
OUDER WESTLAND
 
Wie was gravin Machteld?
 

Jan Dahmeijer verdiept zich in het
leven van gravin Machteld. Er is weinig
dat hij niet van haar weet, ook al is niet
alles bekend.
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In deze rubriek wordt teruggeblikt
op een historische periode of
gebeurtenis in Westland.

Precies 750 jaar geleden stierf
gravin Machteld, de 'moeder van 's-
Gravenzande'. Wie was deze
vrouw, van wie niemand weet hoe
ze er uitzag maar die tóch het
historische gezicht van het dorp is
geworden.

RIEN VAN DEN ANKER

 In het hoofd kruipen van iemand
uit het verleden kan bijna niet.
Zeker niet als er geen beeltenis,
geen portret, van de betrokkene is
te vinden. Jan Dahmeijer en zijn
echtgenote Margo, allebei van de
Historische Werkgroep Oud 's-
Gravenzande, zoeken al decennia
naar het antwoord op de vraag:
Wie was gravin Machteld?

,,Inmiddels weet ik meer en meer
van haar'', zegt Dahmeijer. ,,Zonder
probleem mogen we haar wel de
moeder van 's-Gravenzande
noemen. En niet alleen omdat ze
onder meer via haar zoon Willem II
de stadsrechten voor elkaar heeft
gekregen.''

Met hem praten over Machteld is
als praten over zijn vriendin. Er is
weinig dat hij niet van haar weet,
ook al is niet alles bekend. Zo is
haar geboortedag een raadsel en
zelfs over het geboortejaar 1198 is

discussie. Wel staat vast dat ze op
22 december 1267 in Loosduinen is
overleden: binnenkort precies 750
jaar geleden.

,,Ze woonde jarenlang in 's-
Gravenzande, maar vermoedelijk
kwakkelde ze aan het eind van
haar leven met haar gezondheid en
besloot ze zich te laten verzorgen
door de nonnen in het door haar
gestichte klooster van Loosduinen'',
vertelt Jan.

In de eerste helft van haar leven
werd Machteld gebruikt, ofwel
politiek misbruikt, door haar
voordelig uit te huwelijken. Haar
vader, Hendrik I van Brabant, was
daar een ster in. Op haar 14de
werd ze uitgehuwelijkt aan de 17-
jarige Hendrik II, keurvorst van de
Palts en neef van de Duitse keizer
Otto IV. Twee jaar later was ze
weduwe en haalde pa haar gewoon
terug.

In datzelfde jaar werd op papier
besloten dat ze met de toen nog 4-
jarige Floris IV zou huwen. Daarop
volgde een soort verlovingstijd,
noodgedwongen aan het
schoonfamiliale Hollandse Hof in
Haarlem. Uiteindelijk volgde tien
jaar later de bruiloft. Hij is dan 14,
zij 26.

Het huwelijk duurde maar tien jaar.
Er werden wel vijf kinderen
geboren, maar in 1234 overleed
haar tweede echtgenoot, een
playboy avant la lettre, na een
ongeluk bij een riddertoernooi in
Noord-Frankrijk. Floris IV was toen
24 jaar, zij 36.

Rust kenden de huwelijksjaren ook
niet, want een graaf was toen meer
een bestuurlijke nomade die
constant met zijn gevolg langs
landgoederen en bezittingen
reisde. Het was hard werken,
belastinggeld ophalen, recht
spreken en vooral je neus laten
zien. Politiek netwerken heet dat
nu.

Permanent

Opnieuw weduwe besloot Machteld
met haar kinderen permanent in 's-
Gravenzande te gaan wonen.
Mogelijk omdat ze het reisleven zat
was, mogelijk omdat ze verzwakt
was na vijf en misschien wel zes
zwangerschappen, mogelijk om
meer religieus te gaan leven. Want
religieus, dat was ze. Ze stichtte de
parochiekerk in 's-Gravenzande, de
voorloper van de huidige
Dorpskerk. Via haar kwam er een
Mariabeeld dat ervoor zorgde dat
het dorp een belangrijk
bedevaartsoord werd. En sociaal
als ze was kwam er achter de kerk
een bagijnhof voor arme vrouwen.

Maar echt ontspannen werd het
leven voor haar nooit. Omdat de
oudste zoon, Willem II, nog te jong
was volgden tijden waarin ze als
voogdes actief bleef. Hoewel ze
geen officiële functies meer had,
bleef ze wel invloedrijk, vooral
bestuurlijk als vervanger van haar
nog heel jonge zoon. Geen macht
maar wel veel invloed vanuit de
coulissen, een vrouwelijke
éminence grise.

Jan Dahmeijer beschrijft haar, bijna
plechtig, als een wijze ingetogen
vrouw, behoorlijk religieus, met een
sociaal hart voor de medemens.
,,Iemand op de achtergrond die wel
aanwezig is.''
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