Van Leckbard in Oost-Pruisen tot Lickebaert in
Maasland
door Arnold Zuiderent

In Ons Voorgeslacht van juli/augustus 2018 vinden we een beschrijving van een
naamloze familie met de vaak voorkomende voornaam Allaert in de Aalkeetpolder te
Maasland.1 Deze ‘Allaerts’ vormen een boerentak van het riddermatige geslacht Van
Oestgeest, die hun ridderlijke leefwijze opgegeven hebben ten gunste van een bestaan
als landbouwer. Verschillende gegevens wijzen op vroege betrekkingen van dit
geslacht met de Duitsche Orde. Zo stammen de oudste twee documenten over de
familie, oorkonden van 1316 en 1341, uit het archief van de Duitsche Orde. De
oorkonde van 1341 betreft een landschenking aan de Orde.

Het oudste ons bekende document over de familie is deze in het Duitsche Huis te Utrecht bewaarde
oorkonde uit 1316, waarin Allaert Allaertszone een rentebrief verkoopt op een door hem bezeten
perceel van 9½ morgen in de Aalkeet-Binnenpolder.2

Vanwege het DNA-onderzoek van deze familie kwamen we een verbinding met de
Duitsche Orde op het spoor, die niet zo voor de hand ligt. Daarbij vonden we tevens
onverwacht een verklaring voor de naam Lickebaert in Maasland, waarvan de
oorsprong tot nu toe onbekend was.
De rond 1190 te Akko tijdens de Derde Kruistocht (1189-1192) opgerichte Ridderlijke
Duitsche Orde (‘broeders van het Duitsche hospitaal van St. Marie te Jeruzalem’)
1

A. Zuiderent, Een Maaslandse boerentak van het geslacht Van Oestgeest, Ons Voorgeslacht 73 (2018) blz. 273322
2
Oorkonde Duitsche Orde Utrecht, Inventarisnummer: OA.2139.0. Foto RDO.
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verzorgde oorspronkelijk nooddruftige en zieke pelgrims en kruisridders in het Heilige
Land. Zij werd gesticht op initiatief van kooplieden uit de Hanzesteden Lübeck en
Bremen. Na het fiasco in Palestina vond de orde een nieuwe missie met de kerstening
van Pruisen en de Baltische gebieden.
De Nederlandse afdeling, de ‘Balije van Utrecht’, gezeteld in het Duitsche Huis aldaar,
werd rond 1231 gesticht en geleid door een land-commandeur. In diverse plaatsen in
Nederland werden commanderijen gesticht met aan het hoofd een plaatselijke
commandeur. In 1241 schonk graaf Willem II het eerste land in Maasland aan de Orde
en droeg haar tevens het patronaatsrecht van de kerk aldaar over. In 1243 schonk
ridder Diederik van Coldenhove een hof aan de Hofdijk (in de Oude Campspolder),
waar de orde haar eerste Maaslandse commanderij vestigde. Een half jaar eerder, in
1242, deed Willem II een schenking aan heer Dirck van Oestgeest, waarover later
meer.

De commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) in het centrum van Maasland. Deze verving
vanaf 1365 de eerste commanderij aan de Hofdijk.3

Hoewel het begin van de commanderij in Maasland in de regel op 1243 met de
schenking van de hof wordt gedateerd, moet deze pas na 1272 zelfstandig zijn
geworden. In 1272 blijken nog de ordebroeders van de in 1268 opgerichte
commanderij Leiden de Maaslandse goederen te beheren.4 Later werd deze taak,
onder meer bestaande uit het innen van pachtgelden, door de Maaslandse
ridderbroeders overgenomen.
3
4

www.westlanders.nu/Content/Uploads/Map 2016/Agenda/Commandeurschap.jpg
Zie: J.A. Mol, Vechten, bidden en verplegen, Verloren 211, blz. 27
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De verovering van de Pruisische burcht Leckbard
In de tijd dat Willem II het land in Maasland schenkt vindt in verband met de Duitsche
Orde een gebeurtenis plaats die de aandacht trekt. De Orde voerde een ‘kruistocht’
tegen de (heidense) Pruisen en veroverde in 1241 de Pruisische burcht Leckbard. Om
deze burcht werd door de Orderidders de stad Heilsberg gesticht (Pools: Lidzbark
Warmiński) in het huidige Polen.
In Heilsberg bouwde de Orde één van haar burchten van waaruit het land werd
veroverd, gekerstend en bestuurd, tot Heilsberg in 1306 een bisschopsstad werd. 5
De door de Duitsche Orde
gebouwde huidige burcht
Heilsberg in Polen. Deze geldt
als een der best bewaarde
verdedigingswerken uit de tijd
van de Duitsche Orde. Later
werd de burcht zetel van de
prinsbisschop van Ermland.
Hier werd de beroemde
sterrenkundige
Copernicus
door zijn oom, bisschop Lucas
von Watzenrode, opgevoed.
Sinds het einde van de
twintigste eeuw is het een
6
museum.

Het door de Duitsche Orde
geregeerde Oost-Pruisen in
de dertiende eeuw. Heilsberg
ligt in het gebied van de stam
der Barten vlak bij de grens
met Ermland.7

5

De verovering van Leckbard is onder meer op Wikipedia te vinden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lidzbark_Warmi%C5%84ski
6
Foto: Jerzy Strzelecki, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3056530
7
Afbeelding via Wikipedia uit o.a.: William Urban (2000). The Prussian Crusade.
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Nederlandse deelname
Nederland was destijds een vast bestanddeel van het Duitse Rijk (Heiliges Römisches
Reich), waarvan de Hollandse graaf Willem II in 1248 te Aken tot koning (‘rooms
koning’) werd gekroond. Zonder zijn vroege dood in 1256 zou hij mogelijk later ook
keizer geworden zijn.
De verovering van Leckbard zal in die tijd een belangrijke gebeurtenis zijn geweest.
Daar Nederland tot het Duitse Rijk behoorde, zullen ook Nederlandse ridders bij dit
gebeuren betrokken zijn geweest.
Duitsche
Orde ridders
op
kruistocht.8

Welke Nederlanders in 1241 deelnamen weten we niet. Wel weten we van veel
Nederlandse ridders dat ze later, in de veertiende eeuw, aan de ‘Pruisenreizen’
deelnamen, met name de Hollandse graven Willem IV, Willem V en Willem van
Oostervant met hun ridders. Aan dergelijke tochten namen ook ridders deel die geen
lid van de Duitsche Orde waren.
De in 1241 pas 14-jarige graaf Willem II zal nog niet hebben kunnen deelnemen, maar
vermoedelijk wel ridders uit zijn omgeving. De latere schoonvader van Willem II, Otto I
van Braunschweig, neemt in 1239/40 deel aan een heervaart naar Oost-Pruisen met
700 geharnaste ruiters. Dit zal weliswaar vóór Willems huwelijk zijn geweest,
familiebanden in die richting bestonden echter al eerder.9
Na de onderwerping van de Pruisen werd het land gedeeltelijk door mensen uit het
Duitse Rijk ontgonnen en bevolkt, ook uit Nederland, getuige het stadje Pruisisch
Holland in die buurt, gesticht in 1297.
8

Afbeelding: o.a. Teutonic Knighs, http://keywordsuggest.org
De weduwe van Otto I van Braunschweigs oom, koning/keizer Otto IV van Braunschweig, was de tweede
vrouw van graaf Willem I van Holland, de grootvader van Willem II. Tevens was Otto I van Braunschweigs
aangetrouwde oom, Otto II van Brandenburg, getrouwd met Ada van Holland, een oudtante van Willem II, die
als weduwe naar Holland terugkeerde.
9
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De situatie kort voor wereldoorlog II. Heilsberg ligt midden-onder in het rode gebied.
Pruisisch Holland (Pools Paslęk) ligt ten westen daarvan aan de rand van dat gebied.
Het was een van de oudste steden in de staat van de Duitsche Orde; in de
stichtingsoorkonde van 1297 is sprake van Hollanders als eerste initiatiefnemers.
Volgens latere traditie zouden hierbij na de moord op Floris V in 1296 gevluchte
Nederlandse edelen een rol hebben gespeeld.10 Oost-Pruisen werd na de oorlog
opgedeeld tussen Polen en Rusland (Königsberg).11
10

Zie Historisch Tijdschrift Holland 31 (1999), blz. 219-234. Vondel laat in zijn Gijsbrecht van Amstel
de engel Rafael tegen Gijsbrecht, een van de daders, zeggen:
Zijn wil is, dat ghy treckt na'et vette land van Pruissen,
daer uit het Poolsch geberght de Wijsselstroom koomt ruisschen,
die d'oevers rijck van vrucht genoeghelijck bespoelt.
Verhou u daer, en wacht tot dat de wraeck verkoelt.
Ghy zult in dit gewest een stad, Nieuw Holland, bouwen,
en in gezonde lucht, en weelige landouwen,
vergeten al uw leet en overbrogten druck.
11
Afbeelding: https://homepage.feuerwehrlive.de/ostpreussen.htm
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Werd de naam Leckbard in Maasland tot Lickebaert?
We komen in Maasland minstens vanaf de zestiende eeuw de naam
Lickebaertspolder tegen,12 waarmee kennelijk de Aalkeet-Buitenpolder wordt
bedoeld. In die polder vindt men ook de reeds in het midden van de vijftiende eeuw
vermelde Lickebaertsmolen,13 die de Lickebaerts-molensloot met de Boonervliet
verbindt. Aan de andere kant van de polder, dicht bij de Aalkeet-Binnenpolder ligt de
Lickebaerts Watering, ook wel Poeldijkse Watering genaamd.14 Tegenwoordig wordt
de naam Lickebaert tevens gebruikt voor het buitendijkse gebied van de AalkeetBinnenpolder, waar het Lickebaerts-bos aangelegd is.

De Maaslandse Aalkeetpolder volgens de kaart van Kruikius van 1750. Links de Maasdijk, rechts
daarvan het bewoningslint in de Aalkeet-Binnenpolder met de door de familie ‘Allaert’ bewoonde
boerderijen, zoals Schinkelshoek, Sarijnenhove en Jan Scherenwerf. Rechts daarvan de Lickebaerts
Watering in de Aalkeet-Buitenpolder, die nog verder naar rechts door de Lickebaerts Molensloot
doorsneden wordt.
12

Keuren van Delfland, 4-7-1558 verzoek aan de dijkgraaf en de heemraden van Delfland ‘water te moegen
laeten in de Lickebaertspolder’.
13
Zie Epko Bult, Henk Groenendaal, Jacques Moerman, Pia van Oord en Frits van Ooststroom: Historie en het
landschap van de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en Vlietlanden,
(2013), Stichting ‘Midden-Delfland is Mensenwerk’, bl. 27.
14
Deze stamt uit de tweede helft van de twaalfde eeuw (zie E. Bult blz. 24), waarbij niet bekend is welke naam
deze destijds droeg.
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Voor de naam Lickebaert heb ik bij historici geen overtuigende verklaring kunnen
vinden. Vermoed wordt wel een samenhang met de verbinding van een tweetal
termen, namelijk licken (het gelijkmaken/ effenen van dijken) en baert (rijshout dat
vroeger tegen dijken werd aangebracht).15 Zeker is dit echter niet, het lijkt eerder nogal
gekunsteld.
De vraag duikt op of Lickebaert geen verbastering van Leckbard zal zijn, gebruikt
door terugkerende kruisridders die het wapenfeit in Pruisen wilden gedenken. Geen
ongewoon verschijnsel in die tijd aangezien de naam Schelluinen (vroeger Scalun) –
waar zich overigens ook een commanderij van de Duitsche Orde bevond – afgeleid is
van de stad Ashkelon in het Heilige Land, nadat deze door de kruisridders was
veroverd.16
De Hollandse adel hield zich in de dertiende eeuw, behalve met het voeren van
oorlogen, veelal bezig met het ontginnen en inpolderen van land. Bedenken we dat de
huidige Maasdijk omstreeks 1250 gereed kwam17 en de kade waarop de latere
Maaslandse Zuidbuurt als weg werd aangelegd eveneens uit de dertiende eeuw stamt,
dan blijkt dat in die tijd inderdaad belangrijke investeringen in dat poldergebied werden
gedaan.18 Het boerderijenlint op de verhoogde rug in de uit klei bestaande AalkeetBinnenpolder dateert weliswaar gedeeltelijk reeds uit de tweede helft van de twaalfde
eeuw. Maar de veiligheid zal sterk door de nieuwe investeringen verhoogd zijn en in de
tot dan toe drassige uit veen bestaande Aalkeet-Buitenpolder is er veel bruikbaar land
bijgekomen.19 Het samenvallen in de tijd van deze landwinning met de gebeurtenissen
in Pruisen spreekt voor de genoemde naamgeving. Uit het volgende zal blijken dat er
verdere aanwijzingen zijn die deze hypothese geloofwaardigheid verlenen.

Opgespoord door DNA analyse

We zijn de geschiedenis van Leckbard door een bijzonder toeval, een serendipiteit, 20
tegengekomen toen we het DNA van ons voorgeslacht onderzochten. Over de afkomst
van het geslacht Van Oestgeest was tot nu toe vrijwel niets bekend. De verdergaande
analyse van het Y-DNA van de familie Zuiderent, die in mannelijke lijn van de ‘Allaerts’
en daarmee van de familie Van Oestgeest afstamt, biedt een nieuw perspectief.
Zo zijn we in de unieke gelegenheid via het Y-DNA, dat van vader op zoon wordt
doorgegeven, onderzoek naar mogelijke verwantschappen van het oude geslacht Van

15

Zie E. Bult, blz. 25.
Huib J. Zuidervaart, Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen, (Verloren 2013), blz. 15.
17
Zie E. Bult, blz. 23
18
De Aalkeetpolders dateren vermoedelijk uit de tiende eeuw maar ze werden telkens weer door
overstromingen geteisterd, met name in het tweede en derde kwart van de twaalfde eeuw. Pas rond 1250
bracht de Maasdijk, als aaneensluitende bedijking van de kust tot voorbij Schiedam, verbetering.
19
Zie E. Bult.
20
Van het Engelse serendipity, het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets
totaal anders.
16
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Oestgeest te doen. Bij dit onderzoek kijken we niet alleen naar het tegenwoordig met
steeds meer STR-merkers21 gemeten ‘haplotype’; ook nieuw gevonden SNP’s22 voeren
tot een steeds fijnere indeling in zogenaamde ‘haplogroepen’ of familieclans, waarvan
de gemeenschappelijke voorvader soms binnen het laatste millennium kan liggen. 23 Zo
behoort het Y-DNA van deze familie intussen tot de nieuw ontdekte kleine subgroep RS5970-ZP161, waarvan de samenstelling duidelijk op een afkomst van de Vikingen
wijst.
Tot deze familieclan, waarvan de oorsprong in Zuid-Noorwegen wordt gezien, behoren
naast Scandinaviërs ook nakomelingen van een Brits geslacht, dat afstamt van een
Normandische ridder, in dienst van Gilbert van Gent,24 die met Willem de Veroveraar in
1066 naar Engeland ging.25 Tevens is een Belgisch riddermatig geslacht verwant met
deze groep. Waarschijnlijk hebben we hier met krijgslieden van Vikingse oorsprong te
maken, als milites (gewapende ruiters) in dienst van de lokale adel.26
Een en ander past ook bij de Y-DNA-match die in 2007 werd bekendgemaakt tussen
de Rotterdamse tandarts Eduard Zuiderent, een afstammeling van de hier onderzochte
familie, en een elfde-eeuws skelet in een Vlaardings grafveld.27 De rond 1040
begraven man kan de slag bij Vlaardingen in 1018 tussen Dirck III en een rijksleger
hebben meegemaakt.

21

STR Short Tandem Repeats zijn korte sequenties in het DNA, die zich tot 20 maal herhalen kunnen. Tussen
vader en zoon ontstaat nogal eens een ‘kopieerfout’, mutatie genaamd, waardoor het aantal herhalingen op
één punt kan verschillen. Een combinatie van zo’n 16 tot 111 van zulke STR-merkers bepaalt het zgn. haplotype,
dat belangrijk is bij verwantschapsonderzoek.
22
Een SNP Single Nucleotid Polymorphism is een zeer zelden voorkomend type DNA-mutatie, ook wel
puntmutatie genaamd. Het betreft een verandering in een enkel basispaar op het DNA molecuul, een zeldzame
verandering, die dan echter over honderden generaties van vader op zoon doorgegeven wordt. Op grond van
deze SNP-mutaties in het onderzochte Y-DNA kunnen de onderzochte personen in zgn. haplogroepen ingedeeld
worden. Zo’n groep wordt wel vergeleken met een volksstam of een clan, waarvan de meeste leden in de
(pre)historie dezelfde migratieweg gevolgd zijn.
23
Schrijver dezes doet mee aan voortgaande Y-DNA-analyse en wisselt daarbij gegevens uit met andere leden
van de betreffende haplogroep.
24
Gilbert van Gent was een jongere broer van Boudewijn I van Aalst. Hun vader, Rudolf van Gent (vermeld 10311052), was getrouwd met Gisela van Luxemburg, een volle nicht van graaf Dirck III. De verwanten Gilbert van
Gent en Dirck III van Holland lijken Vikingse strijders in dienst te hebben gehad die eveneens met elkaar
verwant waren.
25
Zie Richard B. Wells, 30 Generations of Wells,
(www.mrc.uidaho.edu/~rwells/techdocs/30%20Generations%20of%20Wells.pdf)
26
Met name tussen 844 en 885 sneuvelden diverse Viking aanvoerders in de Nederlanden. Strijders in hun
gevolg, wellicht zgn. ‘hirdmen’, kunnen zich na overgave in dienst van de lokale adel hebben begeven.
27
E.A. en A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, (Rotterdam/Steinhausen 2012), blz. 11-15. Tevens
beschreven onder www.zuiderent.ch/DNA.htm en www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/verhalen/diversen/dnaonderzoek-overbrugt-1000-jaar
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De schedel vertoont met twee
(genezen) depressiefracturen
duidelijke
sporen
van
geweld.28

Mogelijk was het een krijgsman in dienst van Dirck III. Isotopenonderzoek heeft
aangetoond dat de in het grafveld begraven personen gedeeltelijk uit gebieden
geïmmigreerd waren die tot de invloedsfeer van de Vikingen behoorden. 29 Ook werd
hout van Vikingschepen gebruikt voor het begraven van diverse personen. Het
bewuste familielid – dat veel vis en vlees zou hebben gegeten – leek echter in de buurt
te zijn opgegroeid, wat zou passen bij een Vikings geslacht dat al een of meer
generaties in Holland leefde.30 We kunnen daarom bij het geslacht Van Oestgeest zeer
wel te maken hebben met een oorspronkelijk Vikings geslacht waaruit krijgslieden in
dienst van de graven van Holland stonden. Een lid van dit geslacht zou generaties later
door belening met het goed Oe(g)stgeest kunnen zijn beloond.
Omstreeks het jaar 800, de tijd dat de Noormannen in de Lage Landen actief werden,
moet de tot de genoemde haplogroep behorende familieclan nog vrij klein zijn
geweest. Er is echter één deelnemer in deze groep wiens voorgeslacht meerdere
eeuwen later van de Nederlandse familie afgetakt moet zijn. Het haplotype-patroon van

28

De schedel vertoont twee parallel aan elkaar liggende depressiefracturen op het rechterdeel van het
voorhoofdsbeen, zie W.J. Groen en T. de Ridder, Gemeente Vlaardingen VLAK verslag 15.3 Gat in de Markt
01.101, blz. 94.
29
Renée van de Locht & Henk Kars, Herkomstbepaling door middel van Strontium en Zuurstof isotopen van 11e
eeuwse Vlaardingers, IGBA Rapport 2008-10, uitgevoerd door het Instituut voor Geo-en Bio-archeologie van de
Vrije Universiteit Amsterdam.
30
Het lijkt hier een apart gedeelte aan de rand van de begraafplaats te zijn geweest, wellicht voor mensen van
Vikingse of algemeen buitenlandse afkomst. Waarom deze apart begraven werden is echter niet bekend,
godsdienstig lijkt er geen verschil te zijn geweest. De Vikingen waren al gekerstend in die tijd; ze lagen dan ook
volgens de christelijke traditie in west-oost richting begraven.
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de betreffende familie, die zich verbreid heeft in en rond het Pruisische Heilsberg, wijst
hier duidelijk op.
Hier lijkt zich een lid van de Nederlandse tak in de twaalfde of dertiende eeuw te
hebben gevestigd of minstens nakomelingen te hebben verwekt.31 Mogelijk betreft het
een ridder die in 1241 deelnam aan de verovering van Leckbard en wellicht
aansluitend aan de opbouw van de nieuwe nederzetting. Hiervoor zou op grond van
het DNA primair een lid van het geslacht Van Oestgeest in aanmerking komen, wat
gezien hun betrekkingen tot Maasland aannemelijk is.
Een wijd vertakte familie uit Noorwegen/Denemarken.32
Vikingse
Een normandische ridder, 1066 onder Gilbert van Gent naar Engeland.33
Haplogroep
Een geslacht met wortels in Schleswig-Holstein (vroeger Deens).34
R-S5970ZP161
Een Belgisch riddermatig geslacht.35
Een Nederlands geslacht met wortels in West-Vlaanderen.36
Het geslacht Van Oestgeest > ’Allaert’ Maasland > Zuiderent.
Een geslacht met oorsprong in Heilsberg, Oost-Pruisen.
ca. 600/800

ca. 900/1300

Binnen de vrij kleine haplogroep R-ZP161 lijken de groepsleden buiten Scandinavië een Viking als
gemeenschappelijke voorvader te hebben.37 Het geslacht uit Oost-Pruisen echter moet later van het
Hollandse geslacht afgetakt zijn, vermoedelijk tussen ca. 900 en 1300.38

Was de familie Van Oestgeest betrokken bij de ontginningen in Maasland?
Het boerengeslacht ‘Allaert’ in de Maaslandse Aalkeetpolder stamt af van de in de
oorkonde van 1316 vermelde Allaert Allaertsz. Het zal geen toeval zijn dat we zijn
nakomelingen op de beste plaatsen van de Aalkeet-(Binnen)polder tegenkomen;
31

De oudst bekende voorvader van de aan het DNA-onderzoek deelnemende persoon werd in 1840 te Heilsberg
geboren. In vooroorlogse telefoonboeken van Heilsberg en omgeving komt zijn familienaam vrij veel voor onder
boeren en middenstanders, wat typisch is voor een oud-ingezeten geslacht. Na de oorlog vindt men, vanwege
de verdrijving van de Duitsers uit het gebied, de naam verspreid over West-Duitsland maar niet meer in Polen.
32
Verschillenden naamdragers van dit geslacht behoren tot ZP161 en verdelen zich weer in ondergroepen.
Verder behoren verschillende families uit Zuid-Noorwegen tot de groep, waarvan de Deense tak lijkt af te
stammen.
33
De leden van het hieruit gesproten geslacht behoren tot ZP161 en verdelen zich weer in ondergroepen.
34
Betreft een ambtelijk niet bekend maar vrij zeker vaderschap.
35
Heeft nog geen definitieve SNP test laten doen, haplogroep door FTDNA ingeschat uit STR’s.
36
Vermoedelijk uit een plaats, dicht bij het door de invallen van de Noormannen bekende Franse Saint-Omer.
37
Een gemeenschappelijke SNP onderscheidt de Scandinavische verwanten van hen.
38
Beide families hebben als enige in de groep (inclusief de nevengroepen) een zeer zelden muterende STRmerker gemeen. Deze merker verandert statistisch gezien gemiddeld slechts éénmaal per ca. 4000 generaties
ofwel éénmaal in ca. 120.000 jaar. Tevens werd in 2019 een gemeenschappelijke nieuwe SNP gevonden, beide
behoren daarmee tot een nieuwe ondergroep BY99947.
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vermoedelijk waren leden van de familie van Oestgeest bij de ontginningen in dit
gebied betrokken. De vader van Allaert Allaertszone, die we Allaert (I) noemen, zien
we als een zoon van Dirck van Oestgeest, vermeld 1221, die een broer van Willem I
van Oestgeest zal zijn.39 In het volgende schema is de relatie tussen de relevante
personen samengevat.
Willem I van Oestgeest, *ca. 1180.
[Dirck] van
Oestgeest 40

Heer Dirck van Oestgeest,41 *ca.
1210/20.

Getuige 1201 voor graaf Dirk VII
Krijgt 1242 land van graaf Willem II.
Dirck van Oestgeest, *ca. 1185.

Allaert (I), *ca. 1220/25.

Getuige 1221 voor graaf Willem I.

Stamvader Maaslandse tak.

x [Greta] van Egmond?
Hypothetische stamboom Van Oestgeest; boven de hoofdtak, beneden de Maaslandse tak.

Allaert (I) zal een jongere zoon van Dirck van Oestgeest zijn geweest, vernoemd naar
zijn grootvader of een oom van moederszijde. Kijken we naar de naam Allaert of Allard
in een familie op het niveau van Dirck van Oestgeest, dan komen we bij het geslacht
Van Egmond terecht, waarin de naam Allard vanaf de twaalfde eeuw voorkomt. 42 De
vroegst vermelde Allard van Egmond wordt identiek geacht met Adalard van
Rinneghem,43 die in 1168 te Schoorl sneuvelt tegen de Westfriezen. Een huwelijk Van
Oestgeest-Van Egmond zou een aannemelijke verklaring vormen voor de naam Allaert
in het geslacht Van Oestgeest.
De vrouw van Dirck van Oestgeest kan een dochter zijn geweest van Allards kleinzoon
Gerard van Egmond (overl. 1217), wiens broer Wouter in 1221 met Dirck van
Oestgeest getuigt voor de graaf. Of – bij grootvadervernoeming – een dochter van de
minder bekende Allard van Egmond, vermeld als Allardus de Hecmund op een
onbekende datum tussen 1210 en 1226 met zijn broers IJsbrand en Floris.44
Het is zelfs mogelijk dat Allaert (I) als jongere zoon, naar destijds vaak voorkomende
gewoonte, met voor- en achternaam naar zijn grootvader van moederszijde is
39

Zie Ons Voorgeslacht 73 (2018), blz. 295.
Vermoedelijk heette de stamvader Dirck van Oestgeest, daar zowel zijn jongere zoon als zijn kleinzoon in de
hoofdstam deze naam draagt.
41
De edelman Ghisekijn van Ammers (overl. ca. 1282), die een huis had in Maasland (‘Ghisekins huus van
Ammers, daer hi plach te wonen', aan het westeinde van de Burgersdijk), was waarschijnlijk getrouwd met een
jongere zuster van heer Dirck van Oestgeest. Zij hadden een zoon Willem van Oestgeest, met voor- en
achternaam vernoemd naar zijn grootvader, wat destijds vaker voor kwam.
42
Zie ook E.H.P. Cordfunke, Macht en aanzien, (Zutphen 2013), blz. 46.
43
Zie G.J.J. van Wimmersma-Greidanus, Kwartierstaat Greidanus-Jaeger in stamreeksen, 2 dln. ('s-Gravenhage
1994-2000), derde serie losbladige aanvullingen 2005, reeks 504 Van Egmond.
44
Kruisheer, Oorkondenboek Holland en Zeeland tot 1299 (OHZ) I, nr. 457. Met dank aan Hans Vogels, die me op
deze Van Egmonds opmerkzaam maakte. De precieze aansluiting van deze broers op de stamboom van Egmond
is niet bekend.
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vernoemd en als Allaert van Egmond door het leven ging. 45 Dit zou kunnen verklaren
waarom zijn nageslacht nooit de naam Van Oestgeest gebruikt, maar dat we wel bij
een van zijn nakomelingen de naam Pieter Allertsz. Egmond tegenkomen.46
Allaert (I) is waarschijnlijk identiek met ‘Allardus, zoon van Greta’, vermeld op 31-121252, als hij een vordering van 100 pond heeft op het klooster Egmond, ter voldoening
waarvan abt Lubbert II van Egmond land moet verkopen. 47 Zijn vader zal al zijn
overleden, daar Allard als zoon van zijn moeder vermeld wordt. De vordering zal te
maken hebben met dijkherstel, aangezien op 19-4-1251 eveneens een vordering van
100 pond moest worden voldaan voor dijkherstel in Hargen en Schagen. Crediteur was
in dit geval Arnold van Egmond, broer van de abt; ook hier werd voldaan door
eigendommen van de abdij (in dat geval tienden) te verkopen.48
Het ronde getal van 100 pond in beide gevallen doet een aannemerssom vermoeden.
Mogelijk hebben beide heren het werk verdeeld dan wel betreft het twee werken na
elkaar. In de winter van 1248/1249 werd Nederland door drie stormvloeden getroffen.
Deze hadden op beide plaatsen, Hargen en Schagen, de dijken bij de abdijlanden
grondig vernield.49 Een dergelijk werk zou passen bij een Allaert die zich in die tijd in
Maasland beziggehouden heeft met de bouw van de Maasdijk en het verbeteren van
de Aalkeetpolder, waar we ook zijn nageslacht tegenkomen. Zijn verbinding met het
Kennemerland zal op zijn moeder Greta van Egmond terug te voeren zijn.

Wie kan bij de verovering van Leckbard betrokken zijn geweest?
De verovering van Leckbard vond in 1241 plaats; de vraag is welk lid van het geslacht
Van Oestgeest (of van een verwant geslacht uit dezelfde mannelijke lijn) deelgenomen
kan hebben. Het hoeft geen ridderbroeder van de Duitsche Orde zijn geweest, ook
gewone ridders namen aan de diverse kruistochten deel. Beperken we ons tot de ons
bekende exponenten van het geslacht van Oestgeest en kijken we naar de
geboortedata in het voorgaande schema, dan was in die tijd Dirck van Oestgeest
(vermeld 1221) ca. 56 jaar, heer Dirck van Oestgeest (vermeld 1242) ca. 21-31 jaar,
terwijl Allaert (I) 16-21 jaar oud geweest zal zijn. Daar Dirck vrij oud en Allaert nog vrij
jong was, lijkt heer Dirck het eerst in aanmerking te komen.
Voor de aanname dat het heer Dirck van Oestgeest betreft spreekt de schenking van
Willem II aan hem in het volgende jaar. Hij krijgt van de destijds 15-jarige graaf in 1242
land in vol eigendom geschonken tussen Monster en Stinckenderwale, dat hij van
tevoren in leen had van de graaf.50 In tegenstelling tot het leen kon hij het land vrij
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Het betreft zgn. springnamen, zie ook De Nederlandsche Leeuw 2016, blz. 132 e.v.
Zie Ons Voorgeslacht 73 (2018), blz. 310.
47
OHZ II, nr. 961. De abt, Lubbert II van Egmond, was een zoon van Gerard van Egmond. Greta zal vermoedelijk
geen dochter van Gerard zijn geweest, anders had de abt haar i.p.v. ‘zoon van Greta’ eerder ‘zoon van mijn
zuster Greta’ genoemd, zoals bij Arnold, die hij zijn broer noemt. Is ze een dochter van Allardus de Hecmund,
dan zal ze een nicht of achternicht van Lubbert geweest zijn.
48
OHZ II, nr. 889.
49
J. Hof, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573, (Den Haag-Haarlem 1973), blz. 447/448.
50
Van Mieris, Groot Charterboek Holland en Zeeland, blz. 117.
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vererven, verkopen of schenken.51 Over de beweegredenen voor deze schenking
kunnen we slechts gissen, mogelijk werd hij voor een dienst aan de graaf beloond.
Wellicht met name voor zijn inzet bij de verovering van de burcht Leckbard in
Pruisen.52

Besluit
We zijn door het DNA onderzoek op het spoor gekomen van de waarschijnlijke
oorsprong van de naam Lickebaertspolder. Hoe serieus een dergelijk onderzoek ook
is, het is geen sluitend bewijs dat één en ander precies zo heeft plaatsgevonden. Maar
mij lijken ook zonder het DNA-verhaal voldoende argumenten aanwezig te zijn voor de
Pruisische oorsprong van die naam. De gelijktijdigheid van de verovering van
Leckbard, het bruikbaar maken van de genoemde polder en de landschenking in
Maasland aan de Duitsche Orde door graaf Willem II in 1241 is frappant. De naam
Koningsblok, waarmee op de kaart van Kruikius een tiendblok in Zuid-Maasland wordt
aangeduid, kan op een verdergaande betrokkenheid van graaf en ‘rooms koning’
Willem II wijzen.53

51

Daar de betreffende akte in het archief van Rijnsburg bewaard is, is het land vermoedelijk toen of later – voor
het zielenheil van de schenker – aan de Abdij Rijnsburg gekomen, die in Monster vrij veel land heeft verkregen.
Dit wil nog niet zeggen dat Dirck dit land zelf geschonken heeft. Hij kan het uiteraard ook verkocht hebben,
waarna het door een latere bezitter geschonken is.
52
Heer Dirck van Oestgeest was verwant met verschillende edelen die in 1296 bij de ontvoering van graaf Floris
V en eventueel bij de moord op hem betrokken waren. Zo was hij een oom van Gijsbrecht van Amstel en Willem
van Teylingen, terwijl ook initiatiefnemer Jan van Cuyk zijdelings met hem verwant was. Toen de
medeplichtigen moesten vluchten, zou volgens zeventiende eeuwse traditie (ook bij Joost van den Vondel in zijn
Gijsbrecht van Amstel) een aantal van hen naar het stadje Holland in Oost-Pruisen in ballingschap zijn gegaan.
Dick E.H. de Boer toont aan in Holland in Pruisen, of: het gelijk van Vondel in het Historisch Tijdschrift Holland 31
(1999), blz. 219-234, dat dit inderdaad het geval geweest kan zijn. Zij zouden bij de opbouw van het stadje de
rol van ‘projectontwikkelaar’ op zich genomen kunnen hebben, zoals ze als edelen in Holland gewend waren
geweest. De vraag duikt nu op of wellicht heer Dirck van Oestgeest of een van zijn zonen in 1296 hen bij de
vlucht behulpzaam is geweest. Zo kan de na 1242 in Holland niet meer vermelde heer Dirck van Oestgeest zich
na de stichting van Heilsberg blijvend in Oost-Pruisen hebben gevestigd, of minstens het contact met die regio
in stand gehouden hebben.
53
Deze naam, die men op de kaart van Kruikius van 1712 (zie Ons Voorgeslacht 2018, blz. 292) rechts van het
gebied tussen Sarijnenhove en Jan Scherenwerf vindt, kan eventueel ook uit een vroegere ontginningsperiode
stammen. Zie ook N.P.H.J. Roorda van Eysinga, De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland,
(Proefschrift Wageningen 1988), blz. 70.
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