
 

 
Het baljuwschap van Schoonhoven, 1322-1806. 
 
 
 
In 1280, toen Nicolaas (I) vn Cats beleend werd met Schoonhoven werden lijfstrafelijke 
zaken in die plaats nog berecht door de baljuw van Zuid-Holland of zijn substituut. 
In de 14e eeuw stelden de heren van Schoonhoven en Gouda een baljuw aan over beide 
plaatsen. Het waren  Jan van Beaumont, 1310-1356 (†12-3-1356) en zijn beide kleinzoons 
Jan van Blois  1356-1381 († juni 1381) en Guy van Blois, 1381-1397 († 22-12-1397). 1 We 
komen een baljuw tegen in 1310 bij de belening van Jan van Henegouwen met 
Schoonhoven. In 1322 sprak hij van “onze baljuw, onze rechter, onze zeven schepenen” te 
Schoonhoven.  Het gaat tot ca 1403 om een baljuw van Schoonhoven en Gouda samen. Niet 
alleen zat die baljuw de rechtbank voor, formuleerde de eis en zorgde voor uitvoering van 
het vonnis maar ook had hij bestuurlijk taken. Zo koos de heer “of onse baeliu” jaarlijks 
schepenen en raad (burgemeesters). Hij vertegenwoordigde de heer dus ook in het bestuur.  
 
Onder het baljuwschap van Schoonhoven en Gouda resorteerden de volgende 
schoutambachten: 
- Schoonhoven 
- Gouda 
- (het oosteinde van) Bergambacht en Stolwijk 
- Gouderak en Beyersrode 
- Moordrecht 
- Cabau en Lopik 
- Stein en Papekop 
- Benthuizen 
- Bloemendaal 
 
Na het overlijden van Guy van Blois zonder wettige erfgenamen vervielen zijn leengoederen, 
waaronder Schoonhoven, de oostelijke helft van Bergambacht en de oostelijke helft van 
Stolwijk, Gouda en Gouderak, aan de graaf van Holland, hertog Albrecht van Beijeren. 2 Die 
gaf al op 26 december 1397 aan Jan de bastaard van Bloys, zoon van graaf Jan, het 
baljuwschap van Schoohoven en Gouda met het schoutambacht van Schoonhoven. 3 Het 
rentmeesterschap van Schoonhoven en Gouda ging aanvakelijk naar Frederik van de 
Zevender, en toen naar Dirk van Slingelant. 4 
 
Jan de bastaard van Blois werd op 28 juli 1400 bevestigd in het baljuwschap van 
Schoonhoven en Gouda en het schoutambacht van Schoonhoven. Op 7 januari 1403 kreeg 
Splinter van Vliet zowel het baljuwschap als het rentmeesterschap van Schoonhoven en 
Gouda, het schoutambt van Schoonhoven en ook nog het baljuwschap van Haastrecht. 5  
Al snel hierna kreeg Schoonhoven een eigen baljuw. Immers Gouda bleef een grafelijke stad 
terwijl Schoonhoven en omgeving in 1403 als lijftocht beloofd werden aan Margriet van 
Kleef, de vrouw van hertog Albrecht. 6 Het was in haar bezit van 1404 tot haar dood in 
1412. Daarna werd het toebedeeld aan Margaretha van Bourgondië, de vrouw van Willem 

                                                           
1  A.A.M. Schmidt-Ernsthausen, Archief van de graven van Blois, Rijksarchieven in 
Holland, inventarissenreeks nr. 26 (‘s-Gravenhage 1982), I-XVII. 
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VI, die het als weduwgoed bezat van 1417 tot 1441. 7 Die goederen werden beheerd door 
een baljuw die er zowel het bestuur als de hoge rechtspraak had. 
 
Na de dood van Margaretha van Bourgondie kwam het baljuwschap van Schoonhoven en 
Belois aan de graaf. De baljuwen legden rekening af van hun beheer. 8 
 
In 1445 kreeg Frank van Borselen van de hertog van Bourtgondie het kasteleinschap van 
het slot Teylingen, welk kasteleinschap tot dan gehouden werd door Gerrit van Poelgeest die 
ervoor in ruil het kasteleinschap van Schoonhoven kreeg. 9 
 
In april 1478 ontving Claas van Assendelft Gerritsz het baljuwschap van Schoonhoven voor 
de tijd van 10 jaar. Hij gaf daarvoor een lening van 240 pond, af te lossen in tien jaren. 10 
Zijn broer Jan van Assendelft Gerritsz. werd in september van dat jaar kastelein van 
Schoonhoven voor het leven. Dat op verzoek van de heer Jan van Wassenaar en Gerrit van 
Poelgeest, die na een geschil over het kasteleinschap hun rechten hadden opgedragen aan 
de hertogen, Ook hij leende de hertogen daarvoor 240 pond; enkele weken later werd op zijn 
verzoek zijn broer Claas (raad en rentmeester van ‘Frise’) tot kastelein gemaakt. Claas 
verstrekte daarvoor een lening van 1440 pond vlaams en krijgt de verzekering dat hij 
minstens vijf jaar, of tot de aflosing van al deze schulden, kapitein en kasteleing van 
Schoonhoven zal blijven. 
Echter: op 15 juli 1481 ontslaan de hertogen Claas van Assendelft en benoemen in zijn 
plaats tot kapitein en kastelein van Schoonhoven hun raad en kamerling Frederik van 
Egmond. Een jaar later echter belooft Maximiliaan aan Gerrit van Assendelft 11 dat hij het 
slot en kasteleinschap dat tijdelijk in bewaring is gegeven aan Antheunis van den Hameyde, 
heer van den Abeele, niet aan een ander zal geven voordat Gerrit het geld dat hij op slot en 
ambt heeft staan, terug heeft. In 1484 droegen Gerrit van Assendelft en zijn zoon Klaas 
kastelein- en kapiteinschap van stad en slot van Schoonhoven alsmede het baljuwschap 
over aan Frederik, broeder van Egmond, heer van IJsselstein, Buren etc. na van hem 
ontvangen te hebben de 2775 pond die zij op het baljuwschap hadden staan. 12 
In 1492 werd aan Frederik van Egmond, kastelein te Schoonhoven, 90 pond betaald om het 
kasteel te herstellen. 13 Dit was het jaar dat hij tot graaf van Buren werd verheven. In zijn 
jeugd was hij raad en kamerling van Karel de Stoute geweest. 14 
Frederik van Egmond had een bastaard-zuster, jonkvrouw Kesselle, die in 1497 huwde met 
Lodewijk van Moerkerken. Frederik gaf haar ten huwelijk 750 pond wat samen met een 
schuld van 250 pond die hij al had bij Van Moerkerken 1000 pond uitmaakte. Hij 
verzekerde die op de helft van de 2700 pond die de graaf hem schuldig was op het 
kastleinschap en gaf Lodewijk het kasteleinschap. In 1501 betaalde Lodewijk aan Frederik 
200 gulden waarvoor hij het gebruik van het Hofland kreeg. 15 
 
Met het verbanden van het kasteel bij de grote stadsbrand van 1518 hield het 
kastelijnschap op een rol te spelen. Het blijkt dat tot dat jaar Lodewijk van Moerkerken, 
althans “Onzen Baljuw aldaar ofte zijnen steedehouder” jaarlijks uit de dubbeltallen 
burgmeesters en schepenen koos en beedigde. In 1539 heeft Willem Thin na de dood van 
Floris van Egmond, graaf Buren, het recht tot keuze en aanstelling gekregen. In 1542 
bevestigde Karel V het privilege van Maximilaan en Maria van 20 juni 1480 dat dit weer 
                                                           
7  Smit, Vorst en onderdaan, 75, 243.  
8  ARA Archief Grafelijkheids Rekenkamer inv.nrs. 3991-4030, rekeningen 1461-1568. 
9  Nassausche domeinraad inv.nr. 1196 
10  Voor dee manier van geldlenen zie Marc Boone en Hanno Brand, ‘De ondermijning 
van het Groot Privilege van Jolland, Zeeland eb West-Friesland volgens de instructie van 21 december 
1477 in Holland, 24e jaargang (1992), 2-21) 
11  lid van de raad van de stadhouder van Holland tot 1477, Van Gent, ‘Pertijelike saken’, 
157. 
12  de btereffende stukken in Archief Nassausche domeinraad inv.nr. 953. 
13  Idem inv.nr. 954. 
14   Van Gent, ‘Pertijelike saeken’, 89. 
15  Idem inv.nr. 955. 



 

door de stadhouder van Holland zou gebeuren, wat in 1558 nader werd bevestigd door 
Philips II. 16 Mogelijk dat de regeling van de aanstelling van de zevenentwintig electeurs 
door Philips van Oostenrijk in 1494 niet is bevestigd, 17 hoewel die weigering vooral lijkt te 
gaan om de regelingen die in de eerste maanden van 1477 Maria ontfutseld waren.  
 
In 1515 verlengde Karel V bij zijn blijde inkomste, Frederik van Egmond  als kastelein en hij 
magtigde diens zoon Floris, heer van Sint Maartensdijk, voor zijn vader de eed af te leggen. 
Lodewijk van Moerkerken had de graaf gevraagd ervoor te zorgen dat het Hofland niet door 
de grafelijkheid verpacht werd. 18 Frederik van Egmond stierf in 1521.  
Floris van Egmond (ca 1470-1539) was een belangrijk man: 1515-1518 stadhouder in 
Friesland, na 1518 stadhouder van Holland en Zeeland en kapitein-generaal; hij bemoeide 
zich ook daadwerkelijk met het kasteleinschap: in 1526 schrijft Rombout Keldermans hem 
o.a. over het heien (voor het nieuwe kasteel) te Schoonhoven, dat juist begonnen is. 19 In 
1534 diende Floris een rekest in i.v.m. de betaling van zijn traktement voor het kasteleins-, 
kapiteins- en baljuwschap. Aan Willem Tin, burgemeester van Schoonhoven, wordt het 
advies aangaande de recessen op het kasteleinschap toegezonden. 20 In 1536 vroeg de 
regering van Schoonhoven de graaf om een sterkere brief te schrijven aan de hoofdman 
Joost van Muyden die niettegenstaande een vorige brief in de stad Haastrecht, in het land 
van Schoonhoven, geheten het baljuwschap van Belois, soldaten had  ingekwartierd. 21 
 
De baljuw in de 17e en 18e eeuw 
 
Volgens Van Berkum blz 462 was men baljuw voor het leven. De baljuw van Schonhoven 
was in de 16e - 18e eeuw tevens baljuw van Blois en Haastrecht. Het ambt werd vergeven 
door de graaf, de stadhouder of (tot de opheffing ervan in 1728) de Rekenkamer van 
Holland, daarna door de Staten van Holland. De baljuw Huisman die in 1727 kwam te 
overlijden, was tevens baljuw en schout van Haastrecht en had als zodanig het recht van 
approbatie van het beroep van een predikant. 22 
Ten tijde van van Berkum was de baljuw meestal ook schout van Schoonhoven. De baljuw 
eiste recht in strafzaken, de schout in civiele zaken,  hij voerde de vonnissen uit, in civiele 
zaken eiste hij boetes. Als vertegenwoordiger van de Hoge Overheid had hij voorrang boven 
burgemeesters en schepenen. (Van Berkum blz 511). 
Volgens het reglement op de rechtbank van Schoonhoven van 1803 23 zou bij het college 
van zeven schepenen van Schoonhoven een Publieke Aanklager of Hoodofficier fungeren die 
ook als schout in civiele zaken zou optreden. Hij zou ook baljuw van Belois zijn “als van 
ouds”. De laatste vermelding van een baljuw in de criminele rollen is van 1806. 24 
 
 

                                                           
16  OA Schoonhoven inv.nr. 222, 2253 en 224. Gedrukt bij Van Berkum, 479-496. 
  Voor het instellen van stedelijke kiescolleges in 1477-1479 zie Van Gent, ‘Pertijelike 
saken’, 158-159. 
17  Van Gent, 394. 
18  Idem inv.nr. 956 en 1029. Regest brief nr. 57. 
19  Idem inv.nr. 1029, regest brieven 176. 
20  Idem inv.nr. 1029, brief reg. nr. 337. 
21  Idem regest brieven 365. 
22  Notulen kerkeraad Haastrecht  d.d. 31 juli 1727, DTB Haastrecht nr. 1, 125.  
23  RA Schoonhoven inv.nr. 2271 art. 44. 
24  RA Schoonhoven inv.nr. 2324, criminele rol, 1787-1806. 



 

Een lijst van baljuwen van Schoonhoven, Belois en Haastrecht 
Zie voor de vorming van de baljuwschappen C.R. Schoute, De hoge rechtsgebieden in de 
Krimpenerwaard, H.E.K. 21/2 (1992), 25-52. 
 
 Van Schoonhoven en Gouda, 1337-1403: 25  
 
1337, 1341 Simon Frederiksz. van der Zevender 
 
1356-1363,  Jan van Langerak  
1372/3 
 
1363-1372 Frederik van der Zevender 
1373/4 
1388-1393 
  
1377  Jan van Brakel 
 
1381/2 Hubrecht van Montfoort 
 
1386-1388 Jan de bastaard van Bloys 
1397-1403 
 
 Van Schoonhoven en omliggende ambachten 
 
1403-  Splinter van Vliet 
 
1419  Willem van Boekhout, vermelding. 26 
 
1426  Floris van Kijfhoeck 27 
 
1439  Willem van Langeraek 28  
 
 
 Baljuwen van Schoonhoven, 1443-1488: 29 
 
1442  Floris van Kijfhoek die het baljuwschap pachtte van Philips van Bourgondie 
en het recht kreeg jaarlijks burgemeesters en schepenen te benoemen. Voorheen een 
aanhanger van Jacoba van Beijeren. 
 
1445, 1461-1469, 1477/78 (zie beneden) Gerrit van Poelgeest  (Hoeks, jaarlijkse pacht 45 
lb.) was tevens kastelein van Schoonhoven, 1461-1468. Mocht jaarlijks 16 a 17 personen 
nomineren voor het gerecht. Werd in 1468 als kastelein vervangen door Karel van 
Wassenaar. Moest met de schout Jan die Jonge Willemsz. plaats maken voor opvolgers die 
een hogere pacht gaven:  
 
1460  Lodewijk van Blois vermelding op 11-9-1460 als raad van Philips van 
Bourgondie en zijn baljuw en rentmeester van Gouda en Schoonhoven. 30 

                                                           
25  Voor baljuwen 1337-1393 zie Schmidt-Ernsthausen, Graven van Blois, 86-87. 
26  Prevenier en Smit, Dagvaarten, I 929. 
27  OA Schoonhoven inv.nr. 1568. 
  
28  Rekening over de douariegoederen van Margiet van Bourgondie, 1439-1440, ARA 
archief grafelijkheids rekenkamer inv.nr. 3303. 
29  M.J.van Gent, ‘Pertijelike saken’ Hollandse historische reeks nr. 22 (Oegstgeest 1994), 
474, 476, 477, 490. 
  ARA Archief Grafelijkheids Rekenkamer inv.nrs. 3991-3997, rekeningen 1461-1484. 
30  Utrecht  RA Archief oud-bisschoppelijke clerezij inv.nr. 163. Lans nr. 463. 



 

 
1469-1475 Jan van Wassenaar (Kabeljauws, betaalde 92 lb. jaarlijkse pacht.) en de 
nieuwe schout Mathijs Feijsz. Hij droeg het ambt over aan: 
 
 1469-1471 IJsbrant van der Coulster 
 
 1471-1473 Jan van der Coulster 
 
 1473-1475 Hillebrant Kyelenz. (tot behoef der voirsz. stede) 
 
1475-1477 Willem Gerritsz. van Poelenburch (168 lb.) gaf het ambt op 21-5-1477 op 
eigen verzoek terug aan de grafelijkheid. In 1477 verweet de bevolking hem met de 
Kabeljauwse regering de accijnzen buitensporig verhoogd te hebben.  Durfde nauwelijks 
meer in de stad te komen. 31 
 
1477/78  Gerrit van Poelgeest / Jan van Wassenaar (bezit werd betwist). 32 
Zij wilden beiden zowel kastelein als baljuw zijn. Gerrit van Poelgeest had een aanstelling 
van Philips van Bourgondie (die weer v an kracht geworden was) en Jan van Wassenaar had 
een nieuwe aanstelling van Maria. Ze aanvaardden niet het compromis dat Van Wassenaar 
baljuw zou zijn en Van Poelgeest kastelein. In juni 1477 maakte de Hoeken onder Gerrit 
van Poelgeest zich meester van het kasteel en de stad.  33 Van Poelgeest onderhandelt in 
mei 1477 over de voogdij van Brederode. 34 Is hij de Hoekse burgemeester te Leiden bij de 
Kabeljauwse overval op die stad van 3 juli 1479? Kan na 3 juni 1480 naar Leiden 
terugkeren. 35 Steunt in juli 1479 de stadhouder Wolfert van Borselen die uit Den Haag 
verdreven is. 36 Is bij een Hoeksleger tegen Leiden, 13/14 juni 1489. 37 
Hij zou zelfs Jan van Montfoort geraden hebben Leiden in 1479 aan te vallen. 38 Werd in 
1490 verbannen uit de Bourgondische landen met verbeurte van goederen. 39 
 
 
1477  Jan Gerritsz. van Assendelft (sterft eind september 1480) Is baljuw maar 
geeft dit al anel over aan zijn broer Klaas; wordt op 4 september 40 of 30 september 1477 bij 
provisie door Max. en Maria aangesteld tot kastelein van Schoonhoven tot het geschil 
tussen Van Poelgeest en Van Wassenaar over het kasteinschap beslegt was. Als hij zou 
overlijden zou hij, beloofde de hertog in juni 1480, door een bekwaam en onpartijdig 
persoon als kastelein worden opgevolgd. 41 
 
1478-1484  Klaas Gerritsz. van Assendelft (overleed 5-9-1501 42) werd na september 
1480 ook kastelein (net als Van Poelgeest en Van Wassenaar voor hem); hij had als 
plaatsvervanger:  

                                                           
31  Van Gent, 166. 
32  Uit de rentmeestersrekeningen van Schoonhoven over 1501-1514 blijkt dat 
de weduwe en erfgenamen van Gerrit van Poelgeest  nog rekening moesten afleggen over het 
baljuwschap over de periode 21-5-1477 tot 7-4-1478 toen heer Claes van Assendelft het 
ambt bediende. 
33  Over de twisten tte Schoonhoven, 1476-1477, o.a. over het baljuwschap tussen Gerrit 
van Poelgeest (Hoek) met een oude aanstelling van Philips van Bourgondie en Jan van Wassenaar 
(Kabeljouw) met een nieuwe aanstelling van Maria zieVan Gent, 166 en 170. 
34  Idem, 185. 
35  Van Gent, 222, 263. 
36  Van Gent, 225. 
37  Van Gent, 384. 
38  Van Gent 426. 
39  Van Gent, 387. 
40  Van Gent, 200. 
41  20 juni 1480, Van Gent, 267. 
42  Van Gent, 405125. 



 

 
 1479, 1481 Frederik van der Zevender de jonge, Hoeks, door de Kabljauwen uit 
zijn ambt gezet en verjaagd. 43 
 
 1482  Gijsbrecht Pietersz. burgemeester (bij provisie?) 44 
 
 
 Baljuwen van Schoonhoven, 1484 -1593: 45 
 
Uit de bewerking van de rekeningen van het rentmeesterschap van Schoonhoven, 1480-
1593, blijkt Schoonhoven tussen 1480 en 1593 de volgende baljuwen te hebben gehad. 
Daarbij heb ik vermeld de baljuwen die door Van Berkum 46 worden genoemd: 
 
 1480-1500 de rentmeester van Schoonhoven heeft niets ontvangen van het  
baljuwschap, schoutambt en klerkambt van Schoonhoven benevens de schoutambten van 
Stolwijk en Haastrecht daar deze als gewone ontvangsten staan in de rekeningen van Zuid-
Holland (in het hoofdstuk renten en domeinen van Schoonhoven). 
 
1484-1518 Frederik van Egmond (‘schele Gijs’, ?-1521), heer van IJsselstein, vanaf 24 
juni 1490 graaf van Buren, werd aangesteld kastelein op 15 juli 1481 47, maar werd pas in 
1484 werkelijk kastelein omdat de familie Van Assendelft het kasteinschap, waar ze veel 
voor betaald hadden, niet wilde opgeven. 
Raakte in 1465 gebrouilleerd met Reinoud en Gijsbrecht van Brederode over de plundering 
van IJsselstein. 48 Was van 1478 to 1481 gevangen binnen Nijmegen. 49 Zijn stad 
IJsselstein in 1482 vergeefs belegerd door de Utrechters. 50 Werd in septemebr 1483 hoofd 
van het Bourtgondische garnizoen in Utrecht. 51 Neemt op 21 januari 1484 Amersfoort 
in. 52 Hij was in de jaren ‘80 aanvoerder van de troepen van bisschop David van 
Bourgondie. 53 Hij was de broer van ‘manke’ Jan, Kabeljauws aanvoerder die door 
Maximiliaan graaf van Egmond werd gemaakt. 54 
Het kasteleinschap werd bij provisie gehouden door     
 na 15-7-1481  Antheunis van den Abeele,  bij provisie 
Frederik gaf in 1497 het kasteleinschap (met het baljuwschap?) aan zijn zwager Lodewijk 
van Moerkerken toen die trouwde met Frederiks bastaardzuster.   
 
 1501-1506 Claes van Assendelft , welke het gegund was door mijn genadige heer 
(Maximiliaan) en wijlen mijne genadige vrouwe (Maria, dus voor haar dood in 1482) met 
hun open bezegelde brieve. Hij was in 1481 kastelein te Schoonhoven. 55 Hij kan volgens 
Van Gent niet dezelfde zijn als Klaas Gerrits van Assendelft (kastelein 1477/8) die in 1501 
stierf. ! 
 

                                                           
43  Idem, 376-377, 474 
44  werd in 1482 in Utrecht gevangen genomen. Van Berkum Schoonhoven, 462. 
45  Lans C.C.J. Lans Grafelijkheids Rekenkamer, rekeningen  betreffende het 
rentmeesterschap van Schoonhoven (Den Haag 1985) , 332-335. 
  ARA Archief Grafelijkheids Rekenkamer inv.nrs. 3998-4030, rekeningen 1497-1568. 
46  H. van Berkum Beschrijving der stadt Schoonhoven (Gouda 1762), 563. 
47  Over problemen over zijn aanstelling zie Van Gent, 319. 
48  Van Gent, 451. 
49  Van Gent, 423. 
50  Van Gent, 356-357. 
51  Idem, 365. 
52  Idem, 373 
53  Van Gent, ‘Pertijlike saken’, 356. 
54  Van Gent 370-371. 
55  Van Gent, 306. 



 

 1507-1518, 1522-1535 Lodewijk van Moerkerke, de kastelein van 
Schoonhoven, i.o.v. de graaf van Buren als actie hebbende van wijlen de heer van 
Assendelft en met een brief van mijn genadige heer (Maximiliaan). Krijgt in 1516 een brief 
van de koning (Karel V). Waarschijnlijk was hij in de jaren 1519-1521 ook fungerend baljuw 
voor de graaf van Buren. Hij was kastelein van 1497-1532? 
 
1518-1539 Floris van Egmond, (ca 1470-1539),graaf van Buren, heer van IJsselstein, 
heer te Sint Maartensdijk, graaf van Buren hield het baljuwschap van (voor) 1500-1539. 
Gepacht door heer Floris van IJsselstein, ingaande 10-7-1518 op dezelfde concities als het 
zijn vader had. 
 
 1536-1539 Willem Thin  hield volgens Van Berkum het ambt uit naam van Floris 
van Egmond. Kreeg daarna zelf de aanstelling: 
 
1539-1541 Dezelfde, kreeg in 1539 een eigen aanstelling van de keizer. Hij heeft het 
recht burgemeesters en schepenen aan te stellen. Hij vraagt per 31-12-1540 ontslag wegens 
ouderdom en “ongelegenheid”. schepen in 1528. 
 
1542-1556 Jacob Jacobsz. van Holy ingaande 1-1-1542. Schepen 1537, 1538, 1541, 
Tresaurier 1540, 1542. 
 
1556-1559 Mr. Jacob van der Mersche ingaande 1-7-1556 tot eind 1559.  
 
1560-1568 Jhr. Arnout Zegers van Wassenhoven (zoon van de heer van Bergambacht) 
ingaande 1-1-1560. Legde rekeningen af tot 1568 en stierf daarna. 
 
1569-1571 Peter van Cats met commissiebrief d.d. 22-6-1569. 
1572   Adriaan de Besoete, aangesteld door de hertog van Alva bediende het ambt in 
1572. Volgens Van Berkum 1570-1572. 
 
1572-1575 Christoffel van Telingen met commissie van de prins van Oranje d.d. 27-11-
1572 tot het overgaan van de stad naar de Spanjaarden op 24-8-1575. 
 
1574-1575 Gysbert van Zuylen van Nijevelt volgens Van Berkum. 
 
1575-1577 Cornelis van Everdingen volgens Van Berkum. 
 
1577  Mr. Maarten Schats volgens Van Berkum bij provisie in 1577 en diende een 
half jaar. 
 
1577-1584 Hugo van Groenhoven die ook schout van Schoonhoven is. Doet vrijwillig 
afstand. 
 
1585-1586 Jhr. Adam van Suylen van Nijvelt aangesteld in beide ambten op 12-1-1585.  
 
1586-1600 Geerlof Kluyt van Voerenbroek met aanstelling d.d. 28-11-1586. Volgens van 
Berkum tot 1600.  
 
 
 Baljuwen van Schoonhoven 1600-1806  56 
 
1600-1606 Jonkheer Floris ‘t Serclaas. Overleden Den Haag 1612. 
 
1606-1618 Horatius Rodenburg. 
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  RA Schoonhoven inv.nr.  2324, criminele rol 1787-1806. 



 

1618-1622 Wigbold de Waal. Na een twist met de magistraat door de Staten van Holland 
uit zijn ambt ontzet. 
 
1622-1637 Rutger Huygens Blomvliet , electeur en vroedschap vanaf 7-9-1618, 
tresaurier in 1619, schepen in 1622. 
 
1637-1670 Hugo Blomvliet, zoon van de vorige, electeur en vroedschap 1645, tresaurier 
over de jaren 1668-1670. 
 
1670-1672 Mr. Cornelis van Nesch, Vroedschap 1644, electeur 1645, schepen 1645-
1654, 1659, tresaurier, 1655, 1656, 1663-1665, burgemeester, 1660-1662. 
 
1672-1681 Hugo van Arkel, wegens corruptie ontslagen. Dijkgraaf van de 
Krimpenerwaard .Had als substituut: 
 
  1672-1681 Rutger van Arkel, zijn zoon, vroedschap 1673, electeur 1673.  
 
1681-1687 Mr. Cornelis van Straalen, secretaris van Schoonhoven 1661-1687, electeur 
1677, burgemeester 1678-1680. 
 
1687-1715 Johan van der Putten, electeur en vroedschap, 1672, tresaurier, 1673, 1674, 
1681, 1682, burgemeester 1685-1687. 
 
1715-1720 Cornelis Woel, electeur en vroedschap, 1672, schepen, 1675-1677, 1713, 
burgemeester, 1690, 1694-1697, 1700-1702, 1704, 1705, 1708, 1709, 1714, 1715. 
 
1720-1727 Mr. Gerard Huysman, electeur en vroedschap 1695, schepen 1697-1699, 
1708, 1709, 1715, tresaurier 1700, 1701, 1703-1705, 1710, 1711, burgemeester 1712, 
1713, 1718-1720. (overleden) 
 
1727-1728 Louis de Groet, presiderend burgemeester in 1727, waarnemend i.v.m. de 
opheffing van de Grafelijkheids Rekenkamer, waardoor men niet wist wie het ambt zou 
vergeven. 
 
1728-1747 Dezelfde, electeur, 1715, vroedschap 1716, schepen, 1716, 1717, 1725, 
tresaurier, 1718, 1719, burgemeester, 1723, 1724, 1726-1728, overleed 31 januari 1747. 
 
1747-1749 Cornelis van Berkesteyn, electeur 1731, vroedschap 1732 (herbenoemd als V 
en E in 1755), schepen 1733, 1734, 1737-1739, 1742-1744, 1746, burgemeester 1740, 
1741, 11-4-1747 aangesteld als baljuw en schout van Schoonhoven en de Lande van Bloys, 
als ook tot schout van Haastrecht, Vlist en Bonrepas. Verloor zijn vroedschapsplaats op 21 
november 1748, afgezet als baljuw op 27 augustus 1749. 
 
1749-1757 Gerbrand Elias, electeur, 1727, vroeschap 1729, schepen 1729, 1730, 1732, 
1733, 1735, 1736, 1738, 1739, 1744, 1745, burgemeester, 1734, 1749, overleden 3 juli 
1757. 
 
17555-1758  Mr. Otto Scheltus, electeur, 1728, vroedschap 1732, opnieuw 1751, schepen 
1732-1734, 1737-1739, 1744, 1746, tresaurier, 1737, 1738, 1745, 1746, burgemeester, 
1742, 1743, 1747, 1748, 1752, 1753, overleden 5 juli 1758. 
 
1758-1794 Jan Braat, vrijheer van Zevender en Cabauw (begraven 30 juli 1802), gehuwd 
met Paulina Maria Scheltus (begraven 26 maart 1796), electeur 1747, vroedschap 1748, 
schepen 1750-1752, 1757. 
 
1794  Mr. Stephanus Jacobus Scheltus, vermeld als adjunct baljuw 20-5-1794, 
electeur en vroedschap 1776, schepen 1778-1780, 1782, 1788, tresaurier, 1788, 1789, 
burgemeester, 1789-1791.  
 



 

1795  Frans van Stipriaan, vermeld tussen 16 mei en 3 november 1795. 
 
1796-1803 Johan Goudriaan, vermeld tussen 12 juli 1796 en 22 februari 1803. Sedert 1 
februari 1803 genoemd Hoofd Officier van de stad Schoonhoven en baljuw van de lande van 
Belois. 
 
1804-1805 Hendricus Christiaan van der Kop, vermeld als Hoofd Officier tussen 23 april 
1804 en 27 februari 1805, secretaris van Schoonhoven 1787-1794. 
 
1805-1806 Mr. Otto Braet, vermeld op 8 november 1805 en 2 januari 1806, Electeuer 
1780, vroedschap 1787, tresaurier, 1788, 1789, 1792-1794.  
 
Op 15 mei 1806 neemt de president schepen het vacerend ambt van Hoofd Officier waar. 
Daarna geen vermeldingen. 
 


