Gommerkerspel en het jaar 1204
Na lang zoeken is recentelijk op internet de bron gevonden waaruit Pastoor Rijkenberg citeerde in
zijn boek 'ENCHUSANA'.
Hij schreef: 'de eerste pastoor van St. Gummarus dien ik genoemd vond, was Hentius, die den
21e Augustus 1204 tien ponden aan de abdij van Egmond besprak'.
Rijkenberg vermeldde zijn bron niet en zoeken naar een, naar later bleek, verkeerd overgenomen
persoonsnaam, heeft veel tijd gekost.
Inmiddels werd niet door iedereen nog geloof gehecht aan de 'ontdekking' van Rijkenberg.
Maar nu de bron gevonden is rijst de vraag of wat er staat geschreven, kan kloppen.
De vermelding is gevonden in het onderstaande boek uit 1732, te vinden op:
http://books.google.nl/books?id=aRtbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=egmond&hl=nl&sa=X&ei=LEiULKzHNDY0QXFtIDoAQ&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q=1204&f=false

.

Over de schrijver Johannes a Leydis (uit Wikipedia)
Johannes a Leydis ofwel Jan Gerbrandszoon van Leiden was een Nederlandse kroniekschrijver uit
de vijftiende eeuw. A Leydis overleed in 1504.
Over de levensloop van Johannes a Leydis is weinig met zekerheid bekend. Vóór 1455 trad hij in
het klooster van de Karmelieten in Haarlem. In 1476 werd hij benoemd tot prior van dit klooster,
maar al in 1479 vinden we hem als prior te Woudsend in Friesland. Uit de bronnen blijkt dat A
Leydis in 1495 weer in het Haarlemse klooster vertoefde in de functie van supprior. In 1504 stierf A
Leydis te Haarlem.
Johannes a Leydis is vooral bekend als historicus. Hij schreef o.a. het boven afgebeelde boek.
Aan het boek is aan het eind een dodenboekje of dagregister toegevoegd, ingedeeld als een
(Romeinse) kalender, waarin per maand en per dag is ingeschreven wie er op die dag stierf en op
die dag zal worden herdacht. Het toegevoegde dagregister is niet van Jan van Leyden maar na zijn
dood in 1530 geschreven door broeder Boudewijn van 's Gravenhage.

Behalve het jaar van overlijden werd in het bijzonder ook genoteerd wat en hoeveel er was
geschonken aan de abdij opdat blijvend op de sterfdag voor zijn of haar zielenrust zou worden
gebeden. Het is daarmee tevens 'een lijst van donaties'.
Overledenen die in de abdij begraven werden moeten in de abdij gewoond hebben of in de naaste
omgeving hebben gewoond/verbleven.
Van elke begrafenis zal in de abdij administratief een aantekening zijn gemaakt. Maar om in het
bedoelde register opgenomen te worden was het criterium niet, dat ze in de abdij werden begraven,
maar of ze een schenking deden. Van een vermelde overledene staat zelfs vermeld dat hij in
Engeland werd begraven.
De vermeldingen van in de abdij begraven personen zijn overigens in de meerderheid.
Van wie buiten de abdij werd begraven moet de abdij later een bericht hebben gekregen om de
sterfdag te kunnen inschrijven in het register.

(vermelding in de maand augustus; blz 271)

In die omstandigheden kon een pastoor Heutius, die niet in de abdij begraven werd, stierf als
pastoor van Gommerkerspel (of als zodanig bekend stond), maar ooit 10 ponden (!) schonk (of
naliet?) in het register worden opgenomen.
En dat alles voor het behoud van zijn eigen gedachtenis.
Dan de betekenis van het woord 'besproken'. Ook pastoor Rijkenberg heeft het woord niet nader
verklaard. Het moet mogelijk gelezen worden als 'geschonken' en niet als 'nagelaten'. Overigens
wordt ook het woord 'gegeven' of 'betaald' in het register gebruikt.
De naam 'Heutius' werd door pastoor Rijkenberg foutief vermeld als 'Hentius'. De naam 'Heutius'
blijkt niet uniek. De naam komt in het register op 18 november nog een keer voor met de
toevoeging 'Tatings' (blz. 279).

Met 'Gommekarspel' moet ons 'Gommerkaspel' zijn bedoeld. In de directe omgeving van de abdij
heeft er weliswaar een plaats bestaan met een naam die er enigszins op lijkt: Rinnegom. Maar die
plaats werd in het register ook als zodanig geschreven. Wikipedia daarover:
De plaats komt in de 11e eeuw voor als Rinighem, in 1162 als Rinnighem en Rinninghem. De
plaatsnaam zou verwijzen naar een woning (heem) van de lieden van ene Rinno. Ook wordt
gedacht aan de mogelijkheid dat hier ooit de Rijn uitmondde.
De schenking die pastoor Heutius deed blijkt aanzienlijk hoog in vergelijking met andere
schenkingen. Hoe kan een pastoor uit dit gebied zo'n hoge financiële bijdrage leveren ten bate van
zich zelf?
Uit het register blijkt dat wel meer monniken of priesters grond of landerijen konden inbrengen.
Was Heutius dus al rijk van zich zelf of was hij dat in zijn ambt geworden?
De geschiedschrijver Brandt verhaalt van een arme priester, Melchior geheten, die omstreeks het
jaar 1000 nauwelijks kon rond komen. Slaat die tekst niet meer op een priester in het vissersdorp
Enchhusen? De tijd waarin Heutius leefde valt zo'n 200 jaar later. In een tijd dat de kerkelijke zaken
in dit gebied namens de bisschop van Utrecht werden afgedaan door de Proost van Westfriesland.
In het jaar 1204 zitten we in de tijd dat het dorp Gommerkerspel al verplaatst zal zijn van de
bewoningslijn Kadijken naar de bewoningslijn van de Streek. Het was mogelijk een goede tijd voor
de (land)bouwers en dus voor de kerk.
De bevolking betaalde aan de kerk 'de tienden' (een belasting op het tiende deel van de opbrengst
van het land en de aanwas van het vee). De omvang van de dorpen aan de Kadijken wordt wel eens
geschat op 30-35 boerderijen. Na verhuizing naar de lijn van de Streek konden de producten van het
land naar verluid beter worden afgevoerd en zal het aantal haardsteden zijn toegenomen en daarmee
de welstand.
Duidelijk is dat Heutius een zekere relatie moet hebben gehad met de abdij. Hij wilde na zijn dood

juist dààr herdacht worden. Maar de abdij van Egmond had vanaf het begin geen enkele directe
binding met de kerken in de ontgonnen gebieden. Het moet dus een persoonlijke betrokkenheid zijn
geweest. Mogelijk was Heutius in de abdij opgeleid en was hij er als monnik begonnen om later als
pastoor in het ontgonnen gebied te worden benoemd (door de bisschop van Utrecht?).
Er is in het register een enkele vermelding uit de 12e eeuw. Ook die uit de 13e eeuw zijn schaars, in
tegenstelling tot die uit de 14e eeuw.
De vermelding van Heutius was dus een zeer vroege. Is het wel 1204? De gegevens zijn
oorspronkelijk geschreven in het Latijn, mogelijk meer dan eens overgeschreven en dan ook nog
eens vertaald. Op veel plaatsen in het register staat een .......... , wat er op duidt dat de
schrijver/vertaler de oorspronkelijke tekst niet kon lezen. Het is duidelijk dat een zeker voorbehoud
op z'n plaats is.
Het dagregister is zoals eerder vermeld niet door Jan van Leyden geschreven. Die overleed in 1505
terwijl aan het eind van het dagregister staat dat die werd geschreven door broeder Boudewijn van 's
Gravenhage, Monnik in Klooster van Egmond in 1530, en Dirk Cornelisz Baens alias Wijdenes uit
Enkhuizen had hem overgeschreven, zo staat eronder te lezen.

(Volgens Thijs Postma was Diederik een neef van Adriaan Westphalen, twee figuren die nogal eens
sjoemelden met namen en jaartallen om hun eigen theorieën te laten kloppen).
Zo kan het dat er toch nog enige twijfel blijft bestaan over de eerste vermelding van
Gommerkerspel.
Het jaar 1204 past overigens wel in de theorie dat de naam Gommerkerspel al in het laatste
deel van de periode 9e-11e eeuw is gevestigd, dus in de tijd dat het veen in de banne (van
Gommerkerspel) werd ontgonnen.
Met dank aan Thijs Postma voor het leveren van de bron waar Rijkenberg zich op baseerde.
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