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Het archief van baljuw en mansmannen van Belois 
 
In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag berust het archief van baljuw en mansmannen 
van Belois, 1552-1808. Die rechtbank hield zitting in Schoonhoven en had rechtsmacht 
over de oostzijde van Stolwijk,over Vlist & Bonrepas en over een klein stukje van het 
oosteinde van Bergambacht. De baljuw was meestentijds tevens baljuw van Schoonhoven 
en Haastrecht. 
Omdat het hier gaat om een kleine plattelands-rechtbank met de hoge rechtspraak leek het 
mij logisch dat het archief ervan, evenals de archieven van de andere plaatselijke 
rechtbanken, kwam te berusten bij de overige archieven van plaatselijk bestuur in het 
Streekarchief Krimpenerwaard. Daar bevinden zich de archieven van alle de plaatselijke 
rechtbanken in de Krimpenerwaard tot 1811. Van de volgende plaatsen zijn aanwezig 
archieven betreffende de hoge jurisdictie:  
- Bergambacht, ‘s Heeraartsberg en Ammerstol, 1629-1811. 
- Gouderak, (1607)1646-1810.   
- Haastrecht, 1614-1810. 
- Lekkerkerk, 1686-1803. 
- Schoonhoven, (1449) 1540-1806 
- Vliet (enkele stukken) 1742-1765. 
Het westelijk deel van de Krimenerwaard, d.w.z. het westlijk deel van Bergambacht (tot 
1558, zie hierna), Lekkerkerk (tot 1687 1), Ouderkerk, Berkenwoude & de Achterbroek, 
Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel en Stormpolder, maakten deel uit van het 
baljuwschap van Zuid-Holland, waarvan de hoge vierschaar in Dordrecht werd 
gespannen. 2  
 
Over het archief van baljuw en mansmannen van Belois ontspon zich een briefwisseling met 
de Algemene Rijksarchivaris waarbij bleek dat we geen van tweeën precies wisten hoe die 
rechtbank ontstaan was en hoe de grenzen van de rechtsgebeiden in de Krimpenerwaard 
precies liepen. Wel bestaan daarover enige studies maar die geven de toestand in de 18e 
eeuw aan en vermijden het aangeven van exacte grenzen. 3 
 
Allereerst het archief van baljuw en mansmannen van Belois: In 1800 - toen de rechtbank 
nog funktioneerde - werden er rollen van het archief beschreven tussen andere stukken “tot 
de Justitie behoorende, berustende ter Secretarije der Stad Schoonhoven”. 4  Ook in de 
inventaris die in 1876 door de archiefambtenaar J.H. Hingman van het oud archief van 
Schoonhoven gemaakt werd werden de voornaamste rollen van baljuw en mansmannen van 
                                                           
1  Accord van 6 december 1687, Groot Plakkatboek, IV (‘s-Gravenhage 1705), 364-366. 
  A.M.M. van der Wouden Uit Lekkerkerks verleden (Lekkerkerk 1959), 91.  
  Overigens werd Engelbrecht van Nassau al in 1413 beleend met de hoge heerlijkheid 
van Lekkerkerk die tevoren in handen van de graaf geweest was, Van Mieris, Charterboek IV 255. 
S.W.A. Drossaers, Het archief van den Nassauschen domeinraadeerste deel (‘s-Gravenhage 1948), 12. 
en inv.nr. 61 Ook kreeg Jan van Polanen al in 1358 het recht in zijn heerlijkheid van de Lek een 
gewaard rechte aan te stellen., Idem inv.nr. 62, reg.nr. 569.    
2  Archief in het ARA Den Haag, inventaris van G.F. van der Ree-Scholtens en 
H.Spijkerman, Inventarissen van de archieven van ... baljuw en de hoge vieschaar van Zuid-Holland 
1574-1811 (1813) Rijksarchieven in Holland, inventarisreeks nr. 53 (Den Haag 1990). 
3  Florike van Egmond, ‘De hoge jurisdicties van het 18e eeuwse Holland” Holland 
(1987), 148 en 161. 
  Geschiedkundige Atlas van Nederland, A.A.Beekman, ‘De Republiek in 1795, met de 
heerlijkheden, ambachten enz.’ Kaart 14 (‘s-Gravenhage 1913), 88 en 107. 
4  OA Schoonhoven inv.nr. 2272/2. Over het inventariseren van de archieven 
betreffende justitie, politie en waterschappen voorafgaand aan de voorgenomen scheiding tussen 
gemeenten, rechtbanken en waterschappen zie P. van Meurs, ‘Nog iets over de wetgeving van 1800 op 
de oude rechterlijke archieven’ in Nederlandsch Archievenblad 10e jaargang (1901/1902), 157-159. 



 

Belois beschreven bij de overige rechterlijke archieven van Schoohoven. 5 Op verzoek van de 
toenmalige Algemeen rijksarchivaris Th.H.F. van Riemsdijk werd in 1903 het “oud archief 
van rechterlijke aard” door de gemeente overgedragen aan het rijk. 6 Voor een deel werden 
die stukken losgemaakt uit de series van bij de stad ingekomen stukken. Bij het 
inventariseren van het oud archief van Schoonhoven door Th. van Reineck Leyssius (1918) 
en G.J. Lugard jr. (1925) werden nog stukken aangetroffen die tot het archief van Belois 
behoorden. Het archief werd in 1937 op het Algemeen Rijksarchief  geinventariseerd. 7 
 
Het gaat dus om een van die archieven waarvoor het Rijk in vroeger jaren de zorg van de 
gemeente heeft overgenomen. 
 
 
Een erfenis van de graven van Blois en de heren van Arkel  
 
Het oostelijk deel van de Krimpenerwaard was in het eind van de 13e eeuw in handen van 
de heren van Cats en de heren van Arkel. Dat wil zeggen dat ze daar vele en veelsoortige 
rechten hadden: land in vrije eigendom, in leen of in pacht, het lage en soms het hoge 
gerecht, dijkrechten, veerrechten, tijnzen en tienden e.d. 
 
De heren van Arkel en hun familieleden speelden in de 13e en 14e eeuw een grote rol in 
deze contreien. 8 Zo stichtten zij rond 1220 het kasteel waarbij de stad Schoonhoven 
onstond en ze bezaten in de Krimpenerwaard het westelijk deel van Bergambacht, het 
westelijk deel van Stolwijk (het nedereind) met het Beijerse 9 en Haastrecht met Vlist & 
Bonrepas. Haastrecht hielden zij in de 14e eeuw van de proost van Oudemunster. 10 Nog in 
1397 verklaarde hertog Albrcht daar niet in te grijpen omdat het een Utrechts leen was 11 
maar in de woelige jaren daarna werd Haastrecht Hollands. 12 In Bergambacht en 
Haastrecht bouwden de Arkels in de 14e eeuw kastelen. 
 
Nicolaas van Cats was een raadsman van Floris V; hij werd onder anderen beleend met de 
jonge steden Gouda (1272) en Schoonhoven (1280). Zijn zoon koos in later jaren in de strijd 
om de grafelijke opvolging de verliezende kant en verbeurde zijn lenen aan de graaf.  
 
Schoonhoven werd, evenals andere gebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en 
Henegouwen, in 1310 als apanage (een onafhankelijk erfdeel) gegeven aan  Jan van 
Beaumont, de jongere broer van graaf Willem III. 13 Jan werd na zijn dood in 1356 
opgevolgd door zijn kleinzoons, Jan (1356-1381) en Guy van Blois (1381-1397). In 1397 
overleed die laatste zonder wettige erfgenamen. Zijn leengoederen, waaronder Schoonhoven, 
de oostelijke helft van Bergambacht en de oostelijke helft van Stolwijk, Gouda en Gouderak, 
vervielen aan de graaf van Holland, hertog Albrecht van Beijeren. 14 Die gaf op 26 december 
1397 (vier dagen na de dood van zijn oom Guy van Blois) aan Jan de bastaard van Bloys, 
zoon van graaf Jan, het baljuwschap van Schoohoven en Gouda met het schoutambacht 

                                                           
5  OA Schoonhoven inventaris Hingman nrs. 210 - 213, thans RA Blois inv.nrs. 2-5. 
6  Zijn brief aan het gemeentebestuur van Schoonhoven van 27-9-1901. Aanwinst in 
VROA XXVI, 1903. 
7  VROA X, 1937. 
8  Waale, 57. 
9  Kort, Hofstede Arkel, 186, 189. 
10  N. Plomp, ‘Haastrecht en de Van Haestrechts’ Holland 7e jaargang (1975),62-87. 
11  ARA, Handschriften Zuid-Holland nr. 1, 3 juli 1397. 
12  Kolker,  
13  J.G. Smit, Vorst en onderdaan (proefschrift Utrecht 1993), 242. 
  Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 65, 190-209. 
14  A.A.M.Schmidt - Ernsthasen, Archief van de graven van Blois (Rijksarchief in Holland, 
inventarissenreeks nr. 26, ‘s-Gravwenhage 1982), XVII - XX. 
  E.H. de Boer, Graaf en grafiek (Leiden 1978) 225-227, beschrijft de Bloise 
korentienden in de Krimpenerwaard. 



 

van Schoonhoven. 15 Het rentmeesterschap van Schoonhoven en Gouda ging aanvakelijk 
naar Frederik van de Zevender, en toen naar Dirk van Slingelant. 16 
 
Jan van Arkel kocht in 1398 van de graaf uit de Beloise erfenis de dagelijks gerechten in de 
oostelijke delen van Bergambacht en Stolwijk, met het eind van Beijerse en 
Schoonauwen 17 en korentienden in Bergambacht en de Vlist 18 maar op 7 januari 1401 
beval hertog Albrecht hem dat hij “... sijn handen dair of toge”. 19  
Op 21 augustus van dat jaar verklaarde Jan van Arkel de graaf de oorlog en op 25 
augustus legde Albrecht vast dat Schoonhoven “mit zommigen andere ambochten 
daaromtrent” hem hulde hadden gedaan. 20 Op 7 april 1402 stelde de graaf Costyn Gillsis 
van der Gouda aan over al het land benoorden de Lek dat de heer van Arkel hield van de 
grafelijkheid van Holland. 21  
 
Jan de bastaard van Blois was 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. 22  
Al snel kreeg Gouda een eigen baljuw. Schoonhoven en omgeving werden in 1403 beloofd 
als lijftocht aan Margriet van Kleef, de vrouw van hertog Albrecht. 23 Het was in haar bezit 
van 1404 tot haar dood in 1412. Daarna werd het toebedeeld aan Margaretha van 
Bourgondië, de vrouw van Willem VI, die het als weduwgoed bezat van 1417 tot 1441. 24 
Die goederen werden beheerd door een baljuw die er zowel het bestuur als de hoge 
rechtspraak had. 
 
Aan het eind van de Arkelse oorlog, in 1411, viel Haastrecht (waarbij we mogen rekenen 
Vlist & Bonrepas25) toe aan de graaf. Ook dit werd in 1412 toebedeeld aan Margaretha van 
Bourgondië.26 Jan van Beieren schonk het in 1420 als weduwgoed aan zijn vrouw 
Elisabeth van Görlitz 27, bij leven overigens van zijn schoonzuster Margaretha, die aan de 
andere kant stond in de toenmalige burgeroorlog. Die schenking schijnt geen effekt gehad te 
hebben. In 1426 werd de uit gevangenschap ontslagen Jan van Arkel door de proost van 
Oudemunster weer met Haastrecht beleend, maar ook daarvan is de betekenis niet geheel 
helder; 28 wel wordt hij twee jaar later nog als leenheer van een stuk grond in Haastrecht 
genoemd. 29 Na Jans dood werd Haastrecht door Oudmunster verleend aan Arend, hertog 

                                                           
15  Scheffer, 37. 
16  Idem, 37, 50. 
17  Kort, Leenkamer van Blois, 520. 
18  De Boer, Graaf en grafiek, 227. 
19  Waale, 91. 
20  OA Schoonhoven inv.nr. 17952. Lans nr. 470. 
21  Scheffer, 65. 
22  Kölker, Haastrecht, 41. 
23  1-1-1404. Lans nr. 31. 
24  Smit, Vorst en onderdaan, 75, 243.  
25  Kort, Hofstede Arkel, 191, 192, 219, 220. We zien hier land onder Vlist en onder 
Bonrepas dat gehouden werd van Arkel. Nr. 58: “zoals roerend van de hofstede Haastrecht, die aan 
Arkel kwam”. 
  Idem, Grafelijke lenen, 346. 
  Idem, Leenkamers van Blois, 521. In 1398 koopt Jan van Arkel de tienden van 5,5 
hoeve in Bonrepas. 
  N.Plomp, Haastrecht, 67. 
26  Van Mieris, CharterboekIV, 393. Volgens Smit, Vorst en onderdaan, 243, daar ten 
ontrechte op 1416 gedateerd i.p.v. 1412.   
27  Smit, Dagvaarten, 1, 2 nr. 938. 
28  Plomp, Haastrecht en de Van Haastrechts, 69. 
29  J.C.Kort, ‘Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel en Haastrecht, gelegen 
benoorden de Lek, 1253-1649’ Ons Voorgeslacht nr. 328 1983, 162, 173. 



 

van Gelre en Gulik, die het overdroeg aan Willem van Egmond. 30  Effekt schijnt dat niet 
gehad te hebben, Haastrecht was inmiddels Hollands geworden. 
 
In 1436 vielen onder het baljuwschap van Schoonhoven: Haastrecht, ‘sHeeraartsberg (het 
oostelijk deel van Bergambacht), Vlist & Bonrepas, (het oostelijk deel van) Stolwijk, en 
bezuiden de Lek het land van Liesveld met Ammers en half Nieuwpoort. 31 
Gouderak viel onder de baljuw van Gouda en dat zou zo blijven tot 1795/1811. 
 
In 1539 waren er klachten over corrupte praktijken van baljuw en mansmannen van Belois. 
De landvoogdes, Maria van Hongarije, gaf toen op verzoek van Haastrecht, Stolwijk, Vlist & 
Bonrepas en Bergambacht een nadere regeling van de jaarlijkse aanstelling van de zeven 
leden van de rechtbank, de mansmannen van Belois. 32 Zij zouden volgens het handvest elk 
jaar door de stadhouder van Holland gekozen worden uit een veertiental dat hem 
voorgesteld werd door de baljuw van Schoonhoven (die naar we weten ook baljuw van Belois 
was). Van die veertien moesten er vier uit Schoonhoven komen, de overige tien uit de vier 
dorpen Bergambacht, Stolwijk, Vlist en Haastrecht. 
 
Het baljuwschap van Belois omvatte toen dus de dorpen Haastrecht, Vlist & Bonrepas, (het 
oosteinde van) Stolwijk en (het oosteind van) Bergambacht. Deze opsomming komt ook voor 
in een akte van maart 1543 waarbij Karel V op verzoek van de regering van Schoonhoven de 
baljuw van Belois toestond in tijd van nood of oorlog 6 tot 8 gewapende mannen uit het 
land van Belois op te roepen om in de stad te komen waken. 33 
 
 
Afscheiding van Haastrecht en Bergambacht 
 
De hoge, middelbare en lager jurisdictie van (het westen van) Bergambacht behoorde in het 
jaar 1497 aan Jan van Vliet, die tevens heer van Vliet en Hoenkoop was. Hij kreeg het recht 
gevangenen op te sluiten in Schoonhoven, Langerak, Liesveld of Oudewater. 34 
 
Rond 1545 werd Gillein Zegers, heer van Wassenhoven, na aankoop beleend met de 
ambachtsheerlijkheid Ammerstol en Bergambacht. 35 Hij was een jurist, raad ordinaris van 
het Hof van Holland, en hij probeerde zoveel mogelijk gebruik te maken van de juridische 
mogelijkheden van zijn nieuwe bezit. Zo besloot hij in de zomermaanden, tussen mei en 
Allerheilgen, de vierschaar van Belois onder Bergambacht te spannen in Bergambacht 
terwijl dat tevoren “tien, twintig ... honderd jaren” binnen Schonhoven was gedaan. 36 
In 1548 sloten de stad Schoonhoven en Gillijn Zegers een accoord dat de vierschaar van 
“Berchambacht leggende onder Beloijs” (d.w.z. ‘s Heeraartsberg) voortaan van 1 mei tot 1 
november gespannen zou worden binnen Schoonhoven. Zolang dat gebeurde zouden 
burgemeesters van Schoonhoven daarvoor elk jaar een halve ton zalm geven 37, later 
geconverteerd in een bedrag van f26,- per jaar. 38  
 
Rond 1550 ontstond er ten westen van Schoonhoven, aan de noorder Lekdijk, een 
overslagmarkt waar turf uit de Utrechtse en Gelderse venen werd opgeslagen en verkocht 
om in grotere schepen naar Zierikzee e.d. gebracht te worden. Die heeft daar tot na 1600 
                                                           
30  Kort,  Lenen van de prrostdijk van Oud Munster, 588. 
31  Kölker, Haastrecht, 39. 
32  Lans, nr. 948. 
  A.A. Beekman, Dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795. Tweede deel (‘s-
Gravenhage 1907), 1133. Mansman betekent letterlijk achterleenman. 
33  Lans nr. 964. OA Schoonhoven inv.nr. 204 en 2245. 
34  Van der Eyck, Zuyt-Hollandt, 375-376. 
35  Kort, Grafelijke lenen, 324, 325, 329,330. 
36  OA Schoonhove inv.nr. 1578. 
37  Lans nr. 252. ARA Handschriften Zuid-Holland inv.nr. 747 Privilegeboek 
Schoonhoven B f 68v. 
38  OA Bergambacht inv.nr. 23. 



 

bestaan. 39 Bij die opslag ontstonden huizen en kroegen en de stad Schoonhoven 
onderhandelde daarom met de heer van Bergambacht over uitbreiding van het 
Schoonhovens rechtsgebied om daar accijns over bier en wijn te kunnen heffen en om dat 
gebied onder de schepenbank van Schoonhoven te brengen die dagelijks zitting hield en 
sneller en met meer ervaring recht kon spreken in zakelijke conflicten dan schepenen van 
Bergambacht. Ook wilde men de schouw over de Steenstraat of Kerkweg buiten 
Schoonhoven tot aan de brug van Crayestein in handen houden. Men werd het daar over 
eens in 1558. 40  
 
In 1552 werd bij vonnis erkend dat Haastrecht een eigen schepenbank had 41 maar nog in 
1558 rekende de baljuw van Belois onder het baljuwschap de stad Schoonhoven met de 
dorpen Haastrecht, Vlist, Bonrepas, Stolwijk en Bergambacht. Hij hield ouder gewoonte 
vierschaar binnen Schoonhoven. 42   
De Rekenkamer van Holland bevestigde in 1591 dat Haastrecht de hoge jurisdictie had 
maar wilde dan wel dat de reiskosten van de baljuw, als die voor de vierschaar van 
Schoonhoven naar Haastrecht kwam, door Haastrecht vergoed werden. 43  
De positie van Haastrecht als stad met een eigen hoge vierschaar was echter nog niet sterk. 
Toen men in 1602 aangemaand werd om enkele vagebonden te berechten verzocht men dat 
als gebruikelijk te laten plaats hebben in een besloten stad (wat Haastrecht dus niet 
was). 44 In 1618 kreeg Haastrecht een stadhuis met eigen cellen en werden lijfstraffelijke 
vonnissen te Haastrecht uitgevoerd. 45 
 
In 1558 hield Philips II, in grote geldnood door zijn oorlog met Frankrijk, uitverkoop van 
allerhande grafelijk rechten. Zo kreeg Gillijn Zegers van Wassenhoven de hoge heerlijkheid 
van “’s Heeraartsberg genaamd Bergambacht“, dus het Beloise deel van Bergambacht, in 
pand 46 en hij verwierf klaarblijkelijk ook het hoge gerecht over het westelijk deel van 
Bergambacht. Sindsdien bestond er een Hoge Vierschaar van Bergambacht, ‘s 
Heeraartsberg en Ammerstol. Over een smalle strook land in het uiterste oosten van ‘s 
Heeraartsberg tot aan de brug van Crayestein (30 tot 40 roeden bewesten de stad) 47 zou 
Schoonhoven de civiele zaken behandelen “geen delicten of mesusen” (misdaden). 48  
Nadat de verpanding van de jurisdictie in 1624 door de Staten van Holland was afgelost 49 
bleef de Hoge Vierschaar van Bergambacht, ‘s Heeraartsberg en Ammerstol bestaan, 
onafhankelijk van Zuid-Holland of Belois. De baljuw werd door de Staten benoemd; in 
beroep ging men bij het Hof van Holland. Gevangenen werden ook in de 17e eeuw op de 
Vrouwenpoort van Schoonhoven opgesloten volgens een octrooi van 11 oktober 1497 50 

                                                           
39  Taeke Stol  De Veenkolonie Veenendaal, Turfwinning en waterstaat in het zuiden van 
de Gelderse Vallei, 1546-1653 Stichtse Historische Reeks 17 (Walburg Pers 1992), 172-174137. 
40  Lnas nr. 911. OA Schoonhoven inv.nr.  
41  A.J.Kölker, Haastrecht (Dordrecht 1974),  39-40. 
42  Lans nr. 896. 
43  RA Haastrecht inv.nr. 1. 
44   ARA Archief Hof van Holland inv.nr. 4598, omslag 1602. (Lans nr. 890 - 891). 
45  Kolker, Haastrecht, 65-68. 
46   Lans nr. 91 en 431. 
47  Lans nr. 458. 
48   Overeenkomst  tussen de heer van Bergambacht en de stad Schoonhoven van 25 
juni 1558, bevestigd op 19 oktober 1558, Lans nr. 911 en147. Het gebied liep vanaf de scheisloot 
tussen Schoonhoven en  Bergambacht tot en met de houten brug van Crayestein.,  OA Schoonhoven 
inv.nr. 1570.  
Op de grens van Schoonhoven en Bergambacht, bij de scheisloot, zou een arduinen steen met de 
wapens van Schoonhoven en Bergambacht worden gezet .  
 
49  [J. van der Eyck] Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen 
ende ordonnantien van den Lande van Zuyt-Hollandt (Dordrecht 1628), 85-86. 
50  Lans nr. 515. 



 

maar in 1668 kwam men in verzet tegen een verzoek van de bejaarde baljuw Losecat om 
i.v.m. zijn hoge leeftijd mansmannen in Schoonhoven te laten verschijnen. 51 
Civiele zaken in Bergambacht en ‘s Heeraartsberg werden er behandeld door schout en 
gezworenen 52 die, zoals we zagen, ‘s zomers in Schoonhoven bijeen kwamen. In 1702 
kwamen twee van de gezworenen uit Bovenberg, vier uit Benedenberg en een uit 
Schoonhoven. 53 
In Ammerstol kwamen civiele zaken voor schout en schepenen. 54 
 
Vanaf 1558 bestond het rechtsgebied van de baljuw van Belois dus slechts uit de oostelijke 
helft van Stolwijk en Vlist & Bonrepas en misschien ook enkele weren land aan de oostrand 
van ‘sHeeraartsberg. Men zei althans in de 18e eeuw “van ‘s Heer Aartsberg is een klein 
gedeelte van het Ambacht aan het Hooge Rechtsgebied van Belois onderworpen” 55  
Misschien worden daarmee bedoeld de oostelijkste vier weren van ‘s Heeraartsberg, 
tesamen ruim 25 morgen, d.w.z. 21 ha, die in het weerboek van 1742 56 onder de 
verponding van Schoonhoven worden gerekend. Ze waren in 1673 vergraven ten behoeve 
van de nieuwe vestingwerken van Schoonhoven.  
 
In de 18e eeuw kwamen er van de zeven mansmannen van Belois vier uit Schoonhoven; uit 
elk van de dorpen Stolwijk, Vlist & Bonrepas en Haastrecht kwam er een. 57 Daarbij zal niet 
alleen een rol gespeeld hebben dat inwoners van Schoonhoven en Haastrecht grond bezaten 
en andere belangen hadden in Stolwijk en  Vlist & Bonrepas, maar ook dat binnen het 
rechtsgebied waarschijnlijk niet makkelijk elk jaar zeven competente lieden te vinden waren 
om als mansmannen op te treden. 
 
De grens tussen Belois en Zuid-Holland in Bergambacht en Stolwijk 
 
In de 14e eeuw kreeg Jan van Blois de helft van de opbrengst van tienden uit Stolwijk en 
Bergambacht, de andere helft ging naar de heer van Arkel. Toch is er ook sprake van een 
territoriale tweedeling en die grenzen waren van belang. De deling tussen Bergambacht en 
‘s Heeraartsberg speelde een rol in de benoeming van waarsluiden en gezworenen en in de 
administratie zoals de garing van de verponding 58.  
In Stolwijk betaalde alleen het westelijk deel onder Zuid-Holand de nakoop, d.w.z.  de 40e of 
de 60e penning over de verkoop van land, respektievelijk huizen en beplanting. 59 
 
De grens tussen Schoonhoven en bergambacht werd gevormd door een scheisloot aan de 
westzijde van Schoonhoven (een weeer bewesten de Oude singel?). Bij die sloot zou volgens 
de overeenkomst van 20-10-1558 een grenssteen met de wapens van Schoonhoven en van 
de heren van ‘s Heeraartsberg worden opgesteld. 60 
Het Beloise deel van Bergambacht, genaamd ’s Heeraartsberg of Bovenberg, is het oostelijk 
deel van de latere gemeente Bergambacht, groot 924 morgen, d.i. 785 ha. Het westelijk deel 
van Bergambacht, groot 1254 morgen of 1081 ha, waarin het dorp ligt, viel oorspronkelijk 
onder de baljuw van Zuid-Holland die in Dordrecht zetelde. 61 Volgens verklaringen uit het 
begin van de 18e eeuw lag de grens tussen Zuid-Holland en Belois in Bergambacht aan de 

                                                           
51 Schoonhoven OA Bergambacht inv.nr. 1 f 24v. 
52  Lans nr. 886. 
53  Lns 1138. 
54  Ammerstol had sinds 1322 stadsrechten. Schoonhoven OA Ammerstol inv.nr. 44. 
55  Isaak Tirion, Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden VII (Amsterdam 1749), 
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Hoef, twee weren (ten westen) van de (Berg)Vliet, zodat de grens in het verlengde van de 
oostgrens van Ammerstol blijkt te liggen. 62 
Het Beloise deel van Stolwijk, groot 946 morgen of 804 ha, was het oosteinde van Stolwijk, 
genaamd Overeind of Bovenkerk, met bezuiden daarvan de polders Lang en Kort 
Schoonouwen, 63 dus beoosten de Opweg, Tentweg en Stolwijkse weg.  Het Zuid-Hollandse, 
westelijke deel van Stowlijk met het Beijerse en Koolwijk, was 1033 morgen of 882 ha. 64 Of 
het Hofland benoorden het dorp Stolwijk of althans het oostelijke  deel daarvan onder 
Belois viel weet ik niet. 
 
 
De baljuw 
 
Na 1558 was de baljuw van Belois tevens baljuw van Schoonhoven en van stad en lande 
van Haastrecht. Die personele unie van drie baljuwschappen duurde tot het einde van de 
Republiek. In 1795 verkozen de representanten van het volk van Haastrecht een eigen 
baljuw in plaats van de baljuw van Schoonhoven en Belois. 65 (Nazien!) 
Volgens het reglement op de rechtbank van Schoonhoven van 1803 66 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”. 
 
 
Een lokaal baljuwschap 
 
In zijn dissertatie maakt Van den Arend onderscheid tussen regionale en lokale 
baljuwschappen in Holland in de late mideleeuwen. 67 Onder regionale baljuwschappen 
verstaat hij bijvoorbeeld Rijnland, Delfland, Schieland, Zuid-Holland e.d. Daar stelde de 
graaf in de 13e eeuw baljuwen aan die hem in bestuurlijke en juridische zaken 
vertegenwoordigden. Naast die grote baljuwschappen werden er in de 13e tot 15e eeuw hoge 
heerlijkheden gevormd die een klein oppervlak hadden. “De lokale heer verkreeg in een 
dergelijk gebied de hoge rechtsmacht en kon hierin zelf optreden of zijn bevoegdheden door 
een funktionaris laten uitoefenen.” Als die funktionaris de hoge rechtsmacht uitoefende is 
er sprake van een baljuw. “De regionale baljuwschappen met hun relatief grote oppervlakte 
hebben ten opzichte van de relatief kleine lokale baljuwschappen een hiërarchische positie 
ingenomen.” 
Als voorbeeld van zo’n lokaal baljuwschap noemt Van den Arend het baljuwschap van 
Noordwijk dat als onderdeel van zijn apanage in 1308 door graaf Willem III werd uitgegeven 
aan zijn broer Jan van Beaumont. In 1313 werd het een hoge heerlijkheid, in 1317 is er 
sprake van een lokale baljuw. 68 Dit gebied ontwikkelde zich van beheerseenheid tot 
baljuwschap. 
Hetzelfde proces met dezelfde spelers zien we in de Krimpenerwaard. Daar werd 
Schoonhoven in 1310 door Willem III uitgegeven aan Jan van Beaumont als onderdeel van 
diens erfdeel.  Hoe de overige hele of halve heerlijkheden, goederen, rechten en renten die   
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later deel uitmaakten van het baljuwschap van Belois in bezit van Jan van Beaumont 
kwamen is niet bekend. Wel hoe dat bezit er vlak na zijn dood in 1356 uitzag. 69  
Ook later volgen het baljuwschap van Noordwijk en Belois paralelle wegen: Ontstaan als 
een heerlijk baljuwschap komen beiden in 1397 direkt onder de graaf. 
In 1322 spreekt Jan van Beaumont van “onze baljuw, onze rechter, onze zeven schepenen” 
te Schoonhoven. Even later gaf Willem III een aantal bepalingen over de rechtspraak in 
Schoonhoven waarbij o.a. hofvaart op Dordrecht werd ingesteld, d.w.z. dat schepenen 
ingeval ze zich in een juridische kwestie onzeker voelen ze zich kunnen wenden tot 
Dordrecht. 70 Het is duidelijk dat in juridische zaken Schoonhoven zich in een 
ondergeschikte positie bevond ten opzichte van Dordrecht. Het baljuwschap van 
Schoonhoven en omgeving dat we in het begin van de 15e eeuw zien is zeker niet de 
meerdere van enig ander baljuwschap, misschien was het zelfs ondergeschikt aan het 
baljuwschap van Zuid-Holland in welk geval we van connexiteit zouden kunnen spreken. 71 
Dat zou kunnen blijken uit het feit dat men in het erfrecht binnen Schoonhoven Zuid-
Hollands recht volgde. 72 
Het baljuwschap van Belois was, evenals het baljuwschap van Schoonhoven waarvan het in 
de 15e eeuw afgesplitst werd, niet meer dan een lokaal baljuwschap. Na die afsplitsing 
bestond er tussen de baljuwschappen van Schoonhoven en van Belois een band. Ze hadden 
de baljuw gemeen, de vierschaar werd gespannen te Schoonhoven waar executies plaats 
vonden en het archief gevormd en bewaard werd. In de periode 1552-1808, waarover archief 
beward is gebleven, was de taak van baljuw en mansmannen beperkt tot die van een 
plaatselijke rechtbank met hoge jurisdictie. Bestuurlijke taken zien we ze niet meer 
uitoefenen.  
 
 
Het baljuwschap van Zuid-Holland in de Krimpenerwaard 
 
De hoge heerlijkheid van de beide Krimpens, Zuidbroek en Ouderkerk (en waarschijnlijk 
ook het hoge gerecht van Lekkerkerk) was in 1326 in handen van de heren van de Lek en 
werd in 1342 mee verkocht aan Jan van Polanen. 73 Die werd in 1358 bevestigd in zijn 
recht in de heerlijkheid van de Lek een gewaard rechter (schout of baljuw) te stellen. 74  
In 1393 overleed Jan III van Polanen die een erfdochter Johanna naliet. Voor haar stelde de 
graaf in 1394 Godevaert van Tienhove aan tot “gewairt rechter van alde heerlicheden en 
lande van der Lecke en dycgrave tusschen die Lecke ende die Yssel”  en Jan Giesenz. kreeg 
dat jaar van hem het schoutambacht van Lekkerkerk. 75 Met gewaard rechter moet hier wel 
baljuw bedoeld zijn omdat er ander twee schouten over Lekkerkerk benoemd zouden zijn. 
 
De echtgenoot van Johanna, Engelbrecht van Nassau, werd na hun huwelijk in 1404 met 
het gerecht van de beide Krimpens en Lekkerkerk & Zuidbroek beleend. 76 De hoge 
heerlijkheid van Lekkerkerk en het dijkgraafschap van het dorp ontving hij in 1413 die 
tevoren door de graven van Holland werden bezeten. 77 Hoe zich dat verhoud tot het bezit 
van de hoge heerlijkheid door de heren van de Lek in de 14e eeuw is niet duidelijk. In 1429 
gaf hij zijn bezittingen in de Krimpenerwaard in leen aan Albrecht van Naaldwijk, met 
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uitzondering van de hoge heerlijkheid. 78 Met o.a. de hoge heerlijkheid van Lekkerkerk, 
Zuidbroek, Krimpen a/d IJssel en Krimpen a/d Lek, van Ouderkerk en Berkenwoude & de 
Achterbroek werd Jan, graaf van Nassau, door Philips van Bourgondie beleend in 1456 en 
zijn zoon Engbrecht in 1475. 79 Toch is de indruk dat de hoge rechtspraak in die tijd werd 
uitgeoefend door de baljuw van Zuid-Holland. In Zuid-Holland hadden de meeste 
ambachtsheren, evenals in Noord-Holland, recht op een derde van de boeten van de baljuw, 
uitgezonderd landwinning (een overdrachtsrecht). 80 De beide Krimpens werden door de 
heren van de Lek in leen gegeven met de 3e penning van de baljuw van Zuid-Holland. 81 
Het ziet er dus naar uit dat het bezit van de hoge rechtspraak niet betekende dat de heren 
van de Lek steeds een eigen baljuw hadden. Ze zullen meer geinteresseerd zijn geweest in 
het innen van de, door wie ook opgelegde, boeten. 
In de 17e eeuwse beschrijvingen van Zuid-Holland worden de beide Krimpens, Ouderkerk, 
Lekkerkerk & Zuidbroek, Stormpolder, Berkenwoude & de Achterbroek en het westelijk deel 
van Bergambacht en het westelijk deel van Stolwijk met het Beijerse (en Klein Ammers) 
gerekend onder Zuid-Holland, met dien verstande dat Bergambacht een eigen hoge 
vierschaar had; zo is het bijv. niet opgenomen in de tarieflijst van sommaties voor de 
gerechtsboden van Zuid-Holland van 1636. 82 
 
Ook de heren van de Lek was dit niet ontgaan. Maurits van Nassau (1631-1683), heer van 
de Lek, verzocht daarom Renad en Rekenmeesters der domeinen om de hoge jurisdictie 
zoals die in de verlijbrieven door de eeuwen heen aan zijn voorouders was gegeven. Na ferm 
traineren, waarbij het Hof van Holland in 1681 en de Hoge Raad in 1682 de eiser in het 
gelijk hadden gesteld, sloten Raden en Rekenmeesters van de domeinen plus burgemeesters 
en regeerders van Dordrecht, die als belanghebbenden ook graag gezien hadden dat 
Lekkerkerk onder Zuid-Holland was gebleven, een accoord met de ergenamen van Maurits 
op 6 december 1687. 83 Hierbij kregen die laatsten de hoge jurisdictie over Lekkerkerk en 
Zuidbroek en over de rivier de Lek voor Lekkerkerk, dat laatste alleen in zaken vissers en de 
visserij betreffende. Hun overige heerlijkheden zouden echter ambachtsheerlijkheden zijn, 
d.w.z. dat zij in de Krimpenerwaard in de ambachten Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel 
en Krimpen aan de Lek en Stormpolder de lage heerlijkheid hadden en dat die voor de hoge 
jurisdicitie onderworpen waren aan de baljuw van Zuid-Holland te Dordrecht. 
Berkenwoude & de Achterbroek waren in 1627 bij de verdeling van de nalatenschap van 
prins Maurits, losgemaakt van de heerlijkheid van de Lek. De leenhoogheid bleef bij de 
prinsen van Oranje. 84 
 
 
De hoge jurisdictie van Gouderak 
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Bronnen: 
 
In verband met onderzoek naar grenzen en bevoegdheden van het baljuwschap van Belois 
zijn hieronder stukken beschreven, voor het merendeel vermeld in C.C.J. Lans, Privileges 
Krimpenerwaard, een verzameling regesten en kopieën van stukken betreffende 
Krimpenerwaard. 
 
 
Algemeen 
 
 
M.J.Waale, De Arkelse oorlog, 1401-1412 (Hilversum, 1990), 32: Haastrecht valt in 1402 toe 
aan de Utrechtse bisschop. Van Mieris III 764-765. 
 
Idem, 44-45: Otto van Arkel verwerft in 1379 Haastrecht van Paulus van Haastrecht die 
daarvoor in ruil o.m. het ambacht van den Berge krijgt. Die werden na de veroordeling (?) 
van Paulus in beslag genomen en in 1397 verkocht aan Jan van Brederode die ze in 1398 
doorverkocht aan Dirk van Zwieten Philipszoon. 
 
Idem, 57: Haastrecht blijft tot 1401 Arkels bezit. Dit gold ook voor o.a. Stolwijk en gebied 
rond de Vlist. 
 
Idem, 100: Bij het overleg in juni 1402 tussen de stad Utrecht en hertog Albrecht belooft 
deze o.m. dat als de bisschop met zeven stolen de eigendom van Haastrecht kan bewijzen 
hij die plaats zal krijgen. 
 
Idem, 116. De bisschop ontvang op 26 december 1406 o.a. het hoge gerecht van 
Haastrecht. 
 
N.Plomp, ‘Haastrecht en de Van Haastrechts’ Holland 7e jaargang (1975), 69: Haastrecht in 
1401 verbeurd verklaard en door hertog Albrecht als weduwgoed aan Margriet van Kleef 
gegeven. In 1426 werd de (uit gevangenschap ontslagen) Jan van Arkel door de proost van 
Oudemunster weer beleend met de heerlijkheid Haastrecht. Hij overleed in 1428. Pronk 
meent echter dat Haastrecht toen al Hollands was geworden en dat de belening geen effekt 
meer gehad heeft.  
 
[J.van der Eyck]  Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen ende 
ordonnanties van den Lande van Zuyt-Hollandt, Dordrecht 1628, 85-86. Geeft aan dat 
Bergambacht, groot 1254 morgen valt onder Zuid-holland en ‘s Heeraartsberg, groot 954 
morgen, onder Belois. De hoge jurisidictie is enige jaren terug verleend geweest aan 
Frederik van zuylen van Nijevelt maar is in 1624 afgelost door de Staten van holland die er 
nu een baljuw hebben aangesteld. 
Idem, 87. Stolwijk behoort met 1033 morgen met het Beijerse onder zuid holland, 946 
morgen onder Belois. 
 
Van Berkum blz 461-462 en 511, meldt dat de baljuw van Schoonhoven tevens schout is 
en ook baljuw van Belois en Haastrecht. 
 
Volgens Tirion, Tegenwoordige Staat VII blz 479 behoort de Vlist en Bonrepas onder Belois. 
De 7 mansmannen komen: 4 uit Schoonhoven en 1 elk uit Haastrecht, Stolwijk en Vlist & 
Bonrepas. blz 469: Van ‘s Heeraartsberg is een klein gedeelte van het ambacht aan het hoge 
rechtsgebied van Belois onderworpen. blz 467: Van Stolwijk zijn 946 morgen van de 1979,5 
morgen gelegen onder Belois. blz 479: te Haastrecht bestaat de regering uit de baljuw, 
tevens schout en zeven schepenen die vonnissen beide in het crimineel en in het civiel. 
 
A.J.Kölker, Haastrecht, Hollandse Studiën 6 (Dordrecht 1974). 
 
Lans nr. 948, ARA, Archief Grafelijkheidsrekenkamer inv.nr. 9 f 26; ook Lans nr. 86, ARA 
afd. Zuid-Holland, Handschriften nr. 747 f. 81:  



 

Ordonnantie van de landvoogdes d.d. 21 april 1539, gegeven op verzoek van de 
burgemeesters van Haastrecht, Stolwijk, Vlist en Bergambacht, gelegen in de jurisdictie van 
Belois, n.a.v. corrupte praktijken van de baljuw en mansmannen, zou de baljuw van 
Schoonhoven elk jaar op 11 november aan de stadhouder van Holland 14 personen 
voordragen, waarvan 4 uit Schoonhoven afkomstig en de anderen redelijk verdeeld over de 
dorpen, waaruit zeven gekozen zullen worden om met hem justitie te administreren, tegen 
een genoemde vergoeding. 
Dit verzoek om een ordonnantie sproot voort uit gedurige misbruiken die het recht voor de 
baljuw van Belois heel duur maakten. 
 
Register “bevelinge II” ARA Archief graven van Holland inv. nr. 892, bewerkt door J.H. 
Scheffer, ‘Grafelijke commissie of beveelboeken’, I, 1392-1404, in: Het Nederlands Familie-
Archief (Rotterdam 1883). 
blz. 11: Het schoutambacht van Lekkerkerk wordt bevolen op Jan Giesenz, woensdag na 
Petri en Pauli apost. (1 juli) 1394.  
blz. 14: “Beveling gewairt rechter van alde heerlicheden en lande van der Lecke en dycgrave 
tusschen die Lecke ende die Yssel in de voors. heerlicheden te wesen, op Godevaert van 
Tienhove.  Onser Vrouwedach assumptie, [15 augustus] 1394.” 
blz 37. Beveling van het baljuwschap van Schoonhoven en Gouda met het schoutambacht 
van Schoonhoven op Jan de bastaard van Bloys, ridder, 26 december 1397, f 52. 
b;z 62. Dezelfde beveling, 28 juli 1400. 
blz 69. Dezelfde beveling “en die bailluscap van Haestrecht” op Splinter van Vliet, 7 januari 
1403. 
blz 37. Het rentmeesterschap van Schoonhoven en Gouda op Frederik van de Zevender 
(doorgehaald) Dirk van slingelant, twee jaar lang, 2 januari 1398. 
blz. 50. Voor twee jaar op dezelfde, 19 februari 1399. 
Bergambacht en ‘s Heeraartsberg 
 
 
Lans nr. 515, 11 oktober 1497. 
 
Oktrooi van aarsthertog Philips voor Jan van Vliet, heer van van Vliet, hoenkoop en 
bergambacht om zijn gevangenen op te mogen sluiten binnen Schoonhoven of :angerak, 
Liesveld of Oudewater. Jan van Vliet heeft in zijn heerlijkheden hoge, middelbare en lage 
jurisdiktie maar hij heeft daar geen slot of gevangenis. Kasteleins, baljuwen schouten etc. 
moeten de gevangenen opnemen tegen redelijk loon als zij vanopuids genomen hebben. 
 
Lans nr. 121 d.d. 7 septemeber 1480. 
Besluit voor het Hof van Holland tot arbitrage tussen die van het Overeind van 
Bergambacht en die van Schoonhoven over de kwestie of die van Bergambacht met die van 
Schoonhoven mee moeten betalen in het schot. 
 
Lans nr. 120 d.d. 7-10-1507. 
Op 15 maart 1505 is voor het Hof van Holland gesloten een compromis tussen enerzijds 
Jan van Woerden van Vliet, heer van Bergambacht en anderzijds heer Hendrik van 
Woerden, conventuaal van de Hem en de vertegenwoordiger van de drie steden Dordrecht, 
Gouda en Schoonhoven en de gezamelijke ingelanden van Bergambacht (betreffende het 
aanstellen van een gezworene). Men bepaalt nu hoe de kosten van het proces worden 
omgeslagen.  
 
Lans nr. 82, 25-10-1521. Handvest betreffende het aanstellen van twee waarsluiden te 
Bergambacht. 
Aangewezen worden negen electeurs die elk jaar bij de rekening twee waarsluiden,  
ontvangers en uitgevers namens het gemene land van Bergambacht, zullen kiezen, een uit 
Belois, Bovenberg, een uit Zuid-Holland, in het schoutambacht van Bergambacht, oud 
tussen 25 en 70 jaar, bezittende 500 schilden. De heer van Bergambacht, de burgemeesters 
van Schoonhoven en de prior van de Hem zullen eventueel nieuwe electeurs benoemen. Die 
waarsluiden zullen repareren molens, sluizen en bruggen, watergangen en vlichtdijken, xze 
zullen kopen, verkopen en verhuren, behalve het laten maken van nieuwe molens of 



 

sluizen, dat doet men na overleg met de heer en na afkondiging in de kerken van 
schoonhoven en ‘s Heeraartsberg. Ze zullen jaarlijks rekening afleggen in de kerk van ‘s h 
voor de heer en de drie steden en ingelanden. Ze zullen het morgengeld gaderen, elk voor 
zich. Men zal boezems en kaden verhuren gelijk met het verhuren van de Grote boezem 
achter Haastrecht te Schoonhoven op het stadhuis. 
 
OA Schoonhoven inv.nr. 1578; 1-6-1545. (niet bij Lans) 
Akte houdende verzoek van de stadhouder aan een van de raadseleden om informatie te 
nemen. Die van Schoonhoven stelen dat sinds onheugelijke tijden, tien, 20, 30, 40, 50, 60, 
honderd jaar, en zeker het laatste jaar, de schout van Bergambacht de vierschaar en het 
gerecht binnen het district van Belois gehouden heeft, tussen mei en Allerheiligen, binnen 
de stad Schoonhoven. Dat is veel makkelijker voor hen. Ook hebben ze altijd bij klokkeslag 
aangekondigd wanneer men binnen Schoonhoven vierschaar van Beloes zou houden. Heer 
Guillam Zeegers, die onlanks door koop de ambachtsheerlijkheid verworven heeft behoort 
zich aan de oude gebruiken te houden maar hij heeft dat niet gedaan en hij heeft de 
vierschaar van Bergambacht onder Beloys in Bergambacht belegd. 
 
Lans nr. 252, 31 februari 1548. 
Accoord gesloten voor het Hof van Holland in een proces tussen burgemeester en regeerders 
van Schoonhoven en Gelijn Seegers, heer van Wassenhoven, ambachtsheer van ‘s-
Heeraartsberg over het spannen van de vierschaar van Bergambacht onder Belois. Die van 
Schoonhoven beweren dat het binnen Schoonhoven behoort te gebeuren. Gelijn legt zich 
daarbij neer dat van mei tot november in Schoonhoven zitting zal worden gehouden, zo lang 
hem believen zal. In recognitie krijgt hij elk jaar een halve ton zalm.  
Zie voor dit proces ook charter OA Schoonhoven inv.nr. 1578, van 1545. 
 
Lans nr. 1043. 25 mei 1555. 
Relaas van de deurwaarder uit Mechelen betreffende een proces over het aanstellen van een 
zevende gezworene van Bergambacht door de K.Mt. uit Vlist en Bonrepas bij de zes 
aangesteld door de ambachtsheer Gillijn van Wassenhoven, hangende het proces tussen 
Schoonhoven en Bergambacht. 
 
Lans nr. 1044, 25 mei 1555. 
Verklaring over het bovengenoemd proces: Schoonhoven benoemd sinds mensenheugenis, 
en zeker de laatste jaren, een gezworene om met de zes benoemd door de 
ambachtsheer(lijkheid) met de schout vierschaar te houden. Heer G.Z.van W. echter 
verbiedt zijn schout deze gezworene toe te laten. 
 
Lans nr. 911. Hof van Holland nr 1269 fo 32. 19 oktober 1558. 
Approbatie van de koning op een accoord gesloten tussen regeerders van Schoonhoven en 
Gelijn Segers van Wassenhoven, heer van ‘s-Heeraartsberg en Bergambacht over het 
rechtsgebied ten westen van Schoonhoven, het heffen van wijnaccijns aldaar etc. waarbij 
o.a. de baljuw van Belois afstand zal doen van het deel Belois in ‘s-Heeraartsberg opdat de 
heer op 1 mei a.s. in zijn hoge heerlijkheid kan treden (de betekenis is niet geheel duidelijk). 
 
Lans nr. 431. Octrooi van Philips II voor Gilijn Zeegers van Wassenhoven, 27 augustus 
1562. 
Van Wassenhoven heeft in 1558 de hoge heerlijkheid van “’s Heeraartsberg genaamd 
Bergambacht” in pand gekregen. Hij klaagt over abuizen in het plaatselijke gewoonterecht 
(max. straf van 10 stuivers op verwondingen) die met dit octrooi worden rechtgezet. 
 
Lans nr. 944. Sententie d.d. 14 februari 1567 betreffende het voorgaande. 
Uitspraak van de Grote Raad van Mechelen waarin het voorgaande ondanks oppositie van 
regeerders van Bergambacht wordt bevestigd. 
 
Lans nr. 148, juli 1598. 
Formulier van de eed van de gezworene namens Schoonhoven van de zeven gezworenen van 
Bergambacht: recht en justitie administreren, rechtvaardig zegel voeren, wegen en 
weteringen schouwen, gemenelandslasten omslaan. 



 

 
Lans nr.  885, 22 april 1702. en nr. 887, 9 april 1702. 
Processtuk waarin de grens tussen Zuid-Holland en Belois gelegd wordt “aan de Hoeff, twee 
weren van de Vliet, omtrent de half uur gaans van het dorp oostwaarts” 
 
Lans nr. 886, 11 juli 1702. 
Verklaring over de drie rechtbanken in Bergambacht: 
1. De Hoge vierschaar van ‘s Heeraartsberg en Bergambacht en Ammerstol. 
2. Schout en gezworenen van ‘s Heeraartsbeg en Bergambacht, reële en personele civiele 
zaken tussen ingezetenen van ‘s Heeraartsberg en Bergambacht. 
3. Schout en schepenen van het dorp Bergambacht, als 2 tussen ingezetenen van 
Bergambacht. 
Er is beroep op het Hof van Holland, niet op baljuw en mansmannen van Zuid-Holland. Die 
hebben in 1702 (en waarschijnlijk sinds de aflossing van de hoge jurisdictie door de Staten 
van Holland) daar geen zeggenschap. 
 
Lans nr. 1138. Heerlijkheidsbrief ‘s-Heeraartsberg (?), 3 mei 1702. 
Verklaring van gezworenen en ingeerfden van Belois of Bovenberg dat Bergambacht bestaat 
uit twee districten, namelijk Bovenberg met twee gezworenen, Benedenberg met vier. Een 
zevende wordt aangesteld door Schoonhoven. De gezworenen van Bovenberg hebben de 
voorrang. Over e.e.a. heeft vrouw Maria Magnus in 1657 een reglement gemaakt dat is 
opgenomen. 
 
 
Haastrecht 
 
Lans nr. 491, 6 maart 1405. 
Willem VI geeft op verzoek van zijn zuster Margareta van Cleef, zolang zij de stede 
Haastrecht onder zich heeft, aan Haastrecht tolvrijheid in zijn gebied. 
 
Lans nr. 890 - 891, ARA Archief Hof van Holland inv.nr. 4598, omslag 1602: 
Brief d.d. 13 mei 1602 aan magistraat en gerecht van Haastrecht met aanmaning een 
vagebond door de landdrost gevangen te recht te laten staan. Met antwoord d.d. 15 mei 
1602 waarin verzocht wordt die vagebond zoals gebruikelijk gevangen te zetten in een 
besloten stad (wat Haastrecht volgens magistraat en gerecht dus niet is). 
 
Lans nr. 905. Hof van Holland nr. 612, sententie 55 d.d. 5 april 1608. 
In de zaak tussen Cornelis Pietersz, wonende te Haastrecht, eiser, en Geerloff Cluijt  van 
Voernbroek, kapitein, verweerder. Eiser heeft in 1598 van verweerder, baljuw van 
Schoonhoven, Haastrecht en landen van Belois, voor het leven gepacht het schoutambt van 
Haastrecht tegen f 436,- eens en f 25,- jaarlijks aan pacht of zoveel meer als die pacht voor 
verweerder zou bedragen. Waarvoor hij alle emolumenten van het schoutambt hebben zou. 
Ook zou hij mogen composeren in civiele zaken de baljuw rakende waarvoor hij een derde 
part zou hebben. In criminele zaken mocht hij dat alleen in overleg, weer voor een derde 
deel. 
Dat verweerder kapitein van een compagnie voetvolk geworden zijnde in 1600 zijn baljuw- 
en schoutambt had moeten opgeven, nu vervuld door jhr. floris ‘t Serclaes. 
Verweerder wordt veroordeeld f 400,- terug te geven aan eiser. 
 
Lans nr. 202, ARA afd. Zuid-Holland, handschriften nr. 747 f. B 10v: 
Request aan het Hof van holland inzake een appel tegen een vonnis door schout en 
schepenen van Haastrecht waarvan geappelleerd kan worden aan het Hof van Holland of 
Baljuw en mansmannen van Belois. 10 tot 23 april 1636. 
 
Idem nr. 229, idem f B 35v: 
Brief van stadhouder Willem II waarin deze voorschrijft i.h.v.v. in appel zaken te brengen 
waar men vindt dat sulks behoord, bijv. voor baljuw en mansmannen van Belois. 16-7-
1649. 
 



 

Lans nr. 902, Hof van Holland 754, sententie 112, d.d. 19 november 1649.   
Proces tussen burgemeesters en regeerders van Haastrecht enerzijds en baljuw en 
mansmannen van Belois anderzijds. Dat Haastrecht van ouds een besloten stad was 
‘hebbende poorten ende wallen” waarvan de poorters van de graven van Holland tolvrijheid 
hadden gekregen. Schout en schepen hebben criminele en civiele jurisdictie over de 
inwoners, beroep is mogelijk op het hof van Holland. Ook spannen schout en gezworenen 
de vierschaar over zaken rakende het land van Haastrecht. Er zijn binnen de stad drie 
verschillende rechtbanken, rollen of registers daarvan: 1. Criminele zaken onder de baljuw 
van Haastrecht.  sinds veertig jaar zijn de baljuwschappen van Schoonhoven, Haastrecht en 
Belois in een hand.  2. Schepenen zijn ook rechters in civiele zaken over burgers of wie er 
bij arrest voor hun rechtbank gebracht worden. 3. Een rol van halsrechtelijke zaken  
binnen het district van Haastrecht vallende, zo te zien gebracht voor baljuw en 
mansmannen van Belois.  
 
 
 
Stolwijk 
 
Lans nr. 1049, d.d. 26 oktober 1565. 
Overeenkomst tussen gezworens en gemene buren van Stolwijk en de gemene buren en 
ingelanden van de Noordzijde van Bovenkerk van Stolwijk over het maken van een 
landscheiding tussen de Noordzijde en Bilwijk. Men zal een kade maken strekkende van de 
buurkade van Stolwijk tot de kade van de Bergvliet, boven vijf en een halve voet breed en 
2,5 voet hoog. Deze kade zal men schouwen als alle andere in de omloop van Stolwijk. 
 
Lans 1057, d.d. 31 oktober 1629. 
Request van de schout aan de heren van de rekening van de grafelijkheid van Holland 
waarin geklaagd wordt dat de boete op vechten en verwonden slechts tien stuivers is (zoals 
ooit ook Bergambacht). De vechtboeten worden nu aangepast. 
 
Lans nr. 1094, d.d. 25 november 1662. 
Besluit van ingelanden van Stolwijk naast gezworenen elk jaar aan te stellen twee 
waarsluiden, een van onder Belois, een van onder Zuid-Holland om toezicht te houden op 
timmerlieden, molenaars, kaden, sluizen, bruggen en wegen etc.  
 
Lans nr. 1051. 20 juli 1585. 
Sententie waarbij het Beijerse voor het hof van Holland veroordeeld wordt in zekere zaken 
een vijfde van de door Stolwijk gemaakte kosten te betalen. 
 
 
Vlist en Bonrepas 
 
Lans nr. 896. Hof van Holland nr. 529 sententie dd. 8-3-1558. 
Uitspraak in een zaak tussen burgemeesters van de Vlist en Bonrepas en de baljuw van 
Belois. Bij een executie op 29 juli 1552 waren de buren van Vlist op bevel van de baljuw 
gewapend verschenen te Schoonhoven,  hadden helpen de kring te vormen rond de 
executie, waren daarna naar de doelen gegaan om daar gewapenschouwd te worden, 
vormden daarna mede de kring rond de beul en zijn knechten bij het oprichten van het rad 
maar weigerden mee te helpen dat op te richten of de leer bij de galg te zetten omdat zij 
mannen van ere waren en geen beulsknechten. Waarom zij veroordeeld waren tot tien pond 
boete.  
De baljuw beschrijft het land van Beloys als omvattende de stad Schoonhoven met de 
dorpen Haastrecht, Vlist, Bonrepas, Stolwijk en Bergambacht. De inwoners moeten bij 
executies naar Schoonhoven komen, gestokt en gestaafd. Hij houdt naar ouder gewoonte 
zijn vierschaar binnen Schoonhoven.  
Die van Vlist worden in het gelijk gesteld. 
 
 


