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de eersten, de oudsten

Aansluitend op het vorige hoofdstuk is iedere van Alten, hoe dan ook 

geschreven, familie. de eersten zijn de oudste ‘naamdragers’ die we tot 

nu toe hebben gevonden en geleefd hebben. 

1200

rond het jaar 1200 wordt een geschil tussen de graaf van holland en 

de hertog van brabant opgelost. In ‘t kort komt het hier op neer:

In de name der heylegher ende onghedeilder drievoldi-

cheit. (1)

opdat die verghetelheit der menschen die teghenwoerde-

ghe ghescienisse der dinghen niet en vertere of verzwind, soe 

pleeghtmense met antwoerde des scrifs te eewighen in den 

onthouden  ende daerom si cont allen menschen die nu leven 

of nacomen sullen, die dese yegheweerdeghe cedule sien, 

dat groet ghescil ende twi gheweest heeft voel tiden tusschen 

hertoghe heynrec van loreyne ende siin voersaters, ende tus-

schen grave diederic, grave van hollant, ende siin voersaters, 

van den lande tusschen der maze ende scelte, welke ghescel 

bi rade hore beyder lude gheeffent is ende ghesleten: in deser 

manieren dat die grave heeft overghegheven in des hertoghen 

hant die stede van dorderecht aan beiden siden, dorderech-

sweerde, harnsweerde, dussiin ende al dat lant tusschen strien 

ende waalwiic, ende al dat lant dat heeft die grave ontfang-

hen tot enen leen eewelike ende is gheworden siin man. ende 

heeft gheswoeren, dat hi van desen vors. lande den hertoghe 

voernoemt met siins selves live dienen sal gheliic dat yeghelic 

man sculdich is te dienen sinen here yeghen alle sine viande 

wtghenomen den keyserriic, soe siin recht is yeghen den key-

serriic. 

voert soe is te weten ende te verstaen, dat dorderecht, 

dorderechsweert, harinsweerde ende dussiin ghegeven is den 

hertoghe in enen wissel hem ende sinen nacomelinghen om 

dat lant dat die hertoghe ende siin voersaters altoes aenghe-

taelt hebben opten grave ende siin voersaters strekkende tot 
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zeelant waert, ende hierbi soe siin ghesceyden ende vereffent 

alle die ghesceele ende claghe tusschen hen beyden.

ende dese goede vorseit soe heeft die hertoghe den grave 

ghegeven ende verleent na  brabansch recht, te verstaen dat 

gheen erfnaem onterft sal werden. ende oec in allen manie-

ren soe heeft die hertoghe gheswoeren den grave hulp ende 

mansceep yeghen allen luden, soe langhe als hi tot sinen hove 

ende rede staen wil, wtghesteken den keyserriic allene, soe 

recht is yeghen den keserriic. 

voert sou heeft die grave den hertoghe vorseit ende sinen 

nacomelinghen ende allen sinen coepluden van sinen lande, 

die des graven lant liden tsi te water of te lande, ghelaten in 

allen haren recht ende tolle, alsoe als die tolle yerst ingheset 

waren; ende die ghelike soe heeft die hertoghe ghegeven 

ende ghelaten den grave ende sinen luden. 

voert soe heeft die grave overghegeven alle dat rechte dat 

hi hadde in breda. 

voert soe en sal die grave grenen man onthouden in sinen 

lande, die den hertogen of sinen luden scade doen mach. 

alsoe als hi dat verneemt. ende alsoe gheliker wise sou sal die 

hertoghe weder doen den grave. ende veel luden des graven 

ende sonderlinghe die beste zwoeren dat dese pays ende 

condicie of vereinghe stadich soude bliven. ende des ghe-

like soe swoeren des hertoghen luden. soe wat den hertoghe 

ghesciede voert sou sal die grave ende siin erfnamen des 

hertoghen erfnamen te hulpe comen hoer lant, lantscep ende 

leen helpen houden als voersproeken is. ende dier ghelike soe 

sal die hertoghe ende die sine den grave succoersen weder 

ende sinen erfnamen. ende waer dat die hertoghe ende grave 

beyde storven, soe sullen haer vrouwen ende hoer erfnamen 

aen eenwaerzide male den anderen te baten comen ende 

helpen. ende om dat dese voornoemde vorwaerde te vaster 

sullen werden ghehouden, soe siin si met hore beyder zeghel 

des hertoghen ende des graven zeghel bezeghelt. 

ende hierof siin ghetughe:

her dideric bisscop van wttrecht, machtelt hertoghinne, 

heynrec van limborch, Aelbrecht grave van dalborch, grave 

philips namuroen willaem des hertoghen broeder, heynrec 

van kuyc ende Aelbrecht siin soen, wouter baertout, go-

deuert van scoten, Arnt van grymberghen, Aernt van diest, 

loeniis van der Aa, godeuert casteleyn van bruecel, Arnt van 

weesmael, Arnt van waelhem, willem die vos, wouter bac. 
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ende dit siin des graven lude: rutgher van maerhem, 

hughe van voern, dirc van alten, gheraet van der 

hurst, willem van teylinghen, symon, jan ende Ysebrant 

van harlem, Aelbrecht baernszoen, wouter van egmonde, 

florens van woude,philips van wassenaer, Arnt, heynrec 

ende jan van riiswiic, dirc boekel. 

dese ende anders veel goeder lude met hen, die heb-

ben dit gheswoeren. ende dit ghesciede tot loeuen in den 

jaar der gheboerten ons heren m cc, des dorde daghes 

van decembris.

samenvatting:

omdat er veel verschil van mening is geweest tussen holland 

(graaf diederik vII) en brabant (hertog hendrik I) over het bezit 

van het land tussen maas en schelde, is er via bemiddeling beslist 

dat de graaf in de hand van de hertog heeft overgedragen “die stede 

dordrecht aan beide zijden (...), dordrechtse waard, harnsweerde, 

dussen en al het land tussen strijen en waalwijk” en dat de graaf dat 

in leen terug heeft ontvangen en heeft beloofd dat hij de hertog met 

zijn mannen zal dienen naar brabants recht. de voornoemde landen 

zijn de hertog en zijn nakomelingen gegeven in een wissel omdat 

het land tot aan zeeland altijd aan de hertogen heeft behoord.

het gaat ons hierbij natuurlijk om dirc van Alten uit het gevolg 

van de graaf van holland. met het vinden van die naam zijn we 

terecht gekomen in de middeleeuwen. wij zullen zeker nog vaker 

vroegere van Altens vinden, maar moeten daarbij wel bedenken, dat 

er toen geen doop en trouwboeken werden bijgehouden en daar-

door de kans, dat deze naam wordt gevonden, aanzienlijk afneemt. 

sommige lieden uit het gevolg kunnen wellicht tot de adel wor-

den gerekend, maar ook de niet adellijke titel ‘heer’ komt voor. een 

aanwijzing, dat dirc van Alten tot de adel behoort, is er voorshands 

niet uit af te leiden.  de namen uit het gevolg van de hertog als ook 

van de graaf wijzen naar de regio’s brabant en holland. er is dan 

ook geen reden om aan te nemen, dat dirc van Alten van elders 

komt.

toch mag niet onvermeld blijven, dat in hannover in 1182 een 

kleinzoon van Arnold von Alten wordt geboren, dietrich, die in 

1203 aldaar aan huwelijk aanging en rond 1208 overleed. het is niet 

aannemelijk dat het hier om dezelfde persoon dirc van Alten zou 

gaan. In ieder geval is er nu geen aanleiding, om op hetgeen in het 

voorgaand deel over von Alten is geschreven, terug te komen.
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1359

vervolgens komen we terecht in het jaar 1359, waarin een Jan van 

alten benoemd wordt tot pastoor in Amsterdam (2). de reformatie 

zou nog meer dan een eeuw op zich laten wachten en als je kerkelijk 

was, was je toen dus katholiek; in die tijd; in ons deel van de wereld. 

de gevonden tekst luidt: 

‘t blijkt nochtans dat de pastoors hier ter steede ‘t eerst, niet veele 

jaaren agtereen, in dienst bleeven, en, so ‘t schynt, al spoedig naar 

aanzienlyker kerken verplaatst werden. toen Jan van alten, in ‘t 

jaar 1359, door hertoge Albrecht (3) tot pastoor werdt aangesteld, 

waren er, na wouter van drongelen, reeds twee anderen voorgegaan, 

te weeten, jan bloote en gerard hert. In ‘t jaar 13�9 werd jan van 

deventer priester... 

jan heeft het dus, in het toen nog kleine Amsterdam, tien jaar uitge-

houden. 

1487

dan valt onze blik op een passage uit de stadrekening van gouda 

1487:

betaald aan: een spangaert met zijn volk die hans van alten “ge-

nomen hadde” (4)

zou het hier gaan om de eerste gegijzelde uit de familie? helaas is 

er verder nog niets bekend en moet het bij deze ene zin blijven.

1540

wanneer hij werd geboren, weten we niet. wilhelmus van alten 

dominicaan (5), overl. 5 mei 1540. hij behoorde tot het klooster van 

calcar, gaf onderricht in de godgeleerdheid en was aldaar prior, toen 

hij in 1529 tot provinciaal der nederduitse provincie werd gekozen. 

tot het jaar 1537 bleef hij met dit bestuur belast. tevens was hij in-

quisiteur van het aartsbisdom keulen.

1572

mechtilde van alten (�,7) zij trouwde willem van balen op 9 

februari 1572 in de st jacobskerk in Antwerpen. willem was van 

beroep ‘vettewarier’ (= handelaar in olie, kaarsen en kruidenierswar-

en), mechtilde was een kunstenares. haar eerste kind, hendrik van 

balen werd dan ook een bekend schilder. na de val van Antwerpen in 

1585 werd de hele familie, zonder hendrick evenwel, op 14 augustus 

1589 in de st. jacobskerk met de rk kerk verzoend, d.w.z. dat ze hun 

protestantisme afzwoeren. (8)  hendrick was kennelijk al katholiek 

gedoopt. de spanjaarden hadden na de verovering van Antwerpen 

bepaald, dat de andersdenkende burgers vier jaar de tijd kregen om 

de stad te verlaten, of ze moesten zijn teruggekeerd tot het katholieke 

geloof. 
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het verhaal gaat, dat mechtilde bij het trouwen van een van haar 

kleinkinderen in de st jacobskerk in 1�10, abusievelijk de naam ‘van 

aelten’ gebruikte. die verschrijving is kennelijk blijven voortbestaan.  

mechtilde overleed na 12 april 1�27

1618

tenslotte in dit kader Jan van alten, “des drosten kamerling” en 

daarna luitenant te paard(9). kamerling is een hoffunctie. hij trouwde 

merline ripperda, de dochter van margaretha ripperda. margaretha 

trouwde in 1�18 met de rechter herman van hövell te enschede. maar 

merline werd niet bij het huwelijk erkend. wie de ouders zijn van deze 

jan van Alten is nu nog niet duidelijk.

voor wat de de voornaam jan betreft moet bedacht worden, dat 

deze vaak ook wordt gebruikt voor johannes en soms nog wel voor 

de naam jacobus. 

2. Amsterdam in zijn opkomst, aanwas, geschiedenis, voorre-

chten, koophandel, gebouwen, kerk en staat, schoolen, schutterije, 

gilden en regeeringe beschreeven door jan wagenaar, histori-

eschryver der stad. zevende stuk; boek. gereformeerde kerken    

309

3 Albrecht, hertog van beieren, graaf van henegouwen en hol-

land (133�-1404), zoon van keizer lodewijk Iv, hertog van beieren

4 streekarchief midden-holland  stadsrekening - diversen gouda 

1487, inventarisnummer 1151 bladzijde 20

5. pag 190, p.j. blok en p.c. molhuysen, nieuw nederlandsch 

biografisch woordenboek. deel 1 (1911) zie: b. de jonghe, belgium 

dominicanum 324. 

�. http://www2.academieroyale.be/academie/documents/Indexb-

netnbn�77.pdf.

7 bIogrAphIes d’ArtIstes AnversoIs pAr th. van lerIus, 

avocat pag 235, 23�, 239, 243, 252 en 2�1

8. http://www.kunstbus.nl/kunst/hendrik+van+balen.htm

9. http://www.marceltettero.nl/rijkvanripperda/genealogie.html 

en  http://www.oudheidkamertwente


