Straatnamen van Tuindorp Randwijck verklaard.

Onderstaand een overzicht van de meeste straten/lanen/kades
van Randwijck met uitleg over hun herkomst.
01. Amsterdamseweg
02. Baljuwenlaan
03. Barend van Dorenweerdelaan
04. Catharina van Cleve*laan
Catharina van Clevepark
05. Gerrit van Heemskerklaan
06. Graaf Janlaan
07. Graaf Florislaan
08. Graaf Willemlaan
09. Gijsbrecht van Amstellaan
10. Hendrik van Borsselenkade
11. Jacob de Graeflaan
12. Jan van Avesneslaan
13. Kalfjeslaan en Nieuwe Kalfjeslaan
14. Koen van Oosterwijklaan
15. Laanhorn
16. Margaretha van Borsselenlaan
17. Margriete van Clevelaan
18. Plantsoen Laanhorn
19. Randwijcklaan
20. Rentmeesterslaan
21. Schepenenlaan
22. Van Spaenstraat
23. Willem van Beijerenlaan
24. Wolfert van Borsselenweg

*Catharina
van Cleve is vooral beroemd geworden door het getijdenboek dat zij
e

in de 15 eeuw heeft laten maken. Daarover is in 2009 een goed bezochte tentoonstelling
samengesteld in museum Het Valkhof in Nijmegen. In dit boek stond zij zelf een aantal
keren afgebeeld. Hier rechts een voorbeeld waarin zij zelf afgebeeld zou zijn.
Haar naam wordt ook wel geschreven als Katharina van Kleef.

01. Amsterdamseweg.
Deze weg heeft vroeger in Amstelveen ook de Amstelveenscheweg geheten.
De weg vormde/vormt met de in zijn verlengde gelegen Amstelveens(ch)eweg in Amsterdam
onderdeel van de Veendijk die van de Overtoom naar Uithoorn liep en eigenlijk
nog steeds loopt. Dat is ook nog steeds zichtbaar. Deze dijk was een belangrijke beveiliging
tegen het woeste water van het Haarlemmermeer (de Waterwolf). Dat meer is drooggemalen
met behulp van drie stoomgemalen waarvan Cruquius als enige nog bewaard is gebleven.
Het Haarlemmermeer viel droog in 1852 en werd de Haarlemmermeerpolder.
02. Baljuwenlaan.
Baljuwen (politiecommissaris) en Schepenen (gemeenteraadsleden)
waren de functienamen van de hoogwaardigheidsbekleders in de tijd
van het Amstelland. Zij hadden toen echter veel meer macht en
inkomsten dan tegenwoordig. Rentmeesters waren de inners van
renten (pacht). Een functionaris die voor de eigenaar een bepaald goed
beheert.
03. Barend van Dorenweerdelaan.
Van circa 1305 tot 1338 was Barend van Dorenweerde de bisschoppelijke Baljuw van
Amstel- en Gooiland. Hij werd in 1301 als Baljuw over
Amstelland aangesteld. Een ambachtsheerlijkheid was
een middelbare of lage heerlijkheid van een
ambachtsheer of ambachtsvrouwe. Een ambachtsheerlijkheid onderscheidde zich van de vrije of hoge
heerlijkheid doordat de heer geen jurisdictie in halszaken
Een foto
bezat. Naast rechtspraak behoorden ook bestuur en
die rond 1935 is gemaakt.
wetgeving tot de competentie van de heer. Deze liet
uitoefening van al deze bevoegdheden meestal over aan een door hem benoemde schout (werkelijke uitvoering door schout en
schepenen). Voorts had de heer onder meer recht op allerlei heffingen. De ambachtsheerlijkheden waren oorspronkelijk in
handen van edellieden. Later werden (ambachts)heerlijkheden veelal gekocht door rijke burgers en door steden.
Guy van Henegouwen (uit het huis van Avesnes) werd heer van Amstelland na de verbanning van Gijsbrecht van Amstel (1296).
In 1301 werd Guy bisschop van Utrecht. Hij stelde toen Barend van Dorenweerde aan als baljuw van Amstelland. Na Barend
werd de functie van baljuw bekleed door Gerrit van Heemskerk.

04. Catharina van Clevelaan (1385-1459).
Naar haar werden een laan en park genoemd.
Van 1411-1434 was zij bezitster van de
ambachtsheerlijkheid Nieuwer-Amstel.
In 1434 verkocht zij Nieuwer-Amstel aan
Hendrik II van Borsselen. Catharina was de jongere zus van Margriete van Cleve.
Haar naam wordt op verschillende manieren gespeld. Ik kom ook tegen: Katharina van Kleef.
Zij was een dochter van Adolf IV van Kleef-Mark en Maria van Bourgondië.
Zij was een nicht van Filips de Goede. Op dertienjarige leeftijd trouwde Catharina met
Arnold van Egmont, hertog van Gelre. In de machtsstrijd die uitbrak tussen haar man Arnold en haar zoon, Adolf van Egmont,
koos Catharina de zijde van haar zoon. Met medeweten van Catharina werd haar man vastgezet door haar zoon.
Catharina en haar man woonden niet op een vaste plaats. Favoriete verblijfplaatsen waren Kasteel het Valkhof in Nijmegen,
Kasteel Rosendael in Rozendaal en het kasteel van Lobith. Catharina is ook beroemd geworden door het getijdenboek
dat zij heeft laten maken. Zie Wikipedia voor meer informatie.
05. Gerrit (Gerard) III van Heemskerklaan (ca.1300-1358).
Baljuw van Amstelland van 1338 tot 1349. Opvolger van Barend van Dorenweerde.
In 1350 was hij een van de edelen die aan graaf Willem hun bescherming toezegden tegenover
de ondersteuners van Margaretha van Beieren en hij was een van de belangrijkste ondertekenaars van de Kabeljauwse verbondsakte die het begin van de Hoekse en Kabeljauwse
twisten zou gaan inluiden. In de nadagen van de strijd tussen Willem en Margaretha raakte Dirk
van Brederode in de macht van Gerard van Heemskerk. Die werd op het kasteel van Heemskerk
gevangen gehouden. In juli 1354 werd Dirk van Brederode voor drie maanden op vrije voeten
gesteld; hij moest echter beloven om “weer terug te keren”, levend of dood. Spoedig daarna werd de verzoening tussen moeder
en zoon Van Beieren een feit. Gerard (III) heeft de zegepraal der Hoeksche partij slechts zeer kort mogen
beleven omdat hij in 1358 overleed, zijn goederen nalatend aan zijn zoon Wouter van Heemskerk.
06. Graaf Janlaan (1284-1299).
Graaf Jan I van Holland (afbeelding rechts) stierf
op 15-jarige leeftijd. Hij was de zoon van Floris V
en opvolger van Gijsbrecht van Amstel. Hij gaf
Amstelland in leen aan zijn broer Jan II van
Avesnes (bladzijde 240).

07. Graaf Florislaan.
Floris V (Leiden 24 juni 125427 juni 1296), bijgenaamd
“der keerlen god” (god van
de boeren). Hij was graaf
van Holland (1256-1296) en Zeeland. Vanaf 1291 liet
hij zich 'heer van Friesland' noemen, ofschoon hij alleen
in West-Friesland feitelijk de macht uitoefende. Hij is
een figuur die iedereen kent uit zijn lessen vaderlandse
geschiedenis. Hij werd op 27 juni 1296 vermoord bij
Muiderberg (zie het schilderij rechts).

08. Graaf Willemlaan (1287-1337).
Graaf Willem III was graaf van Holland van 1304 tot 1337.
Hij nam van zijn zoon Guy (de bisschop van Utrecht) de
heerlijkheid Amstelland over en verbond deze aan het
graafschap Holland. Een heerlijkheid of heerschap (Duits:
Herrlichkeit of Herrschaft) is een bestuursvorm voortkomend uit een feodale onderverdeling van het
overheidsgezag in de middeleeuwen.
09. Gijsbrecht IV van Amstellaan (1230-1303).
Bekend van het toneelstuk van P.C. Hooft.
Gijsbrecht was graaf van Amstelland van
1252 tot 1296. In de geschiedenis van Nederland is Gijsbrecht IV
het meest bekend vanwege het complot tegen graaf Floris V van
Holland. Gijsbrecht is het hoofdpersonage in het toneelstuk van
Joost van den Vondels “Gijsbrecht van Aemstel”. Het verhaal
speelt zich af tijdens het beleg van Amsterdam in het jaar 1303,
waar Gijsbrechts zoon Jan voornamelijk bij betrokken was. Men
gaat ervan uit dat zowel Gijsbrecht als zijn zoon als voorbeeld dienden voor de hoofdpersoon.

10. Hendrik II van Borsselenkade (1404-1474).
Van 1434 tot 1474 ambachtsheer van Nieuwer-Amstel.
Van Borsselen kocht de ambachtsheerlijkheid Nieuwer-Amstel van
Catharina van Cleve in 1434. Hij verleende in 1447 een vergunning
aan pastoor Reynier Stuys om "vier maden lands liggende in
Aelsmerbanne in Sciphol" te verkopen. Van de opbrengst werd een nieuw kerkgebouw gesticht op de plaats waar
nu de huidige dorpskerk van Amstelveen staat. Overigens werd de naam “van Borsselen” vroeger
met één “s” geschreven.
11. Jacob de Graeflaan (1571-1638).
Jacob de Graef was ambachtsheer van
Nieuwer-Amstel in 1604. Deze straat heeft
een leuke eigen site waar dit schilderij ook
op staat. Zie http://jacobdegraeflaan.nl .

12. Jan van Avesneslaan (1248-1304).
Jan II van Avesnes was (van 1280 tot 1304)
als Jan I van Avesnes graaf van Henegouwen.
Hij was als als Jan II van Avesnes
van 1299 tot 1304 graaf van Holland en
Zeeland. Jan was de eerste leenheer
van Amstelland.
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Kopie van een schilderij, in 1915 geschilderd door
Th. Buffing. Hoek Rentmeesterslaan (Wolfert van
Borsselenweg) /Jacob de Graeflaan.
Uit de collectie van Arie Sluijs.

Op deze prille foto uit 1961 is de ongebruikelijke zigzag-vorm van de Jacob de Graeflaan heel goed te zien.
Een foto uit de collectie van Evert Zuiderent.

De Kalfjeslaan in 1917. Een foto uit de collectie van Evert Zuiderent.

13. Kalfjeslaan en Nieuwe Kalfjeslaan.
De weg die van de huidige Amsterdamseweg naar het Kalfje aan de Amstel loopt.
Aan het einde de weg bij de Amstel ligt rechts nog steeds het Klein Kalfje.
Links van de weg lag daar tot circa 1967 het grote Kalfje, met speeltuin.
De Kalfjeslaan staat op nagenoeg alle oude kaarten. De naam Kalfjeslaan is
afgeleid van de oude herberg 't Kalfje op de hoek bij de Amstel en de herberg
was genoemd naar de eigenaar die hem in 1670 had geopend, Jan Claesz Kalf.
Zie ook bladzijde 13 rechtsonder.

14. Koen van Oosterwijklaan (1327-1407).
Eerste ambachtsheer van Nieuwer-Amstel van 1399 tot 1403. Zie ook
bijlage L op bladzijde 386. Hij verkocht de ambachtsheerlijkheid in
1403 aan Margriete van Cleve. Koen was de zoon van Willem Cuser
en Ida van Oosterwijk. Getrouwd met Clementia Gerrit Boelendochter (1315–1402). Ze hadden één dochter, Ida de Cuser van
Oosterwijk. Ridder Coen(raad), heer van Oosterwijk, Amstelveen, Sloten, Osdorp en Schoterbosch, Rentmeester (1354) en
baljuw van Amstelland (1368-1470) en van Rijnland (1380-1483). Hij was ook houtvester van Holland in 1397, kastelein van
Teilingen in 1400, raad(gever) van hertog Albrecht. Hij werd verbannen in 1403 en overleed in 1407. Waarom hij precies werd
verbannen is niet terug te vinden in de geschiedschrijving.
15. Laanhorn.
De laan leidt naar het plein Plantsoen Laanhorn.
Horn is een fries woord voor hoek.

16. Margaretha van Borsselenlaan (1472-1507).
Ambachtsvrouwe van Amstelland van 1487 tot 1507. Zij was de opvolgster van haar
vader Wolfert VI van Borsselen. Zij was de eerste vrouw van Walraven II van Brederode.
Deze laan zou in de jaren twintig van de vorige eeuw (abusievelijk) kortstondig ook
als “Nieuwe Kalfjeslaan” op een kaart hebben gestaan.
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17. Margriete van Clevelaan (1375-1411).
Ambachtsvrouwe van Nieuwer-Amstel van 1403 tot 1411. Haar naam wordt
ook wel gespeld als Margareta. Zij was de oudere zus van Catharina van Cleve.
Margriete was echtgenote van hertog Aelbrecht van Beijeren. Zij kocht de
ambachtsheerlijkheid in 1403 van Koen van Oosterwijk. Zij overleed in 1411.
Toen nam haar zuster Catharina de ambachtsheerlijkheid van haar over.
18. Plantsoen Laanhorn.
Het plein waar Laanhorn naar toe leidt. Horn is een Fries woord voor hoek.

19. Randwijcklaan.
De naam Randwijck lijkt te komen van de “rand van de gemeente” waar de wijk
is gebouwd. De boeken vermelden echter dat de naam Randwijcklaan stamt
van de naam van de bouwmaatschappij die een groot gedeelte van de wijk
gebouwd heeft. Het lijkt me echter niet onwaarschijnlijk dat die maatschappij
naar de naam van de wijk genoemd is die ze nog gingen bouwen.
20. Rentmeesterslaan.
Rentmeesters waren de inners van renten (huur/pacht). Dit is een persoon
die voor de eigenaar een goed beheert. Baljuwen (politiecommissarissen)
en Schepenen (gemeenteraadsleden) waren de andere functienamen
van de hoogwaardigheidsbekleders in de tijd van het Amstelland.
Zij hadden toen echter veel meer macht en inkomsten dan tegenwoordig.

21. Schepenenlaan.
Schepenen (gemeenteraadsleden) en Baljuwen (politiecommissarissen)
waren de functienamen van de hoogwaardigheidsbekleders in de tijd van
het Amstelland. Zij hadden toen echter veel meer macht en inkomsten
dan tegenwoordig. Rentmeesters waren de inners van renten(pacht).
Dit was een functionaris die voor de eigenaar een goed beheerde.

22. Willem Anne Baron van Spaen la Lecq Van Spaenstraat (1750-1817).
Adellijk genealoog en de eerste president van de
Hoge Raad van Adel. Op 24 juni 1814 werd W.A.
van Spaen la Lecq tot president benoemd.
In de beginjaren van deze raad heeft hij heel
veel werk verzet.

23. Willem van Beijerenlaan (1330-1389).
Willem V van Holland (Frankfort, 12 mei 1330 - Le Quesnoy,
15 april 1389). Hij was een zoon van keizer Lodewijk de Beier en
Margaretha, gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen.
Hij is in de Nederlanden ook bekend als Willem van Beijeren.
Willem V volgde in 1354 zijn moeder Margaretha II van
Henegouwen op als graaf van Holland en Zeeland. Tijdens haar
bewind waren er tussen aanhangers van Margaretha van
Borsselen en Willem V conflicten uitgebroken, die de
geschiedenis in zouden gaan als de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De eerste slagen werden beslist
in het voordeel van de aanhangers van Willem V,
waarna Margaretha in 1354 afstand deed van haar
macht in Holland en Zeeland. Willem van Beijeren
woonde een groot deel van zijn tijd in de grafelijke
woning bij de Ridderzaal, tot in de 19e eeuw Grote Zaal
geheten, in Den Haag. Hij liet enkele gebouwen rondom
deze Grote Zaal plaatsen en zorgde tevens voor een (eenvoudige) ommuring
De kapper maakte zijn eigen versie van het straatnaambord.
van wat later het Binnenhof ging heten.

24. Wolfert VI van Borsselenweg (1433-1486).
Wolfert was van 1474 tot 1486 ambachtsheer van Nieuwer-Amstel en daarnaast
o.a. graaf van Granpré. Hij was de zoon van Hendrik II van Borsselen van wie
hij in 1474 Nieuwer-Amstel overnam. Hij werd in 1487 opgevolgd door zijn
dochter Margaretha van Borsselen.
De Wolfert van Borsselenweg liep vanaf de Kalfjeslaan over de dijk van de ringsloot
(overzijde van de Hendrik van Borsselenkade) en vervolgens langs/over wat nu
Laan Walcheren heet en daarna langs de Bella Donna. De Wolfert van Borsselenweg
was daar verbonden met het tegenwoordig nog bestaande deel van de weg met deze
naam. De dubbele F hierboven op het straatnaambordje is een spelfout die nooit
is hersteld. Zie ook bladzijde 72.

Dit is een beeld van Wolfert dat
staat op het raadhuis van Veere.
Foto John Scholte, Vlijmen.

Veel straatnaamborden in Randwijck zijn de laatste jaren vernieuwd.
De nieuwe blauwe borden op speciaal plaatmateriaal reflecteren goed
en zijn beter leesbaar. Maar de oude witte borden die aan de muren
waren bevestigd, hebben ook nog steeds hun charme als ze
tenminste nog leesbaar zijn.

Meer algemene (historische) benamingen:
Bourgondischelaan.
De hertogen van Bourgondië regeerden van 1363 tot 1482
over de Nederlandse gewesten.
Henegouwselaan.
Leden van het huis van Henegouwen speelden een belangrijke
rol in het bestuur van Amstelland.
Bos en Vaartlaan.
Laan langs bos en vaart. Het geplande bos aldaar werd echter nooit
aangelegd. Hiernaast een foto uit de jaren dertig van de hoek met
de Rentmeesterslaan.
Laan van Bloemenhove.
Zo genoemd op verzoek van de bouwer van de woningen.
Oosterhoutlaan.
Oosterhout was een ambachtsheerlijkheid die macht in
het Amstelland had.
Iepenrodelaan.
Iepenrode was een ambachtsheerlijkheid die macht in Amstelland had.
Boekenrodelaan.
Boekenrode was een ambachtsheerlijkheid die macht in Amstelland had.
Eikenrodelaan.
Eikenrode was een ambachtsheerlijkheid die macht in Amstelland had.
Deze straat heette voorheen de Walraven van Brederostraat.
Zie de rode streep op kaart hiernaast.
Berkenrodelaan.
Berkenrode was een ambachtsheerlijkheid die macht in Amstelland had.

Geografische namen (Zuid-Holland, Zeeland en Friesland):
Achter de straatnamen staan de bouwjaren.

Laan Rozenburg (1965-1968).
Rozenburg is een eiland in Zeeland.

Laan Walcheren (geen huizenbouw in Randwijck).
Walcheren is een eiland in de provincie Zeeland.

Hoeksewaard (1963-1968).
Eiland in het deltagebied van Zuid-Holland.

Flakkeestraat (1961).
Overflakkee is een eiland in Zuid-Holland.

Voornsehoek (1961)
Voorne is het westelijke deel van het dubbel-eiland
Voorne-Putten in Zuid-Holland.

Goereesepad (1965)
Goeree is het noordwestelijke deel van het eiland
Goeree-Overflakkee in de provincie Zuid-Holland.

Tiengemeten (1966).
Klein eiland in de provincie Zeeland.

Oude eilanden in de Zuiderzee:
de Urkerstraat (1962), de Wieringerstraat (1962) en Schokland (1971).

Eilanden in het IJsselmeer:
de Markerstraat (1962) en Pampus (1962).

De naam Bella Donna is in
overleg met Wella aan de
straat gegeven waar dit
bedrijf zich in 1967 vestigde.
De naam van het
Jan Tooropplantsoen
(-laan) is ontleend aan de
schilder die o.a. dit kunstwerk
rechts schilderde.

Waddeneilanden:
De Texelstraat (1968), de Vlielandstraat (1969), de Terschellingstraat (1961-1969),
de Amelandstraat (1961), de Schiermonnikoogstraat (1961) en de Rottumerstraat (1961).
De naam van de Flevolaan (1967) is afgeleid van de Flevopolder in het IJsselmeer.
De Rembrandtweg. De weg is natuurlijk genoemd naar de beroemde schilder. De galerij is gebouwd in 1963.

1961. Een foto uit de collectie van Evert Zuiderent.
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