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De Middeleeuwse geslachten Van den Poel en 
Van Rijn en de hofstede De Poel te Breukelen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In zijn studies over het adellijke geslacht Van Nijenrode, dat vanaf de 
stichting van het kasteel Nijenrode (omstreeks 1260?) tot in 1537 dat slot 
bewoonde, maakt De Geer bij herhaling melding van de in Breukelen ge
legen Middeleeuwse hofstede Ten Poel of De Poel.1-2 Wat hij er van zegt, 
vormde voldoende aanleiding om nadere aandacht te geven aan de geschie
denis van die oude adellijke hofstede. 

Het geslacht Van Nijenrode en het huis De Poel 

Gijsbrecht II van Nijenrode (die kasteelheer was van 1351 tot 1396) is 
ten minste twee keer getrouwd geweest.3 Zijn eerste vrouw was Belia van 
Arkel van Leyenburg. Uit dat huwelijk zijn vier kinderen bekend, de zonen 
Splinter (vermoedelijk genoemd naar Gijsbrechts vader Gerard Splinter van 
Nijenrode) en Otto (een naam uit Gijsbrechts schoonfamilie; de vader van 
Belia was Otto van Arkel en zij had bovendien een broer Otto van Arkel die 
ooit het leven van Gijsbrecht had gered), en de dochters Elsebe en Dirk 
Philips (of Fye). Nadat hij weduwnaar was geworden ging Gijsbrecht een 
tweede huwelijk aan met Margriete (ook wel Margaretha geheten) van Rijn, 
dochter van Hendrik van Rijn (welke familienaam ook wel werd gespeld als 
Van Rhijn of Van den Rijn)4. Zij kregen een zoon die Johan werd genoemd5 

(zie Afbeelding 1 ). 
Zoon Splinter stierf lang voordat hij zijn vader kon opvolgen, waardoor 

de aanspraken op kasteel Nijenrode en alles wat daar bij hoorde overgingen 
op Otto van Nijenrode.6 

Gijsbrecht II bezat onder meer de hofstede Ten Poel met 7 morgen daar
bij behorend land. Dat goed was gelegen te Breukelen, strekte van de 
Vechtdijk (thans Straatweg) tot aan de Broekdijk en was leenroerig aan het 
Sticht Utrecht.7 In 1392 gaf Gijsbrecht dat huis Ten Poel, met diverse 
andere goederen, aan zijn zoon Johan bij gelegenheid van diens huwelijk 
met Margaretha, dochter van Wouter van Mijnden van Ruwiei.8 Tot die 
andere goederen behoorde ook het huis te Velsen. Daarom noemde Johan 
zich voortaan Johan van Nijenrode van Velsen. 

Johan en Margaretha kregen één zoon, Gijsbrecht van Nijenrode van 
Velsen. Hij werd de volgende bezitter van het huis Ten Poel of De Poel. Zijn 
meest gebruikte woning stond evenwel in de stad Utrecht, tussen de Witte-
vrouwenbrug en de (in 1827 afgebroken) Plompetoren (waarnaar de Plom-
petorengracht is genoemd), dicht bij die Plompetoren.9 

Vermoedelijk kreeg deze Gijsbrecht het huis De Poel vóór of in 1411 in 
handen; in dat jaar trad zijn moeder, inmiddels weduwe geworden, in het 
klooster.8 Hij had enige moeite zich ais heer van De Poel te handhaven. In 
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1423 overleed bisschop Frederik van Blankenheim. De bisschop van Utrecht 
was leenheer van De Poel en het was gebruikelijk dat bij een bisschop
pelijke opvolging de nieuwe bisschop nieuwe leenbrieven gaf aan zijn leen
mannen. Er ontstond echter strijd om de bisschopszetel tussen Rudolf van 
Diepholt en Zweder van Kuilenburg.10 Met de Stichtse Ridderschap koos 
Gijsbrecht van Nijenrode van Velsen partij voor Rudolf van Diepholt, maar 
diens tegenstrever had aanvankelijk de overhand en werd in 1425 als 
bisschop ingehuldigd. In dat jaar werd Gijsbrecht met andere aanzienlijke 
lieden door Zweder van Kuilenburg en de Raad van de stad Utrecht uit de 
bisschopsstad verbannen vanwege zijn steun aan Rudolf van Diepholt.11 

Geen wonder dat de vernieuwde belening met De Poel uitbleef. Gijsbrecht 
hechtte evenwel aan dat huis. Op de dag van St. Lambrecht (17 september) 
in 1426 begaf hij zich op weg naar de bisschoppelijke residentie om 
bisschop Zweder toch maar te vragen om opnieuw beleend te worden met 
de hofstede De Poel. Bij de Gildenpoort van Utrecht aangekomen durfde hij, 
als uit de stad verbannene, aanvankelijk niet verder te gaan "van ancxt 
weghen sijns lijffs ende sijns goets". Hij ontmoette daar echter twee oude 
bekenden, Klaas van Oostrum en Lambert van Zuylen, die ook Stichtse leen
mannen waren, en vroeg hun hem te vergezellen naar de rode deur van de 
Dom in de stad Utrecht. Dat deden ze en zo kon Gijsbrecht toch op gepaste 
wijze zijn verzoek aanbieden.11 Kort daarop keerde het tij in de machts
strijd zich echter ten gunste van Rudolf van Diepholt.10 Vanaf 3 januari 
1427 had hij in feite de bisschoppelijke macht in handen, maar pas begin 
1433 werd hij officieel tot bisschop van Utrecht gewijd. In 1434 kreeg 
Gijsbrecht van Nijenrode van Velsen van hem een nieuwe belening met het 
huis De Poel.11 

Gijsbrecht van Nijenrode van Velsen liet bij zijn overlijden slechts één dochter na, 
Adriana, die vas gehuwd met Albrecht van Schagen. Zij werd de volgende Vrouwe van 
het huis De Poel. Adriana overleed, 38 jaar oud, in september 1483 in de stad Utrecht, 
enkele dagen nadat Maximiliaan van Oostenrijk deze stad had ingenomen. ' 2 

Maximiliaan ontfermde zich over de enige dochter van Albrecht van Schagen en 
Adriana van Nijenrode van Velsen, Josina van Schagen geheten, en gaf haar ten 
huwelijk aan zijn neef Wouter van Egmont. Op 22 juni 1485 werd Josina, als erfgenaam 
van haar grootvader Gijsbrecht van Nijenrode van Velsen en haar moeder Adriana 
van Nijenrode van Velsen, door David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, beleend 
met de hofstede Ten Poel en 7 morgen land gelegen in het kerspel van Breukelen'3 
In 1491 hertrouwde Josina van Schagen met Joost van Borselen.'^ 

Josina stierf zonder kinderen na te laten. Daardoor vielen de huizen De Poel en 
Velsen, met andere goederen die zij van haar moeder had geërfd, terug aan haar 
naaste bloedverwanten uit het geslacht Van Nijenrode.1'* 

Zo werd in 1541 Frans van Nijenrode de bezitter van het huis De Poel te 
Breukelen'5 Op kasteel Nijenrode woonde toen al geen Van Nijenrode meer; na het 
overlijden van Josina van Nijenrode zetelden daar haar weduwnaar Willem Turck en 
hun dochter Elisabeth met haar man Bernard van den Bongard. Frans van Nijenrode 
was een verre achterneef van Josina van Nijenrode (zie Afbeelding 1 ). Deze Frans was 
een zoon van Johan Splintersz van Nijenrode, heer van Bolestein,'^ en woonde in de 
stad Utrecht. In 1528 werd hij genoemd ais schepen van die stad en van 1530 tot zijn 
overlijden in 1560 was hij raadslid van het Hof van Utrecht.^ 

Het bijzondere karakter van het huis De Poel kwam soms ook naar voren uit kleine 
details. Zo was er op 25 mei 1546 sprake van een dijk die liep over de Poelhofstede, en 
waarover de schout blijkbaar geen schouw had vóór Sint Jan17 (24 juni). De zin van 
dit uitzonderingsprivilege is me niet zonder meer duidelijk 
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Afb 1 Leden van het geslacht Van Nijenrode die Heer of Vrouwe waren van het huis 
De Poel (vet gedrukt) en hun relatie tot de hoofdlijn van de Van Nijenrodes (links). 

ConcJusie 1: De Middeleeuwse Breukelse hofstede De Poel was een belang
rijk huis, waarvan de betekenis duidelijk ver uitstak boven die van een 
gewone boerderij. Het huis De Poel was ooit in handen gekomen van de 
bisschop van Utrecht, die het in de 14de tot 16de eeuw opeenvolgend als 
leengoed uitgaf aan personen uit de familie Van Nijenrode, waarvan in 
ieder geval sommigen het van groot belang vonden om met dat huis te 
worden beleend. 

Het geslacht Van Rijn e n de hofs tede De Poel 

Het is betrekkelijk eenvoudig te achterhalen hoe de hofstede De Poel in 
het bezit kwam van Gijsbrecht II van Nijenrode. Want toen hij in 1392 De 
Poel als huwelijksgift aan zijn zoon Johan meegaf deed hij dat "alse voor 
sijn moeders erve".18 Johans moeder Margriete van Rijn had het huis De 
Poel dus meegebracht in haar huwelijk met Gijsbrecht II. 

Het huwelijk van Gijsbrecht II en Margriete van Rijn werd vermoede
lijk in of kort vóór het midden van de jaren 1360 voltrokken. In 1367 werd 
Gijsbrecht van Nijenrode door hertog Albrecht van Beieren, in diens hoe
danigheid van graaf van Holland, beleend met land binnen de ambachts-
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heerlijkheid van Mijnden (welke gelegen was ten oosten van Loenen aan de 
Vecht) dat eerder door de grafelijkheid aan Otto van den Poel in leen 
gegeven was.19 Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat ook dat in Mijnden gele
gen land via Margriete in het bezit van Gijsbrecht gekomen is. Dat doet dan 
weer sterk vermoeden dat Margriete een nakomelinge, langs een vrouwe
lijke lijn, van die Otto van den Poel was, hetgeen ook begrijpelijk zou 
maken hoe Margriete aan het huis De Poel kwam. 

Uit de verwijzing naar stukken land "als Otto van den Poel van de 
grafelijkheid van Holland had gehouden" valt af te leiden dat er toen nog 
herinneringen aan deze Otto van den Poel bestonden en het uitsterven van 
de tak van het geslacht Van den Poel waaraan Margriete verwant was dus 
niet zeer ver vóór 1367 plaats gevonden zal hebben. 

De naam Van Rijn was al een gevestigde familienaam voordat leden van 
dat geslacht zich in het gebied van Breukelen vestigden en hier een 
bestuurlijke rol gingen meespelen. 

Conclusie 2. Het geslacht Van Nijenrode nam het huis De Poel via een echt-
verbintenis over van het geslacht Van Rijn, dat het op zijn beurt hoogst
waarschijnlijk had geërfd van het geslacht Van den Poel. 

Van den Poel een zeer oud Breukels geslacht 

In de Middeleeuwen werden namen van adellijke families veelal ont
leend aan de naam van hun huis en hield de naam van een groot huis vaak 
verband met de plek waar dat huis was gebouwd. 

Aanvankelijk werd de afstamming van een persoon bepaald door de familie
betrekkingen van zovel de vader als de moeder. Geleidelijk kwam de relatie van de 
persoon tot de stamlijn van de vader echter op de eerste plaats te staan. Ze verd tot 
uitdrukking gebracht door de gegeven naam (doopnaam) te laten volgen door een 
patronymicum, een verwijzing naar de vadersnaam.20 Die nadruk op de mannelijke 
lijn in de afstamming was een gevolg van de wens om verworven rijkdom en status 
van vader op zoon te behouden. Dat kon door het aantal personen dat aanspraken kon 
doen gelden op het ouderlijke bezit te beperken. Dat was vooral van belang wanneer 
men op een villa of kasteel woonde. Er moest een economisch gezond draagvlak 
blijven bestaan om de villa of het kasteel goed te kunnen onderhouden. Het 
"stamgoed" diende in de regel op één persoon over te erven en dat was meestal de 
oudste in leven zijnde zoon.2" Het afkomstig zijn van een groot huis straalde evenwel 
ook af op de andere afstammelingen van de heer van dat huis. In de verwantschaps
aanduiding kreeg, ook uit dat motief van trots, een verwijzing naar het voorname 
huis vaak een belangrijker status dan het patronymicum. Indien een adellijke familie 
van generatie op generatie de naam van een villa of kasteel als geslachtsnaam gaat 
voeren mogen we er dus van uitgaan dat ze al geruime tijd beschikte over een voor
name woonstede. 

Reeds vroeg in de geschiedenis van het gebied van en rond Breukelen 
komen we de familienaam Van den Poel tegen. Zo wordt in een document 
uit 1262 melding gemaakt van een Gijsbrecht van den Poel, die toen al 
overleden was.21 

Gelet op het voorafgaande mag worden aangenomen dat de familie Van 
den Poel woonde in het voorname huis De Poel. Zij zullen zichzelf na verloop 
van tijd naar hun huis hebben genoemd. Dat huis ontleende zijn naam aan 
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de ligging nabij het moerassige gebied de Poel. De naam van deze familie 
Van den Poel vond dus waarschijnlijk in Breukelen zijn oorsprong. 

Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat het huis De Poei een soort 
kasteel was. Dat is begrijpelijk, want het huis waarvan in de archiefstukken 
uit de late Middeleeuwen sprake is, stamde hoogstwaarschijnlijk uit de 
periode vóór er kastelen werden gebouwd. Het ligt dus meer voor de hand 
te denken aan een grote versterkte boerderij. Er lijkt geen gracht omheen 
te hebben gelegen, misschien aanvankelijk wel een lage palissade. De 
namen "huis" en "hofstede", waarmee De Poel gewoonlijk werd aangeduid, 
waren weinig specifiek; ze werden weliswaar ook vaak gebruikt voor pan
den als het het slot Ter Aa en het slot Ruwiel, maar evenzeer voor andere, 
niet-adellijke gebouwen. 

Conclusie 3. Het geslacht Van den Poel woonde reeds in Breukelen in het 
begin van de 13de eeuw en het huis De Poel zal er ten minste in de 12de 
eeuw al hebben gestaan. 

Gijsbrecht van den Poel in 1298 een belangrijk leenman 

Uit een akte van 2 januari 1298, waarin een vermoedelijke kleinzoon 
van de in 1262 genoemde Gijsbrecht partij was, weten we met zekerheid 
dat het geslacht Van den Poel hier toen een belangrijke plaats innam.22 Bij 
die gelegenheid beleende Bernd van Dolre23, als leenheer, zijn neef 
Gijsbrecht van den Poel, als leenman, met verscheidene bevoegdheden, die 
evenzovele bronnen van inkomsten inhielden. 

Dat complex aan leengoederen omvatte: 
- 20 hofsteden binnen het dorp Breukelen; 
- de tienden (een belasting) van 22 hoeven in Otterspoorbroek; 
- het gerecht, de tijns en de tienden van Oud Aa; 
- het gerecht, de tijns en de tienden van vier hoeven in Portengen; 
- de tienden van de'Westenghe". 

In de loop van driekwart eeuw daarna gingen de leenheerlijke rechten 
van het geslacht Van Dolre kennelijk over op het geslacht Van Vianen. Op 
13 juni 1372 werd het bovengenoemde complex aan inkomstenbronnen en 
bijbehorende rechten door Gijsbrecht, Heer van Vianen en het Gooi, in leen 
gegeven aan Jutte, dochter van Gijsbrecht (Gijsbert) van den Vliet en echt
genote van Herman van den Rijn.24 Dat gebeurde omdat Johan van 
Barendrecht, zoon van Awaert25 van den Poel, tevoren had verklaard van 
de aanspraken op deze goederen af te zien (zie Afbeelding 2). Gelet op de 
tekst van de akte van 1298,22 welke vastlegde dat de goederen een erfleen 
waren langs zowel de mannelijke ais de vrouwelijke lijn, neem ik aan dat 
ook Jutte onder de nakomelingen van Gijsbrecht van den Poel te rekenen 
viel. Via Juttes man kwam, in de tijd gezien, voor het eerst de naam Van 
Rijn in Breukelen prominent naar voren. 

Zelfs als een leen "voor eeuwig" was verleend22 was het gebruikelijk dat 
zon overeenkomst door of namens elke nieuwe leenheer opnieuw op 
schrift werd vastgelegd. In dit geval gebeurde dat tweemaal. De belening 
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goederen behorende aan de villa (het hof) van Breukelen 

zetel; het Hof van Breukelen = hofstede De Poel 

1139 (genoemd) 
Dirk Gijsbertsz 

Gijsbrecht (Gijsbert) van den Poel 
rond 1255 

gerecht van het Ronde Dorp van Breu
kelen en een aantal hofsteden aldaar, 

gerecht van Otterspoorbroek en 
verscheidene andere goederen 

zetel: aanvankelijk nog hofstede De Poel; 
later kasteel Nijenrode 

20 hofsteden binnen het dorp Breukelen, 
tienden van Otterspoorbroek, gerecht, 
ti/nsen tienden van Oud Aa en enkele 

andere goederen 

zetel: villa aan de Vechtzijde 
van de Klapstraat (= Herenstraat) 

Otto van den Poel 

Hendrik van Rijn 
rond 1365 

Margriete van Rijn 
x Gijsbrecht II van Nijenrode 

1397 
Otto van Nijenrode 

1430 
Jan I van Nijenrode 

1455 

1298 
Gijsbrecht van den Poel 

Johan van Barendrecht, Awaerts zoon 
van den Poel 

1372 
Jutte van Rijn-van den Vliet 

1422 
Evert Hermansz van Rijn 

1432 
Herman Evertsz van Rijn 

1460 
Otto Hermansz van Rijn 

1474 

I 
Gijsbrecht III van Nijenrode 

1476 
Jan II van Nijenrode 

1477/1480 
Jan III van Nijenrode 

1496/1499 
Josinavan Nijenrode x Willem Turck 

1533 : vorming van Breukelen -Ni/enrodes gerecht 

zetel van de gerechtsheer: kasteel Nijenrode 

Afb 2. Bestuurders van het Ronde Dorp van Breukelen, Otterspoorbroek en Oud Aa in 
de 12de tot begin 16de eeuw. De twee jaartallen bij de opvolging door Jan III en Josina 
van Nijenrode hebben betrekking op respectievelijk hun daadwerkelijk in functie 
treden na het overlijden van hun vader en de officiële belening met hun erfgoederen 
door de Heer van Vianen 
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aan Jutte van (den) Rijn-van den Vliet werd op 8 juli 1392 bevestigd door 
Hendrik, Heer van Vianen, het Gooi en Ameide, en nogmaals, op 27 
september 1420, door ridder Johan van Vianen, Heer van Noordeloos, 
namens zijn neef Reinold, Heer van Brederode, Genp, Vianen en Ameide.26 

Na het overlijden van Jutte werd op 31 augustus 1422 haar zoon Evert 
Hermansz van den Rijn door Johan van Vianen met deze goederen beleend. 
Op 26 juli 1432 volgde een belening door Reinold van Brederode van 
Herman van den Rijn en op 20 juli 1460 gaf Reinold, Heer van Brederode, 
Vianen en Ameide en Burggraaf van Utrecht deze goederen in leen aan Otto 
Hermansz van den Rijn.27 Laatstgenoemde verkocht zijn aanspraken op 25 
mei 1474 aan Gijsbrecht III van Nijenrode.28 

Conclusie 4: Een belangrijk complex aan leengoederen in en rond Breuke-
len, dat eens aan het geslacht Van den Poel behoorde, kwam later in 
handen van het geslacht Van Rijn (of: Van den Rijn, Van Rhijn). 

Het geslacht Van den Vliet 

Met Jutte Gijsbrechtsdochter van den Vliet komt ook het geslacht Van 
den Vliet onder onze aandacht. Jutte kwam echter, zoals we hierboven 
reeds vaststelden, niet vanwege haar vader als leenvrouwe aan bod, maar 
door het terugtreden van Johan van Barendrecht, zoon van Awaert van den 
Poel. Zij moet dus een in de tijd dichtbij gelegen familierelatie met een Van 
den Poel hebben gehad. Misschien was haar moeder een Van den Poel. 

Er zijn meer Middeleeuwse documenten waarin een Van (den) Vliet voorkomt. 
In de tijd van Gijsbert en van Jutte van den Vliet was er ook sprake van een Gerrit 

Wernaarsz van den Vliet. Deze laatste was op 6 april 1392 voor Gijsbrecht II van Nijen
rode een van de getuigen bij de belening van zijn zoon Johan van Nijenrode met enig 
land in Benschop.29 

Bij het huwelijk van Johan van Nijenrode en Margaretha van Mijnden, in 1392, 
waren Willem van den Vliet en Gerrit Wernersz van den Vliet huwelijksgetuigen30 

Toen ruim vijf jaar later, op 23 september 1397, Gijsbrechts zoon Otto van Nijenrode 
door Hendrik van Vianen werd beleend met het gerecht van Otterspoorbroek en 
diverse andere bezittingen in het gebied bij Breukelen traden Splinter van den Vliet 
en Willem van den Vliet als getuigen op.31.40 

Op 24 februari 1401 droeg de zojuist genoemde Splinter van Vliet twee halve 
hoeven land te Jaarsveld te zijnen behoeve op aan ridder Otto van Nijenrode.32 IQ 
1422 werd Splinter van den Vliet een leenman van Vianen genoemd ,33 

Op de zondag na Bartholomeusdag 1404 gaf ridder Otto van Nijenrode officieel 
goederen in leen aan Wernaar van den Vliet, zoon van Dirk van der Goude, welke hij 
geërfd had na de dood van Jan van Linschoten, diens broer.3** Onder de drie getuigen 
was een Gijsbert van den Vliet.35 Eveneens was een Gijsbert van den Vliet getuige op 
de donderdag na St Remigius in het jaar 1422, ditmaal ten behoeve van Jan van 
Nijenrode bij een transactie met grond in Loosdrecht.36 

Ten behoeve van de leenmannen van Nijenrode, die een conflict hadden met 
Gijsbert Dorland, bastaard van Nijenrode, bekrachtigden drie heren op zowel 22 
december 1451 als op 23 april 1452 een oorkonde met hun zegel Een van hen was weer 
een Gerrit Wernaersz van Vliet.37 

Een Hendrik van Vliet was er op 19 september 1458 als getuige bij toen Splinter van 
Nijenrode beleend werd met het huis Bolestein te Maarssen.38 

De familie Van den Vliet(e) ontstond vermoedelijk in de 13de eeuw als 
een zijtak van het geslacht Van Woerden.39 Voor zover Van (den) Vliets 
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genoemd worden in documenten die van belang zijn voor de Breukelse 
geschiedenis, is dat vanwege hun regionale terreinkennis en hun blijkbaar 
goede verstandhouding met de Van Nijenrodes, niet omdat ze hier belang
rijke bezittingen hadden. 

Conclusie .5': De belening in 1372 met een complex aan leengoederen te 
Breukeien aan Jutte van Rijn-van den Vliet volgde op het afstand doen door 
een Van den Poel en leidde naar vererving op een Van Rijn. Er zijn geen 
aanwijzingen dat goederen die ooit aan het geslacht Van den Poel behoor
den blijvend in handen zijn gekomen van een Van den Vliet. In het kader 
van dit onderzoek mogen we het geslacht Van den Vliet verder buiten be
schouwing laten. 

Een tweede complex leengoederen in en rond Breukeien 

Naast het reeds genoemde complex aan bevoegdheden was er in en rond 
Breukeien nog sprake van een tweede, soortgelijk complex. Daarvan lezen 
we in enig detail in een ieenakte van 28 september 1397, door Hendrik, 
Heer van Vianen, het Gooi en A meide, uitgegeven aan Otto van Nijenrode.40 

Tot dat complex behoorden : 
- het gerecht van Otterspoorbroek; 
- de tijns en de tienden van het gebied "van de Rijn aan de Danne tot de Kerkwete-

ring toe"; 
- de West-Eng tienden, de Haar-tienden, de Evenaars-tienden, de kleine tienden, de 

Doire-tienden en het gerecht van het gebied waarin die tienden zijn gelegen; 
- de tijns van het gebied vanaf de Hannen-sluis tot aan Nigtevecht; 
- het Dolre-goed, nabij Nijenrode; 
- het gerecht van Breukelen-buitendijks; 
- hofsteden te Breukeien. 

Op details in deze voor ons nogal ingewikkelde lijst ga ik hier maar niet in; dat zou 
ons op vele zijsporen brengen en het zicht op de hoofdzaken waar het in dit artikel 
om gaat verduisteren. 

In de Ieenakte staat niet wie vóór Otto van Nijenrode deze leengoederen 
van het huis van Vianen in bezit had, maar hoogstwaarschijnlijk was dat 
zijn vader Gijsbrecht II van Nijenrode (of misschien aanvankelijk diens 
vrouw Margriete van Rijn). In het najaar van 1396 overleed Gijsbrecht II. 
De datum van 28 september 1397 valt binnen de termijn die normaal was 
voor het uitgeven van een nieuwe Ieenakte wanneer een leenman werd 
opgevolgd door zijn erfgenaam. Het zou wel erg toevallig zijn geweest 
wanneer dit belangrijke complex aan traditioneel erfelijke leengoederen 
geheel vrij op de markt kwam precies rond het tijdstip waarop Otto 
kasteelheer van Nijenrode werd. 

Waarschijnlijk zal dit complex leengoederen dan ook afkomstig zijn 
geweest uit de nalatenschap van Otto van den Poel, welke via Margriete 
van Rijn in de greep van Gijsbrecht II van Nijenrode kwam. Formeel zou 
Gijsbrechts zoon Johan van Nijenrode (die meestal in Utrecht en soms in 
Velsen woonde) meer aanspraak hebben kunnen maken op de bewuste 
belening dan diens oudere halfbroer Otto van Nijenrode, maar het is alles-
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zins begrijpelijk dat Gijsbrecht II heel wat liever zag dat deze belangrijke 
Breukelse zaken vanuit kasteel Nijenrode beheerd bleven. Dus werd tijdig 
een belangrijke maatregel getroffen om een zodanige regeling van zaken te 
bevorderen: Otto van Nijenrode trouwde met een dochter van Hendrik van 
Vianen.41 Johan van Nijenrode lijkt voor het afzien van dat complex aan 
Breukelse leengoederen bij zijn huwelijk te zijn gecompenseerd via de 
rijkelijke hoeveelheid leen- en eigen goederen die hij kreeg uit ander bezit 
dat in de loop der tijd door de Van Nijenrodes bijeen was gebracht.42 

Uit de voorwaarden die aan de overeenkomst uit 1397 verden verbonden40 kunnen 
we afleiden dat in die tijd deze belening tot de modernere in zijn soort behoorde. Want 
de belening aan Otto van Nijenrode was "verheergewaad", wat wil zeggen dat telkens 
wanneeer een nieuwe leenvolger (leenman of leenvrouwe) optrad, deze opnieuw een 
vastgestelde uitkering aan de leenheer moest betalen 

Anderzijds verraadt de lijst van goederen, en een vergelijking daarvan met de lijst 
van het andere complex, dat de splitsing tussen deze twee complexen waarschijnlijk al 
van behoorlijk oude datum was. In ieder geval moet ze van vóór 1298 zijn, anders zou 
de akte van 2 januari 1298 een andere inhoud hebben gehad De splitsing moet ook in 
vreedzaam overleg en met een streven naar gelijkwaardigheid tot stand zijn gebracht. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het gerecht van Otterspoorbroek in het ene 
complex zit en de tienden van Otterspoorbroek deel uitmaken van het andere complex. 

Deze gegevens met elkaar duiden er op dat de Van Nijenrodes niet de natuurlijke 
erfopvolgers waren van de reeks van leenmannen die vóór hen de in de akte van 1397 
genoemde leengoederen in handen hebben gehad De leenheer kon zich daarom vrij 
voelen met de Van Nijenrodes een andersluidende overeenkomst te sluiten. 

Conclusie 6. Wat ooit in het Breukelse gebied één samenhangend bestuurs-
gebied moet zijn geweest, vallend onder de villacus, de machthebber die 
woonde in de villa van Breukelen,43 viel in de loop der tijd in een aantal 
delen uiteen. Die opsplitsing begon al in de tijd waarin het geslacht Van den 
Poel de bestuursmacht bezat (zie Afbeelding 2). 

Twee hoofdtakken binnen het geslacht Van Rijn 

De tweedeling in het bestuur over het gebied van Breukelen bleef 
bestaan, ook nadat hier de Van den Poels van het toneel verdwenen. Het 
eerste grote complex leengoederen, met onder meer de 20 hofsteden 
binnen Breukelen, kwam van Otto van den Poel aan een tak van het 
geslacht Van Rijn. Het tweede grote complex, met onder meer de gerechten 
van Otterspoorbroek en het Ronde Dorp van Breukelen, ging van Johan van 
Barendrecht Awaerts zoon van den Poel indirect over naar een duidelijk 
andere tak van het geslacht Van Rijn. Beide genoemde complexen maakten 
deel uit van de goederen welke door het Huis van Vianen in leen werden 
uitgegeven. 

Eerder in dit artikel zagen we echter al dat het geslacht Van den Poel ook andere 
leengoederen in handen heeft gehad: van het huis De Poel was de bisschop van 
Utrecht leenheer en het land dat men in Mijnden bezat kwam van de graaf van 
Holland. Ook die waren, ongeveer gelijktijdig met het eerstgenoemde complex, aan de 
eerstgenoemde tak van de Van Rijns gekomen. 

De bestuursoptredens van de beide takken van het geslacht Van Rijn liepen 
allesbehalve gelijk in de tijd (zie Afbeelding 2). Al verscheidene jaren voordat Jutte 
van den Vliet, echtgenote van Herman van (den) Rijn, werd beleend met goederen die 
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eerder in handen varen van een Van den Poel trouwde Gijsbrecht II van Nijenrode 
met Margriete, dochter van Hendrik van Rijn en rechthebbende op dat huis De Poel 
en het land in Mijnden Voordien waren dus bepaalde vroegere bezittingen van de 
Van den Poels al in handen van een Van Rijn gekomen. 

Het is niet duidelijk hoe de familierelatie was tussen Margriete en Herman van 
(den) Rijn, die ongeveer tijdgenoten van elkaar waren. Vermoedelijk was er slechts 
een betrekkelijk verre verwantschap. 

ConcJusie 7: De tweedeling in de lokale Breukelse machtsstructuur die 
onder de Van den Poels begon zette zich voort in twee takken uit het 
geslacht Van Rijn. 

Het geslacht Van Nijenrode en de bestuursmacht over Breukelen 

De geschiedenis van het geslacht Van Nijenrode begon vermoedelijk 
omstreeks 1260, toen Gerard Splinter van Ruwiel, een jongere zoon van de 
kasteelheer van het slot Ruwiel aan de Aa, een nieuw kasteel bouwde aan 
de Vecht en dat Nijenrode noemde. 

Evenals hun voorouders streefden de Van Nijenrodes naar een klassiek 
adellijk bestaan, waarbij ze hun inkomsten vooral haalden uit verworven 
bestuurlijke bevoegdheden en uit de opbrengsten van onroerend goed. 
Koopmanschap en deelnemen in de produktieve sector werden als niet 
passend voor een edelman beschouwd.**4 

In het opbouwen en uitbreiden van hun bestaansbasis gingen ze voort
varend te werk. Aanvankelijk lijken ze slechts kleine vorderingen te 
hebben gemaakt maar ze bleven doorgaan, met een schijnbaar onbegrensde 
bezitshonger. Want ze wilden heel graag tot de hogere adel gaan behoren. 

In het gebied van Breukelen maakten ze daarbij tenslotte twee grote 
"klappers". De eerste was het huwelijk van Gijsbrecht II van Nijenrode met 
de rijke erfdochter Margriete van Rijn, dat hem niet alleen het huis De Poel 
bezorgde maar ook de belening met een complex aan leengoederen met 
onder meer de gerechten van het Ronde Dorp van Breukelen en van 
Otterspoorbroek. In 1474 kwam de grote transactie met Otto van Rijn tot 
stand, waarbij ook het andere grote complex aan Breukelse leengoederen in 
handen van de kasteelheer van Nijenrode kwam. 

Het bestuur over de gerechtsheerlijkheden Ronde Dorp, Otterspoorbroek 
en Oud Aa was daarmee in feite weer in één hand gebracht (zie Afbeelding 
2). In 1533 werd dat verder geformaliseerd, toen Willen Turck, echtgenoot 
van Josina van Nijenrode, werd gemachtigd deze drie gerechten samen te 
voegen tot het Nijenrodes-gerecht. 

Conclusie 8\ Door de Van Nijenrodes werden de verbrokkelde bestuurs
bevoegdheden in het Ronde Dorp van Breukelen, Otterspoorbroek en Oud 
Aa weer verenigd. 

De hof Broekerhove 

In een oorkonde van 5 februari 1218 ("Nonis Februariis pontificatus 
anno XVIII")45 komt een mededeling voor die hoogstwaarschijnlijk ook van 
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betekenis is in verband met het onderwerp dat ons in dit artikel bezig 
houdt. Het betreft een document waarin paus Innocentius III bevestigt dat 
het Kapittel van St. Pieter te Utrecht bezitter is van kapellen in een 22-tal 
met name genoemde plaatsen alsmede van de tienden van Broclede en de 
hof Broekerhove. 

De aanduiding hof verwijst naar het villa- of hofstelsel. Het Ronde Dorp 
van Breukelen kende sedert vermoedelijk de laat-7de eeuw een dergelijk 
stelsel. In de vroeg-13de eeuw bezat een Van den Poel uitgebreide be
stuursbevoegdheden in Breukelen. Hij woonde in het huis De Poel en verder 
waren er hier toen nog niet veel belangrijke panden. Het zou nog zon halve 
eeuw of langer duren voordat werd begonnen met de bouw van Nijenrode, 
Oudaen en Gunterstein. Het is dus aannemelijk dat de functionele 
aanduiding Broekerhove slaat op het huis genaamd De Poel. 

Ook uit andere bron weten we dat de bisschop van Utrecht de tienden van het dorp 
Breukelen had gegeven aan het Kapittel van St Pieter De bisschop was er op uit dat 
Kapittel in onze streek een krachtige positie te laten innemen, als tegenwicht van de 
villacus In 1139 was er een geschil over het recht op de tienden die in Breukelen 
betaald werden, tussen Dirk Gijsbertsz en het Kapittel."*6 Dat werd beslist in het 
voordeel van het Kapittel In de beide in dit artikel besproken leencomplexen komen 
de tienden van het Ronde Dorp van Breukelen niet voor. 

In twee latere documenten wordt woordelijk naar de pauselijke verkla
ring uit 1218 verwezen. De eerste betreft een oorkonde afgegeven "in die 
Annuntiationis beate Marie Virginis" (25 maart) 1256 door de Domdeken, 
de abt van Oostbroek en de deken van St. Saivator (Oudmunster), waarin zij 
er nog eens op wijzen dat het Kapittel van St. Pieter de tienden van 
Bruecklede en de hof Brokerhove bezit.47 De tweede, met een overeen
komstige inhoud, werd op 5 december 1366 afgegeven door de officialen 
van Utrecht en de aartsdiaken aldaar.48 Opmerkelijk is dat 1256 zeer dicht 
in de buurt ligt van het vermoedelijke jaar waarin de bezittingen van het 
geslacht Van den Poel werden gesplitst en 1366 kort na het vermoedelijke 
jaar waarin Gijsbrecht II van Nijenrode trouwde met Margriete van Rijn 
(zie ook Afbeelding 2). 

Conclusie 9. De in de 13de en 14de eeuw genoemde hof Broekerhove was 
hoogstwaarschijnlijk het huis De Poel. 

Nog wat verdere gegevens over het geslacht Van Rijn 

Op twee hoofdmomenten in de geschiedenis van het geslacht Van 
Nijenrode kwamen we in het voorafgaande een Van Rijn tegen: bij het 
huwelijk van Gijsbrecht II en wat daarop volgde, en bij de overdracht van 
het tweede belangrijke complex aan Breukelse leengoederen in 1474. 
Reden genoeg om kort na te gaan wat de archieven nog meer te vertellen 
hebben over de relatie tussen die twee voorname geslachten. 

Toen in 1385 Gijsbrecht van Nijenrode van het Kapittel van St. Pieter 
Breukeleveen en Tienhoven in pacht kreeg was Dirk van Rijn een van de 
personen van ridderlijke geboorte die zich als borg voor Gijsbrecht garant 
stelden.49 
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Afb. 3 Edelman aan een feestelijke maaltijd, omstreeks 1385-

Gerrit van Rijn, leenman van Vianen, was in 1392 een van de getuigen 
toen Jutte van Rijn-van den Vliet met diverse Breukelse goederen werd 
beleend.50 

In 1433 zagen Gijsbert, Wouter en Gerrit van Rijn af van 6 morgen land 
in Gooiland, die zij in leen hadden van de graaf van Holland, waarop Filips 
van Bourgondië Splinter van Nijenrode daarmee beleende.51 

Sou (of Soude) van Rijn (vermoedelijk een zoon van de zojuist genoemde 
Gerrit van Rijn) was in 1455 getuige bij de belening van Gijsbrecht III van 
Nijenrode met het gerecht van Otterspoorbroek en diverse andere Breukel
se goederen.52 

Onder de achterkleinkinderen van Gijsbrecht II was er opnieuw sprake 
van een echtverbintenis met een Van Rijn. Johanna, dochter van Jan (Johan) 
I van Nijenrode, trouwde met Gerrit Soudensz van Rijn (zij overleed op 
paasmaandag 1492, hij op 18 januari 1506).53 

Toen in 1472 Johan Splintersz van Nijenrode werd beleend met het huis Bolestein te 
Maarssen, vas een van de twee getuigen deze Gerrit van Rijn54 In 1473 was er een 
arbitrage in een geschil tussen Gerrit Zouwenzoon van Rijn en Janna van Nijenrode 
enerzijds en Gijsbrecht van Nijenrode anderzijds over een deel van de erfenis die 
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Gijsbrecht en Johanna van hun grootvader van moederszijde was toegevallen .55 in 
1484 kenden Gerrit en Johanna (Janna) elkaar over en weer bij overlijden 
aanspraken op hun bezittingen in Zuilen en Breukelen toe.56 Ida van Bijland, een 
buitenechtelijke dochter van Hendrik Johansz van Nijenrode, woonde in haar jeugd 
geruime tijd in de stad Utrecht bij dit echtpaar in huis.57 In 1493 droeg deze Gerrit 
van Rijn namens Frederik van Egmond, heer van IJsselstein, Buren en Cranendonk, 
de "herberge van Nyenrode", gelegen in de stad Utrecht achter de St. Pieterskerk, met 
diverse daarbij gelegen woningen over aan de Zusters van Jerusalem, om als klooster 
te worden ingericht.58 ln 1495 werd Jan III van Nijenrode genoemd als erfgenaam 
van wijlen zijn tante Johanna.59 

Op 9 juni 1478 machtigde Jan (Johan) III van Nijenrode zijn oom Gerrit van Rijn 
om namens hem op te treden. Op 20 juli 1478 gaf Gerrit van Rijn op basis van die 
machtiging een aan Nijenrode behorende hofstede in Breukelen in leen uit,^ op 10 
april 1479 een halve hoeve land in Kockengen,61 op 16 april 1479 een akker land te 
Mijert62 en twee akkers land in Mijdrecht,6^ op 4 juni 1479 10 morgen land te 
Nie mandsvriend bij Sliedrecht^, op 16 juli 1479 een tweetal stukken land in 
Naarden65 en in datzelfde jaar ook nog een hoeve land te Portengen.66 

Een generatie verder was er weer een verbintenis tussen de geslachten 
Van Nijenrode en Van Rijn. In de laat-15de eeuw trouwde Cunera van 
Nijenrode, dochter van Johan van Nijenrode, heer van Bolestein, en Johanna 
van Beijeren, met Dirk van Rijn van Jutfaas.67 In een memorie uit 1533 van 
door Josina van Schagen nagelaten bezittingen komt Cunera's zoon Adriaan 
Dirksz van Rijn als een van de erfgenamen voor.68 

Na de grote verkoop in 1474 bleven de Van Nijenrodes en Otto van Rijn 
op goede voet met elkaar omgaan. In 1480 was Otto van Rijn een van de 
getuigen toen Jan III van Nijenrode door Walraven van Brederode werd 
beleend met de goederen die eerder in handen van deze Otto van Rijn 
waren geweest.69 

Conclusie 10: Het geslacht Van Rijn was vóór zowel als na 1474 in onze 
streek een vooraanstaande familie. Gedurende toch wel ten minste zon 
twee eeuwen lijkt er een goede verstandhouding te hebben bestaan tussen 
de families Van Rijn en Van Nijenrode. De onderlinge machtsverschuiving 
die gedurende die tijd optrad deed daaraan geen afbreuk. De hier 
gerapporteerde verdere gegevens inzake het geslacht Van Rijn leveren 
geen duidelijke aanwijzingen op omtrent de graad van verwantschap 
tussen de beide belangrijke takken binnen deze familie. 

Samenvattende conclusie 

In de 12de-13de eeuw werden het Ronde Dorp van Breukelen en zijn 
nabije omgeving bestuurd door een lid van het geslacht Van den Poel. Hij 
woonde in het huis De Poel, dat toen de status van de villa of vroonhoeve 
van Breukelen had en ook wel de Broekerhove (Breukelerhof) werd 
genoemd. Deze oude villa of hof lag aan de toen belangrijkste van de twee 
armen van de Vecht, die zich voortzette als de rivier de Aa. Vlak bij de 
bestuursresidentie De Poel, aan de overzijde van het water, lag de dorps-
kerk van Breukelen; op een ereplaats dus. Zowel De Poel als de kerk 
stonden stevig gegrond op de oeverwal van de rivier. 
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De opeenvolgende Van den Poels vervulden hun functie van villacus als 
leenmannen. Als hun leenheer komen we in het eind van de 13de eeuw het 
Huis van Dolre tegen, daarna het Huis van Vianen. 

Opmerkelijk is dat behalve het Ronde Dorp van Breukelen ook de 
gerechtsheerlijkheden Oud Aa en Otterspoorbroek deel uitmaakten van het 
territoir dat bestuurd werd door de villacus van Breukelen. De ontginning 
van deze gebieden zal onder zijn gezag hebben plaats gevonden. Hij voelde 
zich daartoe gerechtigd omdat hij hier oudere rechten had dan de bisschop 
van Utrecht. De bisschop zal daar niet gelukkig mee zijn geweest. In de 
11de eeuw moet zich rond Breukelen een machtsconflict hebben afgespeeld 
tussen de villacus en diens leenheer enerzijds en de bisschop anderzijds, 
dat door de laatstgenoemde in zijn voordeel werd beslist. De latere veen-
ontginningen werden door de bisschop geregeld en leidden zodoende niet 
meer tot een uitbreiding van het gebied dat door de villacus werd 
bestuurd. Zijn bestuurlijke macht werd zelfs sterk ingeperkt. 

In het midden van de 13de eeuw splitste het geslacht Van den Poel in 
twee takken en werden hun leengoederen gesplitst in twee complexen, die 
afzonderlijk in leen werden uitgegeven. Dat kon omdat de nadruk nu meer 
was komen te liggen op de economische betekenis van de villa met 
bijbehoren. Een dergelijke opdeling van de villa-goederen is ook van enkele 
andere plaatsen bekend.70 

Door vererving kwamen de leengoederen van het geslacht Van den Poel 
in de 14de eeuw in handen van twee takken van het geslacht Van Rijn. De 
ene tak verkreeg daarbij het huis De Poel, de andere tak woonde in een 
voornaam huis aan de Vecht, dat kortweg de villa werd genoemd.71 

Inmiddels had zich ten zuiden van Breukelen een nieuw adellijk geslacht 
gevestigd (door afsplitsing van het geslacht Van Ruwiei), dat zich Van 
Nijenrode noemde. De Van Nijenrodes waren er op uit om zich binnen de 
adelstand zo sterk mogelijk omhoog te werken. Zij wisten door tactisch ge
arrangeerde huwelijken en aankopen steeds meer bezittingen te verwer
ven. Uiteindelijk kwamen alle bestuurlijke aanspraken van de vroegere 
Van den Poels bij de Van Nijenrodes weer bijeen. 

Zij hadden evenwel inmiddels hun gevestigde basis in het kasteel 
Nijenrode en konden daardoor het oude huis De Poel (en ook de villa aan de 
Vecht) aan een zijtak van hun familie laten (zie Afbeeldingen 1 en 2). 
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