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C. HOEK 

Kastelen binnen de hoge heerlijkheid Putten 

In de loop van de dertiende eeuw blijkt in het 
zuidelijk deel van de tegenwoordige provincie Zuid
Holland een grote heerlijkheid te liggen . 
Deze heerlijkheid Putten beslaat het eiland van die 
naam, het westelijk deel van l1sselmondc en de 
Hoeksewaard en het oostelijk deel van Flakkee. 
Hemelsbreed gemeten van oost naar west twintig 
kilometer en van noord naar zuid vijf en twintig. 
De heren van deze heerlijkheid oefenen niet alleen 
de hoge rechtspraak uit, kenmerk van een hoge 
heerlijkheid. maar beschikken bovendien zelf over 
schot en heervaart. iets wat elders in het graafschap 
Holland aan de graaf toekomt. met uitzondering van 
de ten westen van Putten gelegen hoge heerlijkheid 
Voorne. 
'vVanneer graaf Floris v op 9 september 128 I in een 
acte een specificatie geeft van de inkomsten uit zijn 
domeinen voor ieder deel van zijn graafschap afzon
derlijk. dan blijken Voorne en Putten hiertoe niets bij 
te dragen. al worden zij wel met name als onderdelen 
hiervan genoemd en blijken beiden leenroerig aan 
de graaf te zijn t. 
Dit laatste is wat Putten betreft niet geheel juist. 
slechts het noordelijk deel is leen van Holland, het 
zuidelijk is leenroerig aan Voorne. Dit deel. dat aan 
weerszijden van de rivier de Beninghe ligt. is ver
moedelijk het reeds in 985 genoemde Beningherland, 
dat door koning Otto lil aan Ansfried. graaf van 
Teisterbant. met een gebied genaamd Neder Maas
land wordt geschonken. Ansfried draagt dit gebied 
over aan de door zijn vrouw gestichte abdij Thorn in 
limburg. 
De Hollandse graven hebben dit Thornse bezit 
waarschijnlijk aangekocht. daar dit de schakel 
vormde tussen Holland en hun Zeeuwse gebieden. 

Dat Thorn ook andere in deze buurt gelegen gebiedèn 
aan de Hollandse graaf heeft overgedragen staar o .a. 
vast voor Geertruidenberg, dat vóór 1213 in Hol
lands bezit is gekomen. Thorn zal in het verafgelegen 
gebied aan de Maasmond wel een zelfstandig be
stuursapparaat opgebouwd hebben. dat gezien het 
beeld elders, erfelijk in handen van een geslacht zal 
zijn gekomen, dat in feite dus leenman was van de 
abdij. 
De aankoop door de graaf omvatte dus in de praktijk 
niets anders dan de leenheerlijkheid over dit gebied. 
[n het begin van de dertiende eeuw wordt een deel 
van Voorne als hoge hèerlijkhèid al'gesplitst als 
apènage voor een jongere zoon. nl. Hèèn vliet. lets 
dergelijks zal eerder gebeurd zijn met het complex 
Beningherland. welks heren zich naar hun voor
naamste zetel Putten zijn gaan noemen. waar zij 
inderdaad over een kasteel beschikken. 
Deze hypothese verklaart in ieder geval het leit dat 
de heren van Voorne en Putten elkaar over en weer 
neven noemen in de dertiende en het begin van de 
veertiende eeuw. Hiertegenover staat dat de wapens 
van beide geslachten niet hetzelfde zijn. Voorne 
voert een klimmende leeuw. Putten gedwarsbalkt 
van 6 stukken. waarvan de oneven beladen zijn met 
St. Andrieskruisjes, een wapen dat overeen komt 
met dat van het geslacht Persijn. welks leden door 
de van Puttens eveneens bloedverwanten genoemd 
worden. 
Ook hier kan de oplossing gezocht worden door een 
vergelijking met Heenvliet. Na de dood van Jan van 
Heenvliet, ridder. in 1427, die slechts een dochter 
Lijsbeth, non te Diepenveen , nalaat. volgt Jan van 
Cruyningen, zoon van de reeds overleden oudste 
zuster van Jan van Heenvliet, zijn oom op' . 
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rl/h. 20. Valcke nsteyn : bn van geg la-
wurd stcengoeJ . Te ke ning H. van 
Zo meren . 

als vijftiende-ee uws doen kennen. maar uit het 
hierna te behandelen huis te Kathendrecht is ook 
een brok van een dergelijke kan gekomen, die nog 
in het einde van de veertiende eeuw zou moeten 
va llen. en waa r in deze vindplaats het echte vijftiende 
eeuwse s teengoed ontbreekt, zouden wij deze kannen 
op omstreeks 1400 willen stellen. 
Een fraaie vijft ie nde-eeuwse Z.g. nierdolk behoo rt 
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ook tot de vo ndsten . De dolk die ee n driekantige 
doorsnede en een houten handvat heeft is mogelijk 
afkomstig uit het gebied van Noyon (afb. 22 , en 
24 boven) . 
Het bela ngrijkste aangetroffen voo rwe rp is echter 
een grote tinnen schotel met standring, die vast
geklemd lag tussen de beschoeiingspalen aan de 
binnenzijde van de gracht. Bij herstellingswerk-
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.-Ijh. 2/. Valckcnst.:yn: nierdolk. Foto Openbare Wcrk.:n. Rotterdam. 

zaamheden aan deze beschoeiing (voor het einde 
van de zestiende eeu\v) is een van de paal punten op 
de scho tel gestuit. maar er niet in geslaagd deze te 
doorboren. Op de schotel lagen ~nkele vijf tiende
~euwse aardewerkscherven , zodat wij deze met t:nige 
\ oorzichtigheid dateren omstreeks 1400. mogelijk 
nog it::ts vroege r daar het kasteel in de Middt:leeuwen 
s lechts tussen 1310 en 1400 regelmatig bewoond is 
door de eigenaars. Jacob va n Gaesbeecke. dit: in 
1400 zijn vader heer Zwcder opvolgde o.a. als heer 
van Putten. heeft et::n dergelijk actief en druk bezet 
leven gehad, dat hij zelden op het afgelegen slot 
vertoefd zal hebben 10. 

Tussen het aardewerk uit de gracht treffen wij dan 
ook slec hts enkele fragmenten van vijftiende eeuwse 
grapen aan. 
De zeer zware schotel (zie de doorsnede tekening, 
afb . 22. 2J en 24 beneden), valt met geen enkel stuk 
binnen de landsgrenzen te vergelijken en vin dt slechts 
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~en enkele pt:ndant in Duitsla nd en Z\\'itserland (de 
laatste af ko mstig van het in 135ó door een aard
beving verwoes te s lot Homburg). die echter geen \'an 
alle t:en d.:rgelijk grote dikte hebbt:n. 
Vermoedelijk heeft de sc hotel gediend o m er een 
grote kan op te zetten en het:!'t bt:hoord tot het 
tafelgerei van het:r bvedcr van Abcoude. va n Gat:s
bt:ecke en va n Wijk bij Duurstede. heer va n Putten en 
Strijen van 1 J6 1 tot 1400. 

Er zullen ongetwijt'eld in de \eertiende en vijftiende 
t:euw zeer vele va n deze grote schotels geweest zijn. 
Hun ondergang is te wijten aan de grote hoeveelheid 
materiaal die zij bevatten. een voor een zullen zij 
weer in de smeltkroes va n de tinnegieter ve rdwenen 

19 . Zie over hem: A. G. de Groot. Zweder en Jacob van 
Gaesheeck il/ Zuid-Hol/al/d. Zuid-Hollandse st udien . DI 
7, p. 39· 
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Afb. 22. Valckensteyn: tinnen schotel, gezien van de bovenzijde. Foto Openbare Werken, Rotterdam. 
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r1jh. 2J. Va lcke nstey n : ti n nen schotel. gezi<!n va n de onderzijde. Foto Openbare Werken, Rotterdam_ 
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Afh. 24. Valckensteyn: niadolk en tinnen schote l. Tek. H. van Zamt:rcn. 

zijn en deze weer verlate n hebben in kleine borden. 
bekers en ontelbare lepels. 
Al met al is de schotel van Valckensteyn een Euro
pees unicum! 
De vraag wie va n de Puttense heren het kasteel heeft 
doen bouwen is niet moeilijk op te lossen. 
Het baksteen formaat en ook het oudste aardewerk 
uit de gracht wijst op een tijdstip rond 1300. 

.-\ Is Nicolaas 111 va n Putten in 13 t I overlijdt. wordt 
hij opgevo lgd door zijn oudste dochter Be~\tri:<. die 
prompt ruzie krijgt met de heer va n Voorne. daar zij 
deze geen leenhulde wil doen voor het zuidelijk 
gedeelte van Putten. dat aan Voorne leenroerig is. 
De graaf doet op 18 juli 1314 uitsp raak en Beatrix 
word t in het ongelijk gesteld. Slechts na betaling van 
gooo Ib zwarte toernooien krijgt zij het betwiste 
~ebied toegewezen. Hierdoor is haar financiële 
pos itie dusdanig geschokt, dat zij ve rschillende 
leningen moet sluiten, o.a. bij de Lombarden te 
Schiedam en bovendien delen van haar bezit moet 
verkope n. o.a. het ambacht Schoonderloo aan heer 

Geraert van Voorne. Dat dus in de ja ren na IJ 15 de 
middelen aanwezig geweest zij n voor de stichting van 
een kostbaar bouwwerk als Va lckensteyn moet 
uitgesloten geacht worde n . Wij dienen de bou\ver een 
generatie hoger te zoeken. 
Heer N icolaas 111 treedt op sedert 19 april 12 76 

c:n is echter op :) septcmber 1284 nog on mond ig. 
Door zijn huwdijk met Aleyd. de rijke erfdochter 
van Strijen. wo rdt hij ecn der machtigstc t::delen 
van het gra~1I'schap en zo zien wij hem in juli 1304 

het bewind over Holland . Zeeland en Friesland 
voeren voo r graaf Ja n H. die ziek te Henegouwen 
verb lijft '". Belangrijk is zijn rol in de strijd tegen de 
Vlamingen in dat jaar en hieraan danken wij een 
overzicht van zijn tln a nciële middelen. Na afloop 
va n de strijd begroot Nicolaes de door hem geleden 
schade op bijna 14000 lb (bijna het dubbe le van die 
van de stad Dordrecht). H ij hee ft o .a. vier jaar lang 

la. Bull. Comm. ray hist. p . 38.+. 
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