stad Briellc inrormecrt naat 
de vrijhcid van het (bier) accijns. Men zegt hem dat 'i/1(/ient /lij('T /(' ~lm•1 
la11t l')'el, dat alsdan die stede llemluijden gracie l'an e.xcllij11~ smulc tlot'll 

l'elijck den canonic/..e11 I' ll" de11 Brief gedaen wert G6, 

1 >c J..anunnikcn verzockcn uitcindelijk naar Haarlem verplaatst le wordl'll 
~~.. n vcrLo~k dat koning Philips 11 op 15 december 1563 inwilligt. Ui"~ell11p 
(iodfricd van Micrlo bcslist cchtcr dat de kanunniken van Gccrvlict n:u11 
ll aarlem zullcn komcn. Voor Oostvoorne komt er gcen verandering. Na dl· 
\Crovcring van Bricllc in 1572 door de geuzen verdwijnt de kapcl ui1 tk tl' 
t..cningcn. Over het kapittel tc Oostvoorne spreekt men niet mcc r. V~r-.d11l 
kndc-gecstelijkcn op Voornc gaan over tot de nieuwe leer, tcrwijl :-.~ 11111111)'1' 

mt..ornsten van het kapittel als ccn erfclijk leen wordcn uitgcgev~.:n. Zmlocn 
de Ices! men in de rekcning over het jaar 1657: 'De erfge11a111en 1'1111 ltn? 

'\eger \ 'Cm der Braecke als rransport hebbende va11 't Capittel le Oo.l'll'tlll/111' 

l 'l//1 Ostyen ende wieroock omme de diensl te doen als co11stumdijC'~ 11 '11.\ 

V 11 lb X 11 schellinge11 holla11ds' enz. 117• 

HIJLAGE: 
\uchtingsactc van het kapittcl , volgens ecn vidimus d.d. 30-5-1349 ". 

1 n Jcn n;1me de!> vadcrs des coons en de des hey ligen gecst amen. Wij l a~:htdl '14111\\ , . 

v.tn Vald.enburch van Voirnc endc burchgravinne van Zcellant maid.cn comlt cmk " ''" 
t11c l.. a lie luytlen dat onzc vaders endc ouders daer God die ziele of hch~n mm:l ''"'"' "'' 
tu er voirmaels ~:cs capelrijen in on se capelle te Voirne gcfondcen. gctklllcrt end.: 1!1 n1.1n I 
hcbbcn voir hoirc zielen endc wij mit him voir om. on!>cr trouwen bcdghcnoctc l' lllk ""I 

1Jcdlllgc voir ecnc .dele, daer wijs vocren bcgheercn in .. verlalcni~sc h.oirc ~onth:n \\II,IH•II 
~.a pcllanc van dcLcr capclrijen voirs(chreven) na der liJI endc na ho1rcn \talc nod1 1111111 
ltcl..cn gcfundeen endc ghcrent zijn. ende wij occk mercten cnde procvcn dal tll lllel'l 
, lll!-(hcn cndc vergadcringcn van pcr~oencn Gods lof ende cere ghcmecrt wurt cndc l(l'IIWit 

Stadsrc~olut ie u.d. 2 1 mei 1563. Gcmccnlc A rchicf Bricllc. 
Rckcning no. I 55 1, fo lio 262v, 36:1. 
Algcmcen Rijk•mrchicf tc 's-(iravcnhugc: /\rchicvcn dc r vcr,chillcntlc bl~'IIIICII over de 
domci11cn afkom,tig van de V(l\111\HIIil'l' fliOVoll <: ol' ll ollnnd, invcntari" no. H, fnl11' 7. 
n e hccr drs. J. Fox, Rijk,aldllv.ll " d1•o k .dddill l' van het Algcml'CII RqJ..,: IIdlll'l 

111aaJ..tc mij crop alieni dat hl'l IIIIJ'tlll't l 1.111 dll vu l111111~ van dctc ' llchtllll\'llclc hnu' l 
4llldcr de ~:h :111C" Sll'l' '· lhllh , I not I \1'111('1.1,11 hil-l" l'lllll' l np \'C"chi llclllk Jlliiii) WII 
hC\Chttdigd IC tijn, tlld.t l 1h' h·\,,t \.111 of. l tl(llo Il l 1111 I\\ l'l de gl'liiWC llTI\11.'1 l' il,llll'\'111011 

den. I II ... 'Cil ha:ti..JC' "··ul.. l'lo I t 1111 I' 11 ,, ...... 1 r• 1'1•<111\1 "'·"' dll Ill lwl \lll!' lll l' ll'l'\1'111 
plu.11 vmu l..mnl 



in zijncn uicnMe, htCI 111111111 1111 ~~~ hhl'll 11 ,, htJ liJII,Cilll: cndc \\tile UC/Cf /C\ c:.pcllacncn 
voirscreven achle e:lfWIIt\ '"'''H lhh'n 61Cmaecl en de mal..cn van dctcn 1c' cnpdrijcn voir
screven in dc1er maniCH'fl 
Oat a ll hoc re gocdt·n c111k H'llll'll 111c 11 acr 1ij gelcgcn 1ijn, d ie Lij nu tcr 1ij1 hcbbco code 
desen voir..cydcn C:lJ)CIIIJl'O toe hchlllrco wilco alle ghcmecnc wc,cn code evengclijcke 
deylcn in achtc pmcu.·n, uytt:cnumcn hccrcn Jans des Ridders provcnde, tlic overstc capel
laen cs in dc~cr capcllc vm"eyd cndc canooick ten Brielle wi lchorc provendc m it hoiren 
rent en wij willcn d;ll hcbbc dtcghccnc die deccken sa l wescn van dc~cn canonicken voirseyt 
voir t.ijnc dckcnic na doedc of vric rcsingnacie heeren Jans voir..cyt cmJc teynden doede of 
vrije rcsingnacic des zelven hccreo Jans, zoe en zullen wij of oosc oacomcliogeo van dezer 
voirscyder capelrijen noch van der provenden ten Brielle die daer in behoirt en gheene 
giften mere geven als wij code ouders hier toe bebben gedaen, daer wij of gecomen zijn, 
macr t capittel gemeeoe sal kieseo eeoen deken, wilchore dekcn sal hebbcn al dat heer Jan 
voirseyt heeft ten Brielle ende mede in onse capelle voirseyt code tot deser tijt toe gebadt 
beeft, dat es te verstaene sinte Pancras thiende t landt ende Bo llaertsdijck, dat daer toe 
bchoin ende drie provende ten Brielle voirseyt, uuytgenomen die offerande van der capel
len voirseyt, die saJ blijven des dekeos ende capittels gbemeeoe code daer toe sal die 
deccken in alien goeden ende reoten even gelijck mit hunluyden deylen ende als dese 
deeckeo voirseyt van dcsen canonicken es gecoren, zoe sullen zij ende den bisscop van 
Utrecht, jof die gheene die in zijne stat is, presentieren code die sal hun als recht is con
firrneren behoudens ons ende onsen rechten arfnamen ende nacomelingen altoes der 
ghiften van den anderen provende voirseyt. 
Voirt soe geven wij ende incorporeren dese achte canonickeo voirseyt ende die oa bun 
wesen zullen, tot eeuwelijken dagen in sustenacie hors leven ende in beeteringe der ge
meenre provenden, die prochickercke van Oistvoime dje nu tertijt heeft meester Godevaert 
mi~ alle~ hoeren renten ende toebehoeren, soe waer dat zij gelegen zijn, nae doode of vrije 
res1gnac•e meester Godevaens voirseyt, bchoudens ons onsen rechten erfnamen ende 
nacomelingen der gjften dier viccarien van der kercken voirseyt ende den vicaris zijnre 
rechten competencieo. 
Vort zoe gheven wij ende incorporc ren mit onsen vrijeo eyghenen wille ende in rechten 
testamente voir dese zielen voirseit desen selveo canonicken code die na hun wesen zullen 
in onse capel~~ voirseyt tot eeuwelicken dagen dje eene helft van eenen gorse, dat geheten 
es. de Ruge dtJCk, alsoe dat gors gelegen es m it al zijnen toebehoeren, up meeren code op 
mmderen code zoe wat nu tertijt Heynne Arnouts zone oft yemant anders daer in heeft dat 
w!!len wij, dat zij nemen ende heffcn van onser ander helft van desen gorse voi rseyt: die 
WtJ behouden ende nyet van der canonicken helft voirseyt, sooder eenich wederseggen van 
ons of van yemande. 
Voirt soe geven wij ende incorpo reren desen canonicken voirseyt Manekins meet gelegen 
in Vechoec, up wilke Mannekins meet onse lieve beer onse vader dien God genadich zij 
twee capelrijen gesticht heeft in der capellen voirscreven. 
Voirt zoe geven wij ende incorporeren desen voirscreven canonicken drie hont lants die 
gelegen zijn over den Briellc int Nyeuwelant, die nu ter tijt Symon Oanckaerts zoene ende 
Monscoen in huyre hebbcn. Behouden ons ende onsen erfnamen van dien drien honden 
lants voirseyt twee gemeten landts. 
Voin soe geven wij ende incorporeren dese can(on)icken voirscreven onse vrijlant in 
Vechoec, dat boven heren Lauwen Capelrije o ns over blijft, dat nu ter tijt Wolbrant (Woel
brant) Heyoe zone in huyre heeft. 
Voirts soe ghcven wij hunluyden voirscreven code incorporeren t Rictlant in Vechoec dat 
n u ter tijt Hanneken Bette zone in huyrc heeft. ' 
Ende a lie dcse voirscreven goedeo, gorsen, la ndt ende renten die daer a f comen zullen tot 
nllen tijden geven wij descn canonicken voirsc reven ende die on hem cornea zullen ende 
vertijen ende schelden quyte ~ I recht eygendom, aentaelinge code voirwaerde, die wij of 
on.tc erfnamen code nacomehngen moehten hebbcn tot eenigen tijden jegens onse ghifte 
van nllc dese goeden cnde bcwijsingc voirseyt. 
V(>irt , want der persoencn nyet veclc en cs, opdat te bet goidsdien\t volbracht wordt, soe is 

onsc wtllc oat IIJ :tile JUcrc ""' Jnn'""''c le mtdlomc• ondcr hcmiU)IInl •' 111 11 \ "''' • "• 

maecken o r l..tc,cn tu lien, wilchorc cumcracr cndc andcr~ nycmnm, "' h11 olo • lo 11 "'" 

" mpcl canonic!.., al hoer gtlCI, ce\lgrtX>I uff d~) ne, np hcffen sal cnde lxHI' II n11l• 1 "'oh 11 

recstcn c.lattcr 10 C(lCillt, l!al hij voorcn UU) t ncmcn /Csendctnegcntich pnruh hull.ull" lu 
ende dacr of gcven ende minbtrercn dagclijC\ ccnen yegclijcken van dc,cn nducn 1.11111 

•ucken voirscrcvcn twce penningen hollanl\chc, tc matenen ecncn pcnnincl.. tc Jllllll\'11, 

cenen penninck te tercien, ende eenen pcnninck le ~ext en, eenen penninck tc nocnc, c:cncn 
rocnninck tc vc~percn cndc eenen penninck tc complcten ende zoe wije tot dcse voirscydcn 
tijdc binnen den eersten salmc nyet en coemt, die en zal nyet hebben van dieo gctijde drocr 
hij tc laete toe coempt. Eode soc wat van deser versuyminge van presencien voir~crcvcn 
cocmt dat nyet vcrdicnt en wort, daer o f sal hebbeo die capclle die een helft le booken. 
omamenten, tymmeringe endc anders boirc gebreck tc verbecteren ende die canonic: l..cu 
die ander helrt in meersingc endc in beteringen ho irc gcmcenrc provenden endc de vou 
,crcven versumingen altoes bij den cameraet (camcraer) te blijven tot des dcl..cn' emir 
capillcls vermaninghe himluydcn daer rekeninge of te doene, waert oick dat ~a J..c c.lal 
cenich carneraer di t zelve gelt bij hem nyet en hielde of die presencic dngclijcx nyet l' ll 
ministrierde of waer ycmant van hemluyden, waer hij deecken jof simpel canonick. d 11• 
Lijne hunt sloege an hoire goet of maenden (moeiden) hoirc sculders of van pachtc uf v11n 
.tndcrs scout schuldich den capittel, die zouden .Lij maenen voir den dekcn endc captttc•l 
binnen viertien nachten, dat goet te betalen den cameraer voirseyt of den ghcncn dti'll 
cupittcl daer toe settc ofte neen zijne provende soude in penen gaen o nder die p•c,cntc t ~· 
deelen sonder hope van wedergeven. Ende blevc hij viertienacht vocrt , soc \OUdl llll'n 
hem onder geselscap binnen den chore ende buyteo scouwcn cnde 1 cydcn dicn twccn 
vicrtiennachten, waert dat sake, dat hij danne daer na binnen cenrc maent nae~tcnuum:nd l• 
nyet genouch en dede, soe soude hij zijne provende verliesen ende onscn gcrcchtc:n cti Jil' 
namen ende nacomelingen die te geven nae onsen goetduocken. En de maninge vo11 ~cn'lli'n 
mogen aJtoes drie persoenen van den capittel doen endc deze achte proveoc.lcn VUII M'YI 
/UIIen alle priesters hebbcn, jof binnen jaers wordden, nac onser of on~er crfllcn:uncn 
ghifte, of neen, dat zij open zijn ons te geven sonder wcderscggen ende sclve rc\ldcn~n· tr 
doene ende te verdienen, het en dede him noetsaecke van siecten of van andcrc Ulllli.'VIIIIt• 
ende een yegelijck van desen canonicken voirscreven mach hebbcn binnen den jal'll' 11'' 

weeckeo vrij, sonder eenich verJjes zijnre presencie of grossen, uuyt te w~cn om c111 hill'' , 
dje hij te doene heeft ende a ltoes zijne residencie bieden verticnachl voir sint Jatv.tlll"l' tt• 
midzomer voir hem of voir zijnen vicaris, wit hij eenen scllcn ende bode hij 'clvt• "'"'' 
rc~idencie code nyet en dade tweedcel van den jaerc scadelickcn soe en soudc hen IIVI'I 
but en zijne zes we ken noch hij en sou de gros up hcffco van der onvcrdicndcr tlit , IHii h 
uoders nyet, maer dat daer af coempt, dat sal gaeo uls voersproken cs van tier J'H'~l'llll i' ll 
o nverdient. Ende die deken ende capittel zullen eenc vicaris in zije slat zcttcn, 11inc JII P 
vende te verdienen metter presencien, bchoudens ons endc onsen crfnamcn dc1c ltt:tc·ll'll, 
dat wij eenen oft twee uuyt himluyden, wien wij willen mogen nemen. die tc tc·ymh'n 
binnen of buyten in onsen oirbaer sonder verlies hoere presencien cnde gllhwn a l"w 
d ieke als wij wille. Voirt zullen dese voirscreven canonicken alle dagc vier mi"c" dnl·n , 
wacr of men hoemisse singen sal met noeten, !wee sielmissen lesen code die vicrtlc wuc•• u l 
dat zij se hebbcn willen nae hoirs selfs goetduncken. Alle sonoedaghc cndc hcyhdl dat\1' 
te dicncn tcr hoemissen met dyaken cndc subdiaccken ende allc sonnedagc ten uvu1Hh' 
vigelye te singcn ende manedaghes sielmissen, het en wnerc in dobblcn fcc,tcn : wuc1 lll'l J.. 
dat sake dat dese vier missen of dese o ffici van desen canonickcn voirscreven die di1· \111'1.•· 
hocrc ware dagelijcx nyet gedaen en waere, soe zoudc zc die dekcn docn c.locnchm llltll(•ll'll 
die daer zijn mitten reesten van hoire provemle ~onder wedcrseggen. 
Endc wclck van hemluyden alle J agc ter hocmi,\cn nyet en cocmpt binncn <.k• cJ)I\II'kn 
die sal vcrliesen twee pc nningcn ho llunl\. Fndc wijc tol ;lllc dobble recMen nyct en c' 1111 
choer binnen den ccr..ten 1nlmc vr•n clcJ..cn jiCIIJdC, J a1 hij 1ijn prcsenc1c dnhhcl vc•li•·'l 
c:ndc dit :.ttl gacn ah voif\C)'t " van 1lc1 pn·wm ten end~ WIJC uit choer cocm1 detc J'IH'\i'll 
cicn tc verdicncn, dat hiJ dacr nyct ""' t r n 1.'•'1' 'nnllc• m1luf de., dei..Cn\, nj en IIJII lll.' hl 111 lu 
tottcn cyndc cnde dedc htJ dut•• h(IH' II , "" \l'tlwr l111 111111' p•cccncic:. 

"' 



Voirt soc i~ on~c \Ill Ill·, llitltl' ll) ~'111'111~1. cunu~ticl. die v:m lijvc cocnll I er duct, dat hij hcbbc 
een jaer vun grncicn. m,u, "'""''' rltClCII CICil ~almcn doen verclicncn lint jncr vorr,crevcn. 
Endc desgelijc>. 'nl hchll\'11 lhll 1111drr~: Jllcr v:rn gracien dacr na volgcndc on~c eapcllc die 
cen hclft cndc utrl '""''' ' ,af l'••cn "' hctcringe hoire prevcndc. Fndc dC\C twcc jncr voir
screvcn much :rlhl(·~ \CHircllc:ll lire gcve willc hij wicn wij se of onsc nacomclingcn ende 
gerechtc crfgcnarncn !li.'VCn ~ullcn . l ndien dat hij zijne residencic bicdc, als hij sculdich 
is te docnc code nh htJ tcr provcnde es ontfangen, sal hij seven zijne gescllen cen halff ame 
wijns of vijff 'ccllingcn grotcn daer vooren; wie oick permiueren of wisselen wille zijne 
provcndc, <lien en tullen wij of onse erfnameo eo gheenen oirlof geven, noch die cano
nickcn voif\crevcn nycmande ontfangen in zijoe stede, eer hij alle zijne schulders binnen 
den capillel betaclt heeft of hem daer of ontreit heeH als recbt is ende nyemant en sal zijn 
provende verwissclen nocb permiueren het en zij bij onsen of onsen erfname oirlove. 
Voirt wye sculder es binneo den capittel of buyten ven eeten of van drincken of van eenigcr 
ander scout, daer die dagen of geleden zijn, die canonick mach die geene die men die scout 
schuldich es, des avonts doen dagen des anderen dages te primetijt voir den deken ende 
capiucl ende heisscheo hem daer zijne scout bekem hij hem daer die scout, die sal hij hem 
betaelen binnen eenrc maent na dien dagen ofte neen hij en sal int choer nyet comen 
metten anderen ende zijne presencie verliesen, ende des bij nyet en bekem des mach hij 
hem ontreyden met zijnen cede alst recht es mach mens op hem nyel proeven. 
Voirt soe wat canonick zijnen deken oyet onderdanicb en waere in alle redelickc dingeo, 
dat hij zijne presencie eode gros verliesen sal tot dien dage toe, dat hij 1 den deken ver
bectert hceft lOt des capiu els seggen miuen deecken, waer oick dat sake dnt yemant van 
desen canonicken voirscreven dade of zeyde, waeromme dat die deecken voirseyl hem 
nyet beroupen noch corrigeeren en soude in zijne jegewoirdicheyt, die soude in liggen 
tot des deeckens vermaenen of ander penitencie doen naer der misdaet ende die le seuen 
na goetduncken des dekens ende dcr gheenre, die hij daer toe roupt. Voirt wye eenich ge
rocht makende mi t spreecken, met roepen, met lachen binnen missen of getijden, die sal 
t beeteren na den dekens goet duncken. Voirt die zijne geselle versprake sondcr redene of 
vechler waere jegens hem of jegens eenen andereo jof scande dede waen mil woerden of 
mit daden, die salt beeleren bij den deecken oft capittel ende in zijn huys blijven went hij 
t hem gebcetert heeft na der misdael is. Die heymelick heymelicke beeteringe, isse open
baer op acre (openbare) beeteringe. Ende wye heymelicheyt des capittels uutbringt, die 
sal t beetercn als meeneedich. Voirt soe willen wij, dat zij in alien goeden costumen 
ordenancien ende statuten die h ier nyet bescreven en zijn in goidtsdienst, disipline in den 
choere ende buyten met religicn te gane ende mallicandereo te eeren ende te waerdigen 
nae hoeren state ende in alien goeden poincten bim te setten, zullen zij him confirmeren 
ende volgen den doeme van Utrecht ende onsen goidshuyse van den Briele zoe sij naest 
mogen. Ende omdat wij willen eode begeereo, dat aUe dese jegewoirdige giften bewijsinge 
ordinancien ende sa ken in gelijckenisse van eenen testamente van ons gemaect desen jege
woirdigen canonicken ende haeren oacomelingen eeuwelicken vast endc ge tade blijven, 
dat zij die renten vredelicke code rustelicke gebruycken mogen van ons onsen nacomelin
gcn ende crfnamcn sonder eenich wederroepen of wederscggen tot alien dagen, soe hebben 
wij him desen brieff open bezegelt mit onsen segelen ende hebben gebeden ende bidden 
eenen hoeghen eedcle mogende man ende eenen eersamighen vader in gode onsen lieven 
heere Hecrcn Janne van Arckel, bisscop van Utrecht, of den geenen die in zijne stede zij, 
d at hij alle dese voirscreven stucken bij zijnen wille laeten geschien ende auctoriseren 
wille ende confirmercn. 
Gegcven ende gcdaen int jaer ons heereo duysent driehonderl negen ende vecrtich des 
woensdaghes nn sinte Ambrosius dacb in Apprille.' '"' 

"' De transcriptic van <.le lek~l dank ik aan de heer dr. H. C. M. van der Krabben, Chartcr
mccstcr bij de Dcr<.lc Afdeling. 

A. A RKENBOUT Het kasteleinschap van de Burcht 
van Oostvoorne 

§ I Het kasteleinschap met toebehoren 

Wanneer het ambt van kastelein van de burcht te Oostvooroe is ingcstcld is 
onzeker, het wordt voor het eerst vermeld in 1419,1 sedert dien trcdcn de 
!,astcleins regelmatig in de domeinrekeningen op. Mogclijk is het amht 
argcsplitst van dat van de rentmeester van Voome en wel tijdcns Jan van 
Bcieren, die heer van Voorne is van 19-12-1404 tot 6-1-1425. Tijdcns dicn' 
hcwind is het rentmeesterschap van Voome gesplitst in twee afzondcrlij l.l' 
ambten, namelijk van West- en van Oostvoorne. In de bewaardc domcin 
rckeningen over de periode 1373 tot en met 1403 komen kasteleins nouil 
voor, over de periode 1404-1417 ootbrekeo de rekeojngeo. 
Aan het kasteleinschap zijn bepaalde inkomsten en rechten, maar ook vet 
plichtingen verbonden, die bij de verkoop van het ambt in 1536:! wordcn 
omschreven. Post en in de rekeningen over de jaren 1507, 1508, 15 1 'J en 
1542 3 geven voor sommige gedeelten een meer uitvoerige omschrijving. 
7..c omvatten de gorsen van de Noordduineo, de hofweide met twcc daarnan 
grcnzende stukken land, de visserij in de vaart van Oostvoome naar Oriclk 
( 1519: tevens het vissen in de vesten van Brielle), de visserij in 20 hcutcn, 
het visscn en vogelen in de plas (1507: het vogelen io Strijpe met Ylccr 
cln mmc aan de baan van de hculcn in oostelijkc richting, de visscrij en het 

Rcl.cningen = rckeningcn van de rcntmcc,tcr~ van de domci~cn A .. ~.A . Den H:_urg . 
• cgcven~ Leenkamer Ho lland en lccnrcj.li\1('1 Wa\~ntlnr vncmlelrJkC mededclrng vnn de 

hcer C. Hoek. 
1 Rckcning no. 1380. 

Rcl.ening no. 1443. 
• Rdeningen no. 1416. 1417. 1•Pil, I I Ill 
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Afb. I . Ceziclrt op de Burc/11 van Oost,·oome. Tekening van Roelandt Roglrman om
streeks 1647. 

vogelen in Stuyfacker, en het vogelen in het Wintgat en op de Heyndijck, 
gelegeo in de polders Rockanje en O ostvoome), het vissen en vogelen in de 
tot het kastele inschap behorende duinen (1542: de duinen van Oost- en 
Westvoom e). Verder de hofdiensten, de zwaandrift (1507: tien paar oude 
zwanen tussen Brielle en Oostvoome), de hazen, patrijzen enz., zo als de 
kastelein dat op de tijd van de verkoop in pacht heeft. 

Aan het kasteleinschap zijn ook verplichtingen verbonden en deze blijven bij 
de verkoop van kracht. De koper, Andries van Bronckhorst, noch zijn 
erfgenamen, noch iemand anders zullen beesten mogen weiden in de duinen. 
Tndien de regering het noodzakelijk acbt om de middeldijken te verhogeo of 
te he rstellen, dan zal hij de konijnen uit alle droge dijken moeten verwijde
ren, zonder ecn vergocding te ontvangen. Hij is verpHcht aan bet kapittel te 
Oostvoome de van ouds gebruikelijke konijnen te leveren, d.w.z. met pink
stereo, St. Maartcn, kcrstmis, nieuwjaarsdag, dertiendag ( driekoningen) en 
vastcnavond aan de deken 4 konijnen, elke kanunnik 2 konijnen en de 
kostc r 1 konijn. Edellicden, de baljuw en de rentmeester zullen, volgens oud 
rccht, vrij mogcn jagcn in het duingebied. Mocht er schade ontstaan aan de 
wcide of de gorscn van de Noordduincn, door aanleg van een slaperdijk, dan 
zol hij daar gccn aktic tcgcn mogcn voeren of scbadevergoeding eisen. Hij 
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mag nicmand vcrplichtcn 10 1 andcrc wcrkzaumhcden dan ~~ ~· ) 1'111111~ • lql• 
hofdicnstcn. 
Oc vcrkoop van he t kastclcinschap van Oostvoome door kci1.c1 h.uH I V ,., 
hcL gevolg van de onrustigc tijdcn. Men is genoodzaakt op vclc plaatwn 
troepen te legeren. Het aantal soldaten in de verschillende gamizocn!.plaat 
.. en is te klein en men trekt een groot aantal ruiters en krijg,<>kncchtcn uan, 
huursoldatcn, waarvoor grote bcdragen aan soldij nodig zijn. Om deze gcldcn 
tu verkrijgen verkoopt men renten en andere inkomsten uit de domcincn, 
ondcr anderen het kasteleinschap van Oostvoome. Kare l V en zijn crf
gcnamen behouden z ich het recht voor om het ambt tegen het bedrag van tk 
vcrkoop terug te mogen kopen. 
Er is bij deze verkoop echte r een uitzondering gemaakt voor het bos in de 
duinen van Oostvoome, genaamd 'Het Berckemijs', dat als keizcrlijk domcin 
gcreserveerd blijft. 
Kcizer Karel gee(t deze akte te Brussel op 14 juli 1536. Hij handclt daartnl'l' 
in strijd met een vroegere ordonnantie, want aan het eind van de aktc ~tual : 

'Niet jegenstaende den ordonnancie gemaecl bij zeer hooger m emorien 011,\'t'n 

fleer ende vader de Coninck van Castillien in den jaere 1495 Of) / (' rt'inlt ' 
r:ratie ende augmentacie van onsen domeynen. Bij den welcke onder mrdt•rt• 
l'erclaert is, dat men gelijcke vercoopinge ofte belastinge nyel doen I'll 

zoude." 
In 1542 4 blijkt dat bet kasteleinschap is ingelost. De ooder dit ambt vallcntk 
gronden, rechten en inkomsten worden nu in het openbaar vcrhuurd . Vol 
gens een aantekening in de rekening over dat jaar kochten de inwoncr~. (vun 
Oostvoome) de hofdiensten af voor een bcdrag dat ze met de ka-.h:ll'in 
ovcreen kwamen. De rentmeester stelt vast, dat dit bedrag sedcrt ea. 14:i '0 
ongeveer 21 £ bedraagt. De ingelanden wensen deze belasting nu nict IIH'~' I 

tc betalen, omdat het kaste leinschap niet meer bestaat. Ze willcn slct:ht., 
bctalen ten behoeve van het kapitte l, dat nog aanwezig is. 
Het genoemde bos 'Het Berckenrijs' komt vanaf 1418 rcgclmatig in tit• 
rckeningen voor, waardoor er veel belangrijke gegevens over bckcnd tijn . 
Adriaen T erlin Willemsz., rector van het Sint Catharina kloostcr tc Hlil·lk, 
die in de 16e eeuw te Oostvoorne en Brielle woonde en werktc. <;Chlijfl in 
t,ijn gcschiedkundige beschrijving van de heerlijkheid Voome. clat het Hc1 
kcnrijs ecn oord was, waar de heren en vrouwen van Voornc plnchtcn ll' 
wnndelen 'nu vo/gens oude schrijvers in zee verdwenen'.ri llct i ~ cchtc r 
waarschijn lijkc r dat dit door hem gcnocmdc Bcrkcnrijs hct~clfdc il' a ls lwl 

' Rekcning no. 1448. 
• Adrincn Tcrling WillcmstH. flt:WetC•l ICctm vnn het l.h)O\tcr St. Cnthurina tc ll licllt•, 

'Cir.rdricdJ..undigr hr.rl'lrr(}1•liiN 1'1111 ,,. "'''''11/J..hr/tl l'nnmt'. llnnd,chrift voll~llllll li' 
·, Gravenhage 19 upril Jfl()2 A I< A I );•n ll u.,,. uhklin~ot lland~chriftcn dcrdl.' ufdt'lllll' 
110.774. 
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Jong Bcrkcnrijs dtH op latcn: kaa1tcn voorkomt, want nu.:n 1-.uptl' het ho111 
na tien of twaalf jaren, zodat de tocvocging ' jong' daam1cdc tc vc1 klt11 en ~uu 
L.ijn. 
Ill 1418 komt het in de rckcningen voor als 'een bosch t Oestvoim in mijn~ 
llerren duynen ende heel berkenrijs'. ln dat jaar verzorgt men eeo gchccl 
nicuwe aanplant. Voor dat doel koopt Coen Willemsz. 20.000 clscn tu 
Alphen, die per 100 stuks een bedrag van 12 groten kostcn. Mcl zcvcn 
wagens wordcn ze naar Brie11e gevoerd en vandaar oaar de duinen. Vo1kcrl 
Willcmsz., Dire Hugensz., Boudin die Nayer en Tijstgen Jansz. potcn d11:r.c 
bomcn met 57 helpers (gezellen) in een dag. De kosten van de maultijd, 
bcstaande uit brood en kaas ten bedrage van 100 schellingen, zijn voor de 
rcntmeester. Door 6 mannen worden de bomen met pek ingesmccrd c11 
verder beseherrnd tegen de konijnen. De kosten bedragen in totaal 7 1 f 
19 scbellingen. 6 

Er is een boswachter die zorgt dat er geen scbadelijk wild in komt en die 
tuvens de omheiningen verzorgt voor 3 £ per jaar.7 Heer Frank van Bor:<clcn 
hccft er herten !open. In 1453- 1454 geeft men 8 schellingen 9 Y2 grotcn uit 
om er een schuur te maken voor de reeen.s Deze sehuur zal men moctcn 
1.iun als een soort plaggenhut, want in 1458- 1459 Jaat men du wundcn 
w rzoden.9 Hoe gevaarlijk het kon zijn zieh onbevoegd in dit hertcnkamp tc 
wagen blijkt uit een post in de rekening over het jaar 1457- 1458. Op 
24 november 1457 geeft beer Frank van Borseleo opdracht om aan nH!Cstcl 
Lambrecht, chirurgijn te Brielle een bedrag van zeven schellingen zcs grotcn 
tc betalen, omdat hij een kind 'gemeestert ende genesen hadde, dat Zet'l 

gequetst was van een reede bock, dat mijn heer hadde lopende int 8 erckcnrlj.1' 
1 Oestvoirne'.tO 
Na een aantal jaren is het noodzakelijk om het bos te kappen, want het 
' vergaet'. H et is er zeer vochtig. Dan wordt het werk aanbesteed door de 
houtvester.'' In 1464-1465 blijkt het Berkenrijs nog steeds voor het g,rootstc 
ch.:cl uit elsen te bestaan die gedeeltelijk warden gekapt en tot 1700 ' miiSUU' rf.l'' 

wa rden gebonden.l2 
l!nkclc jaren na de dood van heer Frank van Borselen schrijft men dal de 
hcrtog van Bourgondie in de duinen van Oostvoome een klcin bosjc hccft , 
~tcnaamd ' t Berckenrijs' waar zoveel kraaien nestelen, dat de inwoncrs in de 
mmur schade aan bet koren hebben. Ze verzoeken dan ook om het hout tc 
lutcn kappen. Men willigt het verzoek in met de opmerking, dat er schadc iN 

• R~:kcning no. 1381. 
' Rckcningcn no. 1382, 1383. 
• l{cl.cning no. 5578. 
• Rckcning no. 5582. 
•• Rcl..cnlng no. 558 1. 
11 Rekcning no. 5582. 
' l~cl..cning no. 5588. 
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A/b. 3. Gra/zerk van Tie/man 
Oem Dircxz., 
kasrelein van Oostvoorne, 
geswrven 6/ebmari 1467. 
St. Catharijnekerk te Brief/e. 

bij het armc volk en schade aan de tienden. Dit laatste zal wel de doorslag 
gegeven hebben. 

Het is al laat in de winter geworden, wanneer de aanbesteding bij kerkgebod 
(voor of na de kerkclienst) plaats vindt, namelijk op 6 februari 1476 te 
Briclle bij brandendc kaars, d.w.z. bieden w laog de kaars braodende is. 
Oat men uit een dergelijke wijze van verkopen een bijnaam kan overhouden 
volgt uit de rekcning van 1475/76 waar sprake is van Johannes Meeusz., clie 
men 'kecrskcn' noemt: 'Ende heeft geroep a/tijt terwij/e dal die keerssen 
gebomet (gcbrand) ende die bieders verhoicht hebben

1 
t welck seer groren 

nrbeyt is.' 13 

Bij dit houlkappcn ging het 'om den minsten penninck die binnen 't bernen 
Wtll de kaers.1·e daerop geboden sal wesen'. De aannemer k.rijgt op 'palm
s/ach' (handslag) het wcrk toegewezen. De laagste bieder is in dit geval een 
kanunnik tc Oostvoomc genaamd heer Lecu Scasijn. Hij is verplicht al het 
bcrkcn-, c lscn-. rijs- en ander hout te laten hakken, met uitzondering van het 
hout dat als hcining op de wal groeit die om het bos ligt. Tevens mag men op 

I l(d.l'llllll ' Ill), I 102. 

Id 

de uourd en de wc~IIIJlk' hu•m·n l ' l ' ll halve metk va.n dk "at nkl kappcn. 
t'cn :ruidcn en /uidoo,tcn i' die af...land 2 voch.:n. D~.: kastddn hccft het 

1 ccht en kcu;.c van H a I 0 humcn, the evcnccn~ moctcn blijvcn staan. 
I leer Lccu hccft er gccn vcrstand van gehad, want in de rekening staat dal 
111cmand het LOU hcbb\!n willcn aanncmcn ondcr de 12 £ en hij deed het 
HK>r 6 .t. llij ka.n da.n ook nict aan de voorwaarden voldoen. Iedereen zci 
,cJri> dat al had hij 20 .t gcbodcn, dan was het nog niet te veel geweest. Hccr 
I ecu is verplicht om naar Mcchelen te reizen, om daar de heren van de 

•ckcnkamer tc vcr.wcken hem van z.ijn verplichtingen te ontslaan. Oat lukt 
hem. 
'\tct welkc moeilijkheden hij te kampen had, vertellen de posten in de 
•~kening. llij moest het vakkundig laten doen, zodat het bos zich weer gocd 
t ou kunnen herstellen. Direct na aanvaarding moesten dagelijks 20 manncn 
. ~an het werk gaan die tcvens het hout op kavels zouden stapelen cm .. I let 
hakken heeft hem 29 £ 15 schellingen gekost. Het verder verwerken van het 
hnut beeft Jan Aertssone voor 9 £ 12 schellingen aangenomen, maar men 
hccft hem afzonderlijk moeten betalen om de verkochte kavels uit het bos tc 
, lcpen, want niemand wilde hout kopen in een bos dat zo diep onder water 
-. lond, dat men het er niet met een wagen uit kon halen.14 

l ~r gaan wel 12 tot 13 jaren overheen eer men het bos opnieuw kapt. Tcgcn 
die tijd is het zo dicht begroeid dat er ' veel crayen inne nestelen, die d<' 
/uyden groot sea de doen a en de vrucllten op ten acker'. 
In 1518 is het aanbesteden van het Berkenrijs een gezellige aangelcgcnheid. 
l'cn huize van de kastelein warden 14 maaltijden gebruikt door de rent 
mccster, officieren en leden van het gerecht van Brielle. Kosten 28 schcl 
hngcn, wijn 12 schellingen, fooicn 6 schellingen. Men is per schuit va.n Briclk 
te Oostvoorne gekomen. Kosten heen en terug 8 schellingen. De aanbcstc 
ding verloopt als van ouds.•G 
(icrard Bicker van Swieten , heer van Swieten koopt in 1725 bij een publickc 
vcrkoop van een deel van de domeincn, de duinen te Oostvoorne. Hij hcdt 
~t·kocbt 'de duynen met het Berkemijs'. Hij transporteert op 15 juJi 1744 dit 
gchicd aan hcer Diederik van Leyden. Het bos is dan in handen van de 
ambachtsheer van Oostvoorne.IG 

§ 2 De kastelei11s 

/'iNn van Berwaerde, als kastclcin gcnocmd van 1419- 1424, zoon van hccr 

1\dam van Bcrwaerdc en Agnic'lc van Anun~r._ , pchuwd v66r april 1421 met 

' Kcl-o.:ning no. 1402. 
l{d.o.:ning no. 1427 
( >l'lll . Archid on,I\'I'KHm·. 1111 ' · •"" d .I I 'I 



Lijsbcth Jun Papc dt~thk1. ll ij 1-.djgt in 14 13 h~t rccht Kyfh.illc bij Bricllc tc 
bcd.ijkcn, 17 is bclccml uwt () \.-~ gcmct land le Oostvoornc op 3 1-5-1419.1fl 
Na zijn ovcrlijdcn wo1 dt op I 0 oktobcr 1440 zijn zoon Clacs Peter heren 
Adamsz. vru1 Bcnvucrdc er mce beleend.•o 

Pieler Huge Boudijnsz. in 1424 als kastelein genoemd, tegen een jaarweddc 
van 38 £,2o 

Symon Vrederick Willemsz. genoemd in de rekening van de testamentoren 
van wijlen vrouwe Jacoba van Beieren, opgemaakt op 8 oktober 1436.21 Hij 
heeft een vordering op de boedel, betreffende het kasteleinschap van Oist
voim, ten bedrage van 39 Wilhelmus scilde. Hij is op 22-5-1421 nog onmoo
dig en krijgt daarom van de heer van Wassenaar u.itstel om zijn lenen te 
verheffeo, wat hij op 24-9-1429 doet. Deze lenen liggen in de omgeving van 
Leiden, oamelljk 3 ~ morgen plus 11 hoot te Oestgeest en 1 morgen te 
Lopsen. Hij stamt dan ook uit een oud Leids geslacht, zijo overgrootouders 
Willem Willemsz en Baertraet van Oestgeest komen hier a! in 1331 en 1355 
voor.22 Zijn vader Willem Symon Vredericsz. erft van zijn oom Ludekyen de 
Wilde 14 gemet land te Oostvoome en 7 gemet 1 lijn in de Rugend.ijck.2s 
Zelf is h.ij getrouwd met joncvrouwe Marye Gillis Dircxzoonsdochter die 
hem goederen in het Kortambacht op IJsselmonde aanbrengt, nJ . een tiende 
en een droge dijk, waarvoor hij op 23-4-1432 hulde doet.24 Zijn nageslacht 
noemt zich van Valckensteyn in tegenstelling tot andere nakomelingen van 
zijn overgrootouders, die zich van der Laen, respectievelijk van Boschuysen 
noemen. Wel voeren zij alien hetzelfde wapen: een wapenschild van 'vaer'. 

Willem van (den) Bosch, kastelein van 1437 tot ea. 1454.25 

Matthijs Wil/emsz., kastelein van ea. 1455 tot aan zijn overlijden v66r 25 mei 
1460. Evenals zijn voorganger komt zijn naam en funktie voor in de reke
ningen, wanneer hij betalingen doet om 'die huysinghe opt hoff t Oestvoirne 
in rake ende daecke le houden', d.w.z. voor herstellingen.26 

11 Adriaan W. E. Oek - 'Genealogic der graven van Holland', 1954. 
,. Lecnknmer Holland 62, f. 173v. 
" Lecnkamer Holland 93, f . 37, Ons Voorges/acht, 1970, blz. 110, 125. 
"' Rckening no. 1383. 
•• Gedrukl in de Codex Diplomaticus Neer/andicus, Historisch Genootschap, Utrecht, 

2c scric, 1852. blz.. 250. 
a Lecnrcgister Wnssenuar AA, f. 30v en 14v. 
" l..cenknmcr Ho llnnd, 52, f . 293. 
" Archicf Puttcn, 144, f. 264v. 
• Rel..cningcn no. 5576, 5578. 
" Rdening no. 5582. 

Tie/m(l]l Ocm /Jirc.H .. , ka.o,tclcin vunnr 25 mci 1460 'dot him t CttsteleinscitJ 
bevo/en was' .21 Uchuwd met Lijsbcth l lein rick Hootsdochter.2

H In J 455 
koopt hij van hccr Frank van 13orsclcn ccn huis te Brielle, staande aan het 
kcrkhof, voor ccn bcdrag van 550 bourgondische schilden van 29 groten het 
l>tuk.29 Hij is bcleend op 26-2-1464 met 9 ~ gemet land te Oostvoome.:so 
Hij sterft op 6 februari 1467, zoals te lezen staat op zijn grafzerk in de St. 

atharijnekcrk te Brielle: 
'Hier /eit begraven Tie/man Oem Dircxz., Casteleyn van 
Oostvoerne en star/ int jaer MCCCCLXVII VI daghe in 

februari.' 3 1 

11/brecht van Driel als kastelein genoemd in de jaren 1471-1483. Hij is tot 
"chout van Brielle benoemd op 9 oktober 1470. Beleend met 1/8 deel in het 
ambacht van Naters op 25-4-1446 na overlijden van zijn vader Heynrick den 
Cock van Dryell Heynricksz., d.ie er op 16-3-1420 mee was beleend na koop. 
ll ij draagt bet op 4-12-1480 over.32 

Frons W illemsz. als kastelein genoemd in 1501/2, volgen's een rekening van 
d~ H eilige Geest te Brielle'. · · • 

la I 1.. J •"" 

l.ourijs Claesz. kastelein in 1503.33 

A 11dries van Donrijn, schildknaap, krijgt in 1507 van de koning het kastelein
.. chap. A1s czijn plaatsvervanger te Oostvoome wordt Claes Reymersz. aanr 

j~C~leld.34 o"· 

Nicoloes Reymersz. kastelein tot 15 april 1507. Na de dood van de koning 

1•ccft de koningin bevel het kasteleinscbap te verpacbten.35 

/Imide Mathijsz. pacht het k~teleins~hap in 1507 voor ~e tijd van~ 7 j~rcn , 
111gaande 15 april, voor een ~drag van 45 £ van 40 groten vlaems per Jaar. 
Dit bcdrag zal Joost Cornelisz. van Cleyburch, reotmeester van Voomc, 
tmtvangcn en gebruiken om de gebouwen van de burcbt te repareren 'welcke 

~~··heel verginghen' .36 

ltel..cning no. 5584. 
()m VoorReslacllt, 1962, blz. 10. 

• 1{<·1-cning no. 5579. 
• I l.'cnknmcr Hollnnd, 93, f . 107. 
1 Onv Voor!(e.vlacllt, 1964, blz. 187. . 

1 •·rnk;Jmcr Holland, no. 71, f. 185v: no. 62, f. 173v; no. 95, f. 23v, no. 119 cap. Vo1me 
I !IV. 
0111 tl uorgeslarllt, 1965, blz. 306. 

' l(~· kcning no. 1416, f.8 1 v. 
1~·· 1-cning no. 1417, f. Slv. 
l(r l.cnins no. 1417' r. 81v. 

67 



l oost Come/is:.. wm ( 'lt'l'btm ·h l..a-.tclcin van 1514-1526. Hij pacht het tunbt, 
volgcns cen open hctcw.:ldt· b1 id van de koning d.d. 15 rebruari 151 I gc
geven le Mcchch:n, voo1 12 prcn, ingaaode J oktobcr 1514.37 Hij is geboren 
ea. 1473, baljuw van llriclle, rcntmeestcr van Voome eo Brielle van 1504-
1514.38 Op 11 juli 1495 bclccnd met eeo vierde deel van de heerlijkheid 
Nieuw Natcrs en cen zestiende deel van Naters. Gehuwd met Comelia 
Ariensdochter. Dcze laatste is een kleindochter van de reeds eerdcr gcnoem
de Tielman Oem Dircxz.:s& llij woont te Brielle en is eigenaar van het pand 
nu gepumrnerd Voorstraat 4-6 (hotel 'de Zalm'). Van clit huis sch.rijft de beer 
R. Meischke in zijn artikel 'De oude huizen van den Briel' 40 dat het een van 
de belangrijkste huizen van de stad is. 'In 1523 behoort het aan Joos 
Comelisz. casteleyn. Naar de naam van de eigenaar te oordelen is het waar
schijnlijk een herberg.' Die vergissing is begrijpelijk. Het is op dat moment 
echter de particuliere woning van de kastelein van de burcht te Oostvoome. 
Joost is overleden omstreeks 1532. 

l oost van Broncklzorst als kastelein genoemd in de jaren 1527-1535.41 Heer 
van Schoot, van Werkendam en Bleiswijk, rekeomeester in Den Hage. 
Overleden 1563, oud 75 jaren, begraven te Haarlem. Gehuwd met Ida 
Willemsdr. Ruychrock.42 

Andries van Bronckhorst (broer van Joost), kastelein van 1526-1536. Hij 
pacht het ambt, volgens open bezegelde brief van de koning d.d. 11 maart 
1522, gegeven te Mechelen, voor 12 jaren, ingaande 1 oktober 1526. Hij is 
baljuw van Brielle en raad van het Hof van Holland, heer van Schoot bij 
Nieuwkoop. Gehuwd met Wendelmoet Claes Corfsdochter, weduwe van 
Reyer de Jonge van Baerdwijk.43 Hij bezit het ambt dus een aantal jaren 
samen met zijn broer. In 1536 koopt hij het kasteleinschap voor een bedrag 
van 1500 £. Gezien de pachtsom moeten de inkomsten toch wel aantrekke
lijk zijn geweest. Hij verkrijgt het kasteleinschap als een erfelijk bezit.« 
Zes jaar later blijkt het ambt ingelost te zijn, zoals bij de verkoop was 
vastgesteld. 

07 Rekening no. 1435, f. 73v . 
.. lrrjormatie ordirraris gedaen birrnen de stede van Zierixr,ee op ten 5 err dach van st'pt. 

1527, f . 30v. Gem. Archief Brielle. 
•• Bulletin van de Konink/ijke Nederlandsche Oudfreidkundige Bond, 1965, blz. 58. 
' ' Rckcningcn no. 1436 t/m 1442. 
•• Nt'derlandsch A rchiej voor Genealogie en Heraldick, 1949, blz. 82 en 84, Onf Vm>rRI'· 

.flm·/11 , 1970, bl£. Il l. 
•• Ons v (l(lfJ:t'Slacht, 1970. blz. 122. 




