HET HULDTONEEL OF DE SCEPELENBERG
WIST JE DAT……
……Het Huldtoneel in 1872 werd omschreven als een heuvel, die 2 el hoog, 40 el lang en 16 el breed is.
……Een el een oude lengtemaat is en (althans in Nederland) ongeveer 69,4 cm lang was. De maat werd lokaal, in
ieder belangrijk handelscentrum, vastgesteld waardoor er verschillen in lengte waren.
……De benaming el is afgeleid van de naam van een bot in de onderarm, de ellepijp. Men kon zo op een eenvoudige
manier lengtes meten. In verband met de heffing van accijns werd de Haagse el van 69,4 cm in 1725 de nationale
standaard. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de el gelijk gesteld aan een meter.
……De heuvel in vroeger tijden een stuk groter was maar een gedeelte ervan is afgestoken om als bouw-of weiland
te gebruiken.
……De heuvel er tegenwoordig niet meer zou zijn geweest als Jhr. Gevers van Endegeest daaraan geen einde had
gemaakt door er in het jaar 1863 een gedenkteken op te plaatsen.
……In 1863 Dr. L. J. F. Janssen ter plaatse opgravingen verricht heeft. In de heuvel werden houtskool, scherven van
zeer oud aardewerk, verbrande beenderen en brokstukken zwaar geoxydeerd ijzer aangetroffen. Aan de hand van
de scherven kon men vaststellen, dat deze resten zowel afkomstig waren uit de Romeinse tijd als uit de Frankische
periode. De gevonden overblijfselen wezen op lijkverbranding en offeranden in de eerste eeuwen onzer jaartelling.
……Alle vondsten van Dr. L. J. F. Jansen van het Huldtoneel in de loop van de tijd verloren zijn geraakt. Daarom is
het nu niet meer mogelijk om de vondsten verder te onderzoeken en is een precieze datering uitgesloten.
…..We zeker weten dat hertog Albrecht van Beieren in het jaar 1361 op het Huldtoneel is gehuldigd als Ruwaard
van Holland. In het Graafschap Holland had de term ruwaard de betekenis van voogd. Albrecht van Beieren was
ruwaard ter vervanging van zijn krankzinnige broer Willem V van Holland.
……We zeker weten dat hertog Jan van Brabant in 1418 tezamen met zijn 17-jarige echtgenote Jacoba van Beieren
op het Huldtoneel is gehuldigd.
……Jan van Brabant in het graafschap Holland ook is gehuldigd in Delft, Leiden, Haarlem, Katwijk, Den Haag,
Rotterdam. Schiedam, Gouda en Heusden. Van Holland ging het gezelschap naar Zeeland en Henegouwen om ook
daar gehuldigd te worden.
……Het heel waarschijnlijk is dat er nog meer huldigingen op het Huldtoneel hebben plaats gevonden maar hiervan
zijn geen geschriften bewaard gebleven. Bijna zeker is dat het geval met hertog Philips van Bourgondië die in 1426
vermeld dat hij bijna een jaar geleden door de Kennemers is gehuldigd.
……Het Huldtoneel ook dienst heeft gedaan als vergaderplaats voor het Kennemer platteland. In mei 1359 kwamen
de ambachtsgemeenten van Kennemerland en West-Friesland bijeen om samen met Jan van Blois, van een afgezant
van hertog Albrecht te horen dat zij zich gereed moesten houden voor het geval Lodewijk, de broer van graaf
Willem V, kwade plannen ten uitvoer mocht brengen.
……De huldigingen over het algemeen plaats vonden in de steden met twee uitzonderingen, Het Huldtoneel bij
Noorddorp te Heemskerk voor de Kennemers en een soortgelijke plaats te Katwijk voor de Rijnlanders.
……Het Huldtoneel één van de oudste archeologische monumenten in Nederland is.
……Op de heuvel een driehoekige zuil staat met de volgende opschriften: aan de voorkant: DE GRAVEN VAN
HOLLAND WERDEN HIER NAAR OVERLEVERING ALS HEEREN VAN KENNEMERLAND GEHULDIGD; rechts op zij: DOOR
GEVERS VAN ENDEGEEST EN ZIJNE VROUW M.J. DEUTSZ VAN ASSENDELFT OPGERICHT MDCCCLXIII (= 1863); links op
zij: WANDELAAR WIL DIT GEDENKTEEKEN EERBIEDIGEN. Dit gedenkteken is een rijksmonument en staat los van het
archeologische monument.
……Het Huldtoneel omgeven is door bomen en struiken waarvan het bijzondere is dat deze allemaal inheems zijn.
We onderscheiden een es, zomereik, vlier, meidoorn, lijsterbes, vogelkers, beuk, hulst, boswilg en sleedoorn. De
haag aan de wegkant is van haagbeuken, herkenbaar aan het fijn-nervige blad.
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