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DE HENSBEKER VAN RIJNLAND 
door 

G t Hart 

Onder de antiquiteiten, die het hoogheemraadschap van Rijnland bezit, is de 
hensbeker van Rijnland, ook wel genoemd „de beker van Zwanenburg", de 
kostbaarste Deze verguld rood-koperen beker, versierd met voorstellingen in 
email, is vervaardigd naar een ontwerp van de bekende 17e eeuwse kunstenaar 
Romeijn de Hooghe in de jaren l684 1685 Deze schilder, graveur, beeldhouwer, 
medaiUeur en goudsmid leefde van 1645 tot 1708 en heeft een enorm en belang
rijk oeuvre nagelaten Ook als publicist en pamflettist is hij bekend en in die 
hoedanigheid maakte hij nogal éclat Hij kwam in geschrift en gravure onge
zouten voor zijn mening uit en bij de regerende klasse was hij bepaald niet 
overal gezien, maar omdat hij de gunst genoot van stadhouder-koning Willem 
III hebben zijn vijanden hem niet veel schade kunnen toebrengen Helaas zal 
men een uitvoerige biografie van deze bijzonder boeiende figuur tevergeefs 
zoeken, hoewel verscheidene détailstudies aan zijn werk gewijd zijn W e kunnen 
hier dan ook niet nader op de persoon van Romeijn de Hooghe ingaan, maar 
vragen slechts aandacht voor het werk, dat hij voor het hoogheemraadschap van 
Rijnland heeft vervaardigd ' 

De beroemde hensbeker van Rijnland naar zijn ontwerp - mogelijk ook wel 
door hem persoonlijk gemaakt - prijkt in een der glazenkasten in Rijnlands huis 
en IS onlangs geheel gerestaureerd door de firma Van Kempen en Begeer De 
hoogte bedraagt 28'/^ cm - met deksel 40 cm - terwijl de wijdte 13 cm en 
de diepte 15 V2 cm bedraagt Het deksel wordt bekroond door een gekanteeld 
torentje in de natuurlijke steenkleur geëmailleerd Het is mogelijk er een 
corona civica of muralis in te zien, een klassiek eerbewijs, waarmee de kunste
naar de beker van het grootste hoogheemraadschap van Holland heeft getooid 
Op de bekroning prijkt een zilveren zwaan, hetgeen de benaming , beker van 
Zwanenburg" verklaart, waarbij dan de corona het - , burg" - in deze naam 
verbeeldt Het staat n 1 vast, dat de hensbeker bestemd was voor het in 1647 
voltooide nieuwe gemeenlandshuis van Rijnland te Zwanenburg of Halfweg 
Daar werd hij gebruikt bij feestelijke bijeenkomsten van hoogheemraden en 
installaties van nieuwe bestuursleden Vandaar ook de naam „hensbeker", welke 
naam afgeleid wordt van Hense of Hanse, dit is gilde of vereniging Het 
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tentoonstellen van en drinken uit deze beker symboliseerde en accentueerde 
de gedachte, dat het bestuurscollege en het hoogheemraadschap van Rijnland 
als een corpus, als een belangengemeenschap moest worden gezien 

Toch had het drmken uit de „hensbeker , of de officiële drinkbeker, nog een 
geheel andere en zeer belangrijke betekenis Niet alleen accentueerde het ge
zamenlijk drinken door de leden van een college of vereniging de eenheid en 
eensgezindheid maar dat drinken uit een beker had in het oude Germaanse recht 
en later een duidelijk rechtsgevolg Hugo de Groot in zijn „Inleydinge tot de 
Hollantsche Rechtsgeleertheyt (1631) wijst daarop in het 35ste deel van het 
3e boek van dit werk ais hij het onderwerp „Van Hoon behandelt Hij zegt 
daarvan „Misdaed jegens de vnjheyt werd ghenoemt Hoon Wij zouden zeggen, 
dat het hier ging om , beledigmg Wanneer nu de een de ander beledigd had, 
kon, wanneer met direct excuses werden aangeboden, de beledigde een uitspraak 
van de bevoegde rechter vragen Deze had het recht een boete op te leggen aan 
de belediger Dan zegt De Groot in par 3 

„ t Recht tot de boete werd verlooren door een jaer zwijghen, als oock door 
ghevolgde teickenen van vruntschap, waer onder van ouds bij de Duitschen wel 
het krachtigste is gehouden te drtncken utt tenen beker 

Wanneer de beledigde binnen een jaar (en zes weken) de belediger met voor 
de rechter gedaagd had, en ook verder met over het conflict werd gesproken, 
was het recht op boete vervallen Dan kon ook met meer over de zaak particulier 
of sub judice gehandeld worden De partijen konden echter m de genoemde 
periode hun geschil bijleggen door teickenen van vruntschap Het belangrijkste 
daarvan was het gezamenlijk drinken uit een beker (Met „Duitschen bedoelde 
De Groot hier natuurlijk zijn volksgenoten (Dietsen) Men dronk eenvoudig de 
twist af Daarna mocht echter geen der partijen op een conflict terugkomen, op 
zwaarder straf, of het geschil nu aanvankelijk zakelijk, en later een persoonlijk 
karakrer had gekregen 

Men kan zich nu voorstellen,dat het drinken uit een beker een traditie werd om 
te voorkomen^ dat een der collegeleden een of ander conflict met een zijner 
commilitones op de spits dreef of in beledigende termen verviel Men dronk ai 
vast uit „eenen beker om te beklemtonen, dat na het lidmaatschap ener ver
eniging of instelling aanvaard te hebben steeds de eensgezindheid zou worden 
bewaard en de vriendschap gehandhaafd, vooral ten aanzien van de buitenwereld 
Tevoren werd dus reeds de dnnktraditie gehandhaafd om tweedracht te voor 
komen Vandaar juist, dat ieder nieuw benoemd lid aan de ,Tnnkzwang werd 
gehouden Langzamerhand is de herinnering aan dat rechtsgevolg uitgesleten, 
maar de traditie van het gezamenlijk drinken uit een beker werd gehandhaafd 
tot nu toe, ook waar het Rijnland betrefr 

Helaas is er in de resolutieboeken van dijkgraaf, hoogheemraden en hoofd
ingelanden geen besluit te vinden, dat op deze beker betrekking heeft De 
opdracht aan Romeijn de Hooghe moet opgetekend hebben gestaan in de 
resolutieregisters van dijkgraaf en hoogheemraden, maar juist de delen over de 
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jaren 1656 tot 1717 ontbreken Alleen uit de rekeningen en de bijlagen tot de 
rekeningen blijkt, dat de beker in de eerste maanden van 1685 is afgeleverd 
Een merkwaardige bijzonderheid is, dat deze posten niet zijn te vinden in de 
rekening en de desbetreffende bijlagen \an 1685, waar men ze logischerwijze 
zou zoeken, maar in die van IG9J) Die posten, waaruit blijkt, dat Romeijn de 
Hooghe voor zijn werk ƒ 370,— heeft ontvangen, terwijl het mandaat gedateerd 
IS „de 9e April I696 en de verantwoording in de rekening van 1695 is opge
nomen, luiden als volgt 

HENSBEKER VAN RIJNLAND 

Bijlagen rekening 1695 (I) O A 10102 a/ 

De WelEEdIe Heeren Mijne Heeren dt Dijkgraef en Heemraeden van Rhijnland 
debend A° 1685 

Voor het drijven, baucheren, Emailleren en vergulden van een 
hensbeecker volgens de eerste bcsteedingh ƒ 315 0 0 
voor de verandering int werk en bijloopende kosten f 50 O O 
van porten, transporten etc ƒ 5 0 0 

Samen ƒ 370 0 0 

Aen Hare Wcledelh 
verplichte en onderdanigen dienaer 

( w g ) Romeijn de Hooghe 
fol 794 
Hogehcemraeden van Rijnland ordonneeren bij deezen mr Johan Silvius rentmr des 
voorn Lants te betaelen aen Romeijn de Hoog de somme van drie hondert seventig 
galden ter saecke voorss ende sal hem deesen met quitantie overbrengende in uytgeeff 
sijner reeckeninge geleeden werden 
Actum den 9en April 1696 

( w g ) A van Bosvelt (w g ) Diedenck Dickx 
Bekenne vant bovenstaende ten danck voldaen te sijn den 12 julij 1685 

(w g ) Romeijn de Hooghe 

Rekening 1695 O A 9729 
(Uytgeeff) 

fol 793 V en 794 
Noch aen Romeijn de hooge de somme van drie hondert t seventigh ponden over dat den 
selven ten dienste van de heeren hooge heemraeden van Rijnlant in den jare sestien 
hondert vijf en tachtigh heeft verdient aen ende voor het drijven bouchercn Emailleren 
ende vergulden van een hensbeecker soo volgens de eerste bcstedinge als voor de ver 
anderinge in t werck gevallen met bijloopende onkosten blijckende bij de declaratie ende 
wacrtoe de heeren hooge heemraeden van Rijnlant ordonnantie hebben verleent op den 
negenden april sestienhondert scsentnegentich die men bencfftns quitantie alhier over 
levert dus dcselve III^ LXX £ 
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Deze gehele gang van zaken is uitzonderlijk De bestudering van de Bijnlandse 
rekeningen en de desbetreffende bijlagen van circa 1560 tot 1857 leert ons, 
dat een dergelijke administratieve kunstgreep zelden werd toegepast Men kan 
moeilijk aannemen, dat Romeijn de Hooghe elf jaar op het mandaat tot uitbeta
ling van zijn honorarium heeft gewacht Hij verklaart zelf de 12e juli 1685 te 
zijn voldaan, doch deze verklaring prijkt onder het mandaat van hoogheem
raden van 9 april 1696 Het kan dus met anders, of Romeijn de Hooghe heeft 
deze quitering op wens van hoogheemraden geschreven elf jaar nadat hij in 
feite zijn honorarium ontvangen had Een dergelijke verantwoording, waardoor 
de rentmeester gedechargeerd werd van de uitbetaling aan Romeijn de Hooghe, 
moet een bijzondere reden hebben gehad In het laatste kwatt der 17e eeuw 
vindt men in de rekeningen trouwens nog uel enkele van dergelijke merk
waardigheden 

Deze zo juist genoemde bijzondere reden kan moeilijk een andere geweest 
zijn dan een aanzienlijke wanorde in de financiële administratie En hier stoten 
WIJ op het geruchtmakend proces tegen de rentmeester van Rijnland Adriaen 
van der Laen, tegen wie in 1668 een strafvervolging werd ingesteld wegens 
malversaties- Daar de controle op het bewind van deze rentmeester (1646-
1680) zeer te wensen overliet, had Van der Laen met medeplichtigheid van 
de toezieners in het Haarlemse kwartier kans gezien „zich op ergerlijke wijze 
te verrijken ten koste van het gemeeneland en van particulieren Toch sepo
neerde de Hoge Raad deze zaak in 1670 en in 1674 verzocht en verkreeg Van 
der Laen van hoogheemraden herstelling in het rentmeesters ambt Niet vreemd 
aan dit besluit v,as het feit, dat Van der Laen jaren lang duizenden guldens 
aan Rijnland had voorgeschoten, terwijl de onachtzaamheid \an hoogheemra
den ten aanzien van zijn bewind zonneklaar was gebleken Maar met de her
benoeming van Van der Laen waren de problemen nog niet uit de wereld Na 
1674 heeft het vele jaren gevorderd om de financiële administratie weer op ge
regelde voet te brengen en de achterstallige posten te verantwoorden, vooral 
toen Van der Laen in I68O overleed en de nieuwe rentmeester Johan Sylvius 
met de erven Van der Laen nog allerlei zaken moest rechttrekken Sylvius was 
in 1690 met zijn eigen administratie nog achter 

Het bovenstaande kan een verklaring zijn van de eigenaardige verantwoording 
van de ƒ 370,— die Romeijn de Hooghe voor het vervaardigen van Rijnlands 
hensbeker ontving 

Als WIJ dit kunstwerk nader beschouwen zien wij, dat het deksel versierd is 
met vier medaillons van email Het eerste medaillon vertoont het wapen van 
Rijnland Rechts daarvan geeft het tweede medaillon de - gefantaseerde -
beeltenis weer van Graaf Willem II van Holland, met zwaard en schild, waarop 
weer het wapen van Rijnland voorkomt Het randschrift luidt 

Guil II Com Hol R Rom 

Deze afkortingen staan voor Gmlelmus Secundus, Comes Hollandiae, Rex 
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Rotnanorum, waarvan de vertaling luidt Wtlle?n de Tweede, Graaf van Holland, 
Rooms Koning 

Het derde medaillon geeft de letters W RR ineengevlochten De betekenis 
is eenvoudig IFiUem i?ex Komanorum (zie voorplat) 

Het is bijna overbodig op te merken, dat Graaf Willem II van Holland, 
voorbestemd om tot Keizer van het „Romische Reich Teutscher Nation" ge
kroond te worden - vandaar zijn titel Rooms Koning - als de stichter van het 
hoogheemraadschap van Rijnland werd beschouwd Het jaar 1255 werd dan 
als stichtingsjaar aangenomen, waarin het eerst bekende charter en privilege 
van Rijnland door die Graaf werd uitgevaardigd (11 October 1255) In 1934 
heeft Fockema Andreae gegronde argumenten aangevoerd om deze legende 
van de stichting als onhoudbaar te verwerpen Uit het charter blijkt veeleer, 
dat de kein van het hoogheemraadschap reeds bestond Graaf Willem I (1204-
1222) wordt thans voor de stichter gehouden, maar ten tijde van de vervaardi
ging van de hensbeker van Rijnland werd aan de stichting van het hoogheem
raadschap door Graaf Willem II niet getwijfeld Daarvan getuigt de tekst in 
het vierde medaillon De inscriptie bood ter vertaling enige moeilijkheden, 
maar de meest aanvaardbare oplossing volgt na de inscriptie Er staat 

M S 
D GUILELII 

ROM REG 
HOLL ZEL FRIS COM 

COLLEGII 
CONSILIAR RHENOL 

TUNC VETUSTISS 
AUCTDIGNIT POT 

CONFIRM AUX 
AG C H R I 
M CC LV 

De volledige tekst luidt 
M(emoria) 5'(erenissimi) D(omini) GUILEL(mi) II ( = secundi) 
ROM(anorum) REG{is) HOLL(andiae) ZÊL(andiae) FRIS(iae) COM(itis) 
COLLEGII CONSILIARiiorum) RHENOL(andiae) TUNC VETUSTISS(imi) 
/lt/CT(oritatem) D/GN/T(at tm) POT(estatem) CONFIRMizvit) (et) 
AUX{it), A{nn)o CHR{ist)I MCCLV (millesimo ducentesimo quinquagesimo 
quinto) 

„Ter herinnering aan de allerdoorluchtigste Heer Willem de Tweede, Rooms 
Koning, Graaf van Holland, Zeeland en Friesland Hij heeft bevestigd en doen 
toenemen het gezag, de waardigheid en de macht van het toenmaals alleroudste 
college van Hoogheemraden van Rijnland, in het jaar onzes Heren 1255" 
Juist onder de rand van de beker zijn de wapens aangebracht van Rijnlands 



bestuursleden, die opdracht hadden gegeven tot vervaardiging. Het zijn de 
volgende: 
Gerard Bicker, heer van Swieten, hoogheemraad van 1664-1716. 
]acob Baron van Wassenaer, heer van Duivenvoorde, Voorschoten etc, dijk
graaf van 1679-1707. 
Johan Baron van Wassenaer, Vrij heer van Warmond etc, hoogheemraad van 
1658-1687. 
Mr. Michiel Ten Hove, hoogheemraad van 1680-1689-
]acob Baron van Wassenaer, etc. etc, hoogheemraad van 1680-1703. 
]acob van der Maes, hoogheemraad van 1682-1698. 
Mr. Adriaen van Bosvelt, hoogheemraad van 1668-1698. 
Mr. Gaspar Pagel, hoogheemraad van 1678-1689. 

Vlak boven de voet van de beker zijn de wapens aangebracht van Mr. Johan 
Hulshout, Jr. secretaris van 1682-1713 en van Johan Sylvius, rentmeester van 
1681-1712. 

De voorstelling, die in email de buitenkant van de hensbeker siert, verbeeldt 
een aantal allegorische figuren in klassieke trant zoals een stroomgod en een 
stroomgodin met kruiken, waaruit de rivieren ontspringen. Men ziet voorts 
enige werklieden bezig met het opwerpen van dijken en het bouwen van 
sluizen. Andere figuren stellen landbouw en veeteelt voor. Op de achtergrond 
prijkt een gedenknaald met de zinnebeelden der waakzaamheid: de haan en 
de kraanvogel. Op de voet zijn tritons en dolfijnen in email gedreven, die 
fonteinen doen opspuiten. 

De hierbijgaande afbeeldingen geven een goede indruk van het onnavolgbare 
werk van Romeijn de Hooghe, wiens portret door Houbraken in 1735 is ge
graveerd, ongetwijfeld naar een vóór 1708 getekend portret. 

In de archiefstukken wordt zo goed als geen melding gemaakt van deze 
hensbeker. In 1795 eerst wordt hij enigszins en detail beschreven, uit welke 
beschrijving men hem kan herkennen. De provisionele representanten van het 
volk van Holland verplichtten n.I. in maart 1795 bij decreet ieder ingezetene, 
wegens de slechte staat van 's lands financiën, binnen een maand het ongemunte 
goud en zilver bij de daartoe aangewezen ontvangers in te leveren tegen 
kwitantie, vooruitlopende op een algemene extra-heffing. Rijnland kon zich 
niet aan die verplichting onttrekken en liet door de zilversmid Goorberg alle 
zilveren gebruiksvoorwerpen van het hoogheemraadschap schatten. Deze be
vonden zich in de gemeenlandshuizen te Halfweg en Leiden. 

Het is interessant het genomen besluit van hoogheemraden te lezen en 
van de lijst der geschatte en ingeleverde stukken kennis te nemen (zie de bij
lagen). Daaruit blijkt, dat de hensbeker van Rijnland - de enige die van de 
drie in 1795 vermelde nog over is - zich bevond in het gemeenlandshuis te 
Halfweg. Dit feit en de bekroning van het deksel bewijst, dat deze hensbeker 
in 1685 voor het gemeenlandshuis te Halfweg speciaal vervaardigd is. Hij werd 
niet geschat ten behoeve van de algemene inlevering, omdat hij van rood-
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Mr Johan Sylvius Mr. Johan Hulshout 
rentmeester secretaris 

koper was en niet van verguld zilver. Op de lijst van zilveren voorwerpen van 
Zwanenburg of Halfweg wordt hij als laatste genoemd: „een geëmailleerde 
Hensbeeker rood koper verguld". Het feit, dat hij voor goud- en zilverschatting 
waardeloos was, redde hem in 1795 van de ondergang in de smeltkroes. Wel 
\crdwenen toen een tweede hensbeker van Zwanenburg, die in 1795 reeds 
„anticquc" genoemd werd, en een verguld zilveren hensbeker uit het gemeen
landshuis te Leiden, Stukken van onschatbare waarde, voorbeelden van kunst
zin en vakmanschap, zijn toen zonder respect voor het unieke karakter van dit 
zilverwerk omgesmolten. 

Betreffende die „anticque" hensbeker vinden wij zelfs geen enkele vermelding 
in de bijlagen van de rekeningen, waarvan de series toch van omstreeks de 
helft van de l6e eeuw af bewaard zijn. De verdwenen hensbeker uit het gemeen
landshuis te Leiden is in die bijlagen en de rekeningen zelf te traceren aan de 
hand van het gewicht. Het was een „vergulde hensbeeker met deksel en een 
bakje er in", wegende 41 one. 16 eng. In de rekening van 1656 en de bijlagen 
over 1657 vinden wij de declaratie voor deze beker. Hij was gemaakt door de 
goud- en zilversmid Jeremias Michel. (O.A. 10064) De tekst van de declaratie 
geeft een indruk van de artistieke waarde van dit stuk: 

„Voor ende ten dienste van de WelEdeele heeren Dijckgraeff ende hooge 
heemraden van Rhijnlandt is door Jeremais Michel gemaeckt ende gelevert; 
Eenen groten silveren kop, gedreven met historiën die seer schoon verguit is 
wegende 42 oneen en een halff, d'once gereeckent voor silver ende goudt tot 
5 gld. comt ƒ 212 - 10 -0. 

Int maecken van welcke voorseyde kop bij hem michel geenen tijdt noch 
moeijten zijn gespaert, maer met allen ernst ende ijver die gedreven, geslaghen 
ende geboetseert, naer dan aert van de Reeldcnhouwers kunst, geensints twijffe-
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lende maer verhopende tot conten tement van dit hoochloffelijck Collegie sal 
wesen iiyt gewerckt als zijn uyttetste debvoir daer in "eempioyeert stellende 
derhalven voor "t fatsoen drijven ende extraordinaris moeyten dienaengaende 
gehadt hoopendc op een ander tijdt weerom mochte geemploieer t 

te worden f 212-10-0 
de somnne van / 250- 0-0 
Betaeldt voor de Custodie voor de voorss kop ƒ 18- 0-0 

somine gid. 480-10-0" 

De 42 once k loppen met de vermelding op de lijst van 1795 van „een ver
gulde hensbeker met deksel en een bakje er in", die toen gewaardeerd werd o p 
ƒ 112-17-0, wegende 41 one. 16 eng. 

W a n n e e r wij zien hoeveel en welke kunstwerken voor Rijnland verloren 
zijn gegaan, kunnen wij ons mé t het hoogheemraadschap er niet genoeg over 
verheugen, dat de beroemde hensbeker van Zwanenburg , thans de enige hens
beker van Rijnland, behouden is gebleven. 

AANTEKENINGEN 

1. Behalve de hensbeker verzorgde hij in 1686/1687 de versiering van Rijnlands kaart 
van Dou en van Broeckhuysen. De sierrand met wapens van dijkgraven en hoogheem
raden van 1647 en 1687, festoenen en puttis, is door hem in het koper gegraveerd, terwijl 
hij tevens de koperplaten van de kaart verzorgde. 13 april 1688 ontving hij voor het 
gehele werk f 2199 - 4 -. (zie bijlagen rekening 1687, - Oud Archief nr. 10094). 

2. Mr. S J. Fockcma Andrcac- „Het Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn recht en 
zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 185~". (Leiden, 1931) pag. 183 en 187. 

BIJLAGE I 

O.A. 842. 
Stukken behoorcnde bij de resolutie op het inleveren van het ongemunte zilver aan Rijn
land toebehorende, (l""^?) 

Den 4 Junij 1795 
Present in den Ouden doelen in 's Hage de WelEdele Heercn Boetzelaar Kijlhoek, van 
dam en Van Wassenaer tot Wassenaer. 
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HOOGHEEMRAADEN 
De Heer Boetzelaar Kijfhoek heeft uijt naam van Commiss. hoogh. in het Leijdsche 
Quartier gerapporteert dat commiss. Hoogh. voornr, ter voldoening aan de inhoud der 
resol. van het WelEd collegie in dato den 13 der jongste afgelopene maand april het 
ongemunt goud en zilver zo te Leijden als op den Huijze Zwanenburg berustende, door 
den zilversmit Goorberg hadden laten weegen, en daar van geformeert rwee lijsten met 
denominatie van de stukken en derzelver gewigte: waar uijt blijkt dat het zelve zilver 
hield een gewigte van 706 Once 9 Eng. bedragende so aan groote als kleijne keure de 
waarde van ƒ 2079,-7.- voor welk wegen aan de voorss. Zilversmit competeerde de somma 
van ƒ 5,-4.- dat sij commiss. vervolgens op den 8e meij 1795 het gem. zilver hadden 
laten brengen ten compt. van den onrfanger des gemeenlands middelen over Leijden en 
Rhijnlandt, en van dezelve hadden ontvangen eene quitantie ter somme van ƒ 2079,-7.-, 
en also nu van wegens het welEdele Collegie volkomen was voldaan aan de verplichting 
hetzelve bij de publicatie der provis.repres. van het volk van Holl. in dato 26 Maart 1.1. 
opgelegt. en heeft het Weled. Collegie H.H. Commiss. Hoogh. voorss. voor het gedane 
verslag bedankt, derzelver verrigte ten vollen geapprobeert en geresolveert dat het voorss. 
zilverwerk van de resp. Inventarissen der Inboedels so te Leijden als op den Huijze Zwa
nenburg sal worden afgeschreeven, de lijste van het gefurneerde zilverwerk midsgaders de 
quitantie van den ontvanger der Gemeenelands middelen copielijk in het register der 
resolutien van hun weledelen sullen worden geinsereert, het verschuldigde voor het 
weegen aan den zilversmit Goorberg door den Secretaris sal worden voldaan, en op sijne 
memorie van verschotten verantwoort: en dat van het voorss. furnissement in de reekening 
van Rhijnlandt over deezen Jare uijtdrukkelijk sal werden mentie gemaakt, met over
legging der geformeerde Lijst en quitantie van den ontfanger der Gemcene Lands mid
delen over Leijden en Rhijnlandr en dat Extract-copie deeses aan den rentmeester tot des-
selvs narigt, en om sig daer naer te gedragen sal worden ter hand gestelt 

BIJLAGE II 
O.A. 842 

Ongemunt Zilver 
behoorende aan het Collegie van Dijkgraaf 

en Hoogheemraaden van Rhijnlandt 
gewoogen bij Goorberg Zilversmit 

op den 22 April 1795 

Van Zwanenburg conform den Inventaris 

Een Zilver Lampet en Schotel 
Zes Zoutvaten 
Twee Zuijkerbossen 
Een peperbosje 
Vier Tafelbord-Confoorten 
Een Tafel krans 
Een Mostert- potje 
Een Anticque Hensbeeker 
Drie papkommen 

Een geëmailleerde Hensbeeker rood koper 
verguld 

One. 
179. 

26. 
25. 

5. 
23. 
17. 
5. 

34. 
56. 

Eng. 
11. 
-

15. 
16. 

6. 
3. 

10. 
15. 
11. 

Guld. 
538. 

78. 
77. 
17. 
69. 
51. 
16. 
93. 

152. 

St. penn. 
13. 
_ _ 
5. 
8. 

18. 
9. 

10. 
16. 
13. 

374. ƒ 1095. 12. 
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Het Gemeenlands huijs te Leijden mede volgens Inventaris 

Een Soupe-Schotel 
Vier Tafelconfoortjes 
Agt Zoutvaten 
Twee Zuijkerbossen 
Een peperbos 
Twee Mostertpotjes en deksels 
Een Zeefje 
Ses kandelaars 
Een vergulde Hensbeeker met deksel en 
een bakje er in 

374.7 1095.12 
332.2 983.15 

One. 
76. 
23. 
25. 
26. 

7. 
14. 

5. 
111. 

41. 
332 

Eng. 
10. 
19. 
10. 
10. 
_ 

10. 
7. 
_ 

16. 
2. 

Guld. 
229. 

71. 
76. 
79. 
21 . 
43. 
16. 

333. 

112. 
ƒ 9 8 3 . 

St. penn. 
10. 
17. 
10. 
10. 
— _ 

10. 
1. 
_ _ 

17. 
15. 

706.9 2079. 7 

Alle foto's: G. Zwarts, Leiden. 
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Inscriptie m het 4e medaillon op het deksel 
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Portret van graaf Willem II m het 2e medaillon op het deksel Wapen van Rijnland in het Ie medaillon op het deksel 
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Stroomgod in een der medaillons op de cuppa van de beker. 




