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DE HOGE HEERLIJKHEID VRIJHOEVEN
ONDER TER AAR:

EEN “MINI-AMBACHT” IN RIJNLAND

door

Huib J. Zuidervaart

De Leidse kaartencollectie “Bode1 Nijenhuis” bevat een interessante manu-
scriptkaart vervaardigd door de Rijnlandse landmeter L. Kraakhorst in 1741.
Het resultaat van diens opmeting toont ons de toestand van de toenmalige,
door jaren van uitbaggeren ontstane “Nieuwkoopse  en Zevenhovense plassen “,’
De kaart is vervaardigd in verband met plannen tot drooglegging van dit
gebied; plannen die eerst in de jaren tussen 1796 en 1809 zijn gerealiseerd.
Kraakhorsts product laat duidelijk zien hoezeer het Hollandse polderland-
schap in de loop van de eeuwen aan verandering onderhevig is geweest. In
dit geval door het fenomeen van de vervening: het afgraven en vervolgens
tot plassen uitbaggeren van het oorspronkelijke hoogveen. Dit alles in ver-
band met de winning van turf, een nu vrijwel vergeten, maar ooit uiterst
succesvolle brandstof.

Midden op Kraakhorsts kaart, half verdwenen in het water, ligt een smalle
strook grond, met de welluidende en in fraaie letters geschreven naam “De
@yen  Hoef: Ooit, vóór de vervening, zal dit stuk grond ongeveer vier kilometer
lang en ruim 200 meter breed zijn geweest, met een totaal oppervlak van,
zeg maar, 75 hectare. Het geheel vormt, om met Fockema Andreae te spreken,
“‘een merkwaardig getuigenis der vroegere verkaveling”.’ Merkwaardig zeker, wan-
neer we ons realiseren dat deze smalle strook grond van “nauwehjkx  een
quartier  groot”,” het gepresteerd heeft om gedurende een tijdvak van meer
dan zes eeuwen een afzonderlijke bestuurseenheid te vormen, eerst (tot
1795) als “Hoge Heerlijkheid”, en daarna (tot 1840) als afzonderlijke “ge-
meente”. Het bijbehorende poldertje, de in 1652 gestichte “Hoef- en Schouten-
polder”,  heeft het zelfs tot 1892 als eigen waterstaatsdistrict volgehouden. Hoe
kon een dergelijke curieuze bestuurseenheid ontstaan en zich vervolgens
eeuwenlang handhaven?
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Vrijhoeven:  een belastingvrije ontg&ningsgratijcatie?

In 1955 heeft Van der Linden in zijn proefschrift De Cape  op briljante wijze
de geschiedenis gereconstrueerd van de systematische ontginning van het
Hollands-Utrechtse hoogveenlandschap in de vroege Middeleeuwen.4

Het is in dit korte bestek ondoenlijk om zijn uitgebreide argumentatie te
herhalen, maar de kern van Van der Lindens betoog komt er op neer dat
dit oorspronkelijk dichtbeboste gebied, dat in meerdere bronnen wordt
aangeduid als “ ‘s  Graven wildernis”, door bemoeienis van de landsheerlijke
overheid in de llde  en 12de eeuw is opengelegd. Dit ging volgens een vast
stramien, via de uitgifte van zogenoemde “hoeven”. Van zo’n hoeve kon de
omvang weliswaar per ontginning iets verschillen, maar deze variatie kon
Van der Linden doorgaans door lokale factoren verklaren.

De ontginningsbasis was meestal een reeds bestaand riviertje, of anders
een gegraven “watergang”, waarlangs vervolgens de ontginningshoeven wer-
den uitgezet: smal langs de basis en diep de “wildernis” in. Door historische
bronnen te combineren met een nauwgezette analyse van het kaartbeeld,
wasVan der Linden in staat om voor een groot deel van de Hollands-Utrechtse
laagvlakte de chronologie van de ontginningen te bepalen.

Voor het gebied rondom de “Vryen Hoer  (Aarlanderveen, Oudshoorn, Ter
Aar en Nieuwkoop) valt daarbij op dat hier sprake moet zijn van een aantal
verschillende ontginningsblokken. Deze blokken zullen ook op verschillende
tijdstippen zijn uitgezet. De naam van het naburige ambacht “Nieuwkoop”
wijst bijvoorbeeld op een relatief late uitgifte: een nieuwe “Cape”,  zoals derge-
lijke landuitgiften destijds werden genoemd.

De vroegste bewoning in dit gebied valt moeilijk te traceren. In de tijd
voorafgaande aan de grote ontginningen zal hier en daar al sporadisch
bewoning zijn voorgekomen, zoals op de kleiboorden langs de Oude Rijn
bij Alphen en Aarlanderveen en op enkele hoger gelegen plekken in het
veen.’ Er is wel gesuggereerd dat de naam “Ruijgenburch’~  die op oude kaarten
voorkomt, midden in het veen in de Westhoek van Nieuwkoop, vlak bij de
“Vryen Hoef’, zo’n spoor is van oudere bewoning van dit veenland.” Aange-
zien deze plaats door vervening geheel teniet is gegaan, zullen hieromtrent
altijd wel vraagtekens blijven bestaan.

De systematische ontginningen kunnen pas zijn begonnen nadat de graven
van Holland met het gezag over de wildernis waren bekleed, d.w.z. eerst na
het midden van de 10de eeuw. Tot de categorie van zeer vroege ontginningen
(d.w.z. begin llde eeuw) zullen ook die van Oudshoorn en Aarlanderveen
moeten worden gerekend, aangezien uit de grafelijkheidsrekeningen bekend
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is dat in deze plaatsen de zogenaamde “Mting”werd  opgebracht, een type
belasting waarvan vaststaat dat de oorsprong ervan teruggaat tot de vroegste
tijd van het grafelijk gezag.7  Deze ontginningen zijn deels uitgezet vanaf de
Oude Rijn.8 Verderop in het veen, aan het zijriviertje de Aar, ligt het ambacht
Ter Aar. Deze locatie bestaat onmiskenbaar uit twee ontginningsblokken,
respectievelijk het huidige Langeraar en Korteraar; twee namen die refereren
aan de lengten van de oorspronkelijk uitgezette ontginningshoeven, welke

Vrijhoeven uit de lucht gezien. Foto, 1936.



in Langeraar dubbel zo diep waren als in Korteraar. Van der Linden conclu-
deert dat deze niet-uniforme en kennelijk van meer dan één uitgifte stam-
mende ontginning moet dateren van vóór het einde van de 12de eeuw.”
Daarmee is ook de stichting van “De  VTen  Hoer  gedateerd, aangezien de
topografische kaart onmiskenbaar toont dat dit ambachtje qua ontginnings-
structuur verwant is aan die van Korteraar en de uitgifte ervan dan ook
onderdeel zal hebben uitgemaakt van de Korteraarse ontginning.

Hoe heeft dit merkwaardige fenomeen van een klein, maar niettemin “zelf-
standig” ambacht kunnen ontstaan? Een ambacht bovendien, waaraan (ver-
moedelijk van meet af aan) ook het zogenaarnde “halsrecht” was verbonden;
het ging bij Vrijhoeven immers om een “hoge heerlijkheid”, een status die
door de Hollandse graaf aanvankelijk toch spaarzaam werd uitgedeeld.“’ Het
antwoord op deze vraag is, dunkt ons, vrij simpel. De hoge heerlijkheid
Vrijhoeven onder Ter Aar vindt, met een aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid, zijn oorsprong in de omstandigheid, dat ten tijde van de
ontginningen dit stuk grond is vrijgesteld van iedere landsheerlijke belas-
ting.” Het was dus letterlijk een “vrije hoeve”. Een dergelijke opvatting huldi-
gen ook de auteurs van de Stad en dorpbe.schryver,  waar deze in 1801 over
Vrijhoeven schrijven: “Wat de naam van de heerlijkheid betreft: daarvan kan men
zeggen dut dezelve voorheen van alle lasten vrij was”.” Hoewel deze opinie moeilijk
als bewijs kan gelden, lijkt deze hypothese alleszins gewettigd wanneer we
kijken naar vergelijkbare situaties elders in de middeleeuwse ontginnings-
gebieden.

Dergelijke “vrije hoeven” zijn namelijk ook op andere plaatsen aan te
wijzen.‘” Soms gaat het daarbij alleen om een stuk grond, waarvan verder
nauwelijks iets bekend is, zoals bij de “vmje  hoeven”nabij Egmond, Reeuwijk,
Haastrecht of Schelluinen. In andere gevallen gaat het om grond waaraan
ook heerlijke rechten zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld bij de ambachtjes
“Vrije Hoef en Kalver~oek”in  het land van Stein bij Gouda, “Vrije Haak”onder
Achttienhoven bij Nieuwkoop, en “Vrije  en Lage Roekhorst” bij Warmond.

Slechts uit de late Middeleeuwen kennen we soms meer bijzonderheden,
zoals bij de “Vrijhoey:  een hofstede in Eemland (ten zuidwesten van Amers-
foort), waarbij door Karel V persoonlijk vrijdom van belasting verleend zou
zijn. Beter gedocumenteerd is de “Vrije  Hoeve”in Nieuwbroek (Gelderland),
waar blijkens een bewaard gebleven oorkonde uit 1328 de lokale leider van
een ontginning beloond werd “voir sijn  kost en sijn  arbeit “met “acht vtije  houven
Zunts”.  Een ander voorbeeld vormt het ambacht “Vrijhoeven-kapel’:  eveneens
een piepkleine ambachtsheerlijkheid (in de Langstraat, ooit Hollands bezit,
maar tegenwoordig in Brabant). Tijdens een proces voor het Hof van Hol-
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land, in 1479, wordt hier door de ingezetenen aangevoerd dat het bewuste
gebied eens “wild onbeheert  moer en wildernisse”was  geweest, hetwelk omstreeks
1330 door de graaf van Holland was “verkocht” met alle toebehoren en
ambachtsheerlijkheid. Daarbij was bepaald dat deze landen onder meer UmI”
zouden zijn %an dijken, dammen, en sluysen”.

Hoewel dus alleen enkele relatief late voorbeelden met documenten zijn
te staven, ligt het voor de hand om te veronderstellen dat dergelijke belonin-
gen vaker zijn voorgekomen, bijvoorbeeld als gratificatie bestemd voor de
risicodragende leider van een ontginning. Ook daarbij zal hebben gegolden:
hoe groter de inspanning of het genomen risico, hoe groter de beloning.
Een evident status-verhogende verheffing tot “ambachtsheer”, of nog beter
tot “halsheer” zal in de feodale middeleeuwse verhoudingen stellig tot de
beter gewaardeerde beloningen hebben behoord. Door de uit te geven am-
bachten symbolisch klein te houden werd voorkomen dat de landsheerlijke
overheid daarbij werkelijke macht van belang uit handen behoefde te geven.

Het verloop van de ontginningen tot aan de 17de  eeuw

Zo’n ontginning kon een proces van zeer lange adem zijn. De ontsluiting
van het uitgestrekte veengebied was dan ook geen sinecure. De eerste ontgin-
ners en hun directe nazaten moesten tal van problemen het hoofd bieden,
waaronder de ingrijpende kwestie van de enorm grote inklinking van de
opengelegde gronden op het hoogveen; een ongewild gevolg van de verbe-
terde afwatering door de diverse nieuw gegraven sloten en watergangen.”
Door dit effect (dat kan worden toegeschreven aan de oxidatie van veenlagen
die niet langer door water van de lucht zijn afgesloten), zou het grondniveau
met diverse meters zijn gedaald.‘” Tal van gewassen, zoals rogge en andere
graanproducten, konden daardoor niet meer worden verbouwd. Een geza-
menlijke aanpak en organisatie van de waterhuishouding was daarmee een
eerste vereiste, een feit waaraan bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van
Rijnland mede zijn bestaan te danken heeft.

Hoe dan ook, uit diverse bronnen blijkt dat in 15de eeuw een aanmerkelijk
deel van de gronden rond Vrijhoeven braak lag. Diverse erven strekten toen
nog op tot in “mijns heren wildernis”.‘” Bij de Infomzacie  van 15 14 werd omtrent
“Arleveen mit Outshoorn”gemeld,  dat behalve de 3.550 morgen grond die er
regulier in gebruik waren, er nog zeker 500 morgen “woest ende  wilt legyen”.”
Een eeuw later (in 1615) kan op de grote kaart van Rijnland, in het naast
Vrijhoeven gelegen deel van Aarlanderveen, nog een stuk grond worden
aangewezen dat toen kennelijk relatief recent in ontginning was genomen.
De term “nacoope ofte coorenland”laat  aan duidelijkheid, zowel omtrent chrono-
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logie als gebruik van dit perceel niets te wensen over.”  Het aansluitende
driehoekige gebied op de grens met Nieuwkoop en Vrijhoeven is zelfs nooit
tot reguliere ontginning gekomen. De kaart van 1615 noemt het “De Grue~~ycrcrZ-
heyt”  ten teken dat dit “wilde” stuk grond nog altijd “in ‘s-Graven boezem”
berustte. Dit feitelijk dus ambachtsloze district, is kort daarna (althans nog
voor het einde van de 17de eeuw) door vervening te gronde gegaan.lg Door
de aanhoudende daling van het veengebied was het turfsteken inmiddels
lucratiever geworden dan de oorspronkelijk voorziene bestemming van
weide- of bouwland.

Heerlijke rechten

Wanneer we als vaststaand aannemen dat Vrijhoeven, eenvoudig gezegd, een
belastingvrije ontginningspremie is geweest, dan brengt dat ons tot een aantal
nieuwe vragen, welke deels met elkaar samenhangen. Allereerst: wie profiteer-
den ervan? Ten tweede: waaruit bestonden de verstrekte rechten zoal? En
als laatste: wat heeft ooit de omvang van de heerlijkheid bepaald?

Bij de eerste schriftelijke vermelding van Vrijhoeven, in 1321, behoort de
heerlijkheid, samen met de ambachten van Oudshoorn en Aarlanderveen,
tot het bezit van de “Heren wzn  Oudshom”.  Gezien de naam was deze familie
onmiskenbaar van lokale origine. Het is dan ook verleidelijk om deze Heren
van Oudshoorn aan te wijzen als de directe nazaten van de zogenaamde
“loca  tores  “; d.w.z. van degenen  die ooit de oorspronkelijke ontginning ter
plaatse geleid moeten hebben en onder wie we de man moeten zoeken die
voor zijn inspanningen beloond is met een vrije hoeve; een hoeve bovendien,
waar blijkens de kaarten oudtijds een huis van aanzien gestaan heeft. Hoewel
het als feit mag gelden dat een zetel of stamslot voor de Van Oudshoorns
nog nimmer is aangewezen, moeten we het, bij gebrek aan stellige bronnen,
helaas bij de suggestie laten dat Vrijhoeven hun oorspronkelijke zetel kan
zijn geweest.”

Hoe dan ook, na het uitsterven van de Van Oudshoorns in manlijke lijn
(in 1354) is de heerlijkheid Vrijhoeven, met alle daaraan verbonden rechten
en goederen, vervallen aan de grafelijkheid. Hierna is het door nieuw verlij
in het bezit gekomen van de heren van Culemborg. Voor de lange reeks van
ambachtsheren en -vrouwen die hen daarna zijn gevolgd, verwijzen wij ge-
makshalve naar de hierachter opgenomen bijlage.21

Met het verstrijken van de tijd vernemen we meer van de rechten en goederen
die tot Vrijhoeven hebben behoord. In 1474, wanneer de heerlijkheid wordt
afgesplitst van de ambachten Aarlanderveen en Oudshoorn, blijkt ertoe te
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behoren de “Cruyte  ende  tiende, myt alle den lande hofsteden, saten, huysinge ende
anders alle hoeven, vryheden  ende  toebehoeren  binnen der uterste  bepalinge  ende  oude
lantmercken der selver vrije hoeve”.‘” Veel later, in 1584, worden hierbij ook de
korentienden, de turfmaat  en de doorvaart genoemd.2” In 1509 worden de
onroerende goederen gespecificeerd. Vrijhoeven blijkt dan over drie huizen
te beschikken: een “lanthuis “, een “huis met wat erfs  “en “noch een hoff stecken  “.24
Dat betreft dan de zakelijke rechten, welke veertig jaar later nader worden
ingevuld als “sekere  percelen van landen die men wtyden  ende  met beesten beslaen
mach, met den -ffpacht  staende op vier hoffstedekens upte  Vrijer  Houve”,‘”  Er is dus
inmiddels één huis bijgekomen. De erfpachten zijn het meest uitvoerig gedo-
cumenteerd in de “‘Blaff&  van alle goederen in de boedels van wijlen Cornelis  van
Bam, heer van Vrijenhove” uit 1686’” (faillissementen zijn altijd heel nuttig
voor historici). Er blijken dan elf percelen in Vrijhoeven te zijn waarop
erfpacht drukt: in totaal zijn die dan goed voor 37 gulden en vier stuivers
per jaar. Afgezien van pacht van het Hoefhuis  en de bijbehorende landerijen
(toen f 700) vormen de erfpachten de enige “heerlijke” bezittingen die dan
nog geld opbrengen. Want met de overige heerlijke rechten is het maar
droef gesteld. Zeker, ze worden netjes opgesomd: de koren-, vlas- en hennip-
tienden, alsmede de “visscherij  in de Vrrjenhove”,  of de “doorvaart” en het
“waaggelt”;  ja, bij de “Turffmaat”  wordt zelfs het tarief keurig vermeld: tien
stuivers voor ‘jder hondert roeden turff  die gebaggert  word”. Maar bij nagenoeg
iedere post kan worden opgemerkt: “daar is nu verscheyde  jaaren niets van
geproffiteert  ofte verpacht “. Zakelijk ging het de Heer van Vrijhoeven toen niet
bijster voor de wind. Een en ander kan er op wijzen dat de meest voor de
hand liggende turf toen al gestoken was, zodat die inkomstenbron vanzelf-
sprekend was opgedroogd.

Omtrent de eigenlijke “heerlijke rechten” (de overheidsfuncties, zoals
bestuur; rechtspraak e.d.) worden we voor het eerst in 1547 geïnformeerd,
want “totter  selver Vrijen Houven” behoren dan ook de “vrije hooge heerlijcheijt’:
het “bailluwschap”en het “schoutambacht”. In de 17de eeuw komen daar dan
nog bij het secretaris- en bode-ambt en uiteindelijk ook nog een recognitie
voor de uitoefening van het notariaat.

In 1601 maakt de “halsheer” van Vrijhoeven zijn hoge jurisdictie voor ieder-
een zichtbaar via de oprichting van een heuse galg, in de hoek van het
ambacht vlak bij de brug over het riviertje de Aar. Daar zou deze galg, als
teken van de hoge jurisdictie, tot aan het begin van de 19de eeuw blijven
staan; voor de volledigheid voorzien van het eigen “wapenschild” van deze
kleine heerlijkheid.” Curieus genoeg is dit heraldische wapen nog in 1820
officieel bevestigd door de (destijds door koning Willem 1 nog maar net in
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het leven geroepen) “Hoge Raad van Adel’:” De officiële tekst beschrijft het
als volgt: “Een schild van goud beladen met drie speren van lazuur gepunt van zilver,
staande twee  kruis en een paalsgewijs,  over het geheel een klimmende leeuw van keel,
genageld van lazuur”.‘”

Kortom, Vrijhoeven mocht dan klein zijn, het had status genoeg. Tot die
“heerlijke” status behoorde ook het recht van de ambachtsheer tot verblijf
in een eigen “Herenkamer” in het “Hoefhuis’:  zoals het in 1682 geheel ver-
nieuwde landhuis nadien werd genoemd. Tot 1793,  d.w.z. vrijwel tot aan de
tijd van de Bataafsche Republiek, maakt het huurcontract melding van de
volgende heerlijke voorrechten: jaarlijks zou de heer van Vrijhoeven drie
ossen of koeien mogen brengen, om die daar gedurende de zomer “vet te
weijden”.  En mocht hij ooit de intentie hebben om enige tijd op het Hoefhuis
te komen logeren, dan was de huurder verplicht om aan hem de “Kelder-
kamer” aan te bieden, “ordentelijk gemeubileerd met tafels, stoelen, porcelein,  rakjes,
berxevens  een ordentelijk bed met sijn  toebehooren”, Ook de “wagen of chais” zou
“om niet” tot zijn beschikking moeten staan, en verder zou de pachter “met
want en volk” behulpzaam moeten zijn “so  dikwijls als sijn Wel edele goedvind,
met netten als andersints op de woning te visschen”. Om over een kosteloze
vergoeding voor voedsel en verzorging maar niet te reppen.“”

Wapen van Vtijhowen, getekend naar
het wapen dat was aangebracht op de
gerechtspaal,  om het hartschild door de
Hoge Raad van Adel te doen uaststel-
len als wapen van de heerlijkheid. Te-
kening, 1820. Archief Hoge Raad van
Adel.



Omvang en ontwikkeling

Tot het Hoefhuis  behoorde aanvankelijk precies 29 morgen en 448 roeden
aan grond (= 25,3 hectare), althans in 1582 toen het perceel door een
landmeter is opgemeten.“’ Nadien is er door de ambachtsheren nog wat
grond bijgekocht,“” waardoor er in de 18de eeuw uiteindelijk 38 morgen aan
de pachter ter beschikking stonden. Opvallend is dat de oorspronkelijk
genoemde omvang van ruim 29 morgen goed overeenstemt met de stan-
daard-grootte van een dubbele hoeve uit de ontginningstijd.“”

Over de grootte van de heerlijkheid zelf zijn de bronnen niet eenduidig.
Het kohier van de tiende penning uit 1.543 noemt een omvang van circa
45 morgen, in gebruik bij acht verschillende personeu;“” dit getal van 45 mor-
gen wordt opnieuw gehanteerd in 1808, bij een opgave van de voorrnalige
heerlijke rechten.“” De Tegenwoordige Staat uit 1746 noemt daarentegen een
omvang van 72 morgen 200 roeden, waalvan  op dat moment “omtrent 40
morgen verveend is tot water”.“” Het zelfde getal (dat gebaseerd is op het verpon-
dingskohier van 1632!)  noemt de Stad en dorpbeschyver  in 1801, terwijl het
Aardykskundig Woordenboek omstreeks 1840 een grootte opgeeft van 77 bun-
der, 69 vierkante roeden en 80 vierkante ellen (= 77,7  ha).“’ Een eigen
opmeting vanaf de kaart van Rijnland (1647),  in combinatie  met een mo-
derne topografische kaart, levert een geschatte ornvang op van circa 75 hec-
tare, hetgeen aardig overeenstemt met de waarde uit het Aardykskundig Woor-
denboek.

Resumerend komen we dan tot de volgende hypothese over de ontwikkeling
van Vrij hoeven. Bij de oorspronkelijke uitgifte van Vrijhoeven moet het
gegaan zijn om een dubbele hoeve van reguliere omvang (de circa 30 morgen,
waarop later het Hoefhuis  is gebouwd). De breedte van Vrijhoeven stemt
hiermee goed overeen, aangezien volgens Van der Linden de standaardhoeve
een breedte had van 30 roeden, hetgeen afhankelijk van de grootte van de
gebruikte roede een afstand oplevert van 103 à 113 meter. Een dubbele
hoeve komt dan op 206 à 226 meter; een afstand die voortreffelijk overeen-
stemt met de op de topografische kaart bij Vrijhoeven gemeten breedte van
ruim 200 meter. Wel moet aan deze “vrije hoeve” van meet af aan het recht
zijn verbonden op een in dezelfde breedte opstrekkend stuk wildernis. Als
achtergrens is waarschijnlijk toen al een reeds bestaand herkenningspunt
gekozen. Gezien het op de oude kaarten enigszins meanderend uiteinde van
de heerlijkheid, ging het bij deze natuurlijke grens waarschijnlijk om een
klein, ietwat kronkelend, veenstroompje. Door vergraving kan hieruit later
de (eveneens van enige bochten voorziene) “Houffvaert”zijn ontstaan. Deze
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“jongere gronden” zijn in de loop van de tijd in andere handen overgegaan,
waarbij de heer van Vrijhoeven een jaarlijks te voldoen bedrag aan erfpacht
voor ‘Sich  en sijn  erven”  had voorbehouden.‘8

Bevolking en samenleving

Dat de bevolking van Vrijhoeven principieel gering van omvang was, behoeft
geen betoog. Het mag bijna een wonder heten dat op zo’n naaldvormig stuk
land plaats was voor meer dan één huisgezin. Helaas wordt het exacte aantal
bewoners van de heerlijkheid pas voor het eerst in 1806 opgegeven. Vrijhoe-
ven heeft dan elf inwoners, samenlevend in drie huishoudingen. Drie jaar
later wonen er negentien mensen, waarvan zestien “Gereformeerden” en
drie “Roomschen”. Bij opheffing als gemeente in 1840 telde Vrijhoeven
tenslotte 37 inwoners, terwijl het naburige Ter Aar, waar de kleine gemeente
in opging, op dat ogenblik 1.645 zielen huisvestte.g”

Dit geringe aantal inwoners had natuurlijk maar weinig huizen nodig. De
oudste gegevens over het aantal huizen in Rijnland dateren uit 1369. Toen
is er om onduidelijke redenen een lijst opgemaakt van nagenoeg alle huisge-
zinnen in dat gebied, en hoewel Vrijhoeven op deze lijst ontbreekt, vernemen
we hierdoor wel dat bijvoorbeeld in Aarlanderveen 177, in Ter Aar 75 en in
Oudshoorn 35 gezinnen woonachtig waren.“’ Afgezien van Nieuwkoop, dat
toen niet tot Rijnland behoorde en waarvan de gegevens dus ontbreken,
moeten er dus in de aan Vrijhoeven grenzende ambachten een driehonderd-
tal woningen hebben gestaan. Vergelijkbare gegevens zijn er uit 1494 en
1514, maar ook hierin wordt Vrijhoeven niet genoemd.41 Het aantal opge-
geven “haardsteden ” in de streek is inmiddels gedaald, maar dat kan ook
verband houden met het verkennende karakter van de beide onderzoeken,
die werden uitgevoerd met het oog op nog in te voeren belastingen. Wel
bevestigen deze bronnen het beeld dat toentertijd de meeste inwoners de
kost verdienden door turf te graven, hout te sprokkelen, enkele koeien te
houden, of een weinig “lantneringe” te plegen, “‘te weten met haver, gerst ende
rogge te zayen,  ende  geen tarwe”.

Omtrent Vrijhoeven zelf komen de eerste gegevens in 1509 beschikbaar.
We zagen reeds dat er toen welgeteld drie woningen bleken te staan. In 1547
was er één huis bijgekomen, terwijl in 1615 de grote kaart van Rijnland,
behalve het Hoefhuis, nog zeven huizen weergeeft (te weten vijf aan de
Korteraarseweg en twee ten zuiden van de “houffvaert”).  In 1647 tonen Dou
en Van Brouckhuysen op hun kaart van Rijnland een totaal van tien huizen.
Daarnaast blijkt er dan één molen te staan: aan de Hoefvaart,  midden tussen
de Aar en het Hoefhuis.@  In 1732 lijkt het maximum bereikt. Toen zou het
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Akte ceoasseerd  voor Bouwen lansz..  schout van
Vnjh&n,  met zijn  zegel. FotO’s  J. iagas,  1998.
Gemeentearchief Leiden.
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grondgebied van Vrijhoeven onderkomen hebben geboden aan in totaal
vijftien huizen.“” Maar dan komt er stevig de klad in. Uit diverse bronnen
blijkt dat het in de regio economisch steeds slechter gaat. Het ambacht “Ter
Aar” gaat bijna failliet; de afgegraven heerlijkheid “Schoot” was eerder al
verlaten, en het is daarom niet verwonderlijk dat in 1742, bij de “personele
quotisatie”niemand  in Vrijhoeven voor deze landelijk geheven belasting naar
“zichtbare blijken van gegoedheid” in aanmerking kwam. En dat niet vanwege
de ooit verstrekte belastingvrijdom ! Die gold niet voor dergelijke nieuwe
belastingen. Alleen Jan Brey, “Bailluw van Vrijhoeven,  en schout en secretaris van
Aarlandmeen”  blijkt in zijn woning aan de Kerkvaart in Aarlanderveen drie
dienstboden te kunnen houden.4”  Hoewel, niet lang meer. In 1745 blijkt ook
hij failliet te zijn. Zijn boedel is althans “insolvent” nage1aten.44

Tussen alle huizen was het Hoefhuis  uiteraard de voornaamste woning.
Het stond in een afzonderlijk carré omzoomd door hoog opgaande bomen,
niet ver van de Aarlanderveense weg. Op deze plaats kan men vandaag de
dag nog steeds twee (in de 19de eeuw gebouwde) boerenhoeven aantreffen.
Vanaf 1474 kennen we de namen van een aantal bewoners. Een markante
pachter moet een zekere Bouwen Jansz.  zijn geweest. Hij woonde meer dan
vijftig jaar in het Hoefhuis  (van 1543-1595) en speelt een belangrijke rol in
tal van archiefstukken; niet alleen met betrekking tot Vrijhoeven, maar ook

Het “Hoefhuis”.  Tekening van C. Pronk, 1731.  Koninklijle  Bibliotheek.
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in verband met Ter Aar en Aarlanderveen.4” Zijn bijnaam “Houfvaer”  [ “vaer”
= vader] zal hij niet voor niets hebben gekregen.

De overige huizen in Vrijhoeven stonden dicht bij elkaar aan de weg naar
Korteraar, of aan een zijweggetje iets ten zuiden van de Hoefvaart. Daar
bevond zich ook het “Rechthuys”  van de heerlijkheid, of misschien beter
gezegd: “een huijs  en er$  bequaem tot een bierstal”.  In elk geval was hier in de
periode 1656-1807 ononderbroken een herbergier of “bierschoyer”gevestigd.4”
De herbergier bezat het alleenrecht binnen de heerlijkheid tot de verkoop
van wijn en bier, alsmede vergunning tot “het slagten  en verkopen van vlees”.
De bierschenkende slager was voor zover wij weten de enige “middenstander”
in Vrijhoeven. Misschien was er aan de Hoefvaart nog een molenaar die
wellicht meel kon leveren, maar verder waren er alleen winkels in het nabu-
rige Aarlanderveen of Ter Aar,47 zodat de overige “ingelanden” van Vrijhoe-
ven via het boerenbedrijf, dan wel door vissen of turfsteken in hun levens-
onderhoud moesten voorzien. Zij die dat niet konden of wilden trokken weg
om hun heil elders te beproeven. Een enkeling zocht het wel heel ver en
monsterde aan op een schip van de Oost-Indische Compagnie. Fortuinlijk
was dat trouwens niet altijd.4R

Bestuur en rechtspraak

De verantwoordelijkheid voor het bestuur van een heerlijkheid berustte van
oudsher bij de ambachtsheer. Maar in de praktijk was deze verantwoordelijk-
heid meestal gedelegeerd aan het college van schout en schepenen (of
gezworenen, zoals de laatsten ook wel naar de door hen afgelegde eed werden
genoemd).4”  Voor waterstaatszaken vergaderde de schout met een aantal
ambachtsbewaarders of burgemeesters. Het waren stuk voor stuk functionaris-
sen die, hoewel soms verkozen, allen zonder uitzondering door de ambachts-
heer werden aangesteld. Tezamen representeerden zij de “Hoge Overheid”.
Ten overstaan van schout en schepenen konden huwelijken worden gesloten,
werden hypotheken afgesloten, of konden goederen van eigenaar wisselen.
Ook waren schout en schepenen als “lage vierschaar” verantwoordelijk voor
de civiele rechtspraak. In een “hoge heerlijkheid” zoals Vrijhoeven, was de
ambachtsheer ook gerechtigd tot de criminele rechtspraak. De “hoge vier-
schaar” bestond in dat geval uit een baljuw en enige welgeborenen. Hoewel
er dus een principieel verschil bestond tussen de hoge en de lage vierschaar,
waren in vrijwel alle hoge heerlijkheden zowel de functies van baljuw en
schout, als die van schepenen en welgeborenen, in dezelfde personen ver-
enigd.

Vrijhoeven vormde geen uitzondering op die regel, al was men zich terdege

187



bewust van de principiële verschillen tussen hoge en lage vierschaar.50  Tot
1795 bezat dus ook Vrijhoeven een “baljuw en schout”, welke gecombineerde
functie meestal door de schout van Aarlanderveen werd waargenomen. Voor
zover wij weten heeft Vrijhoeven uitsluitend in de periode 16581729 een
baljuw gehad, die niet tevens schout was in een naburig ambacht. Aanleiding
tot deze verandering was de actieve bemoeienis met Vrijhoeven door de
toenmalige ambachtsheer, Cornelis [van] Bam, een voornaam koopman uit
Rijswijk. Door zijn toedoen werd in Vrijhoeven nogal wat gereorganiseerd
en geïnvesteerd. Kort na zijn aantreden als ambachtsheer benoemde Bam
de in Zevenhoven woonachtige Jacob Amerinx zowel tot baljuw, schout,
secretaris en bode van Vrijhoeven. Van deze keuze bleek hij in 1679 spijt te
hebben gekregen. Dat jaar liet hij Amerinx wegens incompetentie en grote
schulden door het Hof van Holland uit al zijn ambten ontzetten.51  Tevens
werd door Bam bepaald dat de nieuwe baljuw en schout te Vrijhoeven zelf
woonachtig moest zijn. Ook behoefde deze functionaris niet langer een
geldbedrag ter recognitie aan de ambachtsheer af te staan. Hiermee volstond
Bam niet. In 1682 liet hij het Hoefhuis  geheel moderniseren”’ en wist hij te
bereiken dat Vrijhoeven vanaf dat jaar over een eigen notaris kon beschik-
ken.j3 Het zal nauwelijks toeval zijn dat de Vrijhoevense archieven juist vanaf
1682 redelijk compleet bewaard zijn gebleven.“4 Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat Bam verordonneerd heeft dat deze archieven in het
vernieuwde Hoefhuis  moesten worden bewaard.

Op de Vrijhoevense reorganisatie rustte geen zegen: Bam ging in 1686
failliet en overleed nog datzelfde jaar;“g de nieuw benoemde baljuw, Bouwen
Gijsen  Suydervaert werd weliswaar door de nieuwe ambachtsheer gehand-
haafd, maar stierf reeds in 1689 en de Vrijhoevense notaris Jan Dirksz Verlaen
moest in 1715 wegens dementie onder curatele worden gesteld.“6  Diens
opvolger als notaris hield het na twee jaar voor gezien. Uiterlijk in 1729 was
het gedaan met de “eigen” baljuw van Vrijhoeven en werd de aloude perso-
nele unie met de schout van Aarlanderveen in ere hersteld.

Van het bewaard gebleven Vrijhoevense archiefje zijn de zogenaamde
“Scubinale  of schepen-akten” relatief het meest omvangrijk. In deze akten zijn
zaken als transporten, hypothecaties, opdrachten, taxaties, resoluties en der-
gelijke neergeschreven. In de periode 1682-1718 kon men voor veel van
dergelijke zaken trouwens ook terecht bij de Vrijhoevense notaris. Het “Ding-
boek” van de (civiele) lage vierschaar van Vrijhoeven bevat in feite slechts
drie zaken uit de jaren 1765-1775: een conflict over niet-gestoken turf; een
klacht van een ongehuwd meisje dat nakoming van gemaakte afspraken wilde
afdwingen, “beswang-ert”  als ze was door een ingezetene van Uithoorn; en
(curieus genoeg) een hooglopend conflict tussen de Heer van Vrijhoeven
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en de huurder van het Hoefhuis, waarvan de uitkomst was (hoe kon het ook
anders?) dat de Heer van Vrijhoeven op alle roerende goederen in het
Hoefhuis  beslag mocht leggen en de pachter vervolgens de huur kreeg
opgezegd.57  Van enige criminele rechtspraak in Vrijhoeven is ons niets geble-
ken, ondanks het feit dat tenminste twee eeuwen lang een galg bij de Aar
als afschrikwekkend voorbeeld stond opgericht.“” Bij de enige messentrekkerij
waarvan het archief melding maakt, bleek de dader gevlogen, zodat het in
dat geval niet tot een veroordeling heeft kunnen komen.““.

De ‘Zeuenambachtspolder”  en de “Hoef en Schoutenpolder”

Van groot belang voor Vrijhoeven was de onderneming die omstreeks 1650
werd aangevangen. De vervening was in die tijd al bijna tweehonderd jaar
aan de gang, en dat was onderhand goed te merken. Om aan de stedelijke
vraag naar brandstof te kunnen voldoen moesten jaarlijks aanzienlijke hoe-
veelheden turf worden geproduceerd, met het directe gevolg dat steeds meer
land verloren ging. Het Rijnlandse ambacht Schoot was in deze tijd al groten-
deels “vermoert  en uytgeveent”en met het district genaamd “de GruuJZykheit”was
het al niet veel beter gesteld. Hoewel de ontgronde gebieden aanvankelijk
nog waren voorzien van “Zegukkertjes’:  waarop de uitgebaggerde turf te drogen
was gelegd, spoelden die “veenribben” doorgaans snel weg. Het gevolg was
dat al die verveende poeltjes tezamen een “seer  grote waterplas “vormden. Die
plas stond bovendien in open verbinding met de boezem van Amstelland,
waardoor van buitenafveel “vreemd” water werd aangevoerd. Hierdoor wisten
de lokale verveners nog maar nauwelijks “droog velt” te vinden, om van de
uitgebaggerde “darie”  droge en daarmee transporteerbare turven te steken.
Bovendien was het binnenkomende water dermate brak dat dit de kwaliteit
(en dus ook de prijs) van de turf zou aantasten. Indien niet gezamenlijk
tegen die last van het water zou worden ingegrepen dreigde een regionale
werkloosheid voor “duysenden van menschen, die anders niet Gunnen,  als turf
maken Y6’

In 1648 werd daarom in het meest bedreigde gebied (te weten Schoot)
een vergadering belegd van vertegenwoordigers van zeven bij de problemen
betrokken ambachten (te weten: Nieuwkoop, Aarlanderveen, Vrijenhoef, Ter
Aar, Schoot, Nieuwveen en Zevenhoven). Besloten werd om een plan te
maken om het gebied met een ringdijk af te sluiten. Een “bequuum landmeter”
kreeg opdracht om het complex in kaart te brengen, zodat nadere plannen
tot kering van het buitenwater konden worden gemaakt.“’ In 1651 was het
zover dat het definitieve besluit tot inpoldering kon vallen. De grote “ring”
zou tenminste veertig jaar worden “dicht gehouden”. Daarna zou men wel
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verder zien. Ondertussen zou de vervening ongehinderd kunnen voortgaan.
Het project is in de jaren 1652-1659 gerealiseerd.“’ Opmerkelijk genoeg

gebeurde dit onder de eigen deelverantwoordelijkheid van de afzonderlijke
ambachten. Iedere gemeenschap kreeg een eigen stuk dijk op te werpen en
was daarna verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Ook de verlaten of
sluizen werden op deze manier verdeeld. De ‘Zeven-ambachtspoZder’:  zoals de
onderneming werd genoemd, kreeg dus geen centraal polderbestuur. Wel
werden de deelverantwoordelijkheden in 1658 per contract vastgelegd.
Waarom deze gefragmenteerde organisatievorm werd gekozen is niet duide-
lijk. Het kan zijn dat men problemen met hogere overheden heeft willen
vermijden omdat het project de grenzen van drie heemraadschappen over-
schreed (te weten Rijnland, Amstelland en Nieuwkoop). Een andere oorzaak
kan zijn dat het hier niet ging om een drooglegging, doch uitsluitend om
een waterbeheersingsproject; mogelijk werd hierdoor de behoefte aan een
centraal gezag niet zo sterk gevoeld.“”

Hoe dan ook, de nieuwe polder zou worden ontwaterd door middel van
vier verlaten. Een hiervan, te weten het verlaat naar de Aar, in de westzijde
van de Schoutenvaart, zou worden bekostigd en onderhouden door de inge-
landen van Korteraar met die van de “Oostzijde van de Hoefr. Het kleine
Vrijhoeven werd door deze werken warempel ook nog in tweeën gedeeld.
Het stuk met het Hoefhuis, tussen de Aar en de Korteraarseweg, bleef buiten
de grote ringdijk en hoefde daarom niet bij te dragen in de kosten ervan.

Voor die vrijstelling was echter ook een andere reden. Want gelijktijdig
met de boven geschetste onderneming werd ook de rest van Vrijhoeven
onder een beheersbaar waterregiem gebracht. Aan de westzijde van de Korter-
aarseweg ontstond in 1652 de kleine Hoefpolder, bestaande uit het Hoefhuis
en de percelen er omheen. Een even groot stuk ernaast, tussen Vrijhoeven
en de Korteraarse Schoutenvaart, werd omgevormd tot de Schoutenpolder.
Beide poldertjes vormden samen één gemeenschappelijke boezem, die voor-
taan als de “Hoef- en Schoutenpolder”  bekend stond. De kosten voor deze
inpoldering moesten worden opgebracht door de twee enige ingelanden
ervan, te weten de “Bruycker  van de Edele Heere  van de Vrije Hoef7  en die van
de “Schoutsmoole”.  Hoewel dit nieuwe “mini-poldertje” geen deel uitmaakte
van de Zevenambachtspolder had het er niettemin veel mee te maken. In
1658 werd nadrukkelijk vastgelegd dat, hoewel de Hoef- en Schoutenpolder
direct aan de Aar lag, deze polder niettemin zou uitwateren op de Zeven-
ambachtspolder, met de “Hoefia&  aen de Aer  gestopt blijvende”. Het “hoe en
waarom” van deze afspraak wordt niet vermeld. De reden zal wel zijn geweest
dat het waterniveau in beide boezems zodoende niet al te veel kon gaan ver-
schillen.
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De inpolderingswerken van de 17de eeuw brachten niet dat soelaas waarop
men had gehoopt. Het slagturven vond gewoon voortgang (dat was ook de
voornaamste reden voor de inpoldering geweest), maar met die ontgronding
werd de waterplas tegelijkertijd groter en groter. Het onfortuinlijke ambacht
Schoot moest in 1673 zelfs geheel worden opgegeven. Woonden er rond
1670 in Schoot nog zeker “hond&  huysgezinnen”,  in 1712 was dat aantal
teruggelopen tot “nauwlijks  twee”. Met alle sociale en financiële gevolgen van
dien. Want niet alleen Schoot zelf was “geabandoneerd’:  maar met Schoot was
ook het aandeel verdwenen dat die heerlijkheid voor zijn rekening nam in
het onderhoud van de polderwerken. Een sluis te Korteraar die ooit ten
laste van Schoot was gekomen, moest in 1700 wegens bouwvalligheid buiten
werking worden gesteld. Een tweede sluis te Nieuwveen volgde acht jaar
later. Voor de weliswaar bescheiden, maar toch benodigde scheepvaart ( ‘Want
hoe kwam anders de turf naar de steden toe?‘?  waren nieuwe sluizen nodig, met
alle kosten van dien. Wie zou ditmaal voor die kosten opdraaien? In de jaren
negentig van de 17de eeuw werd druk tussen de ambachten geprocedeerd
over de vraag wie nu eigenlijk gerechtigd was om de benodigde financiële
omslagen te heffen.“4 Al met al een weinig constructieve bezigheid. Daarom
werd in 1701 een andere weg ingeslagen voor het werven van fondsen. Aan
de Staten van Holland en West-Friesland werd vergunning gevraagd om
voortaan tol te mogen heffen bij de te vernieuwen sluis in Korteraar. Kennelijk
voldeed deze oplossing, want de tolheffing  is tot aan het einde van de Repu-
bliek gecontinueerd.“5 Ondanks dat werd voor de sluis in Nieuwveen toch
iets anders afgesproken. In 1711 werd in het Aarlanderveense rechthuis
overeengekomen dat de kosten voor het vernieuwen en instandhouden van
de Nieuwveense sluis door de resterende vier ambachten zouden worden
opgebracht. Zo zou Ter Aar een kwart van de kosten voor zijn rekening
nemen; “die van de Hoeff’zouden zes procent bijdragen en de rest zou nader
worden verdeeld tussen Nieuwkoop en Aarlanderveen. Van de ambachten
Schoot, Nieuwveen en Zevenhoven was inmiddels niets meer te verwachten.

Daarin stak juist het probleem. De turfwinning  was een tweesnijdend
zwaard gebleken: enerzijds was het een bron van inkomen, maar anderzijds
bleek het eenzijdige roofbouw te zijn. De eenmaal uitgeveende gronden
konden in het gunstigste geval nog iets opleveren door verdere ontgronding
voor de winning van klei, maar daarna was het echt afgelopen. De grond
was letterlijk weg en kon daarom ook geen belasting meer opbrengen. Het
financiële draagvlak werd daarmee kleiner en kleiner.“”

Het was dan ook geen wonder dat er plannen werden gesmeed om tot
een drooglegging van de “ZevenumbuchtspoZder”  te komen. Dat leek de enige
manier om de landen weer te laten renderen. De besproken kaart van Kraak-
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horst uit 1741 is met het oog op een van die plannen gemaakt. Vermoedelijk
door geldgebrek zijn deze plannen nooit tot uitvoering gekomen. Ook een
octrooi tot droogmaking, verleend in 1769 door de Staten van Holland en
West-Friesland, bleef zonder gevolg. Het uiterste waartoe men in staat bleek
was een opknapbeurt van de ringdijk in 1775.67

Nieuwe kansen deden zich pas weer voor in 1787. Toen kwam het initiatief
van buitenaf. Omdat zo onderhand gevreesd werd dat de “gecombineerde Nieuw-
koopse  en Zeuenhovense  plassen” zich op een kwaaie dag met de Haarlemmer-
meer zouden verenigen tot één grote binnenzee, grepen de Staten van
Holland in: dit was landsbelang en daarmee een kwestie van hogere orde.
Een nieuwe commissie ging de zaak bestuderen en het resultaat van haar
werkzaamheden, een nieuw plan tot droogmaking, werd in 1789 aan de
Staten ter hand gesteld. Vertraagd door de politieke woelingen van de staats-
omwenteling zou het echter tot 1796 duren alvorens met de droogmaking
een begin kon worden gemaakt. Dit “staatsproject van formaat”, zoals de onder-

Portret van Nicolaas Cromholt,  Heer  van Vnjhoe-
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neming wel is gekenschetst, zou het laatste omvangrijke droogmakingsproject
zijn, dat nog uitsluitend op windkracht werd uitgevoerd.“”

De kleine “Hoef- en SchoutenpoZ&r”volgde  veertig jaar later. Voor zover niet
uit klei bestaande, werd dit mini-poldertje vanaf 1821 verveend en na afloop
van deze werkzaamheden in de jaren 1843-1844 weer droog gemaakt.“” Door
een defect pompmolentje liep de polder in 1854 opnieuw onder, waarna
het water van de “Hoefplas”  lange tijd hinderlijk aanspoelde tegen de kaden
van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polder. Na een nieuwe doorbraak in
1892 werd de Hoef- en Schoutenpolder tenslotte opgenomen in de naburige
Zuid- en Noordeinderpolder onder Aarlanderveen.7” Aan eeuwen van afzon-
derlijk waterbeheer was daarmee definitief een einde gekomen.

De liquidatie van Vrijhoeven  als heerlqkheid  en gemeente

Eerder was al een einde gekomen aan Vrijhoeven als zelfstandige juridische
entiteit. De eerste grote verandering had zich aangediend na de staatsomwen-
telingvan 1795. Nog voor de definitieve vestiging van de Bataafsche Republiek
hadden de nieuwe machthebbers aan de besturen van alle dorpen, steden
en heerlijkheden een oproep doen uitgaan, om ook op plaatselijk niveau
een verandering teweeg te brengen in de regeringsvorm. Overal in het land
diende een “municipaliteit” te worden gevormd; een nieuwe regering die
ditmaal niet door regenten zou zijn aangesteld, maar die benoemd was door
de “volksstem”  zelve.

In het Vrijhoevense rechthuis werd daarom een vergadering belegd van
alle ingezetenen om over deze oproep te beraadslagen. Na kort beraad werd
besloten om de drie enige gezinshoofden die nog in Vrijhoeven woonachtig
waren, gemakshalve gezamenlijk als municipaliteit aan te stellen. Een en
ander echter “ongepreejudiceti  het re@  van de Vrouwe van Vrijhoeven”.  Men wist
immers maar nooit hoe de wind nog zou waaien. Daarom ook werden de
oude regenten schriftelijk van de genomen beslissing verwittigd en werden
zij gelijktijdig voor de bewezen diensten bedankt. Van hen werd alleen de
voormalige baljuw en secretaris Cornelis Clant uit Aarlanderveen voorlopig
in zijn functie gehandhaafd.71

De Vrijhoevense “municipaliteit n kon dus aan het werk, al doen de notulen
van de bijeenkomsten ons soms wat ridicuul aan. Daarvoor is de schaalfactor
naar hedendaagse begrippen onwerkelijk klein. Wanneer er bijvoorbeeld in
1796 verkiezingen worden georganiseerd voor de constituerende grondverga-
dering van de Bataafsche Republiek blijken er voor geheel Vrijhoeven slechts
vier  stembiljetten nodig te zijn. Wanneer Vrijhoeven in 1803 een zelfstandige
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gemeente wordt, is het wettelijk vereiste minimum van drie leden voor een
gemeenteraad, bij gebrek aan ingezetenen, nauwelijks te realiseren. Niette-
min, een gemeenteraad komt er, met reglement en a1.7’  “President” wordt
Thijs de Jong, de bewoner van het Hoefhuis. De Jong is een voor de hand
liggende keuze, want wanneer in 1807 de eerste jaarrekening van de ge-
meente Vrijhoeven wordt vastgesteld, neemt hij van het totaalbedrag van
f 29 maar liefst 41% voor zijn eigen rekening.

De genomen besluiten van de raad zijn van een vergelijkbare orde. In
1807 worden bijvoorbeeld brandweermaatregelen uitgevaardigd. Een en
ander komt er op neer dat er welgeteld twee ladders, vier brandemmers,
een gieter en een lantaarn worden aangeschaft, en dat er verder een taakver-
deling tussen de elf bewoners van de gemeente wordt afgesproken.

Inmiddels is men de ambachtsheer nog niet vergeten. Nadat de heerlijk-
heid in 1805 te Amsterdam in openbare veiling is verkocht, gaan er in de
gemeenteraad stemmen op, om de nieuwe ambachtsheer te verzoeken of
deze de door het gemeentebestuur betaalde briefporten wil vergoeden. In
1809 heeft men echter nog geen antwoord ontvangen, zodat wij vrezen dat
de nieuwbakken gemeente zelf voor de porti heeft moeten opdraaien.

Na enige jaren als zelfstandige gemeente heeft men de situatie kennelijk
ook zelf als enigszins ridicuul ervaren. In 1817 gaan althans de eerste stemmen
op om de gemeente maar bij Ter Aar te voegen.7”  Wanneer in 1821 het
besluit valt om de Hoefpolder te vervenen, blijft er in de praktijk toch
nauwelijks meer grondgebied over om te besturen. Ondanks dat heeft het
nog tot 1840 moeten duren alvorens Vrijhoeven officieel is opgegaan in de
gemeente Ter Aar.

Aan de “Hoge heerlijkheidVrijhoeven”  herinnert tegenwoordig vrijwel alleen
een straatnaambordje langs een landweg. De eeuwenlang genoten belasting-
vrijdom is reeds lang verdwenen; een ambachtsheer zet er geen voet meer
(het geslacht Coster van Vrijenhoeven, de laatste ambachtsheerlijke familie,
is inmiddels geheel uitgestorven) ; en een afschrikwekkende galg is in geen
velden of wegen meer te zien.

Toch heeft het gebied voor de oplettende beschouwer nog steeds een
bijzondere status. Als territorium ressorteert Vrijhoeven weliswaar nu onder
Ter Aar, maar waterstaatkundig behoort het nog steeds tot de Aarlander-
veense boezem. Daarbinnen echter loost de voormalige Hoefpolder nog
steeds als eigen uitwateringsgebied op de polder Nieuwkoop (de recht-
streekse erfgenaam van de vroegere Zeven-ambachtspolder). De door de
middeleeuwse ontginningen veroorzaakte eigen positie van Vrijhoeven laat
daarmee nog steeds zijn sporen achter in de structuren van de huidige tijd.
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NOTEN

1. Kraakhorsts kaart werd in 1742 in druk uit-
gegeven. De manuscriptkaart was het laatst
tentoongesteld op de expositie Rijnland in
kaart. Een keuze uit de collectie Bode1 Nijenhuis
(Catalogus Museum Boerhaave, Leiden 1996)
12. Tevens gereproduceerd in: T.R. Seinstra
e.a., Nieuwkoop. Beelden en fragmenten (Nieuw-
koop en Noorden 1982) 89.
2. S.J. Fockema Andreae, Poldernamen in Rijn-
land (Amsterdam 1952) 47.
3. Aldus Andries Schoemaker  in een notitie
bij de enige topografische tekening (uit 1731)
die ons van Vrijhoeven bekend is. (Konink-
lijke bibliotheek, Den Haag, handschrift 78
c 53, fol. 338.)
4. H. van der Linden, De COpe. Bijdrage tot de
rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hol-
landsch-Utrechtse laagvlakte  (Assen 1956; Al-
phen a.d.  Rijn 1981*).  Vgl. ook: William H.
TeBrake,  Medieoal  Frontier. Culture and Ecology
in Rijnland (Texas 1985).
5. Van der Linden (n. 4), 268-270.
6. De naam “Ruijgenburch” komt voor op de
grote kaart van Rijnland uit 1615. Ook wordt
de plek genoemd in een 16de-eeuwse  akte,
afgedrukt in de Handvesten van Haarlem uit
1751. Zie ook: Fockema Andreae (n. 2), 30
en idem, Kastelen, Ridderhofsteden en Buiter-
plaatsen in Rijnland (Leiden 1952; Arnhem
1974’)  86-87. In dit laatste boek suggereert
Fockema Andreae de mogelijkheid dat het
hier kan gaan om een restant van een reeks
primitieve veenburgten van Stichtse  origine
uit de periode 1000-1100; Volgens hem zou
deze plaats in verband gebracht kunnen wor-
den met het “benejcium  [= soort graafschap]
van Dirc Baven zone’:, genoemd in een op 1064
gestelde, maar omstreeks 1130 vervalste oor-
konde, waarmee de Utrechtse bisschop aan-
spraak op dit  veengebied probeerde te
maken. Fockema Andreae’s hypothese dat uit
dit “beneficium  van Dirc  Baven  zone” de la-
tere heerlijkheid ‘Voshol”  onder Zwammer-
dam en Ter Aar is voortgekomen, is onder-
steund door Van der Linden (n. 4), 259-266.
7. Van der Linden (n. 4), 252. Vgl. ook 81 e.v.

8. Bij Oudshoorn heeft Van der Linden aan-
getoond dat, hoewel het huidige dorp met
die naam aan de Oude Rijn ligt, de voornaam-
ste ontginningsbasis dieper in het veen heeft
gelegen, te weten aan de Oudshoornse weg.
Vgl. Van der Linden (n. 4), 18, noot 3.
9. Van der Linden (n. 4), 253. Vgl. TeBrake
(n. 4), 210.
10. Het aantal “ontginnings-immuniteiten”  in
Rijnland stelt Fockema Andreae op zes (waar-
onder Vrijhoeven). Wel is het aantal hoge
jurisdicties in de loop van de tijd sterk uitge-
breid, meestal als gunstverlening door de
graaf  voor bewezen diensten.  Vgl .  SJ.
Fockema Andreae, “Aantekeningen omtrent
het Baljuwschap van Rijnland”, Tïjdschrft  voor
Rechtsgeschiedenis 11 (1932) 236264, i.h.b. 245.
Zie voor een overzicht van de hoge jurisdicties
aan het eind van de achttiende eeuw: Florike
Egmond, “De Hoge jurisdictie van het 18e
eeuwse Holland”, Holland, regionaal-historisch
trjdschrft  19 (1987) 129-161. Voor de rechten
en plichten van dergelijke “baljuwschappen”,
zie: 0. van den Arend, Zeven lokale baljuwschap-
pen in Holland (Amsterdam 1993).
ll. Wij bestrijden dan ook de opvatting van
H. Hardenberg, Een nieuwe stad aan de oude
Rij,  (Alphen 1968) 29, die veronderstelt dat
met een in 1214 vermeldde “grafeeleke  hoeve
onder Aarlandemeen”,  de latere heerlijkheid
Vrijhoeven zal zijn bedoeld. Juist de naam
‘Vrije Hoef’ impliceert o.i. dat deze gronden
waren vrijgesteld van iedere bijdrage aan de
grafelijke kas. In de grafelijkheidsrekeningen
zal men dan ook tevergeefs zoeken naar ver-
meldingen van dit ambachtje. Meer voor de
hand ligt o.i. de veronderstelling dat de Hol-
landse, graaf bij de ontginning van Aarlander-
veen één of meer hoeven voor eigen gebruik
had voorbehouden, waaraan kennelijk in de
oorkonde van 1214 wordt gerefereerd. Een
dergelijke “grafelijke hoeve” was bijvoorbeeld
ook in het naburige Nieuwkoop aanwezig.
(Vgl. L.Ph. van den Bergh, Oorkondenboek van
Holland en Zeeland 1 (1866) nr. 245; Van der
Linden (n. 4), 256.)
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12. L. van Olleffen & R. Bakker, “De Hooge
Heerlykheid van Vrye Hoeve”, De Nederland-
sche Stad en Dorp-Beschryver  8 (1801) (“Aarlan-
derveen”, 1415).
13. Voor “Vrije hoeven” elders zie: J.J.A. Wijs,
Bqdrage  tot de kennis van het leenstelsel in de Repu-
bliek Holland (‘s-Gravenhage 1939) 43; J.A. van
den Hoek, Gids voor Rijnlands archie-oen  2
(1975); GA Gorinchem, RA, inv. nr. 302, fol.
95; Arch.  NH-Kerk Schelluinen, inv. nr. 101;
ARA, Arch.  Hofvan  Holland, inv. nr. 471. Vgl.
ook: S.J. Fockema Andreae, “Stein. Het ont-
staan van een vrije hooge heerlgkheid  op de
grenzen van Holland en van hare bestuursor-
ganen”, Tìjdschn?  voor geschiedenis 47 (1932)
396 e.v.;  Van der  Linden (n.  4), 111-112;
idem, Recht en territoir. Een rechtshistorisch-socio-
Rrafische  verkenning (Amsterdam 1972) 12 en
38.
14. Vgl. SJ. Fockema Andreae, “Uit de ge-
schiedenis van een Rijnlandse polder (De
Noordeind- en Geerpolder onder Ter Aar en
Leimuiden) “,  LeidschJuarboekje 52 (1960) 57-
6 9 .
15. GJ. Borger, “Ontwatering en grondge-
bruik in de middeleeuwse veenontginningen
in Nederland”, Geografisch tqdschrift 10 (1976)
343-353.
16. Vgl. C. Hoek, “Repertorium op de lenen
van de hofstad Raephorst te Wassenaer (1261-
1674) “, Ons Voorgeslacht 29 (1974) 65-108,
i.h.b. in Aarlanderveen: 66 [1394]; 67 [1504];
69 [1409]; 70 [1342,  1368, 13931;  71 [1476];
in Korteraar: 80 [ 14791;  in Nieuwkoop: 85
[1393]; 8 6  [13951.
17. R. Fruin, Informacie  up den staet faculteyt
ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van
hollunt ende Vrieslant, om daernue te regaleren de
nyeuwe schiltaele. (1514) (Leiden 1866) 289-
290. Een Rijnlandse “morgen” heeft, omgere-
kend naar hedendaagse maten, een omvang
van 0,8516  ha.
18. Ook op een manuscriptkaart doorJan Pie-
ters Dou  uit 1631 is deze “nieuwe” uitleg mar-
kant getekend (afgebeeld in: Seinstra (n. l),
65 en 88).
19. Dat dit district niet is opengelegd, maar
direct voor de winning  van turf is aangewend,

blijkt uit een overeenkomst van 1606 tussen
de ingelanden van de “Grafelijkheid” en die
van Nieuwkoop, Aarlanderveen, Vrijenhoef
en Korteraar, waarin afspraken worden ge-
maakt over het handhaven van een “veenpad”
als markering van de grens van de betrokken
ambachten. Zie regest in: A.P. Dees,  Inventaris
van het archief wan het dorps-, umbachts-, gemeente-
en armbestuur van Ter Aar tot 1930,  met regesten-
lijst van de stukken voorkomende in het “Privilege-
boeck”  door Mr. S.J  Fockemu Andreue (‘s-Graven-
hage  1971). Zie ook: ARA, Familie-archief
Van Reede  van Oudtshoorn, inv. nr. 184, rek
4 (1601). Het ziet er naar uit dat in 1684 nog
enig land boven water heeft uitgestoken, aan-
gezien in dat jaar een van de ingelanden zich
uitgeeft als “Burgemeester van ‘s  Graef  wildernis”
(ARA, NA Ter Aar-Vrijhoeven, 15-38). Op de
eerder vermelde kaart van Kraakhorst uit
1741 is (op het sedert 1606 vereiste veenpad
na) alles onder water verdwenen.
20. Vgl. Fockema Andreae (n. 6), 83 en 92.
Zie over dit riddermatige geslacht “Van Ouds-
hoorn” verder: W. Machen,  “Het geslacht
‘Van Oudshoorn’ “, Gens Nostru 6 (1951) 36
e.v .
21. De hierachter afgedrukte lijst is zowel een
verbetering als een uitbreiding van de over-
zichten gegeven door W.A. Beelaerts in res-
pectievelijk “Bijdrage voor eene Geschiedenis
der  Heeren  van Aar landerveen en  Ouds-
hoorn (13541455) “, Leidsch Jaarboekje 6
(1909) 190-192; “Hoe de Raephorsten in het
bezit der Ambachten van Aarlanderveen en
Oudshoorn kwamen”, Leidsch Jaarboekje 7
(1910) 38-48; en “De Bezitters van Aarlander-
veen”, Algemeen Nederlundsch Fumilieblud  1, afl.
111 (1883-1884) 3-4.
22. RA Gelderland, leenregister van de Heren
en Graven van Culemborg, inv. nr. 4775: bele-
ning d.d. 1474van Jacop Coppier, sedert 1469
“tolnuir up tie Goude sluyse”.  Het leengoed was
te “verheergewaden myt ene Roeden Spunwair, na
tynhout der ouden huntvesten ende  brieuen  die duir
uffzij,“,  De uit Culemborg afkomstige Cop-
pier draagt de heerlijkheid reeds drie jaar
later over aan zijn schoonzoon Willem van
Boschuysen (overl. 1518),  baljuw en dijkgraaf
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van Woerden, en nadien ook baljuw van Rijn-
land. Vgl. W.A. Beelaerts, “De afstamming van
het geslacht Coppier, later Coppier van Kal-
slagen”, De Nederlandsche Leeuw 26 (1908) 326
328. Voor een portret van het echtpaar Van
Boschuysen-Coppier, zie: E. Pelinck, “Drie
Hollandse memorietafels uit de 16e eeuw en
hun stichters”, Jaarboek van het Centraal Bureau
voor Genealogie 13 (1959) 99-104.
23. W.M.C. de Regt, “Het wapen van Aarlan-
derveen”, Leidsch Jaarboekje 5 (1908) 128-144,
i.h.b. 137.
24 .  ARA,  Famil ie-archief  Van Reede  van
Oudtshoorn, inv. nr. 16 (vgl. “Beschrijving
van eene verzameling papieren, afkomstig van
de familie Van Reede  van Oudtshoorn”, Inven-
tarissen van Rijks- en andere Archieven 2 (1929)
15 e.v. [met regestenlijst]).
25. ARA, Archief Graven van Holland, inv. nr.
728, fol. 31vs-34.
26. ARA, RARijswijk,  inv. nr. 114, d.d. septem-
ber 1686 (voor Vrijhoeven, zie hierin fol. 3
t/m  6~s).
27. “Noch betaelt Cr@  Coens van te trecktm  een
wapen omme  te stellen op den cop  van de Vrijen
Houve, al zo over ten vaert” (Familie-archiefvan
Reede  van Oudtshoorn, inv. nr. 184, rekening
4 (1601), fol. x.). De galg stond er nog in
1793 (aldus Jacobus Kok, Vaderlandsch Woor-
denboek) en was verdwenen voor ca. 1830
(aldus Van der Aa, Aardlykskundig  Woorden-
boek). Zie voor het wapen van Aarlanderveen,
dat vrijwel gelijktijdig is ontworpen: De Regt
(n.  23).
28. Arch.  Hoge Raad van Adel, Den Haag:
collectie ingezonden wapens. [Betreft aan-
vrage d.d. 25 februari 1820 door de toenma-
lige ambachtsheer Jhr. Dirk van Lockhorst
van Vrijenhoeve. Hij zendt mee “eene  copie van
h e t  wapen met  deszelfs  metalen  en  couleuren,  soo
als een plaat van ijser met hetselfde wapen in alles
conform aan degerechtspaal in voornoemde heerhjk-
heid is geattacheerd geweest”.]
29. Afgebeeld in: Nederlandsche Wapens van het
Rijk, de provinciën en de gemeenten, voorts van
waterschappen, heerlzjkheden,  enz. (De Bilt 1941)
11, 70-71.
30. ARA, RA Vrijhoeven, inv. nr. 4: akten 46,

84, 96; inv. nr. 5: 113; inv. nr. 7: 3, 40, 51
(Huurcontracten van het Hoefhuis, d.d. 1760-
1793). Voor de verhuur van de “heerlijke vis-
rechten” en het heerlijk recht op de “hak van
het opperhout”in  de jaren 1757-1762, zie: RA
Vrijhoeven, inv. nr. 4, akten 29, 32, 65 en 66.
31. Opmeting door S.J. van Merwen, landme-
ter van Rijnland, in aanwezigheid van de
beoogde ambachtsheer, overste Lazarus Mul-
ler (ARA, Familie-archief Van Reede  van
Oudtshoorn, 50-51).
32. ARA, Archief Heerlijkheid Voshol,  inv. nr.
174 (aangekochte gronden door Nicolaas
Cromhout, heer van Vrijhoeven, 1632); ARA,
RA Vrijhoeven, inv. nr. 1, 215 (aankoop van
grond door Philips Dujardin, heer van Vrij-
hoeven, 1648).
33. Van der Linden (n. 4) stelt een standaard-
hoeve op 16,5 morgen. Een dubbele hoeve
komt dan op 31 morgen. Deze waarde kan
echter ook wel groter of kleiner uitvallen. Zo
vindt  Fockema Andreae onder Ter  Aar
meestal kleinere waarden, zoals dubbele hoe-
ven van 26 tot 29 morgen. Vgl. Fockema An
dreae (n. 14),  57.
34. ARA, Archief Staten van Holland voor
1572, inv. nr. 383.
35. ARA, RA Vrijhoeven, inv. nr. 3, fol. 60.
36. Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlan-
den 6 (1746) 380-381.
37. AJ. van der Aa, Aardrykskundig  woordenboek
(Gorinchem 1841).
38. Vgl. de uitgifte in erfpacht van een stuk
grond te Vrijhoeven door de ambachtsheer
François van Heemstede in 1531. In deze akte
wordt erkend dat een ander stuk grond “van-
outs mede in erffpacht”  wordt gehouden (ARA,
Familie-archief Van Reede  van Oudtshoorn,
inv. nr. 50). Deze visie wordt ondersteund
door de akte van “overgifte”, waarbij Vrijhoe-
ven in 1584, wegens aan de Prins van Oranje
bewezen diensten, ter hand werd gesteld aan
veldmaarschalk Ernst van Mandersloo (vgl.
De Regt, in: “Het wapen van Aarlanderveen”
(1908), 137). Daarin wordt gerept van “de
Vlijen Houven,  [...],  strekkende uyter Aer tot in
Mijns Heeren  Graven wildernisse toe, [. ..], met
XXVII  margen soo way als hooylandt ende drie en
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veertig margen veenlandts eertijds om seekere somme
van penningen in Iffpagt  uytgegeven  omme  uyt te
delven ende wederomme tot houtlandt ende bruyck-
baer  landt te maeken,  wesende tsamen tseventig
margen”. De circa 45 morgen genoemd in
1543 in het kohier van de tiende penning
waren kennelijk alleen de landen welke onder
erfpacht stonden. M.a.w. ook in het midden
van de 16de eeuw werd de ruim drie eeuwen
eerder geschonken belastingvrijdom voor het
Hoefhuis  nog onverminderd instandgehou-
den!
39. Aldus: Geschiedkundige Atlas van Nederland,
dl. XVI-XVIII (Rechterlijke indeling na 1795).
40. TeBrake  (n. 4), 249, appendix B.
41. R. Fruin, Enqueste ende Informatie upt  stuck
van der reductie ende reformatie van den Schiltae-
len,  voe-rtijts getaxeert ende gestelt geweest over de
landen van Hollant  ende Vrieslant.  Gedaen in den

Jaere  1494 (Leiden 1876) 124127. Voor 1514,
zie noot 22.
42. Een charter uit 1568 betreffende de op-
richting van een korenmolen “in den gerechte
van Vrijhouve”  (ARA, aanwinsten 1960-1-1),
heeft niet op Vrijhoeven (Ter Aar) betrek-
king, maar handelt over een molen tevrijhoe-
ven-Capelle (Noord-Brabant).
43. L. Ravensberger, “De Personele Quotisa-
tie van 1742 in de dorpen onder het quartier
van Leyden”, Rijnland (1967) nrs. 13-16, p.
526.
44. ARA, RA Aarlanderueen  inv. nr. 86.
45. Als baljuw en schout van Vrijhoeven beze-
gelt Bouwen Jansz  menige akte; op twee ervan
prijkt nog steeds zijn zegel. Vgl. J.C. Over-
voorde, Archieven van de kloosters in het gemeen-
tearchief Leiden (Leiden 1917) regest nr. 2533
(d.d. 1546) en J.C. Overvoorde en J.W. Ver-
burgt, Archief der secretarie van de stad Leiden
1253-1575 (Leiden 1937) regestnr. 1794 (d.d.
1552).
46. Bij een verkoop van het Rechthuis in 1758
wordt het perceel als volgt omschreven: “Een
herbergh  bestaande in een huis, eroe, schuur en
kolfbaan, staande en gelegen binnen de heerlikheid
van Vrijhoeven,  [...],  benevens de navolgende meu
belen  en tapgereedschappen: een staand haardz;jzer,
twee grote tafeZs, een kleine dito, drie oude stoelen,

twee paartkes, drie pintjes, vier tinne wijnpinten
een dito wijnkan, een dito kommetje, strekkende t
voorz. hu+ en erve van de Zwette  tot aan de wel
ed. heervan  Vrijhoer  (ARA, RAVrijhoeven, inv.
nr. 2, fol. 5; vgl. ook fol. 20-21).
47. Genoemd worden o.a. te Korteraar een
“grutterij” in 1712 (Archief Heerlijkheid Vos-
hol, inv. nr. 103) ; een “koekebakkerij” in 1743
(GA Ter Aar, inv. nr. 265) en onder Aarlan-
derveen,  een winkel voor “allerhande soort
van Wolle- en Linne- goederen, zout, zeep,
borstelwerk, en eenige eetwaren” in 1764 (KA
Vrijhoeven, inv. nr. 5, akte 98.)
48. Vgl. het geval van Jan Jansz  Groenendijk
uit Korteraar, overleden in Oost-Indië in 1711
(ARA, NA Ter Aar, 2-109a).
49. Vgl. A.H. Martens van Sevenhoven, Dejus-
titiële colleges in de steden en op het platteland van
Holland, 1795-1811 (Utrecht 1912). Zie voor
de eed die de gerechtsdienaars te Vrijhoeven
in 1780 moesten afleggen: RAVrijhoeven, inv.
nr. 2, fol. 58 e.v.
50. Vgl. RAVrijhoeven, 3, fol. 52~s: verklaring
uit 1806 waarin gesteld wordt dat oudtijds de
civiele rechtspraak werd verzorgd door schout
en schepenen, en de criminele door baljuw
en welgeborenen.
51. ARA, voormalige derde afdeling, hand-
schriften, inv. nr. 591.
52. De renovatie van het Hoefhuis  in 1682
blijkt uit een gevelsteen die duidelijk zicht-
baar is op een tekening, welke in 1731 ter
plaatse is vervaardigd door de bekende land-
schapstekenaar Cornelis Pronk. Deze teke-
ning is (in een kopie door de Amsterdamse
verzamelaar A. Schoemaker)  bewaard geble-
ven. Zie hierboven, noot 3.
53. Als notaris te Vrijhoeven zijn bij het Hof
van Holland geaccrediteerd geweest, van 1682
tot 1715: Johannes DirkszVerlaen  en van 1717
tot 1718: Jacob van Blijdesteijn. Nadien zijn
er geen notarissen meer werkzaam geweest.
Vgl. ARA, Notarieel archief Ter Aar-Vrijhoe-
ven alsmede Aanwinsten ARA, derde afdeling,
1971, inv. nr. 16.
54. Dit betreft alleen het “Rechterlijk archief
van Vrijhoeven. Een “pakket oude papieren en
@dragten  “, dat als “heerlijkheidsarchieje”  bij de
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laatste twee veilingen van de heerlijkheid, in
1818 en 1834, aan de nieuwe eigenaren was
ter hand gesteld, is zo goed als zeker verloren
gegaan. De laatste telg van het geslacht “Cos-
ter van Vrijenhoeven” wist mij in 1980 te mel-
den dat de familie geen documenten met be-
trekking tot de heerlijkheid meer bezit.
Letterlijk schreef mw. D.I. van Ruyven-Coster
van Vrijenhoeven: “Waarschijnlijk was mijn
vader in ‘t bezit van deze papieren. Hij woonde
gedurende de laatste  oorlog in Bennekom en moest
vluchten tijdens  de slag om Arnhem, met arhterla-
ting van al zijn bezittingen, waarvan niets is terug-
gevonden” (vgl. ook GA Amsterdam, protocol
notaris De Melander, 14 dec. 1818 en ARA,
NA Oudshoorn, protocol notaris Samson uit
Woubrugge, 28 jan. 1834). Voor de laatste
ambachtsheren van Vrijhoeven, zie: A.W. Cos-
ter van Voorhout  & P.M. van Walchren,  Co.rter;
Coster  van Voorhout.  Cos&  van Vrijhoeven
(1923).
55. ARA, RA Vrijhoeven, inv. nr. 1, fol. 6vs-9;
ARA,  RA Rijswijk, inv. nrs. 35 (5 juli 1687) en
114.
56. NA Ter Aar-Vrijhoeven, inv. nr. 2, akte 5,
alsmede inv. nr. 20, akten 1-3.
57. ARA, RAVrijhoeven,  inv. nr. 8, fol. 5-10~s
(d.d. 1765). Betreft conflict tussen Harmen
Kroes, bouwman  en Pieter 11 Huguetan, anr-
bachtsheer. Zie voor de familie Huguetan:
Eduard van Biema, Le,s  Huguetan de Mercier  et
de Vrijhoeven.  Histoire d ‘une,famille de financiers
huguenots de lafin  du XVIIejusqu’a  la moitié du
XVZIZe  siecle (Den Haag 1918). Vgl. ook: I.H.
van Eeghen, “Europese ‘librdires’. De gebroe-
ders Huguetan in Amsterdam (1686.1705)  “,
Documentatieblad van de Werkgroqp  achttiende
eeuw 53/54  (1982) 1-19.
58. Alleen het in noot 3 genoemde hand-
schrift van Schoemaker  uit 1731 geeft het ge-
rucht weer dat “aldaar voor 15 a 16jaaren  eens
justitie i.s  gedaan”.
59. ARA, RA Vrijhoeven, inv. nr. 9 (d.d. 10
juli 1759: betreft een vechtpartij in het recht-
huis te Vrijhoeven, waarbij een zekere Gijs-
bert Zuijdervaart amok had gemaakt).
60. ARA, Archief Heerlijkheid Voshol,  inv. nr.
142. Vgl. “Inventaris van het archief van de

dorpen en landen van Voshol”,  Verslagen om-
trent ‘s Rijk.5 oude archieven (1898) 8-10,83-104.
61. Voorzover ons bekend is deze kaart niet
bewaard gebleven. Een vergelijkbaar (ge-
drukt) plan voor de polder Nieuwkoop en
Noorden is in 1647 vervaardigd door de Rijn-
landse landmeter Jan Jansz  Dou  (afgebeeld
in: Seinstra (n. 1), 66-67). Op deze kaart is
goed te zien hoe aan de Nieuwkoopse kant
van Aarlanderveen een groot gebied bezaaid
is met legakkertjes, ten teken dat bijna alle
gronden hier door vervening zijn aangetast.
62. Vgl. PhJ.C.G.  van Hinsbergen, Bijdrage tot
de geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop en haar
onderdelen (Nieuwkoop, Noorden, Achttienhoven,
de Meyej (Nieuwkoop 1962; 1973’) 17-18.
63. Vgl. S.J. Fockema Andreae, Het hoogheem-
raadschup  van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur
van den vroegste tijd  tot 1857 (Leiden 1934) 312.
64. [W.C.D. Olivier], Alfabetisch register op de
stukken van het oude archief van het hoogheem-
raadschap Rijnland (Leiden 1871) 9. Vgl.
Fockema Andreae, “regestenlijst” [d.d. 16961,
in: Dees (n. 19).
65. Het in 1701 verleende octrooi is geconti-
nueerd in 1753, 1768 en 1783 (vgl. Dees
(n. lg), inv. nrs. 173-174, 193-195).
66. Vgl. over deze problematiek: Ludy Gie-
bels, “Het waarborgfonds van het hoogheem-
raadschap van Rijnland”, Holland 21 (1989)
160-180.
67. H. Battjes, “De waterstaatkundige ontwik-
keling van Nieuwkoop aan de hand van kadr-
ten”, in: Seinstra (n. l), 53-86, i.h.b. 7481.
68. Vgl. Van Hinsbergen (n. 62),  18. Voor de
drooglegging en de exploitatie van de nieuwe
polder in de negentiende eeuw, zie: AJ.  Thur-
kow, “De Zevenambachtspolder of Nieuw-
koopse Droogmakerij ,  een negentiende-
eeuws staatsproject van formaat”, Geografisch
tijdschtift,  Nieuwe reeks 19 (1985) 318-332.
69. Van den Hoek (n. 13),  2 (lemma: “Zuid-
en Noordeindse polder”). Vgl. ook de uit
1821 daterende “Kaart van de geoctroyeerde
vervening, bedijking en droogmakerij van een
gedeelte der Hoef- en Schoutenpolder”, ge-
noemd in de Inventaris van de atlassen, kaartboe-
ken, kaarten en tekeningen in het archief van het
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Hoogheemraadschap Rijnlund  (Leiden 1882) 49-
50. De Hoefpolder is drooggemaakt na oc-
trooi  afgegeven door het  hoogheemraad-
schap van Rijnland op 27 dec. 1843. Vgl.
Ph.J.C.G. van Hinsbergen, “De oude archie-
ven van den polder Nieuwkoop” [= de droog-
gelegde “Zevenambachtspolder”], Verslagen
omtrent ‘s Rijks  Oude Archieven (1924) 326390,
i.h.b. 355-356 en 387. Door Fockema Andreae
(n. 2), 47 is de “Hoef- en Schoutenpolder”
ten onrechte geïdentificeerd met de “Vrijen-
hoefsschr Veen en UrooQFakerij”  gelegen onder

Reeuwijk.
70. Besluit Provinciale Staten van Zuid-Hol-
land, 15 nov. 1892. Vgl. J.A. van den Hoek
(n.  13) 2, volgnr. 145.
71. Zie voor Cornelis Clant (1738-1807) en
zijn gelijknamige vader en zoon, welke even-
eens het baljuws- en schoutsambt van Vrijhoe-
ven hebben bekleed: W.M.C. de Regt, “De
Hollandsche familie Clant en aanverwanten”,
De Nederlandsche Leeuw 43 (1925) 49-50, 77.
72. ARA, RAVrijhoeven,  inv. nr. 3, fol. 4547.
73. GA Ter Aar, inv. nrs. 439-441.
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BIJLAGE: VRIJE HEREN EN VROUWEN VAN VRIJHOEVEN

Bronnen:

ARA, Archief Leenkamer Holland (o.a. inv. nr. 299: repertorium D, fol. 96Ovs-963
[verlijen met de “Vrije Hoeve”]; aangegeven met een *).
ARA, Familie-archief Van Reede  van Oudtshoorn, inv. nrs. 1, 2, 16 [afschriften van
akten van belening 1321-1492; aangegeven met #]  en 414.
RA Gelderland, Archief Heren en Graven van Culemborg, inv. nrs. 4773-4777 [leen-
registers]; aangegeven met een @.

I. Vrijhoeven,  samen met Aarlanderveen en Oudshoorn:

voor 1321 Dirk van Oudshoorn (overl. 1325),  baljuw van Medemblik (1324).
#*1321

#*1354

1360

#1379

#1406
++*1441
al455
al473

Belening door de graaf van Holland ;an  Willem van Oudshoorn, na
opdracht van zijn vader.
Goederen vervallen aan de grafelijkheid, bij gebrek aan manlijke erfgena-
men van Willem van Oudshoorn. Hierna volgt een nieuwe belening aan:
Aernout [van Amstel], heer van IJsselstein.
Aemout, heer van IJsselstein, geeft aan zijn kleindochter Bertba  van
Egmond als huwelijksgeschenk de ambachten “‘Arlenderoeen  ende  Outs-
houmze  mitter  Vrzje-r  Houwen”. Zij huwde toen Walraven van Brederode. Na
diens dood (in 1369) hertrouwde zij in 1371 met Gerrit, heer van Culem-
borg.
Verkoop door Bertha  van Egmond (maar nu als achter- of onderleen van
de Heren van Culemborg) aan Bertehneus van Raaphorst, haar zwager.
Van Raaphorst was een kleinzoon van Dirk van Oudshoorn, de oorspron-
kelijke ambachtsheer. In geval van een “spilleleen” waren de heerlijk-
heden direct aan hem toegevallen. Dat is inderdaad gebeurd met andere
goederen in Aarlanderveen en Oudshoorn.
Adriaen van Raaphorst, na de dood van zijn vader.
Steven van Raaphorst, bij overgifte van Adriaen van Raaphorst.
Aelbert van Raaphorst, na dood van Steven.
Gijsbrecht van Raaphorst, na dood van Aelbert.

II. Vrijhoeven,  afgesplitst van Aarlanderveen en Oudshoorn:

al474 Afsplitsing door belening van de “Vrije Home”  (leenroerig aan de Heren
van Culemborg) aan Jacop Coppier, sedert 1469 “tolnair up tie Goude
sluyse”.

al477 Wiiem van Boschuysen (overl. 1518))  gehuwd met Elisabeth Coppier
Jacobsdr (overl. 1505))  na opdracht van zijn schoonvader Jacop Coppier.

@#*1492 Jasper,  heer van Culemborg, wordt beleend met de ambachten hem
aangekomen na de dood van zijn vader Gerijt.  N.B. Dit betreft het
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hoofdleen van de Hollandse graaf. Dat er achterlenen zijn blijkt uit de
notitie: “Nota dat Willem van Buschuysen, Ghysbrecht van Raephorst  maer
mansmannen en syn van de Ambachten”.

III. Vrijhoeven,  opnieuw verenigd met Aarlanderveen en Oudshoorn:

*1504

*1509

*1517

*1518
*1534

*1548

1581

Verval van de Culemborgse ambachten aan de grafelijkheid bij gebrek
aan manlijke erfgenamen, gevolgd door belening “bzjpifte  van de majesteijt,
als aen de majesteit veruallen  bij dode vanflr.  Jasper  van Culemborg” aan Johan
van Luxemburg, heer van Viie (overl. 1508),  welke in 1502 gehuwd was
met Elisabeth, Jaspers  erfdochter. In feite wordt het leengoed hiermee
behandeld als ware het een “spilleleen”. @RA,  Leenkamer Holland, inv.
nr. 122, fol. 63-63~s.)
Belening van Roeland  le Fèvre, heer van Heemstede, “bij coope  van decrete
ende  aen de majesttqt  vervallen bij doode  JhrJasper  hr van Culemborg”. Vrijhoe-
ven wordt hierbij opnieuw uitgegeven samen met de ambachten van
Aarlanderveen en Oudshoorn. Het is uit de stukken niet direct duidelijk
wat er in dit geval precies met de achterlenen gebeurt. Het ziet er naar
uit dat het hier gaat om een gezamenlijke verkoop van de ambachten
door de achterleenmannen Van Raaphorst en Van Boshuysen. Het Fam.
arch.  Van Reede  van Oudtshoorn (inv. nr. 414) bevat althans een afschrift
van een document uit 1509 waarin Roeland  le Fevre aan de Hollandse
leenkamer verzoekt om de heerlijkheden te mogen houden van de gra-
ven van Holland “ten rechten leen”, nu hij de goederen gekocht heeft voor
4.075 ponden. Hoewel dit verzoek kennelijk is gehonoreerd, heeft de
Culemborgse leenkamer de aanspraken nooit opgegeven. Tot 1795 wor-
den de achterlenen nog steeds vermeld in de Culemborgse leenregisters.
Alleen zijn de bladzijden waarop de leenmannen behoorden te worden
geregistreerd altijd blanco gebleven. (Vgl. RA Gelderland, Arch.  Heren
en Graven van Culemborg, inv. nr. 4777, fol. 330-331 en inv. nr. 4781,
fol. 449-453.)
Jan van Heemstede, “bij dode van Roeland  le Fevre,  heer van Heemstede, zijn
vader”.
Franchoys van Heemstede, bij opdracht van broer Jan.
Belening van Roeland  (11) le Fevre, heer van Heemstede, “bij overgifte
van Franchoys, zijn oom”.
Jvr. Anna de Bernemicourt, dochter van Charles, heer van la Tilloy en
Florentine van Heemstede, gehuwd met Don Ferdinand de la Cerda,
Spaans edelman “bij opdrachte  van Roelandt, haar broers zoon”. [Kennelijk
was het inmiddels gelukt om de leengoederen te converteren van een
“zwaardleen” tot een “spilleleen”.]
Jvr. De Bememicourt wordt door de Staten van Holland vervallen ver-
klaard van haar goederen, omdat zij als “wonende in Spanien”,  getoond
heeft Spaansgezind te zijn.
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1582

*1584

*1604

*1618

*1618

*1620

Opgedragen door de Staten van Holland aan overste Lazarus Muller,
“op sijn  aghterwesen  uytsake van de diensten bij hem met sijn cr&volk  de gemeen
saek bewesen”.  Dit verlij is echter niet geëffectueerd, aangezien de goede-
ren weer “geredemieert  ende  gelost sijn “.
Opgedragen door de Staten van Holland aan veldmaarschalk Ernst van
Mandersloo (1522-1602),  wegens zijn in 1572 “met syne ruyteren  ende  qghs-
volk”aan de Prins van Oranje (op diens tocht naar Bergen in Henegou-
wen) bewezen diensten, en in vermindering op de daaruit ontstane
schuld (voor een bedrag van 13.800 ponden). Het verlij is eerst in 1594
bij de Hollandse leenkamer geregistreerd.
Everard Joost van Mandersloo [e.a.] ; verlij in 1606, maar al in 1604 voor
2.000 karolus guldens onder hypotheek gesteld.
Belening van Jhr. Frans-Ernst en Vitus van Mandersloo ( “bij doode  van
hun oud-oom Ernst”),  die het dezelfde dag nog transporteren aan:
Margaretha van Mechelen (maîtresse van prins Maurits), na aankoop
van de heerlijkheden in openbare veiling te Den Haag.
Hugo Spierinck, koopman te Rotterdam, na aankoop op 16juli 1620.

IV Vrijhoeven  opnieuw afgesplitst:

*1625 Na financiële problemen van Hugo Spierinck, laat het Hof van Holland
de hoge heerlijkheid Vrijhoeven veilen. De president van het behande-
lende Hof, Mr. Nicolaas Cromholt (1561-1641),  wordt voor een bedrag
van f 14.500 de nieuwe ambachtsheer. (Vgl. Arch. Hof van Holland, inv.
nr. 667, proces nr. 141.)
Philips Dujardin (-1654))  “bij doode  en mackinge van Nicolaas Cromhout,  s@
oom”. Hij was een zoon van Philip Dujardin en Reimrich Cromholt, een
nicht van de voorgaande.
Nicolaas Dujardin, “bij doode  van Philips  Dujardin, sijn  vader”.
Comelis van Bam (overl. 1686) te Rijswijk, ‘bij opdrachte  [. ./ van Nicolaas
Dujardin “.
Mr. Willem  (1) van den Broeck (1647-1726))  raadsheer in de Hoge Raad
van Holland en West-Friesland, na veiling in 1686. Gekocht voor een
bedrag van f 16.200.
Mr. Willem (11) van den Broeck (1702-1765))  rekenmeester in de provin-
ciale rekenkamer van Zeeland.

*1642

*1655
*1657

*1687

*1726

*1729

*1742

*1792

Pierre (1) Huguetan (16741740),  bankier en uitgever, gekocht in pu-
blieke veiling te Den Haag voor f 4.500 (heerlijkheid) en f 6.500 (Hoef-
huis en gronden).
Pierre (11)  Huguetan (1716-1789), Loon van voorgaande in tweede huwe-
lijk met Margaretha Clara van Harencarspel. Sedert 1751 woonachtig te
Londen.
Afsplitsing van de zakelijke goederen van de heerlijke rechten. Het Hoef-
huis komt in handen van Govert Anne Versteege, advocaat te Zutphen
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1803

1818

1834

1837

1874

1887

1946

(zoon van de executeur-testamentair, Bernard Joost Versteege), die de
hoeve in 1795 voor f 10.400 aan de pachter/bewoner verkoopt. De heer-
lijkheid zelf gaat over op: Jvr. Helena Margaretha Claravan Harencarspel,
vrouwe van Beverwijk (overl. 1803),  nicht van Pierre 11 Huguetan.
Jacobus Henricus van Hengel (overl. 1818),  koopman in de Warmoes-
straat te Amsterdam, na veiling te Amsterdam (nov. 1803: opbrengst
f 512; vgl. RA Vrijhoeven, 11  maart 1805).
Jhr. Dirk van Lockhorst (1797-1881),  kandidaat in de rechten uit Rotter-
dam. Hij koopt de heerlijkheid op een veiling te Amsterdam [GAA, Nots.
de Melander, 14 dec. 18181. Erft na zijn vaders dood in 1832 de heerlijk-
heid Bonlez, waarna hij de heerlijkheid Vrijhoeven verkoopt aan:
Gerard Christiaan Coster (A’dam, 1811 - A’dam, 1837),  wonende te
Parijs. Wordt ambachtsheer van Vrijhoeven na aankoop van deze heerlijk-
heid op 28 jan. 1834 voor notaris Nicolaus  Samson uit Woubrugge. Na
zijn overlijden is de titel vererfd op zijn oudere halfbroer:
Mr. Jan Godfried Coster van Vrijhoeven (Amsterdam, 1796 - Brussel,
1874),  zeehandelaar. Hij was de laatste formele heer van Vrijhoeven.
De blote titel is vervolgens vererfd op diens zoon:
Mr. Meinard Pieter Anthonie Coster van Vrijenhoeven (Amsterdam,
1820 - Batavia 1887),  advocaat-fiscaal van land- en zeemacht, procureur-
generaal bij het hooggerechtshof van Ned. Indië.
Diens zoon, die de titel in 1887 erfde, liet de naam “umz  Vrijenhoeven”
in 1900 officieel bij de familienaam opnemen. Bij Gouvernementsbesluit
van 6 sept. 1900 nr. 15 verkreeg Louis Henri Comeille Coster (geb. te
Soerabaya, 11 maart 1864 - overl. Rotterdam, 25 mei 1946))  handelsgeëm-
ployeerde, vergunning zich te noemen en te schrijven Coster van Vrijen-
hoeven. Zijn enige dochter was:
Dorine Ida Coster van Vrijenhoeven (geb. 1901 te Batavia), gehuwd in
1929 met dr. P.L.J. van Ruyven  (nadien hoogleraar cardiologie te
Utrecht). Laatstelijk (1980) woonachtig te Bilthoven. Zij was de laatste
telg van dit geslacht.
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