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Een historische akte uit 1063
Dr. J.W. Kuijlman

van het riviertje Lauwers in het hoge noorden tot aan 

de zeearm Zwin op de grens van België en Nederland. 

Als leenman kreeg hij van keizer Otto III in 962 slechts 

een klein gebied rond Utrecht in leen. In de daarop vol-

gende eeuw volgden aanzienlijke uitbreidingen van dit 

leengoed met Drenthe, Utrecht, de Veluwe, Overijssel, 

Zuid-Holland, Tieler- en Bommelerwaard. Het absolute 

hoogtepunt van de bisschoppelijke macht was tijdens 

het bewind van de eerdergenoemde bisschop Willem I. 

Deze was een trouw aanhanger van de Duitse keizer.

Ontwikkeling van het graafschap Holland2

In verband met de moord op de Noormannen-graaf 

Godfried in de buurt van Lobith (885) werd van een 

zekere Gerolf gewag gemaakt. Deze wordt beschouwd 

als de stamvader van de latere graven van Holland. Zijn 

zoon Dirk I (Theodorik of Diederick) was graaf van 

Kennemerland, Rijnland en delen van West-Friesland. 

De goederen in West-Friesland waren volgens een oor-

konde uit 922 geschonken door de West-Frankische 

koning Karel de Eenvoudige. Deze Dirk I stichtte – met 

het gebeente van de zendeling Adelbert – de abdij van 

Egmond.

De Hollandse graven probeerden hun machtsgebied 

verder uit te breiden. Zo kreeg Dirk II in 985 van de 

toenmalige keizer Otto II lenen in Kennemerland, 

Maasland en Texel. Dirk III bouwde op zijn beurt een 

versterking bij Vlaardingen en hief daar tol op de 

scheepvaart. De kooplieden in Tiel en de bisschop 

van Utrecht klaagden hierover bij de keizer, doch 

de keizerlijke troepen werden door Dirk III in 1018 

verslagen. De graven van Holland lieten zich dan ook 

niet al te veel aan de Duitse keizer gelegen liggen. Ten 

slotte breidde Dirk IV het graafschap Holland uit tot 

aan het Brabantse Heusden. In 1049 streed hij tegen 

de bisschoppen van Metz, Luik en Utrecht, waarbij hij 

werd verslagen en sneuvelde. Zijn broer Floris I volgde 

hem op, maar die werd in 1061 op verraderlijke wijze 

vermoord. Daarna viel bijna geheel Holland in handen 

van de bisschop van Utrecht. Pas onder het bewind van 

Floris II (regeerperiode 1091-1121) ontstond er op-

nieuw een graafschap Holland.

De akte

Camillus Wampach citeert op blz. 308 e.v. van zijn 

voormelde boek uit 1955 akte nr. 192, gedateerd: Keu-

len, 28 december 1063. Kort samengevat erkent bis-

schop Willem I van Utrecht in deze akte dat abt Regin-

bertus van Echternach recht heeft op de helft van de 

2  Idem, blz. 89 e.v.

Inleiding

Dat de naam Woggungen (Wognum) voorkomt in 

een akte uit 1063 is bij velen bekend. 950 jaar gele-

den werd in deze akte geschreven over de kerk van 

dit dorp! Dat betekent dat hier ruim voor die tijd 

al bewoning was: die eerste Wognumers bouwden 

een aan de heilige Hiëronymus gewijde kapel op de 

plaats van de protestantse kerk aan de Raadhuis-

straat. Archeologisch onderzoek tijdens de restau-

ratie van die kerk in 1974 bracht aan het licht dat 

onder het gebouw overblijfselen aanwezig zijn van 

vrijwel zeker de oude Hiëronymuskapel. 

In de akte uit 1063 worden meer namen genoemd 

van dorpen in het huidige Noord- en Zuid-Holland. 

Zij bestonden dus alle reeds in de 11e eeuw. 

De heer J.W. Kuilman uit Zandvoort heeft de akte 

bestudeerd en daarover onderstaand artikel ge-

schreven.

Een akte in het Latijn

Reeds geruime tijd is bekend dat de Luxemburgse his-

toricus Camillus Wampach in zijn boek Urkunden- und 

Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territo-

riën uit 1955 melding maakt van een akte uit 1063. Het 

betreft een overeenkomst tussen Willem I, bisschop 

van Utrecht (1054-1076), en Reginbertus, abt van het 

klooster in Echternach (1051-1081). De akte is in het 

Latijn gesteld. 

Ontwikkeling van het bisdom Utrecht1

In de geschiedenisboeken staat dat Ierse en Angelsaksi-

sche zendelingen in de zevende eeuw begonnen met de 

bekering van de Friezen. In 690 voer de monnik Wil-

librord vanuit Ierland naar onze streken. Vijf jaar later 

werd hij in Rome tot aartsbisschop van Utrecht gewijd 

waar hij een kerk ter ere van Sint Maarten oprichtte. 

Omstreeks 700 stichtte hij bovendien een klooster in 

het Luxemburgse Echternach – bekend van de jaarlijkse 

springprocessie – waar hij ten slotte in 739 stierf en 

werd begraven. Na diens dood werd het klooster in 

Echternach aan deze heilige Willibrord gewijd.

In de tiende eeuw probeerden de Duitse keizers de 

macht van de grote leenmannen te beperken door ook 

aan bisschoppen lenen uit te geven, die vervolgens niet 

erfelijk waren omdat de geestelijkheid nu eenmaal niet 

mocht trouwen.

De eerste bisschop van Utrecht met grafelijke macht 

was Ansfried. Kerkelijk bestuurde hij half Nederland, 

1 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden door Klaas Jansma 
en Meindert Schroor, blz. 45 en 86 e.v. (Lisse, 2002).
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door Karel (Martel) en andere schenkers overgedragen 

moederparochies en zogeheten dochterkerken of 

kapellen, die graaf Dirk III van Holland plus zijn zonen 

Dirk IV en Floris I tot dan onrechtmatig in bezit had-

den genomen.

De oorkonde is naar alle waarschijnlijkheid in twee-

voud opgesteld. Eén origineel was bestemd voor de 

bisschop in Utrecht en de andere – identieke – akte 

was in het bezit van de abt in Echternach. Deze twee 

oorspronkelijke akten (A) zijn helaas verloren gegaan. 

Wel zijn er diverse afschriften bewaard gebleven. 

De akte uit Echternach in het Latijn. Met dank aan: Historische vereniging Beverwijk-Heemskerk.
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Wampach heeft de navolgende versies van de oorkon-

de met elkaar vergeleken.

• (A1) Afschrift van het Echternachse origineel in de 

Bibliothèque National te Parijs. Dit afschrift zou 

nog uit de elfde eeuw stammen.

• (A2) Afschrift van het Utrechts origineel in het 

Liber Donatium (boek der schenkingen) uit de 

twaalfde eeuw. 

• (A3) Afschrift van afschrift (A2) dat aan het eind 

veertiende-eeuwse Liber Catenatus (geketend 

boek) is ontleend en dat zich in het Utrechts Ar-

chief bevindt. 

• (B) Liber Aureus Epternacensis ofwel het gouden 

boek van Echternach.

• (C) Codex Neyen, een manuscript van dr. Auguste 

Neyen dat berust in de Nationale Bibliotheek van 

Luxemburg.

Overigens ontbreekt in boek (B) in vergelijking met 

de afschriften (A1) en (A2) de kerk van Hemetonkyri-

cha (Heemskerk) en de afsluitende paragraaf met de 

ondertekening (zegels), getuigen, datum en erkenning 

door de kanselier.

In tegenstelling tot de bronnen (A1) en (B) is aan het 

begin van afschrift (A2) nog een toevoeging opgenomen 

waarvan het bijzonder twijfelachtig is of die ook in de 

originele oorkonde voorkwam.

“Overeenkomst van Bisschop Willem en Abt Reginber-

tus van Echternach over de kerken in Holland.

In de heilige en ondeelbare naam van de Drie-eenheid 

[is] deze oorkonde, gezegeld en in de synode bevestigd, 

van kracht geworden door de bisschoppelijke verorde-

ning. Als iemand [de rechten] van de heilige Willibror-

dus zou willen aantasten, dan is het aan de bisschop 

van Utrecht deze verordening te handhaven. Hij kan 

[deze] met wapenen verdedigen of op welke wijze dan 

ook in stand houden tot gemeenschappelijk gebruik 

van de heilige Martinus en de heilige Willibrordus.”

Dan volgt hierna de integrale tekst van de akte zoals 

vermeld in (C) met annotaties waar verschillen met 

(A1) en (A2) werden geconstateerd3.

“Bekend gemaakt zij aan allen die Christus getrouw zijn, 

zowel tegenwoordig als in de toekomst, dat ik, Wilhelmus, 

zij het ook onwaardig, benoemd tot bisschop van de 

heilige Utrechtse kerk door de handen van mijn advo-

3  Zie ook Groot Charterboek der Graaven van Holland en 
Zeeland en Heren van Vriesland, blz. 64-65 (Leiden 1734) 
door Frans Jansz. van Mieris, en Oorkondenboek van Holland 
en Zeeland, blz. 40 (‘s-Gravenhage 1937, tweede druk) door 
L.Ph.C. van den Bergh en J. de Fremery. Beide werken zijn 
aanwezig in de bibliotheek van het Noord-Hollands Archief.

caat Gerolfus aan Reginbertus, de eerwaarde abt van de 

heilige kerk in Echternach en zijn advocaat Theodoricus, 

in heilige bijeenkomst (synode), heb erkend de helft [van 

de opbrengsten] van de kerken die hieronder genoemd 

worden, waaronder de moederkerken, namelijk: Flardinge 

[Vlaardingen], Kiericwerve [Kerkwerve = Oegstgeest4], 

Velsereburc [Velsen], Heligelo [Heiloo], Pethem [Petten], 

[die] ooit door Karel [Martel] en andere rechtgelovige 

voorouders aan de zalige Willibrordus, onze patroon 

en de eerste aartsbisschop op de zetel van de kerk van 

Echternach werden overgedragen, doch door graaf The-

odoricus [Dirk III] en zijn zoon Theodoricus [Dirk IV] en 

zijn broer Florencis [Floris I] werden bezet als gevolg van 

voortdurende gewapende opstandigheid, waarbij voor-

bijgegaan werd aan elk bisschoppelijk recht, [maar nu] op 

synodaal gezag onder de macht van de bisschop werden 

teruggebracht, met de kapellen [dochterkerken] hieron-

der genoemd: Harago [Hargen = Ketel bij Schiedam5], 

Sche [Overschie6], Rinesburc [Rijnsburg], Warmunde 

[Warmond], Letthemuthon [Leimuiden], Rinsaterewalt 

[Rijnsaterswoude], Asclekerewalt [Esselickerwoude = 

Woubrugge7], Agathenkiricha [Aagtenkerk, later Bever-

wijk], Hemetonkyricha [Heemskerk], Ascmannedelf [As-

sendelft], Spirnerawalt [Spaarnwoude], Sloten, Ekmunde 

[Egmond], Alcmere [Alkmaar], Scirmire [Schermer], 

Misnen [Mijzen], Woggungen [Wognum], Aldendohorp 

[Oudorp], Vronlo [Vronen, een verdwenen dorp bij Sint 

Pancras], welke [kapellen] nog binnen de grens van be-

paalde moederkerken liggen, daar er immers geen enkele 

inwijding of grensvaststelling is geweest, noch inwijdingen 

hebben plaatsgevonden,  en dat deswege elke tiende naar 

de inhoud van de kerkelijke regels in handen van de bis-

schop was, uiteraard onder de voorwaarde dat diezelfde 

eerwaarde abt en al zijn opvolgers bij diezelfde kerk van 

Echternach, de helft hebben van al die kerken, vrij van elke 

dienst aan de bisschop, zonder [verplicht zijn] in zijn ge-

volg [te verschijnen], noch [hebben zij] verplichtingen aan 

de bisschop noch herendiensten, noch verschaffen zij eni-

ge bijdrage aan het opbouwen of inwijden of het vaststel-

len van de grenzen van die kerken, noch zijn zij verplicht 

naar de synode te komen. [Zij mogen] zelf diakenen aan-

stellen die hun deel inzamelen, zelf priesters benoemen 

die in die kerken dienen, zij hebben evenveel macht als 

de bisschop; zelfs in elk voordeel dat uit deze parochies 

kan voortkomen, hetzij door verpachting hiervan, hetzij 

door het heffen van tienden, hetzij door het innen van een 

opgelegde boete, met uitzondering [uit hoofde] van een 

bisschoppelijke verordening, van dat alles ontvangen zij de 

helft; als dit door de schuld van de priesters verwaarloosd 

mocht zijn, lopen zij daardoor geen boete op.

4  Zie Van den Bergh en De Fremery.
5  Idem.
6  Idem.
7  Idem.
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En opdat deze overeenkomst tussen ons in de toe-

komst niet verdraaid zal worden, dragen wij de advoca-

ten van beide partijen in de heilige vergadering op, de 

overeenkomst op te stellen, wij bevelen deze bladzijde 

over te schrijven en wij ondertekenen deze.

Getekend door Wilhelmus, bisschop van Utrecht. Ge-

tekend door Gerolfus, zijn advocaat.

Getekend door Reginbertus, abt van Echternach. Gete-

kend door Theodoricus, zijn advocaat.

Dit zijn de getuigen: de edele heer Ansfridus, de edele 

heer Blitgerus, de edele heer Lambertus, de edele heer 

Liudolfus, de edele heer Balduvinus, de edele heer An-

selmus, Engilbertus en zijn broer Folchardus, Rotbertus, 

Heremannus en zijn broer Werinhere, Rotbertus, Her-

rardus, Baldericus, Ascolf, Gumeno, Adalart, Tiemno, 

Heremannus en zijn broer Gerhardus, Gerung, Huber-

tus, de edele heer Ravangerus, Bezelinus, Frethericus, 

Adalbertus, Alvezo, Hezel, Ozelin, Weringer, Adolt, Wi-

nithere, Verrinhere, Ostechin, Everwin.

Opdat niemand denkt dat dit blad vals is, hebben wij 

het aan beide zijden met ons zegel betekend; om er-

voor te zorgen dat in de toekomst onze opvolgers een 

groter vertrouwen [in deze akte] zullen hebben, heb-

ben wij geëist dat [deze] wordt bevestigd door zelfs 

het koninklijk gezag.

Als iemand dit ongeldig zou willen maken, moge [dan] 

de toorn van God Almachtig alsook van onze heilige 

vaderen Martinus en Willibrordus evenals van alle hei-

ligen over hem komen en moge wat hij zou proberen 

nooit gelukken.

Ik, Fredericus, kanselier, heb in plaats van Sigefridus, de 

aartskanselier, [de juistheid] erkend.

Gegeven: vijf dagen voor de eerste Januari in 

het jaar van de vleeswording [geboorte] van 

de Heer MLXIII [1063]8, de tweede indictie, 

voorts in het negende jaar na de aanstel-

ling van de heer Hendrik IV [regeerperiode 

1056-1105] als koning, in het zevende jaar 

van zijn daadwerkelijke regering.

Gedaan te Keulen, in Gods naam gezegend. 

Amen.”

In de bovenstaande tekst zijn de toevoe-

gingen die ik ter verduidelijking heb aange-

bracht, tussen rechte haakjes [ ] geplaatst.

Conclusie

Willem I, bisschop van Utrecht, heeft de 

genoemde parochies weer onder het gezag 

van de bisschop gebracht. Hij erkent de al-

oude rechten op tienden die van Willibrord 

op de abdij van Echternach zijn overgegaan. 

Andersom wil hij echter wel de helft van de 

inkomsten uit de tienden blijven behouden.

Overigens is deze akte onder historici alom bekend. 

Toch is het raadzaam om een dergelijke akte hier inte-

graal weer te geven. Niet alleen vanwege de feitelijke 

inhoud, maar ook om de manier waarop de akte is 

opgesteld, inclusief de aanhef en de afsluiting met de 

ondertekening, de vervloeking van hen die de overeen-

komst teniet zouden willen doen, alsmede de erken-

ning of legalisatie door de (rijks)kanselier.

8  28 december 1063. De eerste en de laatste dag zijn in dit 
geval meegeteld. Het jaar 1064 begint op 1 maart volgens 
de Juliaanse tijdrekening.

De protestantse kerk aan de Raadhuisstraat in Wognum.

Tufstenen in de zuidmuur van de protestantse kerk.


