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Vorig j aa r kon u in dit tijdschrift lezen hoe ik er (via een in 1725 gepubli
ceerd boek1) achter kwam dat nabij de oostelijke Vechtoever, ongeveer 1,5 ki
lometer ten zuiden van het oude dorp Breukelen, ooit een kasteel heeft ge
s taan . Da t was de - inmiddels al lang weer verdwenen - r idderhofs tad 
Rietveld2 '3 (zie Afbeelding 1). Sedertdien heb ik naarst ig verder gezocht naa r 
aanvullende informatie inzake dat verdwenen kasteel. In dit artikel wil ik 
vertellen wat tot dusver daarover werd gevonden. 

Op veel plaatsen in dit verhaal worden gegevens samengevat uit oude archiefstukken. 
De spelling van namen laat ik dan in de regel zoals ze daar staat. Wanneer ik in hoofd
zaak zelf aan het woord ben, wordt de gestandaardiseerde spelling gevolgd. 

Stichting van Rietveld hield verband met de ontginning van het Breukeleveen 

De oeverwalgronden ten oosten van de Vecht bij Breukelen behoorden tij
dens de latere Middeleeuwen tot de gerechtsheerlijkheid Breukelen-Proost-
dij, ook wel het Breukelen-St. Pietersgerecht genoemd.4 De proost van het 
Utrechtse Kapittel van St. Pieter was door de bisschop van Utrecht aange
wezen als de gerechtsheer van dat gebied. 

De oostelijke grens van het Proostdijgerecht lag ter hoogte van de Zogdijk 
(Scheendijk). Daarachter strekte zich tot aan het Gooi het uitgebreide Breu-
keleveense hoogveengebied uit. Dat Breukeleveen was door de bisschop aan 
het gehele Kapittel van St. Pieter toebedeeld. 

Nabij de plek waar thans de hofstede Het Kraayenest staat , mondde oud
tijds een kronkelend veenriviertje in de rivier de Vecht uit. Dat veenriviertje 
kreeg voor de mens een toenemende betekenis toen, vermoedelijk omstreeks 
1180, begonnen werd met de ontginning van het Breukeleveen.5 Aans lu i t end 
aan het riviertje werd, naar het oosten toe tijdens de stapsgewijs uitgevoerde 
veenontginning, de Vaart gegraven, die later de Tienhovense Vaart? en nog 
weer la ter het Tienhovens Kanaal7 ging heten. Het oorspronkelijke veen
riviertje werd al spoedig als deel van de Vaart beschouwd. 

Aan de noordgrens van het gerecht Breukelen-Proostdij stroomde even
eens zo'n natuurli jk afwateringsriviertje, de Weere genaamd. Tijdens het in 
cultuur brengen van het Breukeleveen werd de Weere eveneens in etappes 
naa r het oosten toe verlengd; zo ontstond de Weersloot. Ten noorden van de 
Weersloot werden de ontginningen Mijndenveld (Muyeveld) en Ter Sype 
(Nieuw-Loosdrecht) uitgevoerd. 

De gegraven Vaart en de Weersloot dienden als grensweteringen van de 
gerechtsheerlijkheid Breukeleveen. Het oudste gecultiveerde deel van he t 
Breukeleveen begon in het eerste kwart van de 13de eeuw akkerbouwproduk-
ten te leveren aan de stad Utrecht. Het oudste, westelijkste deel van de ge
rechtsheerlijkheid Tienhoven, die ten zuiden van de Vaart tot ontwikkeling 
kwam, volgde pas enkele tientallen jaren later. 

Omstreeks 1260 stichtte Gerard Splinter van Ruwiel aan de Vecht het kas
teel Nijenrode. Vermoedelijk aan het eind van de 13de eeuw volgde bij Breu
kelen de bouw van de ridderhofsteden Oudaen en Gunterstein. Het is on
waarschijnli jk dat het Huis Rietveld ook nog in die 13de eeuw tot s tand kwam. 

Omtrent de jaren 1340 - 1350 werd door een tweede ontginningsslag (die 
het gebied tussen de huidige Kalverstraat en Breukeleveense Herenweg om
vatte) het agrarisch benutte deel van Breukeleveen aanzienlijk uitgebreid. 
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overeen ; in de twee andere valt hier en daar eenig ver
fehl 1 in defpel l inge der w o o r d e n ; ' t ï y door der ui t ichrv-
ve ren fe i l ; ' t 7.y dat de namen in overoude tvden anders 
gefchreven , of uitgefproken zyn geweeft. Onde r de Parocny 
van de. B U U M E R K . , t ' U t r e c h t ; worden gefreit » ä ä de Vecht, 
n u o-ver de Vecht, bekent in 't jaar 125-0 ; üud-riddernu. Grau-
•wert,bekent 1250; en 1307. Onder de Parocny vanST. J A C O B ; 
Veen bekent 1076 ; Uyttemveerde, met de golven , 1300. S T . 
INT 1 c o L A A s ; Vechten in ' t jaar 728. ( daar na Miltenburg ) 
8 7 0 ; Reynowv:, RJoynauwen 1312; Groenewoude 135-0. S T . 
G E E R T ' R U I D ; Lubbenejfe 1400; Ter Aa , Ter Aade, a! 
bekent 115-6 ; Ruzutel , Ruviel 1 3 0 0 ; Clarenburgh 133Ó; 
Abcoude i oSó ; en 12S0; Amerongen bekent 1314 ; Z«v/<?-
fiein 141 o ; G'inkel I4CO; Taatrwyk, Tuetfchwerch, OÏTéuts-
ivyx, nu gezegt Natevjifch 127c; Uyttenbroek, Huchtenbroek 
135-0; Cols Schoeien, Cols.Schoten, doch dit was eene bóu-
w o n i n g , geene ridderhofftede. Lyevendaal, Leefdael, in ' t 
j a a r . . . . B E N S C H O P ; Snellenberg bekent 1 3 0 0 ; Vander 
Houf 1300. B R O E C L E D E of B R E U G K E L E N ; N\en-
roode, bekent 1318 ; Guynterfietn, Gunfierflein, nu Guntefiein 
1300; Audaan, Oudaen, ook Oudaa 135-0; Rietveit 1385-. 

Afb. 1. Kort gedeelte uit het artikel "Adel in't Sticht Utrecht" in deel 1 van het boek van 
François Halma uit 1725. Aan het eind van deze passage de vermelding van de ridderhof-
stad Rietveld, met 1385 als oudste aan Halma bekende jaar van vermelding. Uit het gedeel
te tien en negen regels hoger valt af te leiden dat bij het Huis Ter Aa, het Huis Ru wiel en het 
Huis Clarenburg stadskastelen behoorden, gelegen in de Utrechtse St. Gertrudisparochie. 

De boeren richtten zich toen bovendien meer op het produceren van handels
gewassen zoals koolzaad, raapzaad, mosterdzaad, hennep en hop. Deze ont
wikkelingen brachten een flinke uitbreiding van het t ransport met zich mee. 
Dat ging voornamelijk over water. 

Vaarverkeer van enige omvang over de beide grensweteringen begon dus 
pas plaats te vinden in het begin van de 13de eeuw. Een schoksgewijze groei 
in de scheepvaart volgde tegen het midden van de 14de eeuw. Toen men in
tensiever van deze waterwegen gebruik maakte, werd het strategisch zinvol 
om aan de uitmondingen ervan een versterkt huis te bouwen. Zo ontstond 
nabij Vaar t en Vecht het Huis Rietveld en nabij Weere en Vecht het Huis te 
Weeresteyn. Beide verdedigbare huizen of kastelen stonden in een bocht van 
de Vecht, dicht bij het Zandpad; vanuit dat huis was de rivier naar weers
zijden ruim 3 kilometer te overzien. Tevens had men vanuit deze huizen een 
ruim uitzicht over het oostelijke achterland.3 

Dicht bij het punt waar de Vaart in de Vecht eindigde, lag al vroeg de Vaartsluis, die we 
thans beter kennen als de Tienhovense sluis of de sluis bij Het Kraayenest. In de mond van 
de Weere werd de Weersluis aangelegd. Beide sluizen zullen zo'n één tot anderhalve eeuw 
na de aanvang van de ontginningen in het Breukeleveen nodig zijn geworden vanwege het 
inklinken en oxyderen van de ontwaterde veengrond. Ze verhinderden dat bij hoge water
standen op de Vecht in het achterland wateroverlast optrad. In 1461 werd geschreven over de 
noodzaak tot aanleg van een nieuwe Vaartsluis;8 toen was dus blijkbaar een oudere sluis al 
bouwvallig ofte klein geworden. 

Herkomst van het geslacht Van Rietveld 

Zoals gebruikelijk noemden de bewoners van de ridderhofstad Rietveld 
zich naa r hun huis. Vóór dat hun huis werd gebouwd, zullen ze dus een an
dere naam hebben gedragen. 

Hoogstwaarschijnlijk ontstond dat geslacht Van Rietveld als een zijlijn 
van het geslacht Van Nijenrode9 (zie ook Afbeelding 2). Dit gebeurde in de 
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nadagen van een periode van eeuwen, waarin de klasse van de adellijke lie
den samen met de kerk de feitelijke macht in handen had. Bui tens taanders 
werden nauwelijks in de adellijke groep opgenomen. Anderzijds zorgden ze 
er voor dat de eigen mensen inkomsten en functies toebedeeld kregen die bij 
hun stand pasten. De macht van de adel berustte op grondbezit, oude en 
aangekochte rechten en een netwerk van persoonlijke relaties. Het handha
ven van rus t en veiligheid werd als een belangrijke t aak gezien. De bouw 
van versterkte huizen was daarvoor een doeltreffend ins t rument . 

Vooral sedert 1347 waren de omstandigheden voor een Van Nijenrode 
gunst ig om een vers terkt huis te stichten aan de monding van de Vaar t . 
Gijsbrecht II van Nijenrode, die er veel toe bijdroeg om macht en aanzien 
van Nijenrode te vergroten,1 0 had al vóórdat hij in 1351 kas teelheer van 
Nijenrode werd een goede verstandhouding met Proostdij en Kapittel van St. 
Pieter weten op te bouwen. De Proostdij hield het gerecht en de tijns van het 
Proostdij gerecht aan zichzelf, maar verpachtte het recht tot heffing van de 
tienden aan Gijsbrecht van Nijenrode. Op 23 april 1360 werd die overeenkomst 
met 15 jaar verlengd.11 Een pachttermijn van 15 jaar was gebruikelijk. 

Op 24 juni 1347 werden gerecht, tijns en tienden van de gerechtsheerlijk-
heid Breukeleveen door het Kapittel van St. Pieter voor de duur van 15 j aa r 
eveneens aan Gijsbrecht II van Nijenrode verpacht.12 De vorige pachter was 
daar, in de periode 1332 - 1347, Arnoud (of Arnold) Loef, proost van het Ka
pittel van St. Jan te Utrecht,13 een neef van Gijsbert III van Ruwiel; beiden 
waren kleinzonen van Gijsbert I van Ruwiel.14 

Gijsbrecht II van Nijenrode werkte dus vermoedelijk sedert 1345 samen 
met de eigenaar van de gerechtsheerlijkheid waarbinnen het Huis Rietveld 
werd gebouwd en had vanaf 1347 medezeggenschap over het totale stroom
gebied van de Vaart. Dat bood een goede gelegenheid om een familielid in die 
omgeving aan een goed onderkomen en een zinvolle taak te helpen. Niet on
mogelijk werd zelfs al in 1346 met de bouw van Rietveld begonnen, om het tot 
stand komen van het contract van 1347 inzake Breukeleveen in voor de Van 
Nijenrodes gunstige zin te beïnvloeden. 

In de nazomer van 1348 werd de algemene situatie tijdelijk ongunstiger 

Gerard Splinter van Nijenrode 

Gijsbrecht II van Nijenrode 

Otto van Nijenrode 

J a n I van Nijenrode 

J a n (van Nijenrode) van Rietveld 

Jacob van Rietveld 

Splinter van Rietveld 
x zuster van Jan I 
van Nijenrode 

Willem J a n s z 
van Rietveld 

I 
A d r i a a n 
van Rietveld 

Joost van Rietveld J a n van Rietveld 

Splinter van Rietveld Gijsbert van Rietveld Jvr . van Rietveld 
x Jonge Jacob Winter 

Dirck Jacobsz Winter 

Afb. 2. Vermoedelijke genealogie van de belangrijkste in dit ar t ikel genoemde personen. 
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voor het ontwikkelen van grootse plannen, wegens het uitbreken van de Zwar
te Dood. Was de bouw van het Huis Rietveld toen inmiddels gaande of voltooid? 

Oude Jan van Rietveld 

De oudste Van Rietveld die ik tot dusver in de archieven gevonden heb, 
was J a n van Rietveld, die leefde in de tweede helft van de 14de eeuw. 

Deze J a n van Rietveld was voor sommige van zijn bezittingen een leen
m a n van Nijenrode.15 Omstreeks 1370 werd hij met zijn kinderen reeds ge
noemd als bezitter van een halve hoeve land in Otterspoorbroek "in het ge
recht van heer Ghisbertus de Nyenrode" binnen de parochie Breukelen.1 6 

Het feit dat Jan op dat moment reeds bezit deelde met zijn kinderen doet ver
moeden dat hij toen al van minstens middelbare leeftijd was. Indien het 
Huis Rietveld inderdaad omstreeks 1347 gesticht werd, is het in de tijd 
gezien aannemelijk dat hij de stichter van het Huis Rietveld was. 

In he t midden van de 14de eeuw vervulde Gijsbrecht II van Nijenrode al diverse belang
ri jke functies (zoals hoofdman van troepen van de Hollandse graaf Willem V en baljuw 
van West-Fr ies land en Kennemer land) . Dat doet vermoeden dat hij niet la te r dan om
s t reeks 1320 geboren werd. Als J a n van Rietveld een jongere broer van Gijsbrecht II van 
Nijenrode was, dan kan J a n omstreeks 1370 een leeftijd in de tweede helft van de veertig 
gehad hebben. 

Een paa r t ientallen j a ren la ter werd J a n van Rietveld weer genoemd. 
Toen in 1392 de huwelijksvoorwaarden van Johan van Nijenrode van Velzen 
en den Poel (halfbroer van Otto van Nijenrode; zoon van Gijsbrecht II van 
Nijenrode uit diens tweede huwelijk) en zijn aanstaande vrouw Margaretha 
van Mijnden werden opgemaakt, kreeg Johan samen met diverse andere 
goederen ook een halve hofstede land te Breukelen in eigendom mee, die 
Gijsbrecht van Nijenrode had gekocht van Jan van Rietveld.17 

Laatstgenoemde was dus niet alleen leenman, maar had ook rechtstreeks 
eigen bezit verworven. Daarvan getuigt eveneens de volgende leenbrief: 

Joncfrou Lisebeth Cruux Ghijsbertswijf van Zulen houdt van de hof (= Leenhof van 
Nijenrode) 10 morgen land,1 8 gelegen op den Ham in J ans zate van Ryetvelt, daar boven 
naas tge land is [land in het bezit van] de stad Utrecht en de heeren van St. Marie (= he t 
Kapit tel van St. Marie) en beneden J a n van Ryetvelt. Ten overstaan van de getuigen Beer 
Momber en Willam van Vliet.19 

Zonodig stond J an van Rietveld Gijsbrecht II van Nijenrode ook terzijde 
als getuige: 

Wendelmoet Ghysbert Cruusberchszoens wijf houdt van de hof Van Nijenrode 4 morgen 
land, gelegen te Ouder A in Joncfrou Ju t t e gerecht van den Riin in Grieten zate van 
Ju t faas . Ten overstaan van Johan van Ryetvelt en Splinter van der Vecht.20 

Grote Albert Gherijtz draagt op aan Heer Ghysbert van Nyenroede en ontvangt weder in 
leen 13 morgen land, gelegen in Overslydrecht, in "Daems gerechte van Lochorst tus -
schen lande Aernts van Schoenhoven aen die Oestsyde en tusschen lande Jacob Jan -
zoens aen die Westside". Ten overstaan van Beer Momber en Oude Jan van Ryetvelt.21 

In 1396 overleed Gijsbrecht II van Nijenrode. Hij werd als kasteelheer 
van Nijenrode opgevolgd door zijn zoon Otto, die in 1430 het bewind over
droeg aan diens zoon J a n I van Nijenrode. Vooral deze laatste zullen we in 
het vervolg van dit artikel nog vaak vermelden. Otto van Nijenrode was ge
trouwd met een dochter van Gijsbrecht van Vianen, J a n van Nijenrode met 
Ida van Bijland. 

Willem Jansz van Rietveld 

Na J a n van Rietveld trad Willem Jansz van Rietveld op als leenman van 
Otto van Nijenrode.15 
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In een leenregis ter van het huis Nijenrode vond ik de mededeling van Otto van Nijen-
rode dat Willam Janzoen van Ryetvelt aan hem had opgedragen en Peter Reynaerszoen 
van hem in leen had gekregen een morgen land, gelegen te Otterspoorbroek "in eenre veer-
tel lands aan Cortrijcker Zijtwen" (= Zuwe), waar boven naastgeland zijn de heren van St . 
Peter (= he t Kapittel van St. Pieter) en beneden Jan van Spiegel. Deze t ransact ie vond plaats 
ten overstaan van Loef van Ruwiel, J a n van Rossem en Splinter van Nijenrode bas taa rd . 2 2 

Jacob van Rietveld 

Uit de laat-14de eeuw is ook nog een Jacob van Rietveld bekend. Ik houd 
het er op dat hij Oude Jan van Rietveld opvolgde op het Huis Rietveld. 

In 1385 kreeg Gijsbrecht II van Nijenrode van het Kapittel van St. Pieter 
te Utrecht eveneens de ten zuiden van de Vaart gelegen gerechtsheerlijkheid 
Tienhoven in pacht.2 3 Dat ging niet zomaar. Voor de zekerheid dat Gijs
brecht van Nijenrode aan zijn verplichtingen tegenover het kapittel zou vol
doen, moesten negen andere edellieden zich voor hem borg stellen. Een van 
degenen die dat deden was toen de knape Jacob van Rietvelt. Een knape was 
een zoon van een ridder en kon zelf ook een ridder worden, als hij de zoge
heten ridderslag ontving. De Van Rietvelds "opt Huys Ryetvelt" vormden dus 
duidelijk een adellijke familie. 

De andere borgen voor Gijsbrecht II van Nijenrode waren r idder Splinter van Loender-
sloot, knape Jacob van Zuylen, knape Alfer van der Leegerhorst, knape Huge van Loender-
sloot, k n a p e Hendr ik van Vliet, knape Dirk van Rijn, knape Ger r i t van Ri jnevel t en 
knape E r n s t van Hinders te in . 2 3 Als borg bevond Jacob van Rietveld zich dus in een uit
gebreid adellijk gezelschap. 

In 1385 waren status (knape) en bezit van Jacob van Rietveld duidelijk al 
zodanig dat het geslacht Van Rietveld toen al enige tijd stevig gevestigd moet 
zijn geweest. Het ontstaan van Rietveld moet bijgevolg geruime tijd daarvoor 
plaatsgevonden hebben. 

Adriaan van Rietveld 

Onder J a n I van Nijenrode (kasteelheer van 1430 tot 1454) komen we 
Adriaan van Rietveld als leenman tegen. 

Aryaen van Ryetvelt bevestigt in het tweede kwart van de 15de eeuw dat hij van J a n I 
van Nijenrode in leen houdt 8 hond land1 8 gelegen op Maersenveen in den "tien hoeven" 
[= te Tienhoven] daar boven naast geland is Crukaer t en zijn dochter en beneden "Jans erf-
namen van Ryetvelt" en Tyman Swaneker t en aan beide einden zijn naas tge legen " J a n s 
erfhamen van Ryetvelt". Ten overstaan van Splinter van Ryetvelt, Ghysbert Cruusberch en 
Ghysbert van den Vliet.24 

Splinter van Rietveld 

Tijdgenoot van Adriaan van Rietveld was Splinter van Rietveld, naa r alle 
waarschijnlijkheid een zoon van Jacob van Rietveld en in de successie de 
derde heer van het Huis Rietveld. Splinters naam vinden we bij herhal ing in 
de oude leenregisters van het kasteel Nijenrode. 

Vanwege de juridische zekerheid werden beleningen met land van he t 
Leenhof van Nijenrode altijd vastgelegd in het bijzijn van twee of meer getui
gen. Splinter van Rietveld trad in deze hoedanigheid vrij regelmatig op bij de 
uitgifte van leenbrieven voor grond in Breukelen en omgeving. Elders haal
de ik reeds leenbrieven aan met betrekking tot Breukeleveen, Breukelen-
Proostdijgerecht, Breukelen-dorp en Kockengen25 en hierboven werd Splin
ter genoemd als getuige bij de belening aan Adriaan van Rietveld. Aan die 
voorbeelden voeg ik hier nog de onderstaande toe: 

Loef Hugenz houdt van de hof van Nijenrode een vierendeel land,1 8 gelegen te Maer
senveen in de "tien hoeven" (= Tienhoven) ; d a a r boven n a a s t g e l a n d is G h y s b e r t 
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Pouwelsz en beneden de nonnen van Oudwijc (= land dat eigendom was van de Abdij 
van Oudwijk te Utrecht , een klooster voor nonnen van adellijke afkomst). Ten over
s t aan van Splinter van Ryetvelt en Reynaer Rolofz.26 

"Jan van Nijenrode hebbe verliet ende verleent Peter Aelbertz twe merghen lants mit ter 
hofsteden die Gher i t van Rossem Uten gaerde plaghen te wesen die gelegen siin inder 
Proestien van Sunte Peters tUtrecht in die sate die men hiet twaelf morgen, uut strecken
de van der Vecht aen die lantsceydinghe daer boven naest ghelant is Gherijt die Bole 
Direz ende beneden naest ghelant Jan van Nyenrode ende Peter Aelbertsz myt eygen-
dom ende myt gemengder voire van my the houden [en] mynen nacomelingen tot enen 
goeden onversterfel iken erfleen . . .". Ten overstaan van Splinter van Rietvelden Dire 
Berensz . 2 7 

Aernt Sluter draagt op en Willem Sluter, broer van Aernt Sluter, ontvangt in leen van 
J a n van Nijenrode (1) acht hont land, gelegen in de Meente, daar boven naastgeland is 
deselve en beneden J a n van Nijenrode zelf met eigendom; (2) vier hont land, gelegen 
"neffens den Poel opt hoge land", daar aan de zuidzijde naastgeland is het "Godshuus 
van Brokele" (= land in het bezit van de kerk van Breukelen) en beneden Gherijd Loef-
zoen met land dat hij houdt van de hof te Nijenrode. Ten overstaan van Loef van Ruweel, 
J a n van (Nessen) Rossem en Splinter van Ryetvelt.26 

J a n van Nijenrode beleent Gherijd J a n Gherijds Weldighen zoens zoen met drie morgen 
land, gelegen in he t gebied van Otterspoor, daar boven naastgeland zijn de nonnen van 
den Dael (= land toebehorend aan het vrouwenklooster Mariëndaal te Zuilen) en bene
den J a n Hermanzoens zoen en Gherijt Henriczoen "streckende van den Vechtdijc op 
aen den Broecdijc". Ten overstaan van Ghijsbert van den Vliet, Splinter van Rietvelt en 
Ghijsbert Cruusberchzoen.2 9 

J a n van Nijenrode beleent Gherijt J a n Gherijts Weldigenzoensz met een morgen land 
in "de vijf ackeren", grenzend boven aan land van J a n van Nijenrode en grenzend be
neden aan land van de Heren (= het Kapittel) van St. Pieter "uutstreckende van J a n s 
Hoghe l an t op aen den Broecdijc". Bij overlijden van Gherijd "sonder witaftich boerte" 
(= zonder wettige nakomeling) komt dit leen aan zijn broer Splinter of diens erfgena
men, hetzij zoon of dochter. Ten overstaan van Ghijsbert van den Vliet, Splinter van 
Rietvelt en Ghijsbert Cruusberchzoen.30 

J a n van Nijenrode be leent Reynaer Uten Hamme met een viertel land, gelegen in 
"Otterspoerbroec", daa r boven naastgeland is Jacob Sloyer Henriczoen en beneden jonc-
frouwe J u t t e Claes Vrouwelins wijf. Ten overs taan van Ghijsbert van den Vliet en 
Splinter van Rietvelt.31 

J a n van Nijenrode beleent Hildegont Wijnouts Dirczoens vrouw Peter Stroemsdochter 
met (1) zes morgen land, gelegen in het kerspel van Breukelen; (2) vierdalf morgen 
land genaamd den Crommencamp, gelegen in het gerecht van Nevenaer (= Evenaars 
gerecht) "myt sulken voirwaerden dat sy die mach uutgraven ende doen ticheller, tot 
hoerre oerbaer" (= naa r h a a r vrije beschikking); (3) viertien hont land, gelegen in he t 
kerspel van Breukelen "in des bisscops gerecht", boven grenzend aan al het bovenge
noemde land, een hoeve die plach toe te behoren aan Jacob van den Riin "die op dese tijt 
b ruken Oudecop Reckenz ende Dirck ziin broeder", beneden grenzend aan een kamp ge
n a a m d Potencamp. Ten overstaan vanSplinter van Ryetvelt en J a n van Rossem.32 

"Jan van Nyenroede hebbe verliet ende verleent Ghijsbert Ghijsbert Reckenz drye mor
gen lants ende dat huus dat gelegen is by der Ouder A in Ghijsberts gerechte van den 
Poel streckende veertel breet van der A doer die hoffstede te velde waert daer aen gelant 
is miin vrou van Vyanen aan beyden siden in der selver sate te houden van my ende van 
mynen nacomelingen". Ten overstaan van J a n van Rossem en Splinter van Ryetvelt.33 

J a n van Nijenrode beleent Beernt van den Ouden Gheyne twee morgen land, gelegen in 
Ber tengen (= Portengen) in "Everts gerechte van den Run", grenzend boven aan land 
van Henric Oerbaensz, grenzend beneden aan land van Splinter Gelijsz, "ende des ge-
lijcken ander half morgen gelegen te Breukelen daeraen die suut side streckende is die 
Sta tsweter inge ende aen die noertside naest gelant is Willam Noert". Ten overstaan 
van Splinter van Ryetvelt en Reynaer Rolofz.34 

Op 25 januar i 1430 droeg Claes die Hollander aan J a n van Nijenrode op twee morgen 
land, gelegen in Teckop, "in halve hoeve in gemengder voire met Lijsbeth J a n Eers ts-
zoens", daa raan de oostzijde naastgeland is Heren Aelman en aan de westzijde J a n van 
Zulen. J a n van Nijenrode beleent vervolgens Dire Claesz [die Hollander] met dat land. 
Ten overstaan van Splinter van Ryetvelt en Gherijt van Baerne Janz "ende gesciede in 
den jaer ons Heren MCCCC ende XXX op Sente Pouwels dach Conversio".35 
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Slechts heel korte tijd komen de namen van Splinter en Joost van Rietveld 
in de leenregisters van Nijenrode door elkaar voor; daarna verdwijnt Splin
ter uit het beeld. Naar alle waarschijnlijkheid was Splinter de vader van 
Joost van Rietveld. Het verschil in leeftijd tussen Splinter en Joost komt ook 
tot uiting in de namen van de personen die met hen als getuigen optraden. 

Alleen Reynaer Rolofsz en Dire Berensz komen ook in combinatie me t Joost van Riet
veld voor; Gijsbert van den Vliet, Gijsbert Cruusberchsz, J a n en Otto van Rossem, Loef van 
Ruwiel en Gerri t Jansz van Baerne waren alleen medegetuigen van Spl inter van Rietveld. 

Het aan ta l door J a n I van Nijenrode uitgegeven leenbrieven inzake l and in Breukelen 
en omgeving waarbij Splinter van Rietveld getuige was bedraagt nog geen derde van he t 
aan ta l waarbij Joost van Rietveld assis teerde. Vanwege de gebruikelijke bevest iging van 
vele bestaande lenen was he t eerste jaar waarin Jan I kasteelheer was bovendien voor he t 
leenhof een d rukkere tijd dan de daarop volgende ja ren . Deze gegevens doen mij aan
nemen dat Splinter van Rietveld in de loop der ja ren dertig van de 15de eeuw overleed; 
waarschijnlijk al in de eerste helft van dat decennium. 

Joost van Rietveld was, zoals we iets later in dit artikel zullen zien, een neef van J a n I 
van Nijenrode. Dat wijst er op dat Splinter van Rietveld vermoedelijk getrouwd was met 
een zuster van J a n I. Daarmee wordt he t begrijpelijker waarom J a n van Nijenrode Splin
ter van Rietveld en zijn zoon regelmatig betrok bij zaken van he t Leenhof van Nijenrode. 

Joost van Rietveld als leenman van Nijenrode 

Het grondbezit was in de Late Middeleeuwen vaak een ingewikkelde zaak. 
De adellijke heren hadden naast land in volledig eigen bezit vaak ook leen
goederen van andere adellijke lieden onder hun beheer. De achtergronden 
van dat over en weer elkaar belenen met land zijn niet altijd duidelijk. 

Over het eigen bezit dat bij het Huis Rietveld hoorde, leverde het archief
onderzoek nog maar weinig informatie op. In ieder geval viel daaronder het 
land van de zate van Rietveld, ten oosten en zuiden van het kasteeltje. 

Tot de leenroerige stukken land waarover Joost van Rietveld kon beschik
ken behoorde onder meer een viertel (een kwart hoeve) in Otterspoorbroek, 
die hij in leen had van het Leenhof van Nijenrode. 

Peter Uten Hamme draagt aan J a n I van Nijenrode "een vierdel l an t s" op,1 8 gelegen te 
Otterspoorbroeck grenzend boven aan Gherijt Scroier, grenzend beneden aan l and van 
Joncfrou Ju t t e Claes Vrouwelijnswijf. Hij deed dit in het bijzijn van de getuigen Ghisbert 
Uten H a m m e , Henr ic Spikerssoen en Jacob Claes Scroedersz. Vervolgens gaf J a n van 
Nijenrode dit land in leen aan Joest van Rietvelt "mynen neve" (= mijn neef).36 

Het vruchtgebruik van die kwart hoeve land stond Joost van Rietveld tijdelijk af aan 
zijn oom Reinier Uten Hamme, die evenals de vader van Joost bli jkbaar getrouwd was met 
een vrouw uit he t geslacht Van Nijenrode. "Joest van Ryetvelt miin neve is gecomen voir 
my J a n van Nyenroede ende voir myne manne die hier na bescreven s taen ende heeft ge-
maect myt synen vryen wille ende mit mijnre han t die ie daer toe dede om siinre bede wille 
Reynyer Uten Hamme mijnen neve synen oem siin gerechte lijftocht vrylyeken te b ruken 
also lange alse hy in levende lijve is alse aen een veertel lants die Joes t voirscreven van 
my hout te lene ende gelegen is in mynen gerechte op Otterspoorbroeck daer boven naest ge
lan t is Gheryt Sloeyer ende beneden Joncfrou Ju t t e Claes Vrouweliins was". Ten overstaan 
van Ghijsbert Uten Hamme, Henric Spikersz en Jacob Claes Scroedersz.37 

Veel meer dan als leenman komt Joost van Rietveld als medewerker van 
het Leenhof van Nijenrode uit de archieven naar voren. Heel vaak t rad hij 
als getuige op, wanneer J an I van Nijenrode bij rechtshandelingen - in he t 
bijzonder de uitgifte van leenbrieven - getuigen nodig had voor de vereiste 
rechtsgeldigheid. Aan dit onderwerp zal een afzonderlijk art ikel worden ge
wijd in een latere aflevering van dit tijdschrift. 

Joost van Rietveld als familielid van Jan I van Nijenrode 

De Van Nijenrodes zagen er altijd op toe dat hun nabije en verre verwan
ten de nodige inkomsten hadden om van te leven. Ook in het regelen van 
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dergelijke familie-aangelegenheden stond Joost van Rietveld zijn oom J a n I 
van Nijenrode meermalen als getuige terzijde; bijvoorbeeld toen Geertruid 
Uten Hamme, de vrouw van Gijsbrecht van Nijenrode van Velzen en den 
Poel, inkomsten toegekend kreeg uit het Huis te Velzen en toebehoren.38 

Die zorg strekte zich ook uit naar buitenechtelijke kinderen van de Van 
Nijenrodes en hun directe nakomelingen. Zo was Joost van Rietveld er iede
re keer bij tegenwoordig als J a n I van Nijenrode leengoed toebedeelde aan 
diens bastaardooms Nicolaas (Klaas) van Turnout, Gijsbrecht Dorland en 
Hendrik de bastaard van Nijenrode, diens bastaardtante Trijsaan van Nijen
rode die getrouwd was met Arend van Obbueren, en hun zoon, J a n s bas
taardneef Gijsbert van Obbueren.38 

De genoemde beleningen aan de drie bastaardooms van J a n I vonden 
plaats op 8 april 1434. Toen had Joost van Rietveld dus de rol al overgenomen 
die eerder door zijn vader werd vervuld. 

Naas t Joost van Rietveld waren ook de andere getuigen bij dergelijke 
familie-aangelegenheden - in tegenstelling tot de reguliere beleningen door 
het Leenhof van Nijenrode - bijna altijd verwanten van de Van Nijenrodes of 
andere lieden van adel. De enige uitzondering die ik tegenkwam, betrof het 
als getuige optreden van schout Frederick Willemsz38 met wie de Van Nijen
rodes om de een of andere reden een bijzondere verstandhouding hadden. 

Overigens was in de 14de en 15de eeuw het onderscheid tussen de adel en het gewone 
volk m i n d e r scherp aan he t worden, door de toeneming van de kleine adel (bijv. Van 
Rietveld, Van Zijl), de vele bas taa rdzonen en hun nakomelingen (bijv. Gijsbert Cruus-
berch , Hendr ik de bas t aa rd , Gijsbrecht Dorland) en de echtgenoten van de ba s t aa rd 
dochters en hun nageslacht (bijv. Beer Momber, Arend van Obbueren). 

Jonge Jan van Rietveld 

Gelet op het plotseling uit de archieven verdwijnen van de naam van de 
geruime tijd zo vaak genoemde Joost van Rietveld neem ik aan dat aan zijn 
leven een eind kwam enige tijd vóórdat Jan I van Nijenrode in 1454 overleed. 

Hij werd een aantal jaren overleefd door zijn tijdgenoot J an van Rietveld. 
Deze jonge J a n van Rietveld kon beschikken over verscheidene goederen 

van het Leenhof van Nijenrode. 

J a n van Nijenrode beleent J a n van Ryetvelt zijn neef met een veertel land gelegen te 
Otterspoerbroeck grenzend boven aan Gheryt Sloyer en grenzend beneden Joncfrou Ju t t e 
Claes Vrouwlijnswijf. Ten overs taan van Splinter Momber en Peter Alberts.3 9 De ma
nier waarop de ligging van dit viertel land wordt omschreven, doet sterk vermoeden dat 
he t grensde aan het viertel land dat Joost van Rietveld in Otterspoorbroek in leen had. 
J a n van Nijenrode beleent J a n van Ryetvelt zijn neef met vijf morgen land gelegen bij 
de Evenaars lu is "die wilneer (= eertijds) Gherijt Ravents plagen te wesen te houden". 
Ten overstaan van Splinter Momber en Peter Albertsz.40 

'Tc J a n van Nyenrode hebbe verliet ende verleent J a n van Ryetvelt mynen neve tyen 
pont 'siaers op ten Evenaertyende also verre alst van den tyende coemt ende die helft 
van derdehalf morgen lan t s die gelegen siin op ten Hamme ende die helfte van enen 
morgen l an t s die gelegen is in Ghysber ts lande van den Zijl". Ten overs taan van Splin
ter Momber en Peter Albertsz.41 

Na h e t overlijden van J a n I van Nijenrode bevestigde zijn opvolger, Gijsbrecht III van 
Ni jenrode , met enige ve r t r ag ing op 25 augus tu s 1455 (des Sonnendages na S in te 
Bar te lmeeus dach), deze oude beleningen aan J a n van Rietveld, onder getuige van Loef 
van der Haer Gherytsz en Peter Ghijsbertsz. Opgesomd werden toen een rente groot 10 
pond gaande uit de Evertiend, de helft van 3 morgen land gelegen op die Hamme, de 
helft van 1 morgen gelegen in he t land van Ghijsbert van den Sijl, en nog 5 morgen 
land gelegen bij de Evener sluis, en een viertel land gelegen op Otterspoorbroek, gren
zend boven aan land van Gheryt Sloeyer en beneden aan dat van Joffer Ju t t e vrouw van 
Claes Vrouwelijn.42 

Bij herhaling werd in het voorgaande de jonge Jan van Rietveld een neef 
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van J a n I van Nijenrode genoemd. Dat wijst er op dat hij een broer was van 
Joost van Rietveld. 

De toekenning, onder meer, van een rechtstreeks geldbedrag (10 pond per 
j aa r uit de heffing van de tienden, een belasting, over de landen binnen het 
Evenaarsgerecht) duidt er op dat J a n van Rietveld door J a n I en Gijsbrecht 
III van Nijenrode als een familielid werd behandeld. 

Anderzijds doet de ondersteuning vanui t Nijenrode vermoeden da t de 
bezi t t ingen en rechten die bij het Huis Rietveld hoorden niet voldoende 
waren om J a n en Joost beiden zoveel inkomsten te verschaffen dat ze daar
van op de bij hen passende stand konden leven. 

De randbepal ing die J a n van Nijenrode in de derde van de vier hierboven genoemde 
aktes in zijn toezegging liet opnemen, namelijk dat uitbetaling alleen p laa t s zou vinden 
voor zover de opbrengst van de Evenaarstiende voldoende was, werd niet zonder reden ge
maakt . Die opbrengst was wisselvallig. Over het j aar 1438, toen een misoogst optrad, zal ze 
bijvoorbeeld heel laag zijn geweest. Maar tegelijkertijd had men te maken met een in ter 
nationale s i tuat ie die maakte dat de gevolgen van die misoogst niet snel en afdoende door 
import konden worden gecompenseerd. Rond die tijd ontregelden gedurende verscheidene 
j a ren oorlogen tussen kapers van verschillende nat ional i tei ten de h a n d e l s v a a r t over de 
Oostzee.43 Daardoor stond er druk op de inlandse graanmarkt . In de jaren voor en n a 1438 
waren de graanprijzen relatief hoog en bijgevolg ook de door de boeren te betalen t ienden. 

J a n van Rietveld bemoeide zich ook met de gang van zaken in Utrecht. Hij 
moet daar als poorter ingeschreven hebben gestaan, want in 1454 werd hij 
zelfs genoemd als een van de twaalf "raden" (raadsleden) van die stad.4 4 

In de Late Middeleeuwen was het poorterschap al lang niet meer een s ta tus die voor iede
re ingezetene van de stad was weggelegd. Niet alleen werd verlangd da t men elders niet 
vervolgd werd wegens schulden of misdrijven, ook werden eisen gesteld aan de financiële 
draagkracht en moest voor het poorterschap worden betaald. En ui teraard moest de betrok
kene in de s tad wonen. Zoals veel Middeleeuwse Stichtse landadel (zie drie voorbeelden in 
Afbeelding 1) hadden de Van Rietvelds dus blijkbaar ook een huis in de s tad Utrecht . Da t 
iemand die banden had met zowel stad als platteland een plaats kreeg in he t s tadsbes tuur 
was niet zo verwonderlijk. De stedelijke elite was zich bewust van de belangen van zowel 
hun s tad als he t onder de invloedssfeer van die stad liggende achter land.4 5 Het plat te land 
was onmisbaar vanwege de voedsel- en brandstofvoorziening (turf). Ook hadden verschei
dene beter gesitueerden in de stad inkomsten uit grondbezit in de landelijke gebieden. 

In 1454 werd J a n van Rietveld tevens genoemd als "begynmeester" in de 
s tad Utrecht , samen met zes anderen. 4 4 Zij waren namens de stedeli jke 
overheid belast met het toezicht op de begijnhoven. 

Utrecht kreeg in 1282 een groot begijnhof, gelegen tussen Singel, Plompetorengracht en 
Voors t raa t . Typerend was dat deze gemeenschap van "burgerjuffrouwen", wonend in klei
ne huisjes rond een kapel, geen eigenlijk klooster was maar een biddend gezelschap van 
vrome vrouwen, gep laa t s t onder de leiding van een "meestersche" (magis t ra ) , d a t be
schouwd werd als een burgerlijke instelling, waarop de stedelijke overheid en niet he t ker
kelijk gezag toezicht uitoefende. Deze bevoogding lette erop, dat de begijnen hun regels na
leefden, dat hun geldzaken in orde waren en vooral dat de ijverige begijnen door h u n huis
arbeid de Utrechtse bedrijfjes geen concurrentie aandeden. Tien j a a r na het eers te begijn
hof werd er in Utrecht nog een tweede gesticht, in het daarnaar genoemde Heilig Leven, h e t 
toentertijd doodlopende begin van de Keizerstraat, uitkomend in de Witte vrouwenstraat . 4 6 

Het zegel van J an van Rietveld is nog aanwezig in Utrechtse archieven.4 7 

Splinter, Gysbert en een jonkvrouwe Van Rietveld in 1459 

In het kohier van het morgengeld, een gewestelijke grondbelasting, over 
145948 treffen we met betrekking tot Rietveld de volgende posten aan: 

(a) Brokell des proests gerecht van Sinte Peter (= Breukelen-Proostdijgerecht = Breukelen-
St. Pietersgerecht) . Splinter van Rietveld X mergen min X hont. Betail t bij jonge Jacob 
Wynter van VIII mergen II hont ellic II stuver III ort. Maken IIII mergen lV2hont . 
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(b) Brokell des proests gerecht van Sinte Peter. Ghijsbert van Rietveld X mergen min X 
hont . Betail t bij jonghe Jacob Wynter van VIII mergen II hont ellic II s tuver III ort, 
maken IIII mergen lV2hont . 

(c) Brokel Otterspoerbroeck Johans gherecht van Nyenrode. Splinter van Ryetvelt IIII mer
gen. Betail t bij Low Dirck Artss van IIII mergen ellic V stuver. 

(d) Broekel Otterspoerbroeck Johans gherecht van Nyenrode. Die heren van Sinte Katr inen 
IX mergen. Betailt bij jonghe Jacob Wynter van Ryetvelts weghen van ellic II stuver III 
ort als van IIII mergen, maken II mergen tsamen. Betailt bij Kroeck Aelbertss van V 
mergen ellic V stuver . 

(e) Brokel des bisscopper gherecht (= Breukelen-Bisschopsgerecht) . Die Joncfrou van 
Ryetueltlll mergen. Betailt bij Claes Hellinck van III mergen ellic II stuver III ort. 

(f) Brokel des bisscopper gherecht . Ryetvelt Ba ten camp II mergen. Betai l t bij Claes 
Hellinck over II mergen ellic II stuver III ort. 

(g) Loenen, des bisscops gherecht. RyetveltV mergen. Hierop betael t bij Claes Hellinck van 
ellic II st. Ill ort. 

In 1459 bezaten dus drie Van Rietvelds land in de omgeving van Breuke-
len: twee mannen, Splinter en Gijsbert (Gijsbrecht), en een vrouw, een jonk
vrouwe Van Rietveld waarvan de voornaam niet vermeld werd. Waarschijn
lijk waren zij drie kinderen van Joost van Rietveld. 

Alle drie worden ook vermeld in het manuaal van een latere morgengeld-
heffing, die tussen 1461 en 1488 plaatsvond.49 

Laatste kasteelheer uit het geslacht Van Rietveld 

In 1487 werd Splinter van Rietveld nog genoemd als eigenaar van aan
grenzend land. Dat is de laatste tot dusver gevonden vermelding waarin een 
lid van het adellijke geslacht Van Rietveld een band heeft met Breukelen. 

In relatie tot een akker in Breukelen ter grootte van 4 hond, belendend boven en beneden 
Ghisber tus de Zulen met land van zijn vrouw Elizabeth Cruces, genaamd "Cruceslant", 
werd toen genoteerd: "1487. In petia continente simul 5 jugera [= morgen], quarum rel iqua 
4 jugera et 2 hont spectant ad vicariam in Ecclesia de Bruekel, cuius possessor est Johannes 
Pauli Buus." Belendend ten Z. onze [= het Kapittel van St. Marie te Utrecht] 2 morgen, ten 
N. Spl in terus de Rietvelt.50 

Helaas kunnen we uit dit gegeven niet met zekerheid de conclusie trekken dat Splinter 
toen nog in leven was en op het Huis Rietveld woonde; het kan ook zijn dat hier verwezen 
werd naar een toen al historie geworden situatie. 

Uit een toegevoegde notitie blijkt dat de 4 hond grote akker enige tijd ten behoeve van de 
"curatus de Brueclede" (pastoor van Breukelen) beheerd is door Jacob Winter ("Jacobus 
Win te r pro curato").5 0 

De naam van het geslacht Van Rietveld verdween eerder van het Breu-
kelse toneel dan die van hun machtige en rijke verwanten op het Huis 
Nijenrode. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat de ontkoppeling van het ge
slacht Van Rietveld van het Huis Rietveld met financiële problemen te 
maken had, met verkoop van hun Breukelse bezittingen als gevolg. Dus zal 
veeleer moeten worden gedacht aan het ontbreken van een mannelijke erf
genaam en een verander ing in de naam van de bewoners van het Huis 
Rietveld als gevolg van een huwelijk van een erfdochter Van Rietveld. 

Het einde van de Van Nijenrodes op het gelijknamige kasteel begon zich af te tekenen 
aan he t eind van de 15de eeuw. In 1495 overleed J a n III van Nijenrode. In 1504 trouwde zijn 
erfdochter Jos ina van Nijenrode met Willem Turck. 

Oude en jonge Jacob Winter 

In het voorgaande overzicht van belastingplichtige percelen land in 1459 
trok ook de driemaal vermelde naam "jonghe Jacob Wynter" mijn aandacht , 
in het bijzonder omdat onder (d) daaraan de verduidelijking "van Ryetvelts 
weghen" werd toegevoegd. Hij had dus klaarblijkelijk ook een binding met 
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het Breukelse Huis Rietveld. 
Bij nader onderzoek bleek dat Jacob Winter in het aangehaalde manuaa l 

van het morgengeld nog op diverse andere plaatsen voorkwam: 

(h) Brokell des proests gerecht van Sinte Peter. Dirck Berenz ende J a n Polsbroeck V2 m e r 
gen. Betailt bijjonghe Jacob Wyntervan V2 mergen IIV2stuver. 

(i) Brokell des proests gerecht van Sinte Peter . Bauderic Jansz X mergen min X hont . 
Betailt bij jonghe Jacob Wy titer van VIII mergen II hont ellic V stuver. 

(j) Brokell des proests gerecht van Sinte Peter. J an van Nyenrode V mergen. Betai l ty 'on -
ghe Jacob Wyntervan V mergen ellic V stuver. 

(k)Brokell des proests gerecht van Sinte Peter. Die heren van Sinte Maryen II mergen . 
Betailt bij jonge Jacob Wyntervan II mergen ellic V stuver. 

(1) Maersen Al goet. J a n van Nywenrode V mergen. Betaelt bij Jonghe Jacob Wyntervan V 
mergen ellic V st. 

(m)Bertengen [= Portengen] in t Zuyteynde, heer Vrederic gherecht Uten h a m m e . Jacop 
Winterz VIII mergen, Betailt bij Hughe Janss van VIII mergen ellic II st. III ort. 

(n)Ber tengen, Gosens gherecht van der Eem. Dat goids huys tot Kockengen I mergen. I tem 
Jacop Winter II mergen. Item Ber te lmeus Zoudenbalch I mergen . Beta i l t bij Hughe 
J a n s s van IUI mergen ellic III st. III ort. 

(o) Oestweerde [= Oostwaard]. Dat convent van Oudwijck CXII mergen. Betael t bij Jacob 
WynterXVII Rijnsche gulden. Item noch ontfangen XI Rijnsche gulden. 

(p) Velthusen, Reynerscope, Grawaert , heer J ans gerecht van Rijnesse. Beern t Grawaer t X 
mergen. Betaelt bij Jacob Wyntervan X mergen ellic II st. III ort, maken VV2 m e r g e n . 

(q)Vlue ten Wil lams gherechte van Vlueten. J a n de Witte Vranckenz , nu Vreder ick de 
Wit, III mergen . I tem Pe te r Bonterocks kinder , nu Vrederick de Wit , I I I I m e r g e n . 
Betaelt bij Jacob Wyntervan VIII mergen ellic V st. 

Omdat in de gevallen genoemd in (h) t/m (1) van de jonge Jacob Winter 
sprake is en in (m) t/m (q) van een Jacob Winter zonder nadere toevoeging, 
lijkt het waarschijnlijk dat het hier gaat om twee verschillende m a a r gelijk
namige personen uit dezelfde familie. De jonge Jacob had vooral belangen in 
de Vechtstreek, met de nadruk op Breukelen; de belangen van de andere 
Jacob Winter lagen overwegend meer naar het zuidoosten. 

In het manuaal van het morgengeld over 1459 komt bovendien nog een 
Gilis (Gelys) Winter voor. 

Het geslacht Winter 

In het bijzonder de betaling genoemd onder (o) duidt er op dat de familie 
Winter tot de maatschappelijke bovenlaag van die tijd gerekend mocht wor
den. Daarom wilde ik weten waar ze vandaan kwam. Een aanwijzing vond 
ik in een document uit 1398: ze woonde in het gebied van De Haar.5 1 

In een overzicht van 7 mei 1398 van "Gemeene [Leen] mannen in den Gest ichte van 
Ut rech t , en de landen van Gelre" trof ik onder de aanhef "Dit syn myns liefs Hee ren 
Mannen van Hollandt, binnen der s tadt van Utrecht, ende anderen in den Gestifte geseten, 
. . ." onder meer de namen aan van Hr. Gheryt van den Vliet, Otte van Nyenrode, Hr . J a n 
van Nyenrode, Hr. Wouter van Muien [= Mijnden], Hr. Loeff van Ruwele, Ghysbrecht van 
den Vliete, Gherit Jacobss, Gherit van der A Jacobs dochter ende haren voecht tUtrecht , Jan 
Winter wonende upten Haer, Willem van der A van der Enge, Hugo van Loenresloot die 
oude en Hugo van Loenresloot die jonge. 

Het geslacht Winter lijkt dus van adel te zijn geweest en in sociaal opzicht 
vermoedelijk gelijkwaardig aan het geslacht Van Rietveld. De aanduiding 
"wonende op Den Haar" roept echter ook vragen op. 

Tot 1440 was kasteel De Haar in handen van het geslacht Van de Haar . In dat j a a r werd 
Joost Gijsbertsdr van de Haar ermee beleend, die gehuwd was met Dirk van Zuilen; daar
mee begon het geslacht Van Zuilen van de Haar. Het geslacht Van de Meye, afgesplitst van 
het geslacht Van de Haar, zat in 1398 nog op het Huis Ter Mey. Op Huis De Ham in Vleuten 
woonde het geslacht Uten Hamme. De bewoners van kasteel Den Eyck, ten oosten van kas
teel De Haar , zijn onbekend. Daar zou het geslacht Winter gewoond kunnen hebben, maar 
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enig bewijs daarvoor heb ik niet gevonden. Ook waren er binnen het gebied van Vleuten-
De Meern-Haarzui lens een aanta l verdedigbare, omgrachte boerderijen. 

Was misschien de jonge Jacob Winter getrouwd met de laatste jonkvrou
we Van Rietveld, en volgde zodoende op het Huis Rietveld het geslacht 
Winter het geslacht Van Rietveld op? Een sluitend bewijs daarvan kan ik 
niet leveren, maar waarschijnlijk is dat wel. Een dergelijke gang van zaken 
zou inhouden dat de laatste Splinter van Rietveld en zijn broer Gijsbert geen 
wettige erfgenamen nalieten. 

Dirck Jacobsz Winter 

Ruim een halve eeuw later had het geslacht Winter nog land in het Breu-
kelen-Proostdijgerecht. In 1520 bezat een zoon van de jonge Jacob, Dirck Ja
cobsz Winter, land ten oosten van de Vecht en ten zuiden van Oudaen,52 dus 
ter hoogte van het Huis Rietveld en de bijbehorende boerderij Rietveld zate: 

Ten overstaan van Harman Frederickz en Claes Kracht werd op 2 augustus 1520 door 
Willem Turck heer van Nijenrode Aernt van Wulven, optredend als gemacht igde van 
Joffer Joes t (= Josina) van Drakenborch (in 1520 vrouwe van de ridderhofstad Oudaen ge
worden), beleent met een hofstede met 5 morgen land, gelegen te Breukelen aan de Vecht, in 
he t St. Pietersgerecht, s t rekkende oost tot aan de "Soechdijk" (Zogdijk, Scheendijk), gren
zende zuid aan land van Dirck Scherderss met Dirck Winter Jacopss. . . 

In 1527 was deze Dirck Wynter een van de twaalf "raiden" (raden, raads
leden) van de stad Utrecht,53 zoals een kleine driekwart eeuw eerder ook de 
jonge J a n van Rietveld dat was. 

Aanwijzingen dat het geslacht Winter op dezelfde goede voet verkeerde 
met de kasteelheer van Nijenrode als eerder het geval was met diverse Van 
Rietvelds heb ik niet gevonden. 

Wie de erfgenaam van Dirck Jacobsz Winter was, is mij nog niet duide
lijk. Speuren in oude belastingdocumenten leverde ditmaal geen concrete 
aanknopingspunten op. Aan zoeken in de Utrechtse s tadsarchieven naa r 
een antwoord op deze vraag ben ik niet toegekomen. 

Einde van het Huis Rietveld niet bekend 

Het is mij eveneens nog onbekend wanneer er een eind kwam aan het 
Huis Rietveld. Evenmin weet ik of het Huis Rietveld op een gegeven moment 
werd verlaten en in verval raakte of werd afgebroken, dan wel of het door 
oorlogshandelingen werd verwoest. 

Misschien bracht het Rampjaar 1672 - 1673 pas het definitieve einde van 
he t Huis Rietveld, zoals zo veel huizen toen werden vernield. Maar zeker
heid heb ik er niet over. In een bewaard gebleven lijst van tijdens het Ramp
j a a r in Breukelen vernielde huizen5 4 wordt de schade die de Franse troepen 
in het Breukelen-Proostdijgerecht hebben aangericht niet gespecificeerd. 

Het Huis Rietveld kan heel goed al vóór 1672 - 1673 in verval zijn geraakt. 
In beschrijvingen van de provincie Utrecht, gepubliceerd in 17595 5 en 1772,56 

wordt wel melding gemaakt van de ruïnes van de in 1673 verwoeste kastelen 
he t Huis Ter Aa en de ridderhofstad Ruwiel, maar komen toen nog zicht
bare resten van een slot Rietveld in het geheel niet aan de orde. 

Kasteelboerderij Rietveld 

Bij een kasteel hoorde altijd een kasteelboerderij; zo ook in het geval van 
he t kasteel Rietveld. Die kasteelboerderij heeft, weliswaar in verbouwde 
vorm, de ridderhofstad eeuwen overleefd. Oudere Breukelaars weten nog 
dat er aan de overzijde van het water langs de Nieuweweg van oudsher een 
boerderij stond die de naam Rietveld droeg. Die lag dicht bij de brug in de 
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Afb. 3. Gedeelte van blad 425 van de Chromotopografische Kaart des Rijks, verkend in 1872 
en 1873, herzien in 1887. Iets boven het midden rechts is de Rietveldsche brug aangegeven. 

Nieuweweg ten west-zuidwesten van fort Tienhoven, op enige afstand ten 
oosten van Het Kraayenest. Deze brug heet op oude kaar ten de Rietveldsche 
brug (zie Afbeelding 3). 

In de nadagen van de boerderij Rietveld woonde daar de familie Stolwijk. 
Daarvóór maak te de boerderij Rietveld, met 44 morgen bijbehorend land, 
lange tijd deel uit van de buitenplaats Cromwijck.57 Die omvang was groot 
voor een oud boerenbedrijf, maar niet ongewoon voor een kasteelboerderij , 
die meer monden te voeden had. 

Medio j a r en 1970 brandde de boerderij af. De ruïne werd gekocht door de rec rea t ie 
ondernemer Rien van den Broeke, die er een caravanbedrijf wilde s t ichten. Deze groef 
daar veel in de grond en verwijderde daarui t heel wat oude grote, handgevormde baks tenen 
("kloostermoppen"). Nada t het terrein enige tijd leeg had gelegen omdat de gemeente Breu-
kelen geen toestemming gaf daar een recreatiebedrijf te stichten (het terrein lag bui ten he t 
gebied van het Recreatieschap Loosdrecht e.o.), werd het verkocht aan de heer G. Smit, eige
n a a r van een in Maarssen gevestigd loodgietersbedrijf. Deze bouwde er een h e r e n h u i s in 
boerderi js t i j l . 

De heer Smit beschikt over koopaktes van de boerderij die tot omstreeks 1600 teruggaan. 
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