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Op 16 december 2013 vond er een symposium plaats in het Noord-
Hollands Archief met dezelfde naam als het boek. Hierin worden 
diverse thema’s behandeld die toen aan de orde kwamen en een 
(deel)aspect van dit verschijnsel uitdiepten. Die betogen zijn nu dus 
in druk verschenen, samen met een kaart waarop de grenzen van 
de ambachten en heerlijkheden zo nauwkeurig mogelijk aangeduid 
zijn en middels kleuren aangegeven tot welk baljuwschap een 

heerlijkheid eventueel behoorde. 

Na een korte algemene inleiding van F.W. Lantink geeft Arjan Nobel een historiografische en 
historische verkenning. En hoe verdienstelijk ook, meer dan een verkenning is het niet. Wie 
hier een ultieme synthese of alleen maar een diepgaande studie naar alle varianten van het 
verschijnsel Heerlijkheid verwacht had, zal teleurgesteld zijn. De controverse tussen prof. 
A.S. de Blécourt en S.J. Fockema Andreae over de heerlijkheden noemt hij niet eens, terwijl 
daaruit toch heel wat lezenswaardigs is voortgekomen. De Blécourt had het atypische 
ambacht/heerlijkheid Kralingen onder Schieland als casus zeer grondig bestudeerd, maar dat 
leek te weinig op het gemiddelde van de ambachten/heerlijkheden in Rijnland, waar 
Fockema Andreae alles van af wist en waar hij in vele publicaties van getuigd heeft. Daarbij 
heeft hij het zo vaak verwaarloosde verschil tussen dorp en ambacht, met verschillende 
taken, besluitvorming, rechtspraak en financiën (bij een ambacht werden de kosten 
omgeslagen over de grondeigenaren, ook als ze elders woonden, en bij een dorp over de 
inwoners, ook al bezaten ze geen grond), tot in detail uitgelegd, en ook de relatie tussen een 
Heer (ongeacht of die over een ambacht of een hoge heerlijkheid regeerde) en zijn 
onderdanen belicht. Daarover lees je bij Nobel vrijwel niets. Ook niet over de (eventuele) 
verschillen tussen de Noord-Hollandse bannen, de ambachten uit onze streek en de 
parochies in de zuidelijker streken. En al helemaal zoek je tevergeefs naar uitputtende lijsten 
van ambachtsgevolgen die her en der bestonden. Wel legt hij uit dat al heel vroeg de graaf 
zijn territorium in vele onderdelen verdeelde waar een schout uit zijn naam militaire en 
(lagere) rechterlijke taken uitoefende. Voor de hogere rechtsmacht deelde de graaf zijn 
territorium in enkele baljuwschappen in, waar zijn baljuws een vierschaar hadden voor de 
zware misdaden. Was het daarbij maar gebleven (in heel wat plaatsen, zo’n 109, tot rond 
1724), maar de graaf kon een ambacht in leen uitgeven en dan trad die leenman, met de 
titel (ambachts-)heer, op als uitoefenaar van zijn rechten, zoals het benoemen van de 
schout, diverse mindere ‘ambten’, en als supervisor van de plaatselijke wetgeving. Kreeg die 
heer ook nog de hogere rechtsmacht, die dus onttrokken werd aan de baljuw van 
bijvoorbeeld Rijnland, dan werd het een hoge heerlijkheid, met een eigen baljuw en college 
van welgeboren mannen, die ook doodvonnissen mochten uitspreken. Dat vaak schout en 
baljuw dezelfde persoon waren en zeker in kleinere plaatsen een haast onontwarbaar 



kluwen van functies ontstond, is dan een bijkomstigheid. Maar het leidt wel tot verwarring, 
en hier had je een gedetailleerde uitleg kunnen verwachten. Zeker als dit soort 
overheidsmacht ook nog eens aan meerdere personen tegelijk werd verleend, wat alleen 
maar tot ruzie kon leiden, wordt het nog weer gecompliceerder, zodat het zelfs deskundigen 
gaat duizelen. En steden vormden natuurlijk al helemaal een uitzondering. Wat weer wel 
goed uit de verf komt is wie de heren in de periode 1500-1790 waren, althans uit welke 
kringen, zoals particulieren (en dan onderverdeeld naar adel, regenten, hoge ambtenaren 
e.d.), steden, instellingen e.d., die afkomstig waren. Zoals al wel bekend is, zwakte de rol van 
de adel daarbij steeds sterker af. Ook de stadsheerlijkheden worden overzichtelijk 
behandeld. En zelfs buitenissige gevallen worden niet onbesproken gelaten; helaas waren 
die er bepaald niet weinig; vooral in de zuidelijker streken kon je ambachtsporties bezitten. 
Tal van fraaie (nou ja) anekdotes worden verteld. Het was maar goed dat in 1795 hier eens 
flinke revolutionaire opruiming gehouden werd! 

Jaco Zuijderduijn bespreekt hierna het facet van de plattelandsrechtbanken en vooral hun rol 
ten aanzien van de economie en samenleving. Helaas maakt hij geen echt verschil tussen 
transacties voor rechtbanken en de geschillenbehandeling (processen). Hij onderzoekt 
vooral de overdracht van onroerend goed, maar daar waren amper ruzies over. Als je wilt 
weten of de plaatselijke plattelandsrechtbanken erg partijdig of ondeskundig waren bij 
processen, komt dat niet echt uit de verf. Wel worden er anekdotes verteld waaruit je geen 
hoge dunk krijgt van wat die boeren-rechtbanken allemaal vonnisten, en ook hier bekruipt je 
het gevoel: gelukkig dat in 1795 en vooral 1811 hieraan een eind gemaakt is. Maar als 
overzicht van de voluntaire rechtspraak geeft het een goed beeld. Het voorbeeld 
Mijnsheerenland is beslist aardig te lezen. In Rijnland zal het in de meeste dorpen er niet 
anders aan toegegaan zijn. 

Hoe het Pruisisch gezag in de Hollandse (hoge) heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe vanaf 
1711 uitgeoefend werd, wordt door Ada Peele geanalyseerd. Allereerst wordt verteld hoe 
koning Friedrich I als oudste neef van koning-stadhouder Willem III (Johan Willem Friso was 
de zoon van een jongere neef, al werd hij door Willem flink bevoordeeld) de zwaarste 
rechten deed gelden, met natuurlijk ruzie tot gevolg, die tot maar liefst 1734 duurde. De 
Pruisen benoemden Bernard van Santen tot nieuwe schout-baljuw van de Zwaluwen en 
daarmee haalden ze zich heel wat narigheid op de hals. In de polderbesturen waar hij 
eigenlijk qualitate qua zitting hoorde te nemen, verzette men zich fel tegen hem, met nog 
weer meer gedoe. Tot 1719 zou deze kwestie de gemoederen bezighouden. Niet 
onvermakelijk om te lezen, maar het is wel gekissebis op de vierkante millimeter, al waren er 
koningen bij betrokken. 

Vervolgens bespreekt Jaap Temminck de rol van Haarlem ten opzichte van zijn 
heerlijkheden. Een prachtig artikel, dat zelfs jaloers maakt: bestond er ook maar zo’n aardig 
overzicht over de relatie tussen Leiden en de stadsheerlijkheden Leiderdorp, Zoeterwoude 
(met Stompwijk en Tedingerbroek) en Oegstgeest (De Vennip is amper het noemen waard). 
Maar Haarlem schafte zich, na het mislukken van de aankoop van Heemstede in 1607, in de 
buurt van de stad de heerlijkheden Schoterbosch (1687), Huis ter Kleef (1775, amper een 
heerlijkheid te noemen), Vogelenzang c.a. (1772) en Schoten, Akendam en Hofambacht 



(1776) aan. Was de aankoop van een en ander behoorlijk problematisch, bij aankopen aan 
de andere kant van het Haarlemmermeer, vooral om Amsterdam voor te zijn, moest de 
grootste geheimhouding in acht genomen worden, maar het lukte wel in 1699 om Kalslagen 
te kopen, in 1724 gevolgd door Nieuwveen, Zevenhoven en Noorden en in 1759 Uiterbuurt. 
Sommige heerlijkheden brachten een redelijk percentage van de oorspronkelijke 
aankoopsom als jaarlijkse revenuen op, maar bij andere was het niet veel soeps. Als dan de 
beheerskosten (vooral dure inspectiereizen) er nog eens afgetrokken worden, resteert alleen 
maar een habbekrats. Van vooral Nieuwveen is veel bewaard gebleven en dat wordt door 
Temminck vrij uitvoerig behandeld. Enkele leuke anekdotes worden met smaak verteld. 
Maar aan het eind van de ‘heerlijke tijd’ restte na de verkoop in 1851 in zeven partijen nog 
slechts f 4205,--; een schaduw van de oorspronkelijke koopsommen. Voor Haarlem waren 
het echt geen rijkmakertjes. Het zou natuurlijk heel aardig zijn om dat van de Leidse 
stadsheerlijkheden eens uit te zoeken. 

Dan geven Yvonne Bos-Rops en Herman Oost een eerste aanzet voor de lijst van Hollandse 
heerlijkheden en de vindplaats van hun archieven. Dat is een geweldige klus, die wel nooit 
echt af zal zijn, want vaak duiken er op onverwachte plaatsen nog archivalia op. Overigens 
ontbreekt redelijk opzichtig enige opgave van gegevens (of zelfs archivalia) over de 
ambachten die in ’s graven boezem bleven (dus niet in leen uitgegeven, maar beheerd door 
de Grafelijkheid, later de Staten, Domeinen en Rekenkamers). Aangezien dit heel veel 
ambachten betreft en vaak tot ongeveer 1725 moet dat om heel grote hoeveelheden gaan, 
tenzij er radicaal is vernietigd. Maar hun overzicht, gevoegd bij de gegevens van de kaart van 
Holland zoals dat er in 1795 qua ambachten en heerlijkheden uitzag, is nu al zonder meer 
indrukwekkend te noemen, al zou het nuttig zijn geweest als het jaartal van verheffing tot 
hoge heerlijkheid vermeld was. Die kaart wordt door Rombert Stapel verklaard, met name 
welke methoden hij gebruikt heeft en op welke bronnen (ook oudere kaarten) hij steunt. En 
dan de kaart zelf, los bijgevoegd: in één woord heerlijk. Daar kan een kaartenliefhebber 
urenlang op studeren; er zijn streken waar je tureluurs van wordt, zoals de vele gebiedjes 
rond vooral Delft en bij Dordrecht. Dan valt het in Rijnland nog wel mee. Wel is het de vraag 
of de afzonderlijk aangegeven gebiedjes Gnephoek bij Oudshoorn en Rietveld bij Alphen wel 
ooit echt aparte ambachten of heerlijkheden zijn geweest, en dat geldt ook voor Katwijk aan 
Zee. 

Samenvattend kan gezegd worden dat dit een nuttige en zeer gevarieerde bundel is, maar 
dat er nog echt gewacht moet worden op dé studie over dit onderwerp. 


