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De schrijver van dit artikel Mr. H. Hardenberg, die van 1953 tot 1966 als Algemeen
Rijksarchivaris aan het hoofd van het Nederlandse archiefwezen heeft gestaan, is 18 april
jl. plotseling overleden. Bij gelegenheid van zijn aftreden stelde Mr. B. van 't Hoff een
chronologische lijst samen van de vele publikaties, vaak op archiefonderzoek gebaseerd,
die toen op zijn naam stonden. Ook daarna is de heer Hardenberg onvermoeid werkzaam
gebleven. Zo verscheen vorig jaar nog een studie van zijn hand over het ontstaan van de
Staten van Holland benevens een geschiedenis van Rijswijk (vgl. hierna blz. 63 en 82j.
De redaktie acht het een voorrecht het hier volgende artikel van de heer Hardenberg op
verzoek van de M.A.O.C.
Gravin van Bylandtstichting geschreven, geheel in de vorm,
waarin de auteur het zich wenste, met de door hemzelf uitgekozen en ter beschikking
gestelde afbeeldingen in 'Holland' te kunnen opnemen.

De gemeente Piershil, weleer bekend als het 'Kleine Haagje' in de Hoeksche Waard
kon vorig jaar terugzien op haar vierhonderdvijftigjarig bestaan. Op 28 mei 1525 werd
Frederik van Renesse, heer van Oostmal, namelijk beleend met de ambachtsheerlijkheid van de uiterlanden, gorzen, slikken en aanwassen, genoemd de Ommeloop van
Groot en Klein Puttermoer, Piershil en het Monnikenland in het land van Putten.
Deze ingewikkelde naam diende om de verdronken landen aan te duiden tussen het
Spui, de Dromkreek, het nog bestaande water de Drom en de Widele tussen Piershil
en het reeds bedijkte naburige Goudswaard. De uitgifte van de ambachtsheerlijkheid,
waaraan de huidige gemeente Piershil haar ontstaan te danken heeft gehad, was inderdaad een keerpunt in dit door het geweld van de zee in een soort waddengebied veranderde deel van Putten'.
In 1392 stichtte Zweder van Gaesbeek, heer van Putten, te Bloemendaal in de omgeving van Utrecht het Karthuizerklooster Nieuwlicht en begiftigde dit ondermeer
met de uiterlanden geheten de Ommeloop van Groot en Klein Puttermoer en het
Monnikenland. Wegens geldgebrek verkochten de Karthuizermonniken in 1444 aan
Cornelis van Almonde, rentmeester van Putten, hun rechten op de Ommeloop van
Groot en Klein Puttermoer benevens Piershil en 'Drommehille', maar hertog Philips
van Bourgondië hechtte hieraan eerst in 1452 zijn goedkeuring. Evenals Dromhil was
Piershil een boven de gorzen uitstekende hoogte, waar herders met hun kudden schapen
bij hoog water hun toevlucht konden zoeken. Niet onmogelijk was Piershil destijds al
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bewoond en lag er reeds een hoeve met een zoetwaterput, maar zekerheid hieromtrent
is helaas niet aanwezig".
Na de annexatie van Putten aan Holland kregen de erfgenamen van CorneIis van
Almonde tegen het eind van de vijftiende eeuw moeilijkheden met Jan, eerste graaf van
Egmond, ridder van het Gulden Vlies en stadhouder van Holland. Als erfpachter van
de omliggende gorzen van Oude of Groot en Klein Puttermoer, waaraan na de dood
van zijn nazaat Lamoraal van Egmond, gehuwd met Sabina van Beieren, dochter van
Jan II graaf van Sponheim, de namen Oud en Nieuw Beijerland zouden worden gegeven, liet hij eveneens aanspraken gelden op het door Cornelis van Almonde verkregen gebied. Dit laatste leidde tot een proces voor het Hof van Holland, dat op 14
oktober 1499in het voordeel van de weduwe van Jacob van Almonde en haar kinderen
alsmede haar zwager Adriaan van Overstege, burgemeester van Dordrecht, werd beslist. Nadat de zoon van laatstgenoemde in 1504 een achtste deel van hun gemeenschappelijk bezit had verkocht aan het kapittel van de Hofkapel op het Binnenhof in
Den Haag, verkregen de deelgerechtigden twaalf jaar later van keizer Karel V octrooi
om het bewuste gebied te bedijken. Zij hadden hiertoe besloten ten einde te voorkomen,
dat het door hoog water en vloed 'bij lanckheyt van tijde' overstroomd zou blijven tot
grote schade en verlies, aangezien zij er nieuw korenland van wilden maken. Aldus
ontstond de polder Oud Piershil, waarvan de bedijking in 1525gereed kwam. Tot de
inpoldering van het overige gebied zou pas later worden besloten".
De ambachtsheer jonkheer Frederik van Renesse was niet de eerste de beste.
Gehuwd met Anna van Hamal, dochter van Wouter, heer van Elderen tussen Maastricht en Tongeren, waardoor hij de stamvader van de tak Elderen van het oude
Zeeuwse geslacht Van Renesse zou worden, werd hij geprezen om zijn fraaie gestalte,
zijn welsprekendheid en zijn kundigheden. Benoemd tot raad van keizer Karel V en
tot stadhouder van de lenen van Holland en Zeeland, zou hij zijn leven eindigen als
drossaard van Breda, waar hij in de Reigerstraat een van de aanzienlijkste huizen van
die stad liet bouwen. Na zijn overlijden op 19 mei 1538in de leeftijd van negenenzestig
j aar werd voor hem en zijn echtgenote, die hem twaalf jaar later in het graf zou volgen,
in de Grote Kerk te Breda een indrukwekkend grafmonument opgericht. Als ambachtsheer van Piershil werd hij opgevolgd door zijn zoon Johan van Renesse, ridder, heer
van Elderen, Oostmal en Masnuy en eveneens drost van stad en land van Breda.
Ook was hij stadhouder van de lenen aldaar en raad in de Nassause rekenkamer te
Breda. Als boekenliefhebber bezat hij een grote boekerij, die op 19 september 1561
te Antwerpen werd geveild. Hij was eerst getrouwd met Elisabeth, bastaarddochter
van de heer van Breda Hendrik van Nassau en Margaretha van Schoondonck, en vervolgens met Catharina, dochter van Dirk van Bronckhorst-Batenburg, heer van
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Anholt, en Anna van Wickede. Johan overleed in 1561 te Breda; zijn tweede echtgenote, die hem geen kinderen schonk, eerst in 1605. Aangezien zijn tweede zoon uit zijn
eerste huwelijk Willem van Renesse bij zijn dood nog minderjarig was, werd deze pas
vier jaar later met Piershil beleend-.
Willem van Renesse, heer van Elderen na de dood van zijn broer René, zette door zijn
huwelijk met Anna van Rubernpré aan zijn geslacht nieuwe luister bij. Anna was een
dochter van Karel van Rubempré, heer van Bièvres, Arquennes, Estrée en Aubigny,
en Anna, burggravin van Montenaken, vrouwe van Resves, Bourgelles en Warfusée.
Als grondeigenaar in Piershil, waar zijn grootvader in 1532 onenigheid had met het
Haagse kapittel over de verkaveling van de hun toebehorende landerijen, was Willem
vanzelfsprekend geïnteresseerd in de verdere bedijking van zijn gebied. In overleg met
Sabina van Beieren, de weduwe van de in 1568 te Brussel onthoofde graaf van Egmond,
werd zodoende overgegaan tot de bedijking van de gorzen, gelegen tussen de polder
Oud Piershil en de in 1557 bedijkte polder Oud Beijerland. Hieruit ontstonden in 1582
de Nieuw Piershilsche polder en de polder Nieuw Beijerland, die aanvankelijk waren
samengevoegd, omdat ze door dezelfde dijk waren omgeven, maar spoedig elk een
afzonderlijk polderbestuur kregen. Na het overlijden van Willem van Renesse werd
zijn weduwe Anna van Rubempré op 12 augustus 1600 de nieuwe ambachtsvrouwe.
Lang bleef ze dit niet, want op 25 mei 1604 behoorde ze niet meer tot de levenden",
Piershil vererfde nu op haar dochter Anna van Renesse, destijds nog niet gehuwd
met Thomas de Thiennes, heer van Heukelurn, zodat in haar plaats haar broer René
van Renesse, burggraaf van Montenaken, vrijheer van Resves en toekomstig graaf
van Warfusee krachtens keizerlijk diploma van 20 januari 1609, met de ambachtsheerlijkheid werd beleend. Tijdens haar bewind werd de polder Klein Piershil tegen
Oud Piershil aangedijkt. Op 22 april 1606 droeg haar rentmeester Dingman van der
Locht haar achtste deel van de nieuw bedijkte gorzen van Klein Piershil waarvan de
correcte meting na voltooiing van de dijkage zou plaatsvinden, aan Dirk Duyst van
Voorhout over. Anna van Renesse was de laatste van haar geslacht, die de heerlijkheid
in haar bezit had. Op 10maart 1611 officieel beleend met Piershil, stond zij de ambachtsheerlijkheid dezelfde dag af aan Johan Lodewijksz. van Driel, voor wie het bezit
ervan kennelijk niet meer dan een tijdelijke belegging betekende. Ruim vier maanden
later droeg de rentmeester van Arma's echtgenoot ook nog een hoeve met 99 gemeten
en 200 roeden land te Piershil aan Van Drielover. Reeds op 20 maart 1615 verleende
laatstgenoemde echter voor schepenen van Piershil volmacht aan Vincent Annocqué,
secretaris aldaar, tot overdracht van de heerlijkheid aan Johan van Hesse, de door
wijlen Jacques Manrique, heer van Maasdam, aangewezen persoon, te wiens behoeve
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Manrique de heerlijkheid op 24 januari 1615 van Van Driel had gekocht. Aangezien
de met Piershil begiftigde Johan van Hesse nog minderjarig was, legde zijn oom en
bloedvoogd Mr. Bartholomeus van Panhuys, advocaat voor het Hof van Holland,
op 25 maart 1615 in handen van Mr. Johan van OldenbarneveJt, stadhouder van de
Hollandse lenen, de vereiste leeneed af".
Volgens de daarvan opgemaakte leenakte waren aan de ambachtsheerlijkheid van
Piershil de middelbare en de lage jurisdictie verbonden; voorts de visserij en de vogelvangst binnen- en buitendijks, het windrecht, de veren op Simonshaven en Goudswaard alias de Korendijk, de benoeming van schout, schepenen en alle lagere ambtenaren zoals de gerechtsbode, kerkmeesters, schoolmeester en de marktschipper, een
derde van de boeten, verschuldigd aan de door de ruwaard of baljuw van Putten uitgeoefende hoge heerlijkheid en tenslotte de helft van het schot en de bede, die de
Staten van Holland in Piershil konden heffen, nadat de gorzen vijftien jaar lang waren
bedijkt. Hoewel er vanaf het ontstaan van de heerlijkheid al schout en schepenen
moeten zijn geweest, gaat hetgeen van het door hen gevormde archief tot ons is gekomen niet verder terug dan het jaar 1561. Blijkens een in 1543 opgestelde taxatie
stonden er toen nog maar 22 huizen. In 1734 was dit aantal gestegen tot 81 en een
korenmolen, waarvan de aanwezigheid niet voor 1615 schriftelijke sporen heeft nagelaten. De ambachtsheren beschikten er over een huis, dat werd aangeduid als het Hof
van Piershil. Dit hof met zijn sierlijke tuinen, vijvers en wandelwegen zou het dorp in
de zeventiende eeuw een groot aanzien verschaffen, omdat de familie van Hesse er
resideerde en dikwijls gasten ontving, waardoor Piershil de bijnaam 'het Kleine
Haagje' schijnt te hebben gekregen?
De in 1615nog minderjarige ambachtsheer Johan van Hesse was een kleinzoon van
een uit het Rijnland afkomstige naamgenoot, die zich na zijn huwelijk met de Dordtse
Margaretha van Nispen te Middelburg had gevestigd, waar hij in 1572 overleed,
waarna zijn weduwe met de uit Ieperen gevluchte koopman Henri Thibaut hertrouwde.
Zijn vader, de zoon van Margaretha, eveneens Jan geheten, was insgelijks jong gestorven en zijn uit Antwerpen afkomstige moeder Barbara van Panhuys niet lang
daarna opnieuw in het huwelijk getreden met Mr. Caspar van Vosbergen, raadsheer
in de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Opgevoed in Den Haag, dong Johan van
Hesse in 1626naar de hand van Clara van Cats, dochter van Abel van Cats, heer van
Bruelis en baljuw van Veere, en zag zich het volgende jaar benoemd tot meesterknaap
van Holland en Westfriesland, waardoor hij te maken kreeg met het beheer van de
duinen en het toezicht op de jacht. Het geluk lachte de jonge ambachtsheer van alle
kanten toe. In 1622 had hij van koning Jacobus I van Engeland erkenning van zijn
oude Gulikse adeldom en de titel van ridder gekregen en vijf jaar later vinden we hem
als bewoner van het in 1629 door hem overgenomen huis van de erfgenamen van
Jhr. Hendrick de Vos in het Lange Voorhout op de hoek van de Vos in Tuinstraat.
Bovendien als bezitter van een fortuin, dat hem in staat stelde zich ruim te bewegen.
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Jong weduwnaar geworden, sloot hij in 1636 een nieuwe echtverbintenis met Anna van
Berchem, zuster van het lid van de Zeeuwse ridderschap Johan van Berchem. Inmiddels
had hij ook de heerlijkheid Wena bij Rotterdan aangekocht, terwijl hij zich in november 1634 in zijn aanstelling tot ritmeester bij het Staatse leger mocht verheugen.
Helaas zou hij reeds in 1637 'in den fleur zijnes levens' overlijden",
Uit zijn huwelijk met Clara van Cats waren zes kinderen geboren: twee zoons Johan
Adolf en Abel en vier dochters. Volgens testamentaire beschikking volgde zijn oudste
nog minderjarige zoon hem op 3 november 1638 in Piershil als ambachtsheer op. Daar
was sinds 1630 tot schout en secretaris aangesteld een met Jacques Manrique, de koper
van de heerlijkheid, verwante Johan Manrique. Deze zou zich bijzonder verdienstelijk
maken door de kerk te Piershil tot grote voldoening van de kerkgangers en niet het
minst van Ds Vervoren in 1642 een nieuwe kerkklok te schenken, waarop het volgende
opschrift was aangebracht:
Piershil wouw kloekgeslach,
't Was noodigh wel Vervoren.
Manrique groot - mij 'n eer Vergunde mij haar tooren.
Cornelis Ouderogge fecit
D.I.O. Rotterdam 1642.
Hoewel er reeds in de eerste helft van de zestiende eeuw een aan een onbekende
heilige gewijde kerk bestond, zou die kerk eerst met de komst van de Hervormde
ambachtsheren aan de Hervormde Gemeente overgaan, die voordien met Goudswaard
gecombineerd was en ook enige tijd met Nieuw Beijerland. Al in 1582 en 1584 had
Cornelis Ambrosius, schoolmeester te Piershil, vergeefse pogingen aangewend om tot
predikant te worden aangesteld, doch pas in 1620 zou Piershil een eigen voorganger
krijgen in de persoon van Ds. Reinerus Vervoren. Tijdens diens pastoraat werd de
kerk vergroot en in 1648 door de schout Manrique ook nog verrijkt met twee zilveren
avondmaalsbekers".
Jhr. Johan Adolf van Hesse van Piershil schijnt zich meer om het Haagse societyleven dan om zijn heerlijkheid te hebben bekommerd. Op 4 mei 1651 kwam hij met zijn
vrienden Jhr. Henriek Torck en Jhr. Arend van Dorp overeen, dat de eerste van hen,
die ging trouwen, aan de twee anderen een paard ter waarde van driehonderd gulden
zou moeten geven met of zonder zadel of bij gebreke van een paard hetzelfde bedrag in

8 M. BALEN,Beschryvinge van de stad Dordrecht II (Dordrecht, 1677), 1160; F. CALAND,
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(G.A.G.)
recht.archief no. 37J, f. 40vs-41vs; H. E. VANGELDER,'Haagsche cohieren' I (Jaarboek
'Die Haghe', 1913), 40.
9 A.R.A. leen kamer Holland no. 148, caput Arkel, f. 19vs-22; recht.archief Piershil nos. 3,
f. 76; 4, 5 mei 1654; J. C. STEENKAMP,
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en Nieuw Beijerland en Piershil benevens wetenswaardigheden betreffende de kerken enz.
(De WapenherautXX, 1916),280-282; H. DEJAGER,'De eerste predikanten der Hervormde
gemeente te Korendijk (Goudswaard), Piershil en Hekelingen, (De Navorscher XXXVII,
1887),284-285; A. W. REGT, Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Hoeksehen
Waard (Zwijndrecht, 1849),306.
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geld. Aangezien Johan Adolfvan Hesse al begin 1653 overleed en Torck en Van Dorp
vrijgezel bleven, kwam van hun overeenkomst niet veel terecht. Wel had de overledene
voor zijn dood zelf een paard gekocht, dat zijn erfgenamen voor hem mochten betalen. Opvolger in de ambachtsheerlijkheid Piershil was zijn jongere broer Jhr. Abel
van Hesse, die daarmee op 11 juni 1653 werd beleend. Abel had niet kunnen voorzien,
dat hij reeds als jongeman heer van Piershil zou worden. Daarom was hij in 1649 te
Utrecht voor dominee gaan studeren en in 1652 als proponent in de Gelderse gemeente
Vuren en Dalem beroepen. Op zijn verzoek werd hij twee jaar later van zijn ambt ontheven, nadat hij op 2 februari 1653 te Gorinchem in het huwelijk was getreden met
Johanna Cabeljau, dochter van Anna van der Meer van Berendrecht, die zich als
weduwe van de luitenant Gilles Cabeljau aldaar had gevestigd. Het jaar daarop liet hij
door GeeriofVervoren, de opvolger van Manrique als schout en secretaris van Piershil,
vijf morgen land in de nieuw bedijkte Eendrachtspolder tussen Goudswaard en Oud
Piershil aan een andere eigenaar overdragen":
Met het klimmen der jaren schijnt de verhouding tussen de kinderen van Johan van
Hesse en hun vroeg weduwe geworden stiefmoeder er niet beter op te zijn geworden.
In 1650 was Anna van Berchem op verzoek van haar boezemvriendin Maria de Pottere,
echtgenote van de Engelse kapitein John Conyers, naar Noordgouwe bij Zierikzee
gegaan om haar vriendin van advies te dienen bij het opmaken van haar testament.
Mevrouw Conyers had haar toen verteld, dat zij behalve verwanten in het land van Kleef
nog een neef De Pottere in Haarlem had, met wie ze niets te maken wilde hebben, en
dat ze er niet aan dacht hem iets na te laten. Haar bezoekster scheen dit in haar oor
te hebben geknoopt, want toen zij in 1662 haar einde voelde naderen, benoemde zij
haar nicht Anna Manmaker van Hofwegen tot haar universele erfgename en scheepte
zij haar stiefdochters Catharina en Margaretha van Hesse met haar porselein af,
terwijl de overige kinderen helemaal niets kregen. Het getuigde niet bepaald van dankbaarheid, omdat hun jong overleden zuster Barbara van Hesse aan haar stiefmoeder
een jaargeld van 300 gulden had vermaakt. Ook hadden de gezamenlijke kinderen haar
in 1655 gemachtigd tot ontvangst van de rente van een losrentebrief van 24.000 gulden,
door prins Philips Willem van Oranje gevestigd op de heerlijkheden IJsselstein en
Steenbergen ten behoeve van hun grootvader Johan van Hesse en haar uit de boedel
van hun vader laten meedelen in de daarin aanwezige aandelen in de Kamer Zeeland
van de Oost-Indische Compagnie".
Ook onderling waren de broers en zusters niet bijster op elkander gesteld. Charlotte
van Hesse was in 1655 getrouwd met Sir Thomas Killigrew, kapitein van een compagnie
voetknechten in Staatse dienst, haar zuster Catharina drie jaar later met de luitenantkolonel Sir John Sayer en haar jongste zuster Margaretha in 1659 met Thomas Baron
Colepeper of Thoresway. Naar Engeland verhuisd, waar haar echtgenoot gouverneur

10 G.A.G. notariële archieven nos. 263, f. 181; 140, f. 300-300vs;714, f. 298-298vs;A.R.A.
leenkamer Holland no. 152, caput Arkel, f. 7vs-8; Album studiosorum Academiae RhenoTrajectinae (Utrecht, 1886), 21; M. W. L. VANALPHEN,
Nieuw kerkelijk handboek 1903,
bijlage U, 160; Gemeentearchief Gorinchem, D.T.B. no. 9, f. 319; De Nederlandsche
Leeuw LXXIX (1962),418.
I I Taxandria IV (1897), 298-299;G.A.G. notariële archieven nos. 105, f. 307-308vs;125, f.
21-22; 118, f. 195-196vs;108, f. 52-53vs.
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van het eiland Wight was geworden, herriep Margaretha een eerder gemaakt testament,
omdat zij niet wenste, dat aan haar broer Abel en haar zuster Charlotte van Hesse
of hun descendenten legaten zouden worden uitgekeerd. Eerst nadat Abel van Hesse
1125 pond aandelen in de Oost-Indische Compagnie op het echtpaar Colepeper had
laten overboeken, kwam zij tot andere gedachten en kon er voor Abel en Charlotte
een legaat van 100 Carolusgulden uit de bus komen. Eerstgenoemde had intussen een
nieuw beroep aanvaard als predikant te Kapelle op Zuid-Beveland, maar ook dit
beroep schijnt hem geen bevrediging te hebben geschonken, zodat hij hieraan in 1667
een eind maakte en nog rechten ging studeren. Vervolgens begon hij een advocatenpraktijk in Den Haag, die blijkbaar niet erg floreerde, zodat hij kort voor zijn dood
genoodzaakt was 2000 gulden te lenen op land, dat hij in de Eendrachtspolder bezat.
De aflossing van deze schuld zou eerst lang na zijn dood plaatsvinden".
Dat dit niet de enige schuld was, waaronder zijn weduwe gebukt ging, blijkt uit een
akte van 3 mei 1678, waarbij zijn oudste zoon Jhr. Johan Adolf van Hesse, de nieuwe
heer van Piershil, samen met zijn moeder verklaarde aan de armen van Piershil een
bedrag van 1947 gulden schuldig te zijn wegens twee rentebrieven, die zijn grootvader
en grootmoeder aan de armen hadden vermaakt. Met zeven kinderen achtergebleven,
had Johanna Cabe1jau het niet gemakkelijk om het hoofd boven water te houden.
Zodoende was ze genoodzaakt haar landerijen in Stavenisse te verkopen en de
Raaphorster tienden onder Monster voor 10.000 gulden aan de Prins van Oranje over
te doen. Tot overmaat van ramp liep de Eendrachtspolder bij een stormvloed in 1682
onder water tot grote schade van de ingelanden, waardoor zij zich in nieuwe schulden
moest steken. Het noodlot scheen haar te achtervolgen, want reeds in oktober 1680
overleed te Veere haar oudste zoon Johan Adolf, waarop de heerlijkheid Piershil
op zijn jongere broer GiIIes van Hesse vererfde. Wegens verzuim geschiedde het verhef
in 1684 met speciale machtiging. Aangezien Gilles als vaandrig bij een Schots regiment
diende, had hij weinig gelegenheid zich met het beheer van de heerlijkheid in te laten
en liet hij het aan zijn moeder over dit met de rentmeester tevens schout van Piershil
François Quispel te regelen-".
In 1690 logeerde zijn jongste zuster Constantia Wilhelmina van Hesse bij haar tante
Mylady Colepeper in Londen en maakte daar kennis met Constantijn Huygens Jr.,
die haar niet lelijk vond, zodat zij het waagde het voor haar broer op te nemen om
hem een compagnie te bezorgen. Lord Fairfax, de schoonzoon van haar tante, zou
daartoe een request aan de koning-stadhouder prins Willem III moeten aanbieden.
Het volgende jaar kwam Johanna Cabeljau zelf bij de tijdelijk in Holland vertoevende
secretaris van de prins over haar financiële toestand klagen in gezelschap van haar
oudste dochter Anna, die een tijdlang de zorg voor het huishouden van de gewezen
12 G.A.G. notariële archieven nos. 108, f. 254-254vs; lIl, f. 108-109; 275, f. 618-618vs; 714, f.
274-277; V. GIBBS en H. A. DOUBLEDAY, The complete Peerage of Great Britain and the
United Kingdom III (London,
1913), 364-365; M. W. L. VAN ALPHEN, Nieuw kerkelijk
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burgemeester van Amsterdam en gezant in Engeland Coenraad van Beuningen had
waargenomen. Volgens Huygens zaten de beide dames slecht in de kleren. Mevrouw
van Hesse vroeg hem zijn steun voor haar inmiddels tot luitenant bevorderde zoon
Gilles, waarvan in 1693 zijn aanstelling tot kapitein het gevolg was. Op 10 september
1694 trouwde hij te Axel met Cornelia de Crauwelaer, dochter van de commies
Paulus de Crauwelaer en Anna de Huybert, een huwelijk, dat hem in betere doen
bracht. Desondanks zag zijn moeder zich toch verplicht om zes jaar later met instemming van al haar kinderen een boerderij met ruim 93 gemeten land voor 17.512gulden
en 10 stuivers aan het Burgerweeshuis te 's-Gravenhage te verkopen. Na haar dood
verkochten haar vier overgebleven kinderen Gilles, Barbera, inmiddels gehuwd met
Willem Jan le Chastelain, stamvader van het Alkmaarse burgemeestersgeslacht van
die naam, Gaspar, evenals zijn broer officier en toekomstig luitenant-kolonel, en de
ongetrouwd gebleven Constantia Wilhelmina ook nog land in het Noordpoldertje
van Piershil, in 1663 ontstaan door het bedijken van de overgebleven gorzen tussen
Klein Piershil en Goudswaard'".
Nadat Gilles en zijn twee zusters benevens Louise Hesselt van Dinter, de weduwe
van zijn broer Gaspar, in 1712 hun tienden in Oud, Nieuw en Klein Piershil aan de
regenten van het Burgerweeshuis hadden overgedaan, schijnt Gilles voor de inwoners
van Piershil toch iets te hebben willen doen, zoals men van een ambachtsheer kon verwachten. Thans commandeur van Veere en onderhavige forten, liet hij de door brand
verwoeste korenmolen in 1714 door een nieuwe stenen windkorenmolen vervangen en
daarop de wapens van hem en zijn echtgenote aanbrengen. Zelf voerde hij een gevierendeeld wapen: I en IV zilver en II en III zwart; hartschild in zwart een gouden
boom. De uit Vlaanderen afkomstige familie de Crauwelaer voerde oorspronkelijk in
rood een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie gouden adelaarspoten. Op de molen
schijnt de dwarsbalk echter door een lelie te zijn vervangen, terwijl de oorspronkelijke
kleuren bij het overschilderen van de in de muur van de huidige molen overgebrachte
wapensteen verloren zijn gegaan. Helaas blijken de bouwkosten van de molen een gat
in zijn financiën te hebben geslagen, zodat Gilles genoodzaakt was in 1719 van een
dokter in Dordrecht 3000 gulden te lenen, waarvoor de molen, twee dijken met hun
geboomte en een blok tienden in Nieuw Piershil als onderpand moesten dienen":
Ondanks deze lening was Gilles niet in staat het hoofd boven water te houden.
Door het gerecht van Middelburg veroordeeld aan Samuel Baute een aanzienlijk
bedrag te betalen, zag hij geen andere uitweg meer dan al zijn bezittingen in Piershil
te Rotterdam in publieke veiling te brengen. Aldus kwam de ambachtsheerlijkbeid in
het najaar van 1721 in handen van Mr. Hendrik Pelt, oud-schepen van Rotterdam en
bewindhebber van de West-Indische Compagnie aldaar. Behalve de ambachtsheerlijkheid omvatte de koop het aan de zuidzijde van het dorp gelegen Hof of buitenverblijf
van de ambachtsheren met bijbehorende tuinen, vijvers en uitgebreide landerijen, twee
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B. F. W. VON BRUCKEN FOCK en P. D. DE Vos, Genealogie der uitgestorvene familie De
Huybert (Middelburg, 19(>5),13.
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stukken dijk, een blok koren-, vlas- en lanunertienden, de nieuwe korenmolen en het
op de huizen binnen het dorp Piershil rustende schaftgeld. De overdracht van de niet
leenroerige goederen geschiedde voor het gerecht van Piershil door Mr. François van
der Hoeven als gemachtigde van Anton Nollens, heer van Bruinisse en Botland, op
zijn beurt gemachtigd door Gilles van Hesse om van de opbrengst van het geheel af te
houden hetgeen hij en Cornelia de Crauwelaer aan Nollens als erfgenaam van Samuel
Baute schuldig waren en daaruit tevens een aantal kleinere schulden te betalen. Het
was een droevig einde voor een geslacht, dat een eeuw lang heer van Piershil was geweest".
Bij de nieuwe ambachtsheer en zijn opvolgers zou van een herhaling geen sprake
zijn. Mr. Hendrik Pelt was een welgestelde regent, die in 1731 burgemeester van
Rotterdam zou worden en twee jaar later naar de Staten-Generaal van de Republiek
werd afgevaardigd. In 1737 tot commissaris van de Wisselbank en tot vredemaker
benoemd, kwam hij reeds het volgendejaar te overlijden, na tweemaal te zijn getrouwd.
Daar hij kinderloos was gebleven, vererfde de ambachtsheerlijkheid Piershil op de
vierentwintigjarige neef van zijn tweede vrouw Mr. Hendrik Gevers, secretaris van
16 A.R.A. leen kamer Holland no. 169, caput Arkel, f. 46-48vs; recht.archief Piershil no. 6,
f. 213vs-215vs.
58

Jhr. mr. Daniel Pompejus Johannes van der Staal, heer van Piershil.
Miniatuur door Siccardi, 1802. Collectie Stichting M. gravin van
Bylandt. Foto: Iconographisch Bureau.

Rotterdam. Op 4 oktober 1739 werd Gevers beleend met Piershil, dat nog nauwelijks
was bekomen van een vreselijke brand, die er had gewoed. Ter opbeuring van de getroffen bevolking schonk hij met zijn echtgenote Catharina Noorthey in 1744 en 1747
aan de kerk een zilveren avondmaalsschotel en twee dito avondmaalsbekers en voegde
er in 1753 een kleine kerkklok aan toe. De fraaie ambachtsherenbank in de kerk is
ook van dit echtpaar afkomstig. Omstreeks deze tijd vinden we melding gemaakt van
het bestaan van een leerlooierij in het dorp en de aanwezigheid van een stukje land in
de Eendrachtspolder, nagelaten door Jkvr. Constantia Wilhelmina van Hesse. Evenals
haar verwanten Le Chastelain was Constantia in Alkmaar gaan wonen en daar op
2 november 1747 in de Grote Kerk met haar zestien kwartieren begraven",
Mr. Hendrik Gevers bracht het tot burgemeester van Rotterdam, maar bleef kinderloos, zodat Piershil in 1761 vererfde op zijn tante Hillegonda Gevers, weduwe van
de koopman in kruidenierswaren en schepen van Schieland Pieter Meerman. In verband met de collaterale successie moest door schepenen van Piershil een taxatie van
17 E. A. ENGELBRECHT,
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zijn nagelaten goederen plaatsvinden. Hieraan ontlenen we de wetenschap, dat de
ambachtsheerlijkheid 9600 gulden waard werd geacht. Voor het herenhuis, waaraan
een nieuw 'kookhuis' was aangebracht, het koetshuis en de stal met de tuinen, boomgaarden, lanen en vijvers werd een bedrag van 3000 gulden aangenomen. Voor een
hoeveelheid land 4000 gulden; voor de dijk van Oud Piershil 1300 gulden; voor een
ander stuk dijk 900 gulden; voor het blok tienden in Nieuw Piershil 550 gulden, terwijl
de korenmolen op 1200 gulden, de schaftgelden en een stuk boomgaard op 950 gulden
en tenslotte een huis in het dorp benevens drie nieuwe woningen op 1250 gulden werden
geschat. Het totale bedrag van 22.750 gulden was ongetwijfeld hoger dan hetgeen de
heerlijkheid in 1721 had opgebracht",
Door het tussentijds overlijden van Hillegonda Gevers was het niet zij, maar haar
zoon MI. Pieter Meerman, raadsheer in het Hof van Holland, op wie Piershil op 10
maart 1762 overging. Aangezien ook hij nog voor het jaar ten einde was zou sterven,
werd zijn minderjarige dochter Hillegonda PetronelIa Meerman op 4 oktober 1762 zijn
opvolgster in het leen, dat zij drie dagen later aan haar moeder Jacoba Catharina van
Schoonhoven afstond. Laatstgenoemde was een fervente aanhangster van het Oranjehuis, zodat zij ter ere van de meerderjarigheid van de erfstadhouder prins Willem V
op 8 maart 1766 voor het Hof van Piershil vlaggen liet plaatsen en het huis met kaarsen
illumineerde. Haar oranjegezindheid zou de in 1782 tot schout en secretaris van Piershil aangestelde Rotterdammer Adriaan Molewater duur te staan komen. Wegens zijn
Patriotse sympathieën werd hij na de burgeroorlog van 1787 van zijn post ontheven.
Ook werden enkele schepenen en kerkmeesters, die als Patriotten bekend stonden, door
andere inwoners van Piershil vervangen":
Aangezien Molewater na zijn afzetting in Piershil bleef wonen, omdat hij er werk
had gevonden als rentmeester van andere grootgrondbezitters, keerde de rust in het
dorp niet terug. In 1793 was dit voor een van de schepenen aanleiding om op grond
van de partijschappen onder de burgerij aan de met Hillegonda Meerman gehuwde
ambachtsheer MI. Claudius van der Staal zijn ontslag aan te bieden. Na het uitbreken
van de Bataafse omwenteling was de afschaffing van de heerlijke rechten een van de
eerste zaken, waartoe de nieuwe gewestelijke regering besloot. Het is dan ook niet te
verwonderen, dat Adriaan Molewater in 1795 door de burgerij van Piershil in zijn
ambt werd hersteld en dat we de schoolmeester Aart van der Burght onder de nieuw
benoemde schepenen aantreffen. Molewater kreeg in 1805 een betere betrekking in
Rotterdam aangeboden en werd opgevolgd door Mattheus Marinus Schepman, die
lange jaren als rentmeester van de heerlijkheid zou aanblijven, nadat op de terugkeer
van het Oranjehuis in 1813 ook het herstel van de ambachtsheerlijkheid was gevolgd".
Op 20 juni 1799 was MI. Claudius van der Staal, oud-burgemeester van Rotterdam
en tot aan de omwenteling lid van de vroedschap, overleden aan de gevolgen van een
beroerte. Tijdens de laatste levensjaren van zijn schoonmoeder was hij samen met haar
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als ambachtsheer opgetreden. Na haar dood werd zijn echtgenote Hillegonda Meerman
nog op 30 maart 1794 met Piershil beleend. HiIlegonda overleefde haar man slechts
enkele jaren, waarna de heerlijkheid overging op haar oudste zoon Abraham Willem
van der Staal, die blijkens brieven van Adriaan Molewater aan hem in 1803 zijn goedkeuring verleende aan het door de magistraat en de kerkeraad uitgebrachte beroep
voor een nieuwe predikant. Naderhand schijnt Piershil aan diens jongere broer Mr.
Daniël Pompejus Johannes van der Staal te zijn gekomen. Sinds 1802 gehuwd met een
zuster van Mr. Jan Carel Graaf van Bylandt, zou hij door Koning Willem I zelf in de
adelstand worden verheven. Als gewezen maire van Lisse, lid van de Hollandse
ridderschap en hoogheemraad van Rijnland bracht hij de meeste tijd door op zijn
buitengoed Wassergeest onder Lisse. Het oude Hof van PiershilIiet hij in 1831 slopen
en het vrijgekomen terrein in bouwland veranderen'",
Bij de grondwetsherziening van 1848 werden de heerlijke rechten betreffende de
voordracht of aanstelling van personen tot openbare betrekkingen afgeschaft en de
opheffing van de overige heerlijke rechten in het vooruitzicht gesteld. Zodoende
hadden Daniël en na hem zijn zoon Jhr. Guillaume Charles van der Staal van Piershil
niets meer met de benoeming van het plaatselijk bestuur en het gemeentepersoneel te
maken. Door de afschaffing van de schepenrechtspraak in de Franse tijd was van de
oorspronkelijke ambachtsheerlijkheid trouwens weinig over gebleven. Het grondbezit
bleef derhalve het belangrijkste element, dat aan vroegere tijden herinnerde. Na het
vrijwel gelijktijdig overlijden van Guillaume Charles en zijn echtgenote, een geboren
Baronesse van Dedem, kwamen de inkomsten hieruit, deels bestaande uit de schaftgelden en deels uit pachten, aan hun oudste dochter freule Sophie Alexandrine van
der Staal van Piershil ten goede. Ten gevolge van haar huwelijk met de bekende
Hagenaar Mr. Carel Graaf van Bylandt zou hetgeen zij nog in Piershil bezat tenslotte
in 1902 op hun dochter Marie Alexandrine Otheline Caroline Gravin van Bylandt
vererven=.
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