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Joost van Rietveld als getuige ten behoeve van 
het Leenhof van Nijenrode 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Joost mag het weten. In de 15de eeuw mocht Joost van Rietveld het inder
daad weten! Althans dat wat er omging in het Leenhof van Nijenrode. 

Zeer vele malen trad Joost van Rietveld als getuige op, wanneer Jan I van 
Nijenrode (kasteelheer van 1430 tot 1454) bij het verrichten van rechtshande
lingen - in het bijzonder de uitgifte van leenbrieven - uit oogpunt van de ver
eiste rechtsgeldigheid getuigen nodig had. Elders publiceerde ik al een aan
tal voorbeelden.1 In mijn eerdere artikel in dit tijdschrift over huis en ge
slacht Van Rietveld2 was geen plaats over voor de rest van mijn verzameling 
"Joosten". Hieronder volgt nu een bloemlezing daaruit, gegroepeerd naar 
het geografisch-bestuurlijke gebied waarop de leenbrief betrekking had. 
Helaas zijn de beleningen door Jan I van Nijenrode, die in de leenregisters 
van Nijenrode genoteerd staan, maar zelden van een datum voorzien. 

Namen worden in dit overzicht geschreven zoals ze in de oude stukken 
staan en kunnen daardoor ook in verschillende spellingen voorkomen. 

Breukeleveen 
- J a n van Nijenrode beleent Ale Aerntsdochter met een halve veertel land,3 gelegen te 

Brokeleveen, s t rekkende van den Oudenwech (een dijk ongeveer ter hoogte van de hui
dige Kalvers t raat , tussen de Kievitsbuurt en de Vierde en Vijfde Plas) "voirt op in den 
veen" (dus naar het oosten), grenzend boven aan de Heren van St. Peter (= land in he t 
bezit van het Kapittel van St. Pieter) en beneden met eigendom de Heren van Zulen en 
J a n van Nijenrode. Ten overstaan van Dire van Oudaen, Joest van Ryetvelten Freder ic 
W i l l a m z . 4 

- J a n van Nijenrode beleent Albert Aerntzoen met een vierendeel3 land, gelegen te Bro
keleveen, daar boven naastgeland is J a n van Nyenroede met land dat Albert Aerntzoen 
van hem houdt en beneden Freder ic Dires Rodenz. Ten overs taan van Joest van 
Ryetvelten Freder ic Willamz.5 

Johan (= Jan ) van Nijenrode beleent Albert Aerntzoen met "een virendeel van eenre 
veertel lants", gelegen te Brokeleveen in het gerecht van St. Peter, daar aan de zuidzijde 
naas tge land zijn de heren van St. Peter en aan de noordzijde Frederic Dires Rodenz. 
Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Frederic Willamz.6 

- J a n van Nijenrode beleent Aelbert Aerntz met "een halve vierdel l an t s" gelegen te 
Breukeleveen in he t gerecht van Sint Pieter, grenzend boven aan land van Willem van 
Winsen en grenzend beneden aan land van de Heren (= he t Kapittel) van St. Pieter en 
Freder ic Dircsoen [Rodenz] . . . "te houden van my ende van mynen nacomelingen tot 
ene onversterflyc erfleen behoudelycken my ende ene ygeliken zijn rechts ende mede 
behoudeliken Florien Aelberts wive voorsiiden Florensdochter van Slingel hoerre ge
rechte lijftocht aen dese voorseiden lande . . ." (lijftocht = aan een vrouw bij het huwe-
li jkscontract of la ter toegekende goederen, waarui t zij inkomsten kon t rekken in he t 
geval da t ze weduwe zou worden). Ten overs taan van Dire van Oudaen, Joest van 
Rietvelt en Freder ic Willamz.7 

- J a n Clotinc draagt aan J a n van Nijenrode op zeven morgen land gelegen te Breukele
veen, grenzend boven aan land van Jan van Nyenroede en het Kapittel van St. Pieter, 
g renzend beneden aan land van de nakomelingen van Heer Wouters van Münden en 
he t hiervoorgenoemde Kapittel. Ghijsbert Henric Zemmenzoon werd beleend met "die 
gerechte helfte van dese zeven morgen lants". Ten overstaan van Joest van Ryetvelt, 
Reynaer Rolofz en Jacob Claes Scroedersz.8De andere helft werd in he t bijzijn van de
zelfde getuigen in leen gegeven aan Claes Jacopz.9 

- Ghijsbert Henric Zemmenzoon (of Semmensz) werd niet oud. Want op 16 mei 1440 be
leent J a n van Nijenrode Ghijsbert Ghijsbert Semmenz met "die gerechte helfte van 
seven morghen lan ts daer die weder helfte van den seven morgen Claes Jacob Jacobs 
van mij te leen hout", gelegen te Breukeleveen, grenzend boven aan land van J a n van 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 4, 1995 



198 

Nyenroede zelf en van he t Kapittel van St. Heter , grenzend beneden aan l and van de 
nakomel ingen van Heer Wouters van Mijnden en land van h e t h iervoor vermelde ka
pittel . "Also aise Ghysbert voirseyd out is een half jaer ende hy nyet mondich en is (= 
onmondig is) selven te hulden (= trouw aan zijn leenheer te betuigen) so heeft Jacobsen 
daer voir gehult alse een voecht (= voogd) . . . ". "Dit gesciede in den jaer doe men screef 
dusentvierhonder t ende veertich op ten sestienden dach in Meye". Ten overs taan van 
Joest van Ryetvelten Jacob Claes Scroedersz.10 

- ". . . voir my quam ende voir myne manne die hier na bescreven s taen Claes Jacobsz 
ende maeckt myt synen vryen wille ende myt minne h a n t die ie daer toe dede om sinre 
bede wille Elzebeen synen wyve Ghysbert Hertendochter hoer gerechte lijftocht vrylyc-
ken te bruken also lange sy leeft alse aen die gerechte helfte van zeven morgen lan t s 
daer die wederhelfte van den zeven morgen Ghijsbert Ghijsbert Semmensz van my te 
lene houdt ende gelegen siin op Brokeleveen daer boven naest ghelant ziin ie J a n van 
Nyenroede selven ende dat capittel van Sente Peters tUtrecht ende beneden die nacome-
l ingen h e r e n Woute r s van Mijnden ende dat capit tel voirscreven. Hie r w a r e n over 
myne m a n n e Joest van Ryetvelt ende Jacob Claes Scroedersz."11 

- J a n van Nijenrode beleent J a n Pouwelsz een halve veertel van een veertel l and en veen 
gelegen te Breukeleveen van de Oudenweg tot in 't veen (= oostwaarts), grenzend boven 
aan land van de Heren van St. Pieter, grenzend beneden aan l and van J a n Pouwelsz. 
Ten overstaan van Joest van Ryetvelten Henric Borre die Rydder.12 

Breukelen-Proostdygerecht 
- J o h a n van Nijenrode beleent Dire Berenz met drie morgen land, gelegen in h e t kerspel 

van Brokelede aan de oostzijde van de Vecht in het gerecht van de Proost van St. Pieter, 
daar boven naas tgeland is Dire voorseyd zelf en beneden Belye J a n Albertzoen. Ten 
overs taan van Joost van Ryetvelten Jacob Claes Scroedersz.13 

- J a n van Nijenrode beleent Dire Berenz met een halve akker land , gelegen in de vijf 
akker opt Hoge lant te Brokele, daar boven naastgeland zijn de Heren van St. Pieter en 
beneden Heer Wouter van Mijnden. Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Jacob 
Claes Scroedersz.1 4 

Tienhoven 
- J a n van Nijenrode beleent Henric Gherijt Dusincz met een vierendeel l and "eggen 

ende eynde also alst gelegen is op Maersenveen in den tien hoeven in der Heren ge
rechte van Sente Peters tUtrecht in Ghysbert Dirczoens zate daer dieselve Ghysber t 
Direz naestgelant is aen die overside ende Joncfrou Elzebeen van Loenresloet aen die 
nederside myt lande dat Jacob Oudemantzvan hoer te lenen hout". Ten overs taan van 
Joest van Ryetvelten Jacob Claes Scroedersz.15 

- J a n van Nijenrode be leen t Pouwels Ghysber tz me t twee morgen l and , gelegen te 
"Maersenveen in den t ien hoeven", "in eenre halver veertel aen den Noerderen egge 
onderdeel dair naes t ge lant is aen den overen egge die Abdisse ende Convent van 
Oudwijc ende aen die nederside Pouwels voirseyd selver en Pe ter van Hove te houden 
van my . . .". Ten overs taan van Joest Ryetvelt, Freder ic Wil lamz en Henr ic Dusinc . 1 6 

- J a n van Ni jenrode b e l e e n t Alber t Math i j sz me t twee m o r g e n l a n d , ge legen te 
Maersenveen in de "tien hoeven", "tusschen lande aen die overside miin vrouwe van 
Zulen ende aen die nederside Gherijt van den Hove, dair hij mij den vryen eygendom 
of (= van) gegeven heeft voir den scoute ende lantgenoten in den selven gerechte dair 
die twe morgen l an t s in gelegen ziin" . . . "Ende dese twe morghen l a n t s voirseyd sei
len aen gaen den Ouden wech ende voirt ten veen waert op (= naar he t oosten) tot da t te t 
t w e e m o r g h e n z i in" . Ten o v e r s t a a n v a n Joest van Ryetvelt e n d e J a c o b C l a e s 
Scrodersz.1 7 

- Alber t Math i j sz d r a a g t a a n J a n van Nijenrode op twee morgen l a n d , ge legen t e 
Maersenveen in de "tien hoeven", "streckende van den Oudenwech voirt te veen wer t 
op da t te t twe morghen ziin", daar boven naastgeland "miin Vrou van Zulen" en bene
den Claes Her inc . J a n van Nijenrode gaf dit l and vervolgens in leen a a n Math i j s 
Albertz, zoon van Albert Mathijsz. Ten overstaan van Joest van Ryetvelt, Jacob Claesz 
[Scrodersz] en Henric Gherijt Dusincsz.18 

- J a n van Nijenrode beleent Pouwels Ghysbertz "die twe deel van een vierendel l a n t s ge
legen op Maersenveen in den t ien hoeven in der Heren gerechte van Sente Pe t e r s 
tUt recht duer gaende l an t veen ende velt streckende van der Hoeftweteringe in den 
veen gelijc ander vue r l an t (= voorland)", daer boven n a a a s t g e l a n d is Fye Freder i c 
Trynden weduwe en beneden "onsen Vrouwen Outaer tot Maersen" (= kerke land waar
van de pachtopbrengsten ten goede kwamen aan het al taar van Onze Lieve Vrouwe in 
de kerk van Maarssen) en de "costerye van Sente Peter tUtrecht" . "waer da t zake dat 
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Pouwels voirseyd oflyvich worde (= zou overlijden) ende hy ghien watacht ige buer te 
after hem en liete (= geen wettige nakomeling nalaat) die hy crege n a da tum des briefs 
so soude dese voirseyde comen op Ghysbert Direz [of] op syne gerechte leenvolger waer 
hy doot". Ten overstaan van Joest van Ryetvelt, Frederic Willamz, Henr ic Borre die 
Rydder en Henric Gherijt [Dusincz].19 

Ronde Dorp van Breukeien 
J a n van Nijenrode beleent Gherijt Pijl Evertz met drie morgen land, gelegen bij J a n 
die Recke, daar boven naas tge land zijn Jacob van Zulen erfgenamen, Pe te r Stroems 
erfgenamen, Oudencop Reckenz "ende ie selven beneden" met l and da t Willam van 
Alendorp erfgenamen van mij houdt . Ten overstaan van Joest van Ryetvelt, Reynaer 
Rolofz en Jacob Claes Scroedersz.20 

Mijnden 
J a n van Nijenrode beleent J a n Swedersz van Ruweel "mynen neve" me t "een morgen 
u te rdyeks (= bui tendi jks gelegen land) myt ter hofstede", gelegen in he t gerecht van 
Mijnden, "streckende uten Vecht op in de Panne weteringe toe", daa r boven naastge
l and is Willam Aerntz met zijn medewerkers (deze Willem was s luiswachter) en bene
den Henric Scutter met land dat hij houdt van Meiijs van Mijnden. Ten overs taan van 
Joest van Ryetvelt, Splinter Momber en Jacob van der A Jacobz.21 

Loosdrecht 
J a n van Nijenrode beleeent in 1440 Jacob Jacobsz met een akker "twee gherden breet" 
gelegen "op die Loesdrecht", daar naastgeland is aan de overzijde Jacob voirseyd met 
eigendom en aan de nederzijde Henric Claesz met eigendom. Ten overs taan van Joest 
van Ryetvelt en Jacob Claesz Scroedersz. "Dit gesciede in den jaer doe men screef veer-
tich doe was Jacob voirseyd out xn jaer". "Roetaert Petersz heeft voor hem gehuld" (= na
mens hem hulde gebracht = trouw betuigd aan diens leenheer J a n van Nijenrode - het 
leenstelsel had in oorsprong te maken met krijgskundige verplichtingen; omdat min
der jar igen en vrouwen nie t voor kri jgsdienst konden worden opgeroepen hadden zij 
van oudsher een plaatsvervangende hulder nodig ).22 

Evenaarsgerecht 
(Het Evenaarsgerecht was een kleine gerechtsheerlijkheid ten noorden van de heer
lijkheid Breukelerwaard; de grens tussen deze beide werd gevormd door de Evenaars 
we te r ing . ) 
J a n van Nijenrode beleent Albert Claesz met "die gerechte helfte van vier morgen 
l an t s" , gelegen in "Loenre kerspel" in "Jans gerechte van Nyenroede aen den Noor
deren egge van Rawelders lant" . Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Jacob Claes 
Scroedersz.2 3 

Otterspoorbroek 
J a n van Nijenrode beleent zijn neef Johan Sweders Ansemszoens zoon van Ruweel met 
twee morgen l and , gelegen t e Ot te r spoerbroec , s t r ekkende m e t "enen eynde aen 
Cortr i jcker sijdwen in vier morghen lands onderdeylt", daa r naas tge l and is a a n de 
hoge zijde Jan die Bole Direz en op de noordzijde Beer Vogelaersz. Ten overstaan van 
Joest van Ryetvelt, Splinter Momber en Jacob van der A Jacobz.24 

Portengen-Ruwielsgerecht 
- J a n van Nijenrode beleent J a n van der Haer Direz met een morgen land, gelegen in 

Ber tengen in he t gerecht van Melys van Mijnden "in vier morgen l an t s die J a n van der 
H a e r toebehoren opten Noerderen egge aen Oerbaen Oerbaenszoens lant". Ten over
s taan van Joest van Ryetvelt, Freder ic Willamz en Henric Direz.25 

J a n van Nijenrode beleent Roelof Gherijtz met 2 morgen land, gelegen in he t Noord
einde van Bertengen in he t Syde lant daar boven naastgeland is Joncfrou Margrie te 
Pots en beneden Gherijt van Vloten. Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Jacob 
Claes Scroedersz.26 

J a n van Nijenrode beleent Claes Deyn Tymanz met twe zwademaets , 2 7 gelegen op 
Noerder maet. Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Henric Borre die Rydder.2 8 

Portengen-Zuideinde 
J a n van Nijenrode beleent Henr ic Dire Mensenzoensz met da t derdendee l van vijf 
morgen land "daer die twee deel of (= waarvan de twee andere gedeelten) toebehoren 
J a n Gherij tz ende Willam Henricz synen neven", gelegen in Bertengen in he t gerecht 
van Heer Vrederic Uten Hamme, daar boven naastgeland is J a n van Nijenrode en be
neden de Heren van St. Marie (= land in het bezit van het Kapittel van St. Marie). Ten 
overs taan van Joest van Ryetvelt, J an Gherytz en Kroec Albertz.29 

Kockengen 
J a n van Nijenrode beleent Symon Claes Ruuschz met een morgen land, gelegen in 
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Cockengen "in Bökels gerechte van der Haer", daar boven naas tge land is de "nonnen 
van den Daele" (= land in het bezit van he t vrouwenklooster Mar iëndaal in Zuilen) en 
beneden de Heer van Abcoude (= Gerverscop). Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en 
Jacob Claes Scroedersz. "Ende overmyts dat Symon nyet mündig en is (= onmondig is) 
so heeft Claes Ruusch dair voer gehult" (= namens de leenman zijn ondergeschiktheid 
en trouw aan de leenheer van het desbetreffende stuk land betoond).30 

Spengen 
J a n van Nijenrode beleent Mechteld Gherijt Tyemsdochter met een morgen land, gele
gen in Spengen "in Bökels gerechte van der Haer", daar boven n a a s t g e l a n d is "die 
Heren van Oudemunster tUtrecht" en beneden "Heren van Sentroysen by Utrecht" (= 
land in he t bezit van het Kartuizer klooster nabij Utrecht) en Jacob Wouter. Ten over
s taan van Joest van Ryetvelt, Frederic Willamz en Aernt Dire Grevenz . Geli jkt i jdig 
kreeg ook h a a r zuster Alyd Gheryt Tyemsdochter daar een morgen land in leen, in h e t 
bijzijn van Joest van Ryetvelt en de beide andere hiervoor genoemde getuigen.3 1 

Op 13 november 1439 beleent Jan van Nijenrode Gherijt Gherijtsz met een morgen land, 
gelegen in Spengen "in Boekels gerecht van der Haer", daarboven naas tge l and zijn de 
Heren van Oudemunster (= land in bezit van het Kapittel van Oudmunster ) en beneden 
"die Heren van Sinte Trosen by Utrecht"(= land van het Convent van C h a r t r e u s e = 
Chartroise = het Kartuizer klooster buiten Utrecht)32 en Jacob Wouter. Ten overs taan van 
Joest van Ryetvelt, Frederic Willamsz en Aernt Dire Gravensz. "In h e t J a e r MCCCC ende 
xxxix des anderen dages na Sinte Lebeijns dach".33 

Reeds op 7 december 1439 ("MCCCC ende xxxix des anderen daghes na Sinte Nycolaes 
dach") werd dit leen overgeschreven op naam van Ghijsbert Ghijsbertsz, onder getuige 
van Joest van Ryetvelt en Frederic Wyllamsz.3 4 

Laag-Nieuwkoop 
- J a n van Nijenrode beleent Alfer van der Mye met twee morgen l and "gelegen in 

Nyencop in Heren J a n s gerechte van Rynesse ende van Rynouwen in een sa te l an t s 
van t ien morgen daer Herman Hugenzoen op te wonen plach des boven die sate l an t s 
voirseyd naest gelant siin Jacob Kertgenszoen, J a n van der Mate ende Peter Huber tz 
ende beneden Alfer van der Mye voirseyd". Ten overstaan van Joost van Ryetvelt en 
Jacob Claes Scrodersz.33 

J a n van Nijenrode beleent Jacob Claes Scroedersz met een camp l a n t s , gelegen op 
Cortryckervelt in he t gerecht van Johan van Rynesse, daar boven naas tge land is Dire 
Berenz en Dire Symonz en beneden J a n Peterz. Ten overstaan van Joest van Ryetvelt 
en Dire Berenz.3 6 

J a n van Nijenrode beleent Henric J a n Swederzoen van Ruweel me t "drye morgen 
l a n t s , die gelegen ziin after Cortri jcker in Heeren J a n s gerechte van Rynesse in 
Splinter Janszoens sate opten noerderen egge", daar boven naastgeland is Jonge J a n 
Pouwelsz en Dire Janz en beneden de Heeren van Sente Troyzen (= he t Convent van 
Chartreuse = het Kartuizer klooster buiten Utrecht)32 en Ghysbert Claesz. Ten overs taan 
van Joest van Ryetvelt en Frederic Willamz.3 7 

Teckop 
J a n van Nijenrode beleent Dyedolf Peterzoen met een morgen land, gelegen in Teckop, 
daar op de oostzijde naastgeland is met eigendom Jan Brye en op de westzijde Rover 
van Zulen. Ten overstaan vanJoest van Ryetvelt en Jacob Claes Scroederszoen.38 

Dyedolf Peterzoen draagt aan J a n van Nyenroede op de hiervoor genoemde morgen 
land, m a a r zijn vrouw Ghijsbert Dire Zalendochter mag die als lijftocht blijven gebrui
ken h a a r leven l ang . Ten overs taan van Joest van Ryetvelt en Jacob Claes Scroe
dersz . 3 9 

Op 4 februari 1440 beleent Jan van Nijenrode Dire Aerntsz met twee morgen land, gele
gen in Teckoep, daarboven naastgeland is Claes Roeversz en beneden Dire Gheri j tsz. 
Ten overs taan van Joest van Ryetvelt en Splinter Momber Berenz. "Gegeven in t j ae r 
ons Heeren MCCCC ende vyertich des Donredaghes na Sinte Blasyus dach".40 

Oudhuizen 
J a n van Nijenrode beleent Aernt Dire Gravenz met "drye vierendeel l a n t s van enen 
acker die gelegen is in Gherijt Palen lant tot Outhusen daer Gherijt Pael op woende in 
synen l a e t s t e n lyve" (= in zijn l a a t s t e levensjaren) . Ten ove r s t aan van Joest van 
Ryetvelt en Freder ic Willamz.41 

Mijdrecht 
J a n van Nijenrode beleent Willam Langenz met 2 morgen land, gelegen te Mijdrecht 
in "triien weer opten noert egge streckende van der Aemstel totter Maysloet opt Hoflant 
daer aen die suutside naest gelant is Huge Goeiiertsz ende aen die noertside naes t ge-

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELENjrg. 10, nr. 4, 1995 



201 

l an t Gherij t J a n s z o e n s kiinder". Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Jacob Claes 
Scroedersz.4 2 

Thamen 
(De heerli jkheid Thamen, groot 187 morgen en 92 roeden, lag ten noordwesten van 
Mijdrecht . ) 

- J a n van Nijenrode beleent Albert Elyaesz met twee morgen land, gelegen in Tarnen, 
daarboven naas tge land is Meynaer Troy en beneden Gherijt Vrytaerszoen. Ten over
s t aan van Joest van Ryetvelt, Frederic Willamz en Jacob Janz . 4 3 

- J a n van Nijenrode beleent Jacob Janz met "achte morgen lants die geheten ziin ver-
nannen weer ende ziin gelegen tot Tarnen", daarboven naas tgeland is Jacob Jansz zelf 
en b e n e d e n H e y n k e n Gr ie t enz . Ten ove r s t aan van Joest van Ryetvelt, F r e d e r i c 
Willamz en Jacob Claesz Scroederszoen.44 

Elde r s 1 heb ik nog diverse andere voorbeelden gegeven. 

Dit allesbehalve volledige overzicht geeft een beeld van de vele bezittingen 
die de Van Nijenrodes hadden, verspreid over heel Breukelen en de wijde 
omgeving. Daarnaast hadden ze nog zeer veel eigendommen elders. In de 
schaduw van die Van Nijenrodes waren de Van Rietvelds maar kleine adel. 
Maar in de schaduw van zijn rijke oom wist Joost van Rietveld zich, naar 
het voorafgaande doet vermoeden, redelijk goed te warmen. 

Naast Joost van Rietveld waren alleen Jacob Claesz Scro(e)dersz en Fre
deric Willemsz (van Oukoop)79 over nagenoeg de hele regio als getuige inzet
baar. De beide laatstgenoemden vervulden de betaalde functie van schout. Ik 
vermoed bijgevolg dat Joost van Rietveld eveneens voor zijn diensten betaald 
werd; Jan I van Nijenrode noemde hem soms ook onder de categorie "myne 
manne". Henric Borre de Ridder schijnt een soort vaste reserve te zijn ge
weest, een goede kennis van Jan van Nijenrode die hem als dat schikte altijd 
wel een dienst wilde bewijzen. De andere genoemde getuigen werden geko
zen vanwege hun lokale terreinkennis of soms omdat ze als aangrenzend 
landgebruiker belanghebbende waren. In het geval van Joost van Rietveld 
schijnt zijn goede bekendheid met het gebied ten oosten van de Vecht als nut
tige bijkomstigheid een rol meegespeeld te hebben. 

Opvallend is ook dat, terwijl de mede-getuigen van Splinter van Rietveld 
in ongeveer driekwart van de gevallen evenals hij van riddermatige huize 
waren, ruim driekwart van de getuigen die samen met Joost van Rietveld 
het Leenhof van Nijenrode bij gewone beleningen dienden niet van ridder
matige afkomst was. Maar al ten tijde van Splinter hadden personen voortge
komen uit adellijke geslachten niet altijd meer die maatschappelijke status. 

De opgesomde voorbeelden maken duidelijk dat de versnippering in he t grondgebruik 
groot was. Van de gewone beleningen met land waarbij Splinter of Joost van Rietveld als 
getuige optrad, ging het in tweederde van de gevallen om 2 morgen (1,7 hectare) of minder 
en in slechts 5% om 5 morgen of meer. Dat vormde een schril contrast met de ideale uit
gangss i tua t ie na afronding van de ontginningen van de veenwildernissen, zo'n 3 tot 2 
eeuwen eerder , toen bij een nieuwe boerderij ongeveer 16 morgen aaneengesloten land 
hoorde. 

Die versnippering ging in de 15de eeuw nog steeds door. De 7 morgen land in Breukele-
veen die J a n Clotinc afstond, werden opgedeeld in twee lenen van 3V2 morgen. De 2 mor
gen land die Gerri t Tyem in Spengen had, werden verdeeld over zijn beide dochters. Het 
Leenhof van Nijenrode voerde in deze slechts een passief beheer. 

Daar tegenover probeerden actieve individuele landgebruikers door aankoop of leen, 
land in handen te krijgen dat aansloot bij grond die ze al hadden. Dat lukte bijvoorbeeld' 
zoals we in de voorafgaande opsomming zagen, J a n Pouwels in Breukeleveen, Dire Berenz 
in Breukelen-Proostdijgerecht en Jacob Janz in Thamen. 

De leenbrieven werden in de regel op Nijenrode uitgegeven. Niettemin 
neem ik aan dat Joost van Rietveld te paard heel wat mijlen door de om
geving van Breukelen heeft afgelegd, om zich van alles op de hoogte te stel
len of te houden. 
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Einde van het Huis Rietveld 

In het eerste tijdschriftnummer van dit jaar schreef ik dat mij nog onbe
kend was wanneer er een eind kwam aan het Huis Rietveld in het Breuke-
len-Proostdijgerecht. Een datum vóór het Rampjaar 1672 - 1673 achtte ik niet 
onwaarschijnlijk. Het eind oktober 1995 verschenen nieuwe kastelenboek 
van de provincie Utrecht bevestigt dit laatste. Op een lijst van ridderhofste-
den en andere huizen in de provincie Utrecht in 1609 komt een verwoest 
Huis Rietvelt voor,46 in dat jaar eigendom van Albert Proeys, telg uit een 
vooraanstaand Utrechts regentengeslacht, die volgens blz. 422 in datzelfde 
boek ook eigenaar was van de ridderhofstad Stormerdijk te Jutphaas. Hij 
werd op 29 januari 1549 geboren als zoon van Bernt Proeys (1502 - 1590) en 
Catharina Pots en trouwde in 1588 met Catharina van der Kerck, "daer 
mede hij groot goet behilicte (= veel goederen aantrouwde) als eenige erfge
name haers vaders".47 
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kasteel aan Hugo de Bloot, maar blijkbaar behield ze toen de eigendomsrechten op he t 
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we eerder in dit t i jdschrift zagen ( jaargang 10, n r . l , blz. 11), toen Jonge J a n van 
Rietveld aan de orde kwam, bleef J a n I wel inkomsten uit dat gerecht benutten voor de 
onders teun ing van zijn familie. 

24 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
95 - 101 verso, nrs . 340 - 401; daarbinnen nr. 375. 

25 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
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26 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
74 - 74 verso en 79 - 79 verso, nrs. 292 - 309; daarbinnen nr. 298. Idem, fol. 107, nrs. 466 -
474; daarbinnen nr. 473. 
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28 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 

108 - 110 verso, nrs. 475 - 505, betreffende Bertengen en Cortrijc; daarbinnen nr. 505. 
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25 - 27 verso, nrs . 124 - 146, betreffende te Kockengen gelegen lenen; daarbinnen nr . 134. 
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