
HET SLOT BULGERSTEIJN EN ZIJN EIGENAREN
DOOR DR. H. C. H. MOQUETTE.

Dit slot, waarvan de herinnering reeds in de 17de eeuw bijna
was uitgewischt en thans de naam ternauwernood aan een enke-
len Rotterdammer meer bekend is, vinden wij in de oude Rotter-
damsche kronieken tamelijk uitvoerig beschreven. Gebrek aan
officieele gegevens maakt het ons onmogelijk deze berichten, die
onderling vrij sterk van elkaar afwijken, te controleeren; ze alle
als waardeloos ter zijde te stellen gaat om diezelfde reden natuur-
lijk evenmin. Het komt toch maar al te dikwijls voor, dat, wat wij
eerst geneigd waren als fantasie te beschouwen, bij latere onder-
zoekingen op waarheid gegrond blijkt te zijn. En naarmate een
schrijver dichter staat bij den tijd, waarover hij schrijft, kunnen
wij aan zijn woorden meer waarde hechten. Vooral geldt dit van
schrijvers, die om de plaats, welke zij in de maatschappij innamen,
geacht mogen worden op de hoogte geweest te zijn van de ge-
schiedenis van hun tijd en ontwikkeld genoeg om niet alle over-
leveringen voetstoots aan te nemen. Een dergelijken kroniek-
schrijver mogen wij zien in heer Simon Doedesz. van der Sluys,
den domproost van Utrecht, raad en geneesheer van hertog
Karel van Bourgondië, die omstreeks 1472 een beschrijving der
sloten en huizen in Schieland heeft te boek gesteld, welke ons
naar een afschrift van zijn neef, Willem Jacobsz. van der Sluys,
pastoor te Rotterdam in 1500, bewaard is gebleven. De laatste
getuigde van zijn oom, dat hij vele „notable memoryenschryften
aanroerende de stad Rotterdam" had nagelaten, bewerkt naar
offlcieele stukken in het kabinet van den hertog ').
Volgens Simon van der Sluys zou Bulgersteyn een zeer groot

en sterk gebouw geweest zijn, door de heeren van Wassenaar
gesticht en in 1071 verbouwd. Jacob Lois weet er twee eeuwen
later bij te vertellen, dat het slot gebouwd zou zijn tegen de Noor-
mannen en te identificeeren met het oude Witlam. De heeren van
Wassenaar, wonende op het in de buurt gelegen hof van Weena,
gebruikten deze sterkte tot het ontvangen van tolgelden. De
naam zou afgeleid zijn van bullen = nemen en wijzen op het oor-
spronkelijk karakter van roofridderslot. Dr. Nicolaas Zas, die
omstreeks denzelfden tijd als Lois leefde, waagt in zijn kroniek en

1) Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam II bl. 11 vlg. en bl. 62.
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