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Ledenbestand
Hartelijk welkom aan 4 nieuwe leden;
J. Blijleven, P. van der Meer, R.M. Roggeveen en
Uitenbroek produkties, allen uit Benthuizen.
Hoe meer leden, hoe sterker de vereniging kan
worden. Nieuwe leden kunnen ook nieuwe
medewerkers worden, hartelijk welkom!

Medeleven
In het tweede kwartaal van dit verenigingsjaar
zijn helaas ook weer 4 leden overleden. 
Wij noemen de heren G. Arts, J. van Leeuwen,
J. de Vrij en J. Taal.
Allen waren zij op een specifieke manier
betrokken bij het werk van de HKB, de één
meer in het openbaar dan de ander. 
Wat het laatste betreft noemen wij Jaques Taal
die in 1997 voorzitter werd. Hij verhuisde naar
Boskoop en daardoor kwam er in 2003 een
einde aan zijn voorzitterschap. Ook daarna
bezocht hij met regelmaat Het Molenhuis en
gaf nog altijd blijk van zijn belangstelling voor
de HKB.
Wij zullen hen missen en wensen de families
veel sterkte in de komende tijd.

Activiteiten
Zwerven door musea
Na afloop van de vakanties is het weer tijd om
korte trips te maken. Op woensdagmorgen
1 september 2004 krijgt u daar de gelegenheid
voor. 
Deze keer is het reisdoel een nog compleet
ingericht kasteel; Duivenvoorde in Voorschoten.
Vanaf Het Molenhuis vertrekken wij om 09.00
uur, wij drinken koffie in het kasteel en krijgen
daarna een rondleiding. Thuiskomst (in
Benthuizen) omstreeks 13.00 uur. De kosten
bedragen 11,- euro. Aanmelden graag voor
1 augustus bij Inge van Eeden Petersman,
telefoon 079 331 67.

Agenda voor het 2e kwartaal 2004
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn
geopend op zaterdagen van 13.30-17.00 uur,
(tijdens de vakantieperiode is de winkel op
woensdagmiddag gesloten).
- de 1e zaterdag van de maand genealogie

inloopmiddag.
- 11 september Open Monumentendag
Het Molenhuis is dan geopend van 10.00 tot
17.00 uur.
Zwerven door Musea (zie boven)
woensdagmorgen 1 september naar
Voorschoten

Het bestuur wenst u allen een fijne vakantie -
periode.
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De Benthuizer Turfjes:
Goud voor verzamelaars!
Gelezen in de Rijnwoude Koerier van 19 mei 2004

“Rommelmarkt in Benthuizen zeer geslaagd,
gezellig en het weer was grandioos.”

Een korte greep uit dat artikel; over tevreden
bezoekers, waaronder de heer Van Elleswijk,
penningmeester van de Oudheidkamer
Hazerswoude. Hij vertelde dat hij een map
met foto’s en Benthuizer Turfjes op de kop
had getikt. 
Geen rommel dus, maar belangrijke stukken!



De ambachten en ook de ambachts heerlijkheden
zijn voornamelijk tot ontwikkeling gekomen
gedurende een periode in onze geschiedenis,
die wordt aangeduid als de landsheerlijke
periode (900-1580).
Een ambacht, ook wel dorp genoemd was de
laagste corporatie met publiekrechtelijk gezag
(rechtspraak en regering).
Deze overheidsmacht kon aan een privaat
persoon horen. De heerlijkheid vindt in Holland
dan ook haar oorsprong in het leenrecht.
De Landsheer en later de Staten konden de
overheidsmacht verkopen, verpanden of in
erfelijke leen geven. De private persoon wordt
op deze wijze zelf heer, ambachtsheer, bezitter
van de heerlijkheid.
Afgezien van bepaalde rechten van de heer
waren in de ambachtsheerlijkheden de bestuurs-
inrichting en de verhouding tot het centrale
gezag gelijk aan die van de gewone ambachten.
Een ambachtsheerlijkheid had verschillende
organen:

1° De Schout: Hij werd in een heerlijkheid
aangesteld door de ambachtsheer, hij was
dus op de eerste plaats vertegenwoordiger
van zijn heer. Toch moest ook in de
heerlijkheid de schout zijn opdracht
(schoutenban) verkrijgen van de baljuw.
Deze ban en ook de baneed hingen vooral
samen met de betrekking van de schout als
hulp-officier van justitie. De schout werd
meestal voor onbepaalde tijd aangesteld.

2° De schepenen of gezworenen, ambachts -
bewaarders, kroosheemraden en waarslieden.
Zij waren onder leiding van de schout en
met uitsluiting van de schepenen belast met
financiën en waterstaats aangelegenheden.
Gewoonlijk waren er 5 of 7 schepenen, op
wier functie later zal worden ingegaan. De
duur van het ambt was meestal een jaar, het
ambt was tevens ambulatoir.

3° Sommige ambachten hadden een buren -
vergadering of vroedschap. De leden hadden
hierin zitting voor het leven en zij vulden
zichzelf aan door coöptatie. In vele ambachten
was het houden van buurspraak of het
raadplegen van de vroedschap voorgeschreven
voor bepaalde gewichtige aangelegenheden,
zoals het voeren van processen en verder in
het algemeen zaken die voor de geld middelen
van het ambacht van betekenis konden zijn.

De bevoegdheden van een
ambachtsheerlijkheid:

- De rechtspraak
De kern van het gezag van de landsheer werd
gevormd door het recht op het rechterschap in
oude zin, met de daaraan verbonden
opbrengsten zoals boeten en confiscaties. De
essentie van het gezag van de heer is derhalve
gelegen in de bevoegdheid om een voorzitter
van het plaatselijk gerecht aan te stellen.
Had de heer het recht op rechterschap in een
territoriale rechtskring waarvan het gerecht
bevoegd was in burgerlijke zaken alsmede in
niet lijfstraffelijke zaken dan was er sprake van
een lage heerlijkheid.

Het 17e eeuwse Schoutenhuis aan de Dorpsstraat; de laatste
bewoner in de 20e eeuw was familie Van der Knijff.
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Een ambachtsheerlijkheid; organen en bevoegdheden
Dit voorjaar is mijn broer Gerrit overleden. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis
van zijn woonplaats Voorschoten en van zijn geboortedorp Benthuizen.
Onlangs gaf mijn schoonzuster mij een aantal mappen met daarin door Gerrit verzamelde
gegevens over Benthuizen en de regio. Veel krantenknipsels en enkele artikelen waarin
Benthuizen rechtsstreeks of zijdelings ter sprake komt. 
Een artikel uit die map: ‘Een ambacht(sheerlijkheid); organen en bevoegdheden’, is belangrijk
genoeg om in zijn geheel in ons blad op te nemen. 
Vrijwel zeker is Gerrit de auteur. Waarschijnlijk heeft hij het geschreven in de tijd dat hij naast
zijn werk politocologie studeerde aan de Universiteit van Leiden.

Arie Schellingerhout



Had de heer daarentegen het recht om een
vierschaar te leiden, die competent was tot het
berechten van lijfstraffelijke (criminele) zaken
dan was zijn gebied een hoge of vrije heerlijkheid.
Overigens is het niet zo dat de hoge en lage
jurisdictie altijd aan dezelfde persoon zijn
gegeven, zo kan het gebeuren dat de hoge heer
en de ambachtsheer verschillende personen zijn.
De schepenen vormden onder voorzitterschap
van de schout, het rechtsprekend orgaan met
de lage jurisdictie. De schout was tevens rechts -
vorderaar. Van de vonnissen van de schepenen
stond meestal beroep open op het baljuws -
gerecht. Het Hof  kon echter onmiddelijk
kennis nemen van de gedingen waarin de
ambachtsheer de eisende partij was. Later werd
voor alle zaken een direct hoger beroep op het
Hof gebruikelijk. (art. 205 van de instructie van
het Hof).
De schout ontving voor zijn werk een deel van
de boeten.
Ten gevolge van de bepalingen in de brieven
van uitgifte, oude gewoonten en dergelijke is
de omvang van de rechtsmacht in de hoge
heerlijkheden zeer verschillend.

- De wetgeving
Het ambacht bezit de keurbevoegdheid. Volgens
Hugo de Groot (Inleidinghe I,2,18) worden
“plaetselicke geschreven wetten” gemaakt door
“schout ende schepenen ten platte lande, voor
zoo veel sy van de Staten ofte Landshoofden,
om keuren te maken recht hebben verkregen”.
Het recht vloeit dus niet voort uit het recht van
jurisdictie, het wordt verleend door de hoge
overheid of bij possessie verworven.
Het bevoegde orgaan is in casu de schout met
zijn schepenen en de buren cq de vroedschap. 
De ambachtsheer zou in persoon deel kunnen
nemen aan de uitoefening van zijn recht.
Gebruikelijk was echter dat hij zich liet
vertegenwoordigen door zijn schout. Wel kon
de heer bepalen dat de keuren aan zijn
goedkeuring onderhevig waren.
De keurbevoegdheid strekte zich in het
algemeen uit over die zaken die onder de
jurisdictie van het ambacht vielen.
Welke zaken hoorden nu tot dit autonome
terrein ? Het Hof gaf in 1632 in de zaak van de
schout tegen de baljuw van Rijswijk de
volgende opsomming: Het stellen van “ordre
op de dagelijkse voorvallende policije en
’t geene daaraan kleefde, als namentlijk op de
onderhoudinge van dijken, kaden, wegen,
straten en op de regeringe van weesen en
kerken-goeden, ….., en desgelijkx ook op de

kermissen, jaarmarkten, vastenavonden,
kramers, tafelspeelders en andere zaken
daarvan dependerende, mitsgaders meer
andere zaken die tot conservatie en
onderhoudinge van goede ordre en policij
wierde gerequireert, en dat alles met zodanige
correctie tegens de contraventeurs, als daartoe
eigentlijk van noode was, en zonder ’t welke
hetzelve niet en konden werden gehandhaafd”.
De keuren mochten ook niet ten nadele
strekken van de landsheer, of strijden met de
algemene wetten of met rechten, privileges en
keuren van andere steden, ambachten of
heerlijkheden.
Geen goedkeuring door de heer kon worden
vereist voor die keuren, die op grond van een
uitdrukkelijke verleende bevoegdheid door het
hogere gezag, werden gemaakt. Ook werden
keuren gewoonlijk voorgelegd aan de Staten of
het Hof. Vermoedelijk om de rechtsgeldigheid
ervan te verzekeren.

- Belastingheffing
De voornaamste belastingen van het ambacht
vormden de omslagen. Zij waren deels
hoofdelijk, d.w.z. gegrond op het geschatte
vermogen van de belastingplichtige, doch meer
algemeen was de verdeling der omslagen over
de erven en boerenhofsteden.
Gewoonlijk was belastingheffing pas mogelijk
na het horen van de belanghebbenden, zoals de
vroedschap, en de uitdrukkelijke of
stilzwijgende goedkeuring van het centrale
gezag. Ook kende men accijnsheffingen, zoals
op wijn, gemaal, geslacht, vis enz.. Voorts
kende men het systeem van waag- en
marktgelden.
De omslagen echter brachten het meeste geld in
het laatje.
Voorts had het ambacht belangrijke
bemoeienissen met de inning van de (niet
verpachte) landsbelastingen.
Van de belastingen aan het ambacht
overgedragen was de verponding de
voornaamste. Gewoonlijk was het gerecht met
de inning ervan belast. Zij was jegens het
gewest voor de opbrengst aansprakelijk, voorts
moest ze de nodige kohieren en lijsten
opmaken, hiervoor ontving het gerecht dan ook
een provisie van ongeveer 1% van de
opbrengsten.
Ook de secretaris van de heerlijkheid had
belangrijke diensten op dit gebied te verlenen,
zoals de inning van de gemene middelen op
huwelijken en begrafenissen, ongefundeerde
processen, successies enz..
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- Waterstaatszorg
Een belangrijk deel van de bemoeingen van het
ambacht werd gevormd door de waterstaats zorg.
In deze zaken was het ambacht ondergeschikt
aan het Hoogheemraadschap. De uitoefening
van deze zorg geschiedde soms door de
kroosheemraden, zij waren onder andere belast
met het schouwen.
Het ambacht moest een afzonderlijke ambachts-
rekening maken inzake waterstaatszaken (ook
wel molenrekening genaamd), die ter visitatie
en eventuele correctie ingediend moest worden
bij het hoogheemraadschap.
Soms berustte het waterstaatsbestuur in laagste
instantie niet bij het ambacht maar bij de polder,
een instantie speciaal belast met waterstaats zorgen.
Aan het hoofd van het polder bestuur stond de
schout van het ambacht waarin de polder lag.

Tenslotte wil ik nog even speciale aandacht
schenken aan de rechten die de ambachtsheer
kon bezitten. 

Zoals reeds gezegd had in iedere heerlijkheid
de heer het recht op het rechterschap, voor het
overige waren de rechten van de verschillende
heren bepaald niet gelijk.

Het café, annex boerderij, annex rechthuis
op de hoek van de Dorpsstraat, waar het
ambachts bestuur vergaderde. Het gebouw
is in 1903 afgebroken. De familie Van
Staalduinen staat op deze foto.

Wel is het mogelijk categoriën van rechten te
onderscheiden, die een heer kan bezitten:

1° De rechten voortvloeiende uit het bezit van
het rechterschap.

2° Andere regale (heerlijke) rechten, bijv. het
tolrecht op een heerweg.

3° Heerlijke (niet regale) rechten, bijv. het
plantrecht langs een niet regale weg (recht
om beplanting langs wegen, dijken en
andere openbare plaatsen te hebben).

Ten onrechte wordt wel volgens J.Ph. de Monté
Verloren het patronaatsrecht in deze derde
categorie geplaatst. Dit recht komt krachtens het
canonieke recht echter toe aan de kerk stichter
en diens rechtsopvolgers, derhalve aan degeen
die het terrein voor kerk en kerkhof beschikbaar
stelde, de kerkbouw had bekostigd en het fonds
voor het levensonderhoud van de pastoor had
gesticht. Aangezien de ambachts heer meestal de
draagkrachtigste persoon was, zal hij vaak dit
recht hebben gehad, het vloeit echter niet voort
uit zijn ambachtsheer zijn.

Geraadpleegde literatuur:

• M.J.A.V. Kocken; Van stads- en
plattelandsbestuur naar gemeente -
bestuur.

• J.V. Rijperda-Wierdsma; Politie en
justitie, een studie over de Hollandse
staatsbouw tijdens de Republiek.
Dissertatie, Leiden 1937.

• J.Ph. de Monté Verloren /  
J.E. Spruit; Hoofdlijnen uit de
ontwikkeling der rechterlijke
organistatie in de Noordelijke
Nederlanden tot de Bataafse
omwenteling.
Kluwer, Deventer 1972.

• A.S. de Blécourt; Heerlijkheden en heerlijke rechten. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis I, 1918 /  1919, 45, 175.
• T. Fruin /  H.T. Colenbrander; Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot de val der Republiek. Den Haag

1922.
• prof. dr. I.H. Gosses /  prof. dr. R.R. Post; Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I:

De Middeleeuwen. M. Nijhof, Den Haag 1974 (eerste druk 1959).
• mr. S.J. Fockema Andreae; Rotterdam, Benthuizen en Willem de Monchy, voordracht voor het genootschap “de Maze’.

Rotterdam, 23 april 1955.
• mr. S.J. Fockema Andreae; Nota over het vischrecht van de heerlijkheid Benthuizen. Den Haag, 4 augustus 1935,

met aanvullende brief d.d. 15-7-1952. 



Hoofdstuk 7

“De Ambachtsheer van Benthuizen

In 1316 werd het Ambacht Benthuizen in leen gehouden door Hughe Dui zoon van den
Graaf van Holland.

Later kwam het in eigendom van Jan van Henegouwen en daarna aan Hertog Willem,
die zijn neef Jan, Graaf van Blois daarmede verleidde.

In 1381 ontving Guy, Graaf van Blois, de goederen zijner voorouders in Holland in leen
van hertog Albrecht.

Deze gaf aan Jan, bastaard van Blois, 3 juni 1385 het dagelijksch gerecht (het Ambacht)
Benthuizen, dat in 1399 werd opgedragen aan Jan van Heemstede, die op 13 September 1399, na
voorafgaande opdracht van het Ambacht met al zijn toebehooren dit weder aan Hertog Albrecht
in leen terug gaf.

Later kwam het in eigendom aan Willem van Egmond, daarna aan Jonkheer Hendrik
Crousing en vervolgens aan Jacob Crousing.

Na het overlijden van Jacob Crousing in 1582 kwam het achtereenvolgens in eigendom
aan Jonkvrouw Sanderine Crousing, echtgenoote van Gerard van Wijngaarden, aan Jakob van
Wijngaarden; in 1670 aan Daniël van Wijngaarden en in 1696 aan diens weduwe Catharina van
Moermont.

Op 7 Februari 1692 werd het Ambacht aangekocht door de stad Rotterdam, die het op
21 Juli  1853 weder verkocht aan Otto Boudewijn ‘t Hooft.

Na diens overlijden in 1878 ging de Heerlijkheid (een Ambacht was het toen niet meer)
over op diens zuster Wilhelmina Adriana Elisabeth ‘t Hooft, weduwe van Mr. Agathus Corvinus
Adrianus Beelaerts van Emmichoven.

Bij akte van boedelscheiding van 3 Januari 1889 kwam de Heerlijkheid in eigendom aan
Gerrit Cornelis Otto Beelaerts van Emmichoven, die zich toen noemde Beelaerts van Benthuizen.

De heer G.C.O. Beelaerts van Benthuizen heeft als Ambachtsheer veel voor de gemeente
gedaan. Steeds vond men bij hem een geopend oor wanneer men bij hem kwam om over de
belangen van Benthuizen te spreken en het was hem altijd een genoegen om mede te werken aan
de bloei en de vooruitgang van deze kleine plaats.

Hij overleed op 7 Mei 1924 te Arnhem in den ouderdom van 84 jaren.
Zijn nagedachtenis zal bij de Benthuizers steeds in dankbare herinnering blijven.
Bij zijn overlijden viel de Heerlijkheid aan zijn zoon Willem Adrianus Beelaerts van

Emmichoven te Arnhem, die op heden nog Ambachtheer van Benthuizen is.
Intusschen zij hierbij opgemerkt, dat de titel van Ambachtsheer thans niets meer is dan

een eeretitel, zoodat de drager daarvan in geen enkel opzicht zeggenschap meer heeft in den gang
van het bestuur der gemeente, in tegenstelling van vroeger toen de leenheer of ambachtsheer,
zooals wij zagen, zelfs kon beschikken over leven of dood van onderhoorigen.”
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BENTHUIZEN
in ‘t verleden en het heden

door
A. Verheul A zn.

Burgemeester van BENTHUIZEN en MOERKAPELLE

Een manuscript met deze titel is op verschillende adressen in de archieven te vinden. Het is
echter nooit in druk verschenen.
Een dergelijk boek over Moerkapelle, de andere standplaats van de heer Verheul is in 1925 in
druk verschenen, getiteld “MOERCAPELLE VOORHEEN EN THANS”. 
De tekst voor het boek over Benthuizen, heeft de burgemeester in 1931 geschreven. Hoofdstuk 7
uit het boek, dat gaat over het ambacht en de ambachtsheren sluit goed aan bij het vorige artikel
in dit nummer. Het is overgenomen in de spelling zoals die destijds door de schrijver werd
gebruikt en met de kennis waarover men toen beschikte.
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Misschien omdat in 1800 de eerste Algemene
Armenwet van kracht werd, een wet waarvan
in de praktijk trouwens niets is terecht
gekomen, werd in 1803 ook in de heerlijkheid
een Armenfonds ingesteld.
Protestanten in Hogeveen behoorden kerkelijk
tot Benthuizen en rooms-katholieken tot de
parochie van Hazerswoude. Personen die
ondersteuning nodig hadden, konden
aankloppen bij de diaconie van de kerk
waartoe zij behoorden. Iemand die geen
lidmaat was van de kerk, (dat kwam toen niet
zo veel voor) was genoodzaakt aan te kloppen
bij de plaatselijke overheid. Ondersteuning
aanvragen was de ene kant, de andere kant
was ondersteuning ontvangen. Bijstand was
een gunst, geen recht, ondanks de Algemene
Armenwet. 
Waar een gemeentebestuur dikwijls wel mee
werd opgezadeld waren begrafeniskosten.
Onbekende zwervers, die overlijden in de
gemeente moeten toch begraven worden. Ook
dat was (en is) ‘armenzorg’ en brengt kosten
met zich mee.

Voor het instellen van het ‘Hogeveense Armen-
Fonds’ werd een reglement opgesteld,
ondertekend door de schout en de leden van
het gemeentebestuur, en ter goedkeuring naar
de ambachtsheer, ofwel de “vrij Heere van
Hogeveen” Benjamin Baron van der Borch
gestuurd, die het epistel approbeerde op 30
januari 1804. Dit dokument is bewaard
gebleven en bevindt zich in het Streekarchief
Rijnlands Midden.

Uit de aanhef blijkt al, dat het fonds uit
voorzorg wordt ingesteld; “indien onverhoopt
sommige der Inboorlingen tot armoede
kwamen te geraken.” 

Alle inwoners worden aangeslagen voor een
bijdrage, en daarnaast wordt gerekend op
vrijwillige bijdragen. Tweemaal per jaar zal er
gecollecteerd worden. Dat was niet specifiek
iets voor Hoogeveen, want ook in Benthuizen
zijn daar gegevens van bekend. De bewoners,
ofwel “inboorlingen”, krijgen allemaal een
taak, bij toerbeurt collecteren. Vervolgens is ook
bij handel, sprake van ‘accijns’ al wordt
daarvoor geen bedrag of percentage gevraagd
maar een bijdrage “als in dezelve gemoede
zullen oordeelen te behooren”.
Opmerkelijk is dat niet-ingezetenen
nadrukkelijk worden buitengesloten (artikel 6).
De genoemde ‘Acten van Indemniteit” dienen
om zoveel mogelijk de noodzakelijk gedane
kosten te kunnen verhalen op andere
gemeenten of instellingen. (Een akte van
Indemniteit is zoveel als een uittreksel uit het
bevolkingsregister.)
Heel jammer is, dat in het Streekarchief geen
stukken zijn te vinden hoe het verloop van het
fonds geweest is. Het is heel goed mogelijk dat
er na jaren een aardig bedrag bijeen gegaard
was, en weinig uitkeringen werden gedaan.
Men moest wel straatarm zijn om wat te
krijgen.

Het dokument is hand -
geschreven, in de taal en
stijl van 1803 en helaas
niet geschikt om af te
drukken. Het is
zoveel mogelijk in
dezelfde stijl
(ambtenaren -
taal) over -
genomen.

De armen binnen de
“Hoge en vrije Heerlijkheid” Hogeveen 

In het jaar 1632 telde de heerlijkheid Hoogeveen 39 inwoners. Een aantal dat steeds minder werd,
omdat het gebied totaal verwilderd was en grotendeels bestond uit water. De bestaans -
mogelijkheden waren minimaal. Met de toename van de wateroppervlakte, verwaterde ook het
normale dorpsleven. 
Dat veranderde in de jaren zestig van de 18e eeuw, toen de polder drooggelegd werd. Er
ontstond vruchtbare grond, het land moest bewerkt worden en het aantal inwoners nam weer
toe. De meeste inwoners waren ook redelijk in staat om in hun levensonderhoud te voorzien.
Het ambtelijk apparaat stond op een laag pitje. Schout en gemeentebestuur zagen zich genoodzaakt
maatregelen te nemen om een goed bestuur te kunnen uitvoeren.
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“Reglement en Ordonnantie wegens het Oprichten en instandhouden van een Arme-Fonds
binnen de Hoge en vrije Heerlijkheid Hogeveen

Wij Schout en Leden van ‘t Gemeentebestuur van de Heerlijkheid Hogeveen, mitsgaders alle In,
en Opgezeetenen van Dezelve Heerlijkheid, in consideratie genomen hebbende, dat de gemelde
Heerlijkheid nu weder een geruimen tijd door In, en Opgezeetenen is bewoond en er tot heden
geen de minste Fonds waar uit indien onverhoopt sommige der Inboorlingen tot armoede
kwamen te geraaken eenige de minste Alimentatie, aande zoodanige zoude kunnen worden
bezorgt: zo hebben wij uit aanmerking der geneigtheden, welke alle de In, en Opgezeetenen
hebben getoond, om alhier zoodanig Fonds op te rigten, goedgevonden te ordonneeren, gelijk wij
ordonneeren bij Deezen.

Artikel 1
Eerstelijk dat, daar alhier geen de minste Personeele Lasten, gelijk in andere Heerlijkheden
gebruiklijk is, plaats hebben, ieder Eigenaar of Bruiker van de alhier gelegen wooningen en
landerijen, aan dit Fonds Jaarlijks zullen moeten contribueeren eene somma van ƒ 3,,-,,-;-
Als meede dat door ieder Ambagtsman of Arbeider, alhier reeds woonende, of door tijd en
wijle mogten koomen inwoonen, Jaarlijks zal worden gecontribueert ƒ 1,,10,,-

Artikel 2
Tot welkens inzaameling, de In, en Opgezeetenen beurtsgewijs met een daartoe te
vervaardige geslote bus in de maand Januarij van ieder Jaar zullen moeten rond gaan, te
weeten: van den bewoonder der eerste Huizinge in ‘t Westeinde deezer Heerlijkheid af, en
welke dus het eerste Jaar daarmede belast zal zijn, en zoo vervolgens Oostwaards op;
zullende op het einde van ‘t Jaar met zijn naastvolgende Buurman de gemelde busse moeten
gaan ledigen, bij den Heer Secretaris van Deezer Heerlijkheid, teneinde dezelve Penningen
aldaar in een boek werden opgeteekend, en in een Wees of Arme-Kist worde gelegt, welke
busse door gemelde naastvolgende Buurman, tot dat zelve einde, voor het volgende Jaar zal
moeten werden overgenoomen, en zoo vervolgens van Jaar tot Jaar, ieder In, en
Opgezeetene bij beurte daarmede belast zijn: moetende egter hetzelve aaan den geene,
welke met de inzaameling is belast, werden voorgeteld.                        

Artikel 3
Zullende ook den geene welke met de busse belast is, nog daarenboven gehouden zijn,
tweemaal des Jaars met dezelve bij de Huizen van de In, en Opgezetenen  rond te gaan, ter
inzaameling van zoodanige liefdegiften, als gemelde In, en Opgezeetenen ten voorsz. einde
zullen gelieven meede te deelen, en dat wel op de eerste Dingsdagen in de maanden Meij en
November van ieder Jaar.

Artikel 4
Werdende alle In, en Opgezeetenen deezer Heerlijkheid gelast, en geordonneerd bij
publieque verkoop van ieder stuks vee, ten behoeven van dit Arme-Fonds te bedingen, zoo
veel als ieder verkooper na evenredigheid der koop, in gemoede zal oordeelen te behooren,
dog niet  minder als twee stuivers; laatende verders aan onze goede In, en Opgezeetenen
over, omme bij verkoop van te velde staande graanen, als andere roerende en onroerende
goederen, speciaal bij onderhuuringen van landerijen, tot vlas, aardappelen of andere
veldgewassen, ten voordeelen van dit Arme-Fonds zoo veel te bedingen, als dezelve in
gemoede zullen oordeelen te behooren ; al het welke al meede in de voorsz: busse zal
moeten werden gebragt.

Artikel 5
Gelastende verder de In, in Opgezeetenen van onze meergen. Heerlijkheid, omme bij alle
voorkomende geleegenheden, ter voortzetting en tot voordeel van dit Fonds meede te
werken, en in alle gevallen het zijne daar toe aan te wenden, teneinde hetzelve des te beeter
moge beantwoorden, aan het heilzaame oogmerk, waartoe wij hetzelve hebben ingesteld.
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Dit artikel gaat over de periode
begin 1800, uit die tijd zijn
echter geen foto’s. In die tijd
was de weg nog een karrenpad,
niet verhard. 
Deze foto geeft een beeld van
de Hoogeveenseweg in de
20e eeuw, voordat de verharde
weg aangelegd werd.

Artikel 6
En indien er buite verwagting in tijd en wijlen, één of ander der In, en Op-gezeetenen
deezer Heerlijkheid mogten gevonden werden, welke aan den geheelen Inhoud of aan
eenig Poinct in ‘t bijzonder van dit allesints heilzaame Arme-Fonds weigerde te voldoen,
zullen de zoodanige, benevens hunne kinderen en verdere afstammelingen in Hogeveen
uitgesloten blijven van de alimentatien, als daar uit indertijd, aan de Nootdruftigen zoude
werden uitgekeerd, en gevolglijk ook eenige Actens van Indemnitiet kunnen bekomen, als
zullende alleenlijk die geene, benevens hunne kinderen in Hogeveen gebooren, daar van
profiteeren, welke naar hun vermogen daar in hebben gecontribueerd.

Artikel 7
Werdende den Heer Secretaris van deeze onze Heerlijkheid gelast, telken reize wanneer de
busse werd geleedigd, de Penningen na te zien, en ‘t montant denzelve, op een daartoe te
houden Boek Specificq te noteeren, opdat ten allen tijde kan werden nagezien in hoeverre
men met hetzelve is gevorderd, teneinde in ‘t vervolg met de ingezaamelde Penningen
zoodanig te handelen, als ten meesten nutte en voordeelen van ‘t gen.: Fonds, bevonden zal
werden te behooren, als hebbende met hetzelve geen ander oogmerk, dan omme in tijd en
wijlen in de behoeftigheid der Inboorlingen onzer meergemelde Heerlijkheid zoo veel
mogelijk te kunnen voorzien.

Artikel 8
Wijders hebben wij goedgevonden omme het voorengemelde Fonds niet te bezwaaren met
lasten waar toe hetzelve ongehouden zoude zijn, alle In, en Op-gezeetenen, welke alhier
reeds woonachtig zijn, te gelasten omme binnen den tijd van drie maanden na dato deezes,
een behoorlijke Acte van Indemniteit van hunne geboorte - Plaats af te haalen, en ter
Secretarie te overhandigen, of in zoo verre dezelve Belijdenis van de Gereformeerde
Godsdienst mogten hebben gedaan ter Plaatse alwaar deeze onze Heerlijkheid, kerklijk
onderhoorig is, aan den Predicant mits alvoorens dezelve ter Secretarie werden vertoond en
geregistreert.

Artikel 9
En laatstelijk dat van nu voortaan niemand, hij zij, wie hij zij, in deeze onze Heerlijkheid zal
mogen komen inwoonen, tenzij dezelve een Acte van Indemniteit zal hebben overhandigd,
op passe van defacto uit deeze onze Heerlijkheid zal worden gedelogeerd, Authoriseeren en
qualificeeren wij bij deezen, den Heer Balliuw en Schout van onze Heerlijkheid Hogeveen,
omme op alle de voorengemaakte Poincten, naauwkeurig agt te geeven, en de overtreeders
van  dien, zonder eenige de minste oogluiking tot observeering van dien uit onze naam
daartoe te constringeeren.



En op dat niemand van dit Reglement en Ordonnantie onkundig zij, gelasten wij dat deeze
door den Bode bij Openbaare bekkengeslag binnen onze Heerlijkheid Hogeveen zal worden
gepubliceerd en vervolgens worden geaffigeerd daar men gewoon is Affictie te doen.
Aldus Gedaan, Gekeurd en Geordonneerd bij ons Ondergesz. voor ons, en onze
Successieven in der tijd met verzoek dat den Hoogwelgeb: Heer van Hogeveen dezelve
goedgunstiglijk met zijne Approbatie gelieve te bekragtigen.
Heeden den 28e December 1803”

Kopie van de ondertekening door partijen

Inge van Eeden Petersman 
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Na het uitvinden van de boekdrukkunst waren
de uitgaven aanvankelijk losbladig. Ze werden
bewaard tussen z.g. platten. Om te voorkomen,
dat de inhoud zou gaan schuiven en er tussenuit
zou vallen, werden er aan de platten sluitingen
bevestigd. Omdat deze platten vaak van leer
waren, werd er ook beslag op aangebracht om
het leer te beschermen. Vanaf de middeleeuwen
werd het beslag ook gebruikt ter verfraaiing
van boekbanden. De oorspronkelijke functie
verdween in de zeventiende eeuw en de hemel -
sleutels, zoals de sluitingen ook genoemd
werden, dienden alleen nog als verfraaiing. 

Als men naar de kerk ging, was het kerkboek
het belangrijkste, wat men meenam. Je kon aan
het kerkboek zien, hoe belangrijk en hoe
welgesteld de kerkganger was. Had je niet veel
geld, dan had je een kerkboek met alleen een
leren band. Een enkele zilveren sluiting duidde
op enige welstand, was de sluiting dubbel, dan
had je toch wel wat meer te verteren. Had de
band  beslag op de hoeken, dan hoorde je wel
tot de welgestelden. En als je echt rijk was, dan
had het boek rondom zilveren randen,
eventueel aan de rug scharnierende randen. Op
de voorzijde konden ook nog motieven in
zilver worden aangebracht. Voor wie dit alles
nog te gewoon was, kon men ook nog goud in
plaats van zilver gebruiken. Met het laten
aanbrengen van 2 ringklampen, waaraan een
ketting bevestigd kon worden, waren de
mogelijkheden echter uitgeput. Men kon het
boek dan als handtas dragen. 

De sluitingen werden vaak voorzien van bijbelse
motieven. In protestante kringen werd op de
middenstukken vaak Mozes en Aäron afgebeeld
en op de zijstukken de vier evangelisten.
Mozes, omdat hij schrijver was van de eerste
vijf bijbelboeken en als grondlegger van de
joodse godsdienst wordt beschouwd. Aäron,
omdat hij Mozes gesteund heeft en als stichter 

Bijbel met sloten,
hoek beschermers 
en draag ketting

van Israëls
priesterschap
gezien wordt.
Maar ook
mythologische
en florale
motieven
werden
aangebracht. Van de
deugden werd ook wel gebruik gemaakt, maar
in calvinistische kringen was dit niet populair.
Men ging van het stand punt uit, dat de mens
van nature niet deugt.

Men ging over het algemeen met een boek naar
een zilversmid om de hemelsloten en eventuele
andere versieringen te laten aanbrengen. Vaak
was dit, om het boek te schenken bij een
huwelijk, doop, communie of het afleggen van
de geloofsbelijdenis  De zilversmid beschikte
over een aantal metalen mallen, waarin de
onderdelen gegoten konden worden. Deze
waren er in verschillende maten, omdat
iedereen zijn eigen keus maakte, Nieuwe
Testament of Oude Testament, of beide in een
band, of een psalmenbundel. 
Maar ook niet bijbelse boeken werden soms
van sloten voorzien. Langs de Zuiderzee trof
men dergelijke boekjes aan, maar deze bevatten
vaak dubbelzinnige liedjes en mopjes. In
hoeverre deze door de bezitter mee naar de
kerk genomen werden, om zich daar stiekem te
amuseren, vermeldt de historie niet. Ook kon
men bij de boekhandelaars kerkboeken met
zilverbeslag bestellen en er waren ook
zilversmeden, die ze in voorraad hadden. Was
een kerkboek in de loop van de tijd versleten,
dan kon men bij de zilversmid terecht, om de
versieringen over te zetten op een nieuw boek.

Boek- en bijbelsloten
Goud en zilver wordt heden ten dage veel gebruikt, maar niet voor gebruiksvoorwerpen.
Daarvoor is het te duur of te kwetsbaar. Dat is vroeger wel anders geweest. 
Waar dikwijls niet bij wordt nagedacht is dat een bijbel of kerkelijk liedboek wel degelijk een
gebruiksvoorwerp is. 
Vooral de vrouwelijke kerkgangers waren in het bezit van een mooi, met goud of zilver op leer
versierd boek. Ver daarvoor werden de kanselbijbels, missalen en andere religieuze boeken al
versierd met edele metalen en edelstenen. 
Vandaag de dag gaat de voorkeur uit naar andere dingen om bij ons te dragen, maar geheel
verdwenen zijn de mooie kerkboeken nog niet. Er zijn nog edelsmeden, die erin zijn
gespecialiseerd deze versieringen te maken.



Bijbelbeslag

In het begin
van de
twintigste

eeuw werden er
veel bijbels vernietigd,

nadat het beslag er was
afgehaald. Van dit beslag werden dan
siervoorwerpen gemaakt, zoals  fotolijstjes,
menukaartjes, armbanden of gordels. Gelukkig
zijn ze niet allemaal weggegooid en er zijn nog
vele fraaie exemplaren bewaard gebleven.
Deels zijn ze in het bezit van musea, maar bij
gespecialiseerde antiquairs zijn nog fraaie
exemplaren te koop. Er zijn verzamelaars, die
zich hierop gericht  hebben. Ook uit particulier
bezit worden er nog wel exemplaren

aangeboden aan veiling -
huizen. Het Catharijne -
convent in Utrecht, in welk

museum veel religieuze
oudheden permanent te
bezichtigen zijn, heeft

een mooie collectie
kerk boeken. Ook de

Koninklijke
Bibliotheek in Den
Haag heeft een
uitgebreid aantal
soms zeldzame
boeken. 

V.O.C.-opschrijfboekje

Almanak

In de artikelen -
reeks, waarop dit
verhaal gebaseerd
is, geeft de
schrijver zijn visie
op het liedje over
Kortjakje. Deze
gaat namelijk naar
de kerk met een
boek vol
zilverwerk. Zij is
dus welgesteld,
maar is in de week
ziek en houdt het
bed. Maar niet
alleen, want het
korte jakje duidt
erop, dat zij in bed
haar geld verdient.

Piet van Vliet

Bronnen:
Nederlands Klein Zilver en Schepwerk door B.W.G.
Wttewaall, Uitgever Uniepers
Bernard van Noordwijk, Kunst en Antiekjournaal,
maart, augustus, oktober en december 2002.   
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Anado b.v. kleinmeubelen
Autorijschool J. Bremmer
Verkeersschool Bremmer b.v.
Verkeersschool Bross b.v.
Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.
Aannemingsbedrijf  Groen en Bregman
G. B. Hijdra
Jobarco b.v.
Ir. S. V. Khandedar b.v.
Groentekwekerij G. J. van der Kooij
Van Leeuwen Mechanisatie b.v.
Leune Benthuizen b.v. Aannemers
Aannemersbedrijf Van der Meer
Van der Meer Automobielbedrijf

Bloemenmagazijn C. A. de Nobel
Administratiekantoor W. Pos
Schoonmaakbedrijf Pos
Pos-Kaart
R. E. D. Systemen
Aannemingsbedrijf  Gebr. Schellingerhout
Service Equipe
Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’
Speedwash b.v.
Speedwash b.v. Delft
Tuincentrum Van der Spek
Boomkwekerij Bij de Vaate - De Peinder
Van Waaij b.v. Interieurverzorging
Kantoor Zaal
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