
De familie van Bloemendaal in Bloemendaal.

Algemeen wordt aangenomen dat de naam van de gemeente Bloemendaal afkomstig is
van Willem en Frans van Bloemendaal. Zij waren in het begin van de zestiende eeuw in
het bezit van het Huis Aelbertsberg. Dit oude huis van de Hollandse graven stond waar nu
het clubgebouw van de hockeyclub Bloemendaal staat. Sinds de tijd dat Willem en Frans
het bezaten werd het huis aangeduid als het Huis te Bloemendaal. De bestuurlijke eenheid
waarin het lag heette al van oudsher de ambachtsheerlijkheid Tetterode, Aelbertsberg en
Vogelenzang. Op 16 december 1813 wordt voor het eerst de naam 'Bloemendaal' gebruikt
voor de gehele gemeente1. Het bewijs voor het feit dat de gemeente naar de familienaam
van Willem en Frans is gaan heten is tot nu toe nooit geleverd. In het standaardwerk over
de geschiedenis van Bloemendaal, van de hand van Dr P. Hoekstra, die ermee
promoveerde, wordt dit alleen als een mogelijkheid geopperd2. Over de achtergrond van
Willem en Frans was tot op heden vrijwel niets bekend. Dit artikel geeft wat meer
informatie over hen, het bestaat uit wat ik in de archieven over Willem, Frans en hun
verdere familie kon vinden. Uit nieuw gevonden archiefmateriaal blijkt dat het vermoeden
van Hoekstra juist is en dat de familie van Bloemendaal zonder het te weten hun
geslachtsnaam inderdaad heeft geschonken aan de huidige gemeente Bloemendaal.

Afb.1. Het Huis Aelbertsberg, tekening door Roeland Roghman, 1647 (Noord-Hollands Archief).

Het enige dat Hoekstra vermeldt over Willem en Frans van Bloemendaal is dat Willem als
bezitter van het Huis Aelbertsberg wordt genoemd in de Informacie uit het jaar 1514 en
Frans als bezitter ervan in het Rijnlandse Morgenboek uit 1544 staat genoteerd 3. De
Informacie en het Morgenboek zijn bezitsregisters die werden aangelegd om op basis
daarvan belasting te heffen. Het leidde overigens voor Willem niet tot het betalen van
belasting. In de Informacie staat te lezen dat Willem van Bloemendaal de belasting
weigerde, omdat hij zich er op beriep van adel te zijn. Adeldom was toenmalig een
erkende weigeringsgrond voor die belasting4. 
In de Informacie en in het Morgenboek staat verder weinig meer dan hun namen,
gekoppeld aan het bezit van het Huis Aelbertsberg. Deze registers kunnen daarom geen
uitgangspunt van nader onderzoek bieden. Tijdens mijn werk voor de gemeente
Bloemendaal werd ik ondertussen wel steeds nieuwsgieriger naar de achtergrond van
deze beide heren.

Het was bij toeval dat ik op Huis Diepenheim in Overijssel aan de voorgevel het wapen
van Anna van Bloemendaal aantrof. Zou deze Anna een verwantschap hebben met



Willem en Frans? Toen na een korte oriëntatie bleek dat de vader van Anna, Hendrik van
Bloemendaal, drost was geweest in Vianen, leek het vervolg van de zoektocht zich af te
tekenen. Vianen werd immers vanaf 1417 tot laat in zeventiende eeuw bestuurd door de
heren van Brederode, terwijl zij ook de heerlijkheden Tetterode, Aelbertsberg en
Vogelenzang in leen hielden van de Hollandse graaf. Er liep dus wellicht een spoor van
Anna via Vianen naar Aelbertsberg. Maar de nadere bestudering van ondermeer
archiefstukken uit Vianen over deze drost leverde geen enkel aanknopingspunt op. De
familie van Hendrik en Anna komt pas op het einde van de zestiende eeuw naar de
Nederlanden vanuit Gulik in Duitsland5. Het spoor liep dus dood. Jammer, want over Anna
valt veel leuks te vertellen.
Maar deze speurtocht leverde wel een nieuwe verrassing op: in en rond Vianen bleek een
totaal andere familie van Bloemendaal ook actief te zijn en die heeft helemaal geen
verwantschap met eerdergenoemde Hendrik en Anna. Zo bezat Hubert van Bloemendaal
reeds in het jaar 1392 het huis te Bloemendaal, gelegen tussen Lexmond en Vianen, even
ten zuiden van de Lek6. Vier generaties later erft in het jaar 1505 Willem van Bloemendaal
dit goed en laat hij in 1525 een stuk land na, dat even ten noorden van het huis te
Bloemendaal nabij Vianen gelegen is, aan zijn jongere zoon Frans van Bloemendaal 7. En
daarmee hebben we Willem en Frans gevonden. Hoekstra vraagt zich in zijn boek over de
Bloemendaalse geschiedenis twee dingen af: zouden Willem en Frans vader en zoon zijn,
en komt de naam van de gemeente van een toponiem aan de duinrand of waren Willem
en Frans naamgevend?8 Nu Willem en Frans voor de eerste keer uit de archieven naar
voren zijn gekomen, zijn ook de antwoorden op Hoekstra's vragen beschikbaar. Het betreft
hier inderdaad een vader en zoon relatie in een familie die al sedert de veertiende eeuw
de naam Bloemendaal voert en in hun geslachtsnaam vindt de huidige gemeente dan ook
haar naam. Alle reden dus om deze familie van Bloemendaal onder het vergrootglas te
leggen.

Het huis te Bloemendaal nabij Vianen wordt
beschreven in 1505, het jaar waarin Willem dit
huis van zijn vader erft, als een huis met een
hofstede, boomgaarden, griendingen en wat
meer ertoe behoort9. Een heel complex derhalve.
Maar er rest niets van. Alleen de polder waarin
het gelegen heeft heet nu nog Bloemendaal. En
de bescheiden landweg die er doorheen voert
heet nog de Bloemendaalseweg. Willem was
getrouwd met Maria van Adrichem10. Zij was
volgens het leenregister een nicht van Walraven
II van Brederode, en zij hadden ten minste twee
zonen, Willem11, de oudste, en Frans, die zijn
ouders uiterlijk in 1536 opvolgde in het bezit van het Huis Aelbertsberg, omdat dat het
sterfjaar van zijn moeder is12. Frans huwde met Maria van Jutfaas. Ik heb van hen geen
kinderen aangetroffen. Het Huis Aelbertsberg blijft in de familie tot 1617, zij het door
verkoop aan naaste verwanten13.

De vader van Willem was Jan van Bloemendaal14. Hij erfde het huis in Bloemendaal bij
Vianen in 149515. Jan was de zoon van Gijsbert van Bloemendaal en Foyse Rembrands
van Kloetinge. Gijsbert erfde het huis in Bloemendaal bij Vianen in 1422 16 en was schout
en hoogheemraad van de Landen van Vianen17 . De ouders van Gijsbert waren Hubert van
Maastricht en Imme van Bloemendaal. Imme erfde het huis in Bloemendaal bij Vianen in
1420 van haar vader18. Imme was de dochter van Hubert van Bloemendaal en Bertha
Dirskdr. Hubert kreeg het huis in bezit op 1 augustus 139219. Hij wordt voor de eerste keer



in de archieven van Vianen vermeld in het jaar 1387, als houder van een tiende in
Everdingen20. De vader van deze Hubert was mogelijkerwijze Lakerveld heer Wouterzn
van Bloemendaal21 die in 1330 als getuige optrad. En wellicht was hij weer de zoon van
Wouter van Bloemendaal, die in een zestiende eeuws handschrift wordt vermeld als de
Proost van het Sint Pieter kapittel te Utrecht in het jaar 135022. Deze Wouter kan dezelfde
zijn als de Wouter van Bloemendaal die in een zeventiende eeuwse Kroniek een broer
wordt genoemd van Zweder II van Vianen23. Echt bewijzen dat Hubert de kleinzoon van

Afb.3. Een aantekening uit de Monumenta van A. van Buchel:
Wouter van Bloemendaal Proost van Sint Pieter anno 1350, met wapen.

Wouter van Bloemendaal is lukte me niet, behalve dan dat Hubert van Bloemendaal in het
leenarchief de neef van Gijsbert van Vianen wordt genoemd24. En daar komt nog bij dat
volgens het wapenboek van Johannes Rietstap de familie van Bloemendaal als
geslachtswapen het wapen Vianen voerde25, wat wel op een verwantschap moet duiden.
De hiervoor genoemde gegevens leiden tot de volgende opstelling voor dat deel waarvoor
wel de bewijzen voorhanden zijn:

Het wapen van de familie van Bloemendaal toont drie zwarte zuilen op een veld van zilver,
evenals de familie van Vianen. De families van Vianen en van Culemborg vormen
zijtakken van de familie van Beusichem26. De familie van Beusichem of Bosinchem was



een invloedrijke familie in het Sticht (zo bezaten zij bijvoorbeeld het felbegeerde ambt van
schenker van de bisschop27) en voerde tot het midden van de dertiende eeuw een wapen

 
Afb.4. De wapens Zuilen, Beusichem van voor en van na hun wapen wijziging en Vianen.

van schuinbalken van rood op goud (zie het tweede wapen op afbeelding 4) , maar na het
huwelijk van Steven van Beusichem met Ava van Zuilen op een 13 augustus vóór het jaar
1250 gebruikt hij uitsluitend een wapen met drie rode zuilen als eigen wapen, opnieuw met
een ondergrond van goud. En zijn hele familie volgde hem daarin. Als je in de Utrechtse
kapittelarchieven kijkt, dan blijkt dat sedert 1270 alle vermelde Beusichems hun nieuwe
zuilen-wapen voeren. Het Kleefse geslacht van Zuilen is vanaf 1245 prominent aanwezig
in het bisdom Utrecht en kennelijk wilden zelfs de deftige Beusichems zich aan de Zuilens
optrekken. Het leidde tot een rage. Alle zijtakken van de Beusichems voerden zuilen-
wapens, zo ook de familie van Culemborg, wat nog te zien valt in het huidige
gemeentewapen van Culemborg. En zo ook de familie van Vianen, zij voeren de drie
zwarte zuilen op een zilveren veld sinds het laatste kwart van de dertiende eeuw. Ik heb
ze hierboven op een rijtje gezet. De familie van Bloemendaal ontstaat in het eerste kwart
van de veertiende eeuw, en zij voeren een zelfde wapen als van Vianen: drie zwarte zuilen
op een veld van zilver, zij het met een barensteel daaraan toegevoegd. Maar er volgen
meer Utrechtse families: Lakeveld, Maerssen, Zuylen van Nyeveld, Boekholt, de Waal van
Vianen, Abcoude, Borssele van Oostervant, Natteris, Beverwaard – allemaal in
verschillende kleurstellingen, maar telkens met drie, soms vier, zuilen. Er zat ook een
politiek kantje aan. De Stichtse ministerialen, dat zijn de edelen die diensten verrichtten
voor de bisschop, steunden de bisschop doorgaans. Maar soms was er ook tweedracht en
dan vormden met name de 'zuilen' families een clan die de oppositie, zonodig
gewapenderhand, aanvoerde28. Bijvoorbeeld gebeurde dat in de strijd tegen de bisschop-
elect Jan van Nassau of in het conflict met de Amstels.
Het is opvallend dat in het wapen van Wouter van Bloemendaal uit 1350, zoals Aernout
van Buchel het getekend heeft (afb. 3), een barensteel staat. Een barensteel is een
figuurtje van een dwarse lijn met drie of meer aanhangsels (vaantjes) dat aan een wapen
wordt toegevoegd. Het duidt op een jongere zoon of op een zijtak. In dit geval wijst het
zeker op een zijtak van de familie van Vianen, omdat Buchel in de abdissenlijst van de
Sint-Stevensabdij in Oudwijk hetzelfde wapen met barensteel als dat van Wouter laat
zien29. Zo voert de familie van Brederode ook een barensteel, in blauw, in het wapen
Holland, waarmee ze aangeven een zijtak te zijn van het gravenhuis. En ofschoon ze
hemel en aarde hebben bewogen om de barensteel er vanaf te krijgen is dat nooit gelukt.
De Brederode's hebben zelfs een boete gekregen toen ze hun wapen een tijd zonder
barensteel voerden. Overigens geeft Johannes Rietstap geen barensteel in zijn
wapenbeschrijving, volgens hem is het wapen Bloemendaal uitsluitend beladen met de
drie zwarte zuilen en dus identiek aan Vianen. Helaas vermeldt Rietstap geen bron.

Nu we weten waar Willem en Frans van Bloemendaal vandaan komen, rijst natuurlijk de
vraag hoe ze terecht zijn gekomen op Huis Aelbertsberg. Want de stap van Vianen naar
Kennemerland ligt immers niet echt voor de hand. De ambachtsheerlijkheid Aelbertsberg
werd van voor 1333 tot 1679 bestuurd door de heren van Brederode. Het Huis zelf bleef



ter beschikking staan aan de graaf en ook zonderde hij het gerecht van het leen uit30.
Graaf Floris V was de laatste regerende graaf die het huis regelmatig gebruikte tot zijn
dood in 1296. Maar de 23-jarige weduwe van graaf Willem IV, Johanna van Brabant, heeft
er vanaf 1345 nog geregeld verbleven tot haar huwelijk met hertog Wenceslaus I van
Luxemburg in 1354, afgewisseld met verblijf op het kasteel van Binche in Henegouwen.
Het Huis Aelbertsberg werd reeds in de huwelijksakte met de Hollandse graaf tot haar
douarie, haar weduwegoed, verklaard31. Na haar overlijden in 1406 is het Huis
Aelbertsberg rond 1409 vermoedelijk nog gerenoveerd32, maar daarna horen we niets
meer over het huis tot het bericht in de Informacie dat Willem van Bloemendaal het in
1514 in bezit heeft. Het archief van Brederode zou ons hebben kunnen vertellen wat er in
de tussenliggende 105 jaren met het huis is gebeurd. Maar helaas zijn deze archieven
over de ambachtsheerlijkheid Aelbertsberg verloren gegaan.
Ik kon binnen de familie van Bloemendaal in die 105 jaren geen aanwijzing vinden die een
eerdere van Bloemendaal dan Willem verbindt aan Aelbertsberg of Kennemerland. Willem
echter was getrouwd met de Kennemerse Maria van Adrichem, die als bruidsschat
ondermeer een leen in Schermer meebracht33. Zoals we al eerder zagen was zij een nicht
van Walraven II van Brederode. Mogelijkerwijs kwam via haar en haar relatie met
Brederode het Huis Aelbertsberg bij Willem. De erfenis van hun jongste zoon Frans van
Bloemendaal bestaat ondermeer uit de kapelrie34 die gesticht is door de erven van Arnout
van Adrichem, en het Huis Aelbertsberg. Zouden beide uit de moederlijke boedel komen?
Het moet ook Frans zijn geweest die het Huis Aelbertsberg tot het Huis te Bloemendaal
heeft omgedoopt. Zijn vader, Willem, was immers tevens in het bezit van het huis te
Bloemendaal vlak bij Vianen. En twee huizen met dezelfde naam aanduiden is niet erg
logisch. De oudere broer van Frans, Willem, erfde het Vianense huis35. Frans zelf had dus
alle ruimte om zijn Aelbertsbergse huis 'Huis te Bloemendaal' te gaan noemen waarmee
hij misschien zijn ambitie liet blijken. In ieder geval wordt het huis na 1536 geregeld
aangeduid met het Huis te Bloemendaal, wat in 1813 leidt tot de gemeentenaam.

De voorgaande alinea bevat enkele speculaties, bij gebrek aan historisch feitenmateriaal.
Ik vind het aardig daar nog een veronderstelling aan toe te voegen: nadat in 1813 gekozen
was voor de naam Bloemendaal als gemeentenaam moest er ook een gemeentewapen
bepaald worden. Meestal werd er gekozen voor de naam en het wapen van de voormalige
heerlijkheid. Bennebroek is daar een prachtig voorbeeld van. Voor Bloemendaal is de

keuze toen gevallen op een afgeleid wapen van de
familie van Tetterode36, omdat deze Haarlemse
familie geruime tijd het gebied van Overveen in
onderleen heeft gehouden. Pas in 1968 is door de
Hoge Raad van Adel het huidige, heraldisch
verbeterde gemeentewapen vastgesteld: het wapen
Tetterode in negatief (zie links).
Maar stel je eens voor dat de vroegere besturen van
de gemeente dezelfde kennis over de familie van
Bloemendaal hadden als die wij nu hebben. Dan
hadden ze wellicht zomaar kunnen kiezen voor het
wapen hier rechts als gemeentewapen. Het toont het

wapen Bloemendaal met de barensteel, die meteen een aardige verwijzing oplevert naar
de familie van Brederode. Zij hebben immers 350 jaar het grondgebied van Bloemendaal
bestuurd. Met deze keuze zou het gemeentewapen in historische verband komen te staan
met de naam van de gemeente: allebei echt Bloemendaal.

Ruud Nederveen.



Graag spreek ik mijn dank en waardering uit voor de aanmoediging, hulp en kritiek die ik
van Joan Patijn - Bijl de Vroe en Lieuwe Zoodsma mocht ondervinden tijdens het onder-
zoek en bij het schrijven van dit artikel.

Over de auteur: Ruud Nederveen (Voorhout, 1956) was van 1 juli 2009 tot 1 maart 2015
burgemeester van Bloemendaal. Hij bestudeert sinds 1980 uit liefhebberij de geschiedenis
van de Nederlanden in de late middeleeuwen. Van zijn hand is ondermeer een vertaling
van het stadsrecht van Geertruidenberg uit 1213.
_____________
Noten, de bronnen met een * zijn ook digitaal te raadplegen:
 1. Noord-Hollands Archief, 1813-1817, Register van notulen van vergaderingen van schout/burgemeester

en assessoren, inv.nr. 2047-41, folio's 4, 5 ev. In de verslagen van het dagelijks bestuur van de
gemeente is te lezen hoe op 13 december 1813 de heer J. de Waal Malefijt een brief stuurt aan de
Commissaris van het Arrondissement Haarlem. Die brief schrijft hij namens het bestuur van Tetterode,
Aelbertsberg en Vogelenzang. Drie dagen later schrijft Malefijt naar dezelfde Commissaris, maar dan
namens het bestuur van de gemeente Bloemendaal. Dus op 16 december 1813 is de naamsverandering
van Tetterode, Aelbertsberg en Vogelenzang naar Bloemendaal een feit. De functie waarmee Malefijt
zich kenbaar maakt is die van President van het Provisioneel bestuur van Bloemendaal. Die titel voert hij
tot en met 10 januari 1814. Op 17 januari 1814 ondertekent hij voor het eerst met: J. de Waal Malefijt,
Burgemeester van Bloemendaal.

 2. Dr P. Hoekstra, Bloemendaal, proeve ener streekgeschiedenis, Wormerveer 1947, blz. 36 en 115.
 3. Ik ben beide bronnen nagegaan: 

Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende
Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele, gedaen in den jaere MDXIV, Uitgegeven van
wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden 1866, blz. 23: “Bouwen Pieterszoon, oudt
49 jaeren, Frans Claeszoon, oudt 47 jaeren ende Claes Aryszoon, oudt 34 jaeren, scepenen van
Tetroede ende Aelbertsberge, gevraecht up tinhouden van der voors. instructie, seggen by eede tguendt
dat hier nae volcht, ende eerst, dat binnen den selven dorpe zijn 81 haertsteden, daerof dat 4e deel zoe
arm es dat zy niet geven en moghen; hier en boven zoe zijn daer ledich blijven leggen ende te hants
staen vergaen 9 haertsteden; ende daer esser noch 7 afgebroecken. Ende hier en boven zoe zijn der
noch drie haertsteden, die mitten buyeren niet en gelden noch gelden en willen, als Gerrit Bolle, Willem
van Bloemendael ende de hoffstede in den Vogelensange, daerof de twee wel zoe veel hebben als de
buyeren all te samen an renten. Ende de reden waeromme zy niet geven en willen es dat zy edel zijn,
ende sonderlinge de voorn. Bolle zeecht dat hy valckenaer es van mijnen genadichen heere, die
nochtans de [valcklegge (dat is de plaats waar valken gevangen worden)] niet en bewaert noch in drie
jaeren gedaen en heeft.”*
De Morgenboeken van Rijnland, Meetinghe der landen gelegen in de gehele Parochie Haarlem van outs
genaamt de Kerk Sack anno 1544, handschrift, oud-archief Hoogheemraadschap Rijnland, inv.nr. 4230,
folio CXXXIX: “Frans van Blommendaels Wooninge – VIII morgen 5 hont”.
NB. De Rijnlandse archief catalogi leiden onder de lemmata 'Bloemendaal' of 'Aelbertsberg' niet naar
deze bron.

 4. A. Janse, Ridderschap in Holland, Hilversum 2001, blz. 48.*
 5. W. Wijnaends van Resandt, Genealogie van het adellijk geslacht van Bloemendael,  De Nederlandsche

Leeuw 1915, kol. 65 ev.*
 6. Repertorium op de leenhoven van de heren van Vianen (Leenkamer Vianen) nr. 612, J.C. Kort, Ons

Voorgeslacht jrg 40-43, 's-Gravenhage 1985-1988, blz. 326-327.* Het huis wordt voor de eerste maal
vermeld als op 12 mei 1388 Gijsbert, heer van Vianen het huis in leen opdraagt aan hertog Willem van
Geldre, zie P.N. van Doorninck en J.S. van Veen, Acten betreffende Gelre en Zutphen, 1107-1415,
Haarlem 1908, blz 273: “Dat die here van Vyanen tot behoff hertoch Willems voerrs. overgaff eynnen
vrien eygendoim van den huysse tot Blomendale ende X mergen landes, dat daerrop steet mytter
hoffstaet, gelegen tot Lexmonde, etc.”*

 7. Leenkamer Vianen nr. 619: “6 morgen land in Lexmond (…) in december 1505: Willem van Bloemendaal,
te komen op Francois, zijn jongere zoon bij Maria van Adrichem, zijn vrouw, ook wanneer hij de kapelrie,
gesticht door erven Arnout van Adrichem, erft, 12 fol. 184.”*

 8. Hoekstra, blz. 36.
 9. Leenkamer Vianen nr. 612.*
 10. Ibidem*; Maria van Adrichem was de dochter van Philips Saay en Beatrijs van Adrichem. Beatrijs

stamde uit het Beverwijkse riddermatige geslacht Adrichem, dat vanaf zijn oorsprong familierelaties had
met de familie van Brederode. Maria was de oudste dochter, zij voerde Adrichem als achternaam, haar
broers Bangart en Floris gebruikten als achternaam resp. Saay en Saay van Adrichem. Hun vader Philips
was op 14 november 1495 ten gevolge van de doodstraf wegens beschuldiging van sodomie op de
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brandstapel gestorven (zie Saeye Zonden, G. Kuyk, Groningen 1982).*
 11. Ibidem.*
 12. Ibidem nr. 619.*  geeft als sterfjaar van Willem van Bloemendaal 1525 en het Repertorium op de leenhof
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