
112 

Gijsbrecht II van Nijenrode in 1350 betrokken 
in de Kabeljauwse politiek 

B.F. van Wallene 
Dreef 9, 3628 BJ Kockengen 

Over Gijsbrecht II van Nijenrode valt veel te vertellen. Achtereenvolgens 
waren tien leden van de familie Van Nijenrode kasteelheer of -vrouwe van 
Nijenrode. Van de aandacht die Postma in zijn bekende boekje over kasteel 
Nijenrode1 aan hen besteedde, ging 37% uit naar Gijsbrecht II. Het eerste 
wat Postma over deze Gijsbrecht opmerkte was dat hij partij koos voor de 
Kabeljauwen en veel van de rest staat tegen die achtergrond. 

Hoe kwam die partijkeuze tot stand? Wat was de voorgeschiedenis? Wat 
kunnen Gijsbrechts motieven zijn geweest? Door wie werd hij beïnvloed? 

Gysbrecht I van Nijenrode 

Zodra de Van Nijenrodes in de geschiedenis optraden, bleken zij zich a a n 
de politiek van de graaf van Holland te hebben gebonden. 

De Geer beweert, dat reeds in 1296, direct na de gewelddadige dood van 
graaf Floris V, de nieuwe graaf J a n I onder zijn bondgenoten ook Gijsbrecht 
I van Nijenrode telde.2 Rond 1301 was deze in Hollandse dienst, en liep het 
huis Nijenrode schade op door een militaire actie van de bisschop.3 In 1311 
droeg hij he t hu i s Nijenrode en omliggende grond op aan de Hol landse 
graaf Willem III ,4 en ontving hij het in leen terug, als "open huis" van de 
graaf. In het Hollandse graafschap lagen ook familiebanden: in 1311 be
zegelde Gijsbrecht I als zwager een charter van de Hollander J o h a n van 
Alblas, heer Hendrikszoon, ridder.5 

Gerard Splinter van Nijenrode 

Gijsbrechts zoon Gerard Splinter huwde rond 1320 met een dochter u i t 
het Hollandse geslacht Persijn, waarschijnlijk Maria, dochter van de in 
1304 gesneuvelde Nicolaas II Persijn, heer van Velsen en Water land, r idder. 
Zij bracht in het huwelijk onder andere enige goederen in, die in Maas land 
en De Lier lagen.6 

Hoewel residerend in het rechtsgebied van de Utrechtse bisschop, t rok 
deze Van Nijenrode zich daarvan weinig aan, zoals zoveel edelen in de 
Vechtstreek. Hij profiteerde daarbij van het zwakke bewind van de bisschop, 
zoals dat van Willem van Mechelen (tegen de Hollanders gesneuveld in 1301) 
en de onbeduidende opvolgers van Gwijde van Avesnes; de laats tgenoemde 
was een broer van de Hollandse graaf, in de prakti jk een marionet . He t 
Neders t icht was in die tijd in feite een Hollands protectoraat .7 He t hu i s 
Nijenrode was van belang, omdat hiermee, in samenwerking met he t Hol
landse slot te Muiden, de scheepvaart op de Vecht naar de stad Utrecht be
heerst kon worden. Vanuit kasteel Nijenrode gezien, bevond de grens met 
Holland zich op korte afstand. Even ten noorden van Breukelen was de rech
ter oever van de Vecht al Hollands tot aan Vreeland toe. Dit gebied sloot aan 
op Hollands gebied in het Gooi. 

Ontwikkelingen in Holland 

Nog tijdens Gerard Splinters leven kwamen er in Holland en het bisdom 
ontwikkelingen op gang, die uiteindelijk het hiervoor geschetste beeld zou
den wijzigen. In 1337 volgde in Holland graaf Willem IV zijn vader op. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 11, nr. 3,1996 



113 

Deze graaf heeft tot aan zijn dood in 1345 een politiek gevoerd, die sterk in 
het leven van de Van Nijenrodes heeft ingegrepen. Hij voerde een joyeuze 
staat , was oorlogszuchtig en verwaarloosde staatszaken, niet het minst de 
financiën. Ter bekostiging van dat alles werd er geleend en werden grafe
lijke goederen verkocht. Een bepaalde groep edelen in de grafelijke raad pro
fiteerde hiervan. De Van Nijenrodes behoorden daar niet bij. 

De grafelijke r aad was het hoogste bestuurs- en rechtscollege van het graafschap, direct 
ondergeschikt aan de graaf. Zitting erin hadden hoge edelen, die vaak tevens lid van de 
hofhouding waren, of elders de functie van baljuw of rentmeester vervulden. 

De r a a d wisselde nogal eens van samenstelling, naar gelang de plaats waar de graaf 
verbleef. Steden hadden in deze tijd (pre-Kabeljauws!) nog geen vaste vertegenwoordiging 
in de r a a d . De r a a d vaardigde in naam van de graaf via de grafelijke kanselar i j de oor
konden ui t . Vanu i t de r a a d werden ook de grafelijke onderzoekscommissies samenge
steld. Het is duidelijk, dat op financieel voordeel beluste raadsleden altijd in het voordeel 
waren bij verkoop van grafelijke gunsten en goederen. Zij zaten het dichtst bij het vuur. 

Graaf Willem IV deed moeite om J a n van Arkel op de Utrechtse bis
schopszetel te krijgen, wat in 1343 zijn beslag kreeg. Tot ergernis van de 
graaf ging deze bisschop, hoewel hij van origine Hollander was, meteen een 
eigen koers varen, die ook ongunstig voor de Van Nijenrodes uitpakte. Zo 
werd de Hollandsgezinde partij der Gunterlingen uit de stad Utrecht ver
bannen, waaronder de proost van het Kapittel van Sint-Jan, de Hollandse 
leenman Hendrik van (den) Rijn, waarschijnlijk familie van de schoondoch
ter van Splinter van Nijenrode, Margriete van Rijn. 

E r kwam in 1345 oorlog van, die begon met een Hollands beleg van 
Utrecht. Vast staat, dat tijdens dat beleg van de stad (8 juni - 22 juli 1345) de 
bevoorrading van de Hollandse legermacht via de Vecht en het huis Nijen
rode als dépôt liep.8 Hoewel er meteen daarna een bestand kwam tot in no
vember, lijkt het niet waarschijnlijk dat Splinter van Nijenrode heeft deelge
nomen aan de Hollandse krijgstocht naar Friesland, die op het beleg van 
Utrecht volgde. Er was in ons gebied immers grensbewaking nodig. Hooguit 
heeft zijn zoon Gijsbrecht die tocht meegemaakt, maar in dat geval niet in 
de naas te omgeving van de graaf, want dan zou hij mét de graaf op 26 sep
tember 1345 bij Warns gesneuveld zijn. 

Daarop volgde voor Holland een moeilijke periode. Margaretha van Hene
gouwen, de zuster van de gesneuvelde graaf, werd op 15 januari 1346 door 
h a a r man, de Duitse keizer Lodewijk IV van Beieren, als opvolgster van 
graaf Willem aangewezen. 

De keizer hoopte, als opperste leenheer, zo het bezit van de vrijgekomen graafschappen 
voor zijn eigen geslacht veilig te stellen. Volgens he t erfrecht had Margare tha ' s zuster, 
Phil ippa, de echtgenote van de Engelse koning, evenveel rechten om Willem IV te mogen 
opvolgen. 

M a r g a r e t h a heeft vervolgens, om aanhang onder de weifelende adel te winnen (be
vreesd als die was voor Duitse invloed), verschillende edelen, vooral die uit de grafelijke 
raad, extreem begunstigd, ten nadele van de schatkist.9 Onder het bewind van haar broer, 
graaf Willem IV, waren door zulk financieel beheer al conflicten onts taan, die nu nog wer
den verscherpt. 

De oorlog met Utrecht sleepte zich voort na het einde van het bestand op 11 november 1345. 

Margaretha nam op 11 mei 1346 de leenhulde in ontvangst van Splinter 
van Nijenrode. In de leenbrief werd schadevergoeding en hulp in geval van 
oorlog en ontzet bij beleg toegezegd.10 

De samenhang van he t graafschap werd onder andere gewaarborgd door de persoon
lijke band tussen de graaf als leenheer, en zijn l eenmannen . Na overlijden van de leen
heer werd deze band zo snel mogelijk hersteld, doordat elke leenman zijn lenen bij de 
nieuwe leenheer (in dit geval gravin Margaretha) "verzocht", waa rna de leenman ze weer 
in leen toebedeeld kreeg . Dit proces, de leenverheffing, ging gepaard met de opnieuw 
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gezworen leeneed (die de leenhulde genoemd werd), waardoor beide part i jen weer op el-
k a a r s trouw, raad, hulp en bescherming konden rekenen. 

De leenverheffing moest binnen "jaar en dag" - een periode van 1 j a a r en 6 weken -
p l aa t sv inden . 

Splinter van Nijenrode was er dus snel bij: sedert Margare tha ' s aan t r eden waren 115 
dagen verstreken. Maar dit moet niet gezien worden als s teunbetuiging aan Margare tha ! 
Het was puur eigenbelang. Zowel Splinter van Nijenrode als Arnoud van IJsse ls te in (die 
op dezelfde dag leenhulde deed) hadden door de rol van hun huizen als logistieke bases 
van het Hollandse leger dat in 1345 de stad Utrecht belegerde, de wraak van de bisschop te 
vrezen, en hadden dus zo snel mogelijk weer de grafelijke steun nodig. 

Toen Margaretha ui t onmacht en om vernederende vredesonderhande
lingen te ontlopen, in juli 1346 eenzijdig een tweejarig bestand afkondigde, 
heeft zij in een separate brief de bisschop toegezegd dat de Hollandsgezinde 
ballingen uit Utrecht van een toekomstig vredesverdrag werden uitgesloten. 
Zij werden dus in de steek gelaten. Volgens de historicus Brokken heeft deze 
brief de bisschop nooit bereikt. We mogen wel aannemen, dat Splinter een en 
ander vanuit de grafelijke raad ter ore is gekomen.11 

De keizer bepaalde vervolgens in september 1346, dat ter verbetering van 
de situatie in Holland, Margaretha vervangen zou worden door haa r tweede 
zoon, Willem van Beieren. Hij kreeg als gouverneur namens zijn moeder, de 
ti tel "Verbeider". 

In deze nieuwe situatie regeerde feitelijk de grafelijke raad, daar de 13-
jar ige Willem, hoewel formeel meerderjarig, zeer jong en onervaren was. 

In de periode tot november 1350 moet ergens het overlijden van Splinter 
van Nijenrode worden geplaatst, waarschijnlijk in 1347.12 Gezien de dan al 
politiek onzekere situatie zal de leenverheffing door zijn opvolger zijn uitge
steld. De leenvolger en erfgenaam, Gijsbrecht II van Nijenrode, maak te alle 
verwikkelingen in Holland, als assistent van zijn vader, direct of op afstand 
mee. In het najaar van 1350 bleek hij al ridder te zijn, wat zijn vader nooit is 
geweest. Dat wijst op zijn militaire activiteit in de periode 1345 -1350. 

In 1347 kreeg de jonge Willem van Beieren te maken met een opstand in Kennemer-
land en West-Friesland. Deze was onts taan door het stoken van Friezen, wier goederen in 
West-Friesland in 1346 door Margare tha in beslag waren genomen en verkocht.1 3 Onder 
andere werd de baljuw van Medemblik gemaand zijn gebied rust ig te houden. 1 4 

In december 1346 gaf Willem aan de heer van IJsselstein toestemming 
om Utrechtse ballingen in zijn gebied op te nemen.1 5 Dat was een uitdaging 
aan de bisschop. Of Nijenrode een soortgelijk bericht kreeg, is niet bekend. 

In juli 1348 liep het bestand tussen Holland en Utrecht af. De bisschop 
heeft niet geaarzeld de krijg meteen te hervatten, tot steeds groter nadeel 
van Holland. Eind augustus 1348 trachtte Willem de Verbeider he t tij te 
keren door een belegering van de stad Utrecht, welke tot 12 september duur
de. De bisschop waagde geen geregelde veldslag, zodat een mili taire beslis
sing uitbleef en weer een bestand volgde, ditmaal tot 11 november 1348. In 
1349 volgden weer enkele invallen van de bisschop, ver van de Vechtstreek, 
gericht tegen Oudewater en Schoonhoven. In augustus 1349 ging opnieuw 
een bestand in, dat zeker tot begin december duurde. 

De inmiddels weduwe geworden Margaretha stelde op 5 j anuar i 1349 vanui t München 
Willem en zijn raad voor in Holland en Zeeland afstand te doen, tegen een zeer forse fi
nanciële vergoeding. Dat werd afgewezen. Vanuit de steden is toen he t plan gekomen om 
Willem zonder omhaal, bui ten Margare tha om, als graaf te huldigen. Enkele edelen in de 
r aad s teunden dat plan. Willem werd aangezet om zich als graaf te gaan gedragen (vanaf 
28 april 1349). Er ontstond een reactie onder edelen, die vonden dat Margare tha zo niet be
handeld mocht worden. Hoewel onder de voorstanders van Willem als graaf p lannen be
stonden om hem met gewapend geleide vanuit Zeeland naar Delft te brengen, een "Kabel
jauwse" stad, om hem daar demonstratief in te huldigen, ging dit uiteindelijk niet door. 

Marga re tha was in tussen ui t Duits land teruggekeerd naar Henegouwen. Waarschi jn-
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lijk was zij vanui t Holland ingelicht over de gang van zaken. Ze r iep Willem meteen ter 
verantwoording. Deze onttrok zich aan de "Kabeljauwse" p lannenmakers , ging n a a r zijn 
moeder in Henegouwen en onderwierp zich. Op 12 april 1350 moest hij alle "grafelijke" 
handel ingen herroepen. Zo mislukte de eerste Kabeljauwse poging tot s taa tsgreep . Frap
p a n t deta i l : Marga re tha zond h a a r zoon onder familiegeleide n a a r Sebourg in Hene
gouwen te r bedevaart , kennelijk als boetedoening.16 Aldaar werd Sint Druon, bescherm
heil ige der herders , bijzonder vereerd. 1 7 In het geval van Willem waren echter niet de 
schapen, m a a r was de herder afgedwaald! 

Begin van de Hoekse en Kabeljauwse partjjvorming 

Inmiddels was de partijvorming in het graafschap Holland een realiteit. 
Een flink deel van de adel, zéker dat deel dat regelmatig raadsleden aan de 
grafelijke raad leverde, had zich onder de graven Willem III, Willem IV en 
zeker ook onder Margaretha, weten te verrijken, door leningen te verstrek
ken aan de in financiële nood verkerende graven tegen voor de geldschieters 
gunstige voorwaarden, en ook door aankoop van privileges en lenen van de 
grafelijkheid. We vinden deze lieden later bij de Hoekse partij. 

Een ander deel van de adel, meestal geen raadslid, zag zich deze inkom
s tenbronnen ontgaan. Bovendien voelden zij zich gedwarsboomd doordat 
winstgevende ambten als baljuw en rentmeester aan anderen werden verge
ven en aankopen van vrijgekomen lenen, die een mooie afronding konden 
vormen van hun andere leengoederen, mislukten, omdat raadsleden door 
voor-informatie vanuit eigen kring altijd méér boden. Deze groep van edel
en, waar afgunst en haat ging heersen, vormde de kern van de latere Kabel
j auwen . 

Bij deze groep voegde zich het overgrote deel der steden, waar grote on
vrede over de financiële politiek van graaf en raad bestond. Niet alleen 
kregen deze steden hun eigen leningen aan de graaf niet terugbetaald (en 
werden ook de ren ten daarop niet voldaan), maar hun hande l swaar en 
kooplieden werden in het buitenland (Brabant, Vlaanderen, Gelre) in beslag 
genomen respectievelijk gegijzeld, ter compensatie omdat de Hol landse 
graaf zijn schulden en renten niet kon betalen. 

Gijsbrecht van Nijenrode zal van dit alles ongetwijfeld vernomen hebben. 
Hij zal meestentijds een militaire rol hebben moeten vervullen, ver van de 
politiek rond de "Verbeider", maar niettemin het zijne hebben gedacht. 

E e n Kabeljauwse samenzwering 

Margare tha , bezorgd over de toenemende spanningen, was na 1 april 
1350 voornemens zelf het bewind in Holland en Zeeland op zich te nemen. 

De harde kern van de ontevredenen aldaar gaf echter niet op. Bevreesd 
dat Margaretha met steun van haa r aanhang met harde hand haa r eisen 
zou laten inwilligen, alvorens uiteindelijk afstand te doen - wat zou neerko
men op het financieel "uitknijpen" van Holland en Zeeland als wingewesten 
van Henegouwen - sloot deze kern zich aaneen met de zogenaamde "Kabel
jauwse" Verbondsakte,1 8 waarvan de tekst ons zeer interessante informatie 
verschaft. De datering is 23 mei 1350. 

De br ief is als een politiek programma te beschouwen, waarbij vooruitgelopen werd op de 
te verwachten daadwerkelijke aanslui t ing bij het verbond van edelen en steden, waarvan 
men de polit ieke mening wist. De brief ging zogenaamd uit van Willem (de Verbeider, 
m a a r deze was toen nog in Henegouwen), die zich voluit "hertoghe van Beyeren, grave van' 
Hol lant , van Zeelant ende here van Vrieslant" noemde, en werd waarschijnlijk in Delft 
met medeweten van het stadsbestuur opgesteld door de harde kern. 

In de brief verklaarde Willem wie zijn "lieve ende ghetrouwe r idderen, knapen . . . 
ende steden" zijn, die hem met "horen maghen, vrienden ende hulperen bi ghestaen hebben 
ende daghelix bi staen", en wie zijn vijanden waren. Tot de vrienden behoorden de volgen
de personen, die in mijn verhaal voorkomen: 
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— J a n , heer van Arkel. Reëel trad hij pas in augustus 1350 tot het verbond toe. Hij was J a n 
IV van Arkel, halfbroer van de bisschop van Utrecht, en in de jaren 1340 - 1343 namens 
de graaf "bewaarder en voogd" van het bisdom. Toen zijn broer, de bisschop, tegen Hol
land begon te ageren, trok J a n IV zich uit de Hollandse politiek terug. Hij h a d de s ta tus 
van r idde r . 

— J a n (I), hee r van Egmond, raadslid en vooral militair . Hij wordt als de grote le ider van 
de Kabeljauwse samenzwering beschouwd. Ook hij was r idder. 

— J a n , heer van Water land. Hij heette voluit J a n III Persijn, ridder, heer van Wate r l and . 
Hij was een zoon van Nicolaas II Persijn, r idder . 

Tot de verk laarde vijanden der Kabeljauwen behoorden: 
— Willem van Duvenvoirde, die zich in dienst van de graaf zéér verri jkt had , m a a r zich 

geleidelijk ui t de Hollandse politiek te rugt rok naa r Brabant . Zijn grote bez i t t ingen 
k w a m e n u i te inde l i jk via zijn v e r w a n t e n , h e t ges lacht Van P o l a n e n , dee l s bij de 
Oranjes terecht . 

— J a n (II) van Polanen, en zijn broers. Tot die broers behoorde ook Gerard van Polanen, op 
dat moment gegoed in Berkel en Nootdorp en gehuwd met Lutgard van Wulvenhorst .1 9 

— De heren Jacob en Herberen van der Binchorst. De eerstgenoemde komt in een volgend 
art ikel uitgebreid ter sprake.2 0 

— Dirk (III) van Brederode, aanhanger van Margare tha en h a a r politiek, omdat hij van 
begunst iging door haa r had geprofiteerd. 

Alle genoemde vijanden waren ridders. Onder de knapen werden tot de vi janden ge
rekend: Kers tan t , Wouter "ende anders haer broeders" van Raporst, Ghere ts k indere . Voor 
ons van belang is he t gegeven van De Geer,21 dat zegt dat in 1343 Splinter van Nijenrode 
zijn recht op 7 morgen lands in De Lier, met daarop een woning, die aan wijlen Gerr i t (ook 
wel Gerard genoemd) van Raaphorst, ridder, had toebehoord, overdroeg aan Gerr i ts doch
ter, die tevens Splinters nicht was. 

Willem moedigde in juli 135022 tijdens een bezoek aan Delft onder begelei
ding van zijn oom (zijn moeder vertrouwde hem niet meer) de kern van on
tevreden edelen aan om door te gaan! 

Op zijn verzoek gingen in he t geheim de edelen Gerard van Heemskerk en Claas van 
Zwieten n a a r de Utrechtse bisschop, om namens Willem over een vrede te onderhandelen . 
Waarschijnli jk zijn, tegelijk met het toetreden van J a n IV van Arkel tot de "Kabeljauwse" 
conspiratie, van diens halfbroer, de bisschop, toezeggingen voor een vrede ontvangen. Toen 
al moet Willem met een binnenlandse strijd rekening hebben gehouden, waarbi j r u s t a a n 
de grenzen nodig was. Ook de hertog van Brabant werd tevreden gesteld door al eerder be
gonnen betal ingen van inkomsten uit het weduwengoed van J o h a n n a van Braban t , de la te
re hertogin van Brabant , maar op dat moment nog weduwe van graaf Willem IV. 

B r o k k e n ve rmoed t da t Willem de Verbeider toen al luch t h a d g e k r e g e n v a n zijn 
moeders p lannen om Holland en Zeeland in de invloedssfeer van de Engelse kon ing te 
b rengen . 2 3 

Hoeken sloten zich formeel aaneen 

Ondanks de opzettelijk klein gehouden kring van samenzweerders lekte 
toch iets uit. Dit leidde tot de op 23 augustus 1350 - tijdens een volksoploop in 
de stad Delft - gepleegde moord op de Kabeljauwsgezinde edelman Claas van 
Zwieten,24 die ervan verdacht werd in het complot te zitten en de heer van 
Brederode te willen doden. Het werd bekend dat vooraanstaande Hoeken de 
aanstichters waren. 

De Hoeken, zich bedreigd voelend, sloten zich nu ook aaneen in een 
verbond (5 september 1350), waarin geen vijanden genoemd werden, slechts 
adhesie aan Margaretha werd uitgesproken.25 

Willem onderwierp zich en verzoende zich, tijdens hun verblijf in Hol
land, op 21 en 27 september 1350, opnieuw met zijn moeder.26 

Vrijwillig zal hij dat niet gedaan hebben. Hij keerde terug naar Hene
gouwen. Het is goed mogelijk, dat hij in de maanden daarop contact met de 
Kabeljauwse voormannen heeft gehad en zijn tijd heeft afgewacht. 
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le Ghisebrecht van Nuwenrode, ridder, make cond ende kenlic allen luden, dat ie 
verdraghen ben mit heren Janne, heer van Arkel, Janne, heer van Culenburch, 
heren Janne, heer van Egmonde, heren Jan Parsijn, heer van Waterlant, heren 
Gheret van Eemskercke, heren Janne van der Wateringhe, heren Gheret van 
Egmonde, ridders, ende met den steden van Delf, van Hairlem, van Leyden, van 
Aemstelredamme, van Rotterdamme ende van Sciedamme in deser manieren: 
Dat ie mit hem vyand wesen zei heren Willems van Duvenvoirde, heren Jans van 
Pollanen ende dergheenre, dies met bliven willen jeghens dese heren ende steden 
voirscreven ende mi. 
Voirt so heb ie gheloift ende ghelove bi mire trouwen, dat ie mit onse vianden 
voirscreven en ghenen vrede noch zoene maken en zei, tensie eendrachtelic mallijc 
bi des anders wille. 
Voirt so sel ie hoir hulper wesen jeghens onsen vianden voirseit ende bi hem comen 
ende te helpen alle weghe als hoirre enich te doene heeft, so ie machtichste ende 
suverlixste can ende mach na dien dattet hoirre enich mi te weten laet. 
Voirt so sel ie alle weghe hem luden voimoemt sterken, helpen ende vorderen in 
allen zaken, dair hoirre enich recht of redene toe heeft jeghens onsen vianden 
voirscreven. 
Voirt so heb ie gheloift bi mire trouwen, waer dat sake dat yemande van hem biden 
voirseit om deser saken willen last jof veede tot enigher tijt van yemande up quame, 
dat ie dat ghesamenderhand met hem draghen zei ende hem dat te helpen wederstaen 
sonder wedersegghen, so ie machtichste mach, behoudenlic dat ie minen here van 
Hollant doen zei al dat ie hem sculdich ben te doene sonder archeit. 
Ende want ie alle dese vorewaerden voirscreven ghanselic ende trouwelic houden wil 
ende voldoen al dat voirseit is, so heb ie desen brief beseghelt met minen zeghel. 
Ghegheven int jaer ons Heren M.CCC ende vijftich, des vridaghes voir sinte 
Clementsdaghe. 

Afb. 1. Transcript ie van de oorkonde van 19 november 1350, waarbij Gijsbrecht van Nijen-
rode zich aansloot bij het verbond van de Kabeljauwen.27 

Gijsbrecht II van Nyenrode koos partij 

De Kabeljauwse voormannen in Holland hebben hun kleine groep met 
overleg weten uit te breiden. 

Zo sloot per charter van 19 november 1350 Gijsbrecht (II) van Nijenrode, 
ridder, zich bij het verbond der Kabeljauwen aan (zie Afbeelding l) .2 7 Hij 
noemde daarin als vijanden alleen Willem van Duivenvoorde en J a n van 
Polanen. 

In tegenstelling tot de oorspronkelijke Kabeljauwse verbondsbrief, repte 
Gijsbrecht niet over zijn vrienden, magen en helpers , die hem zouden 
s teunen. 

In de oorlogshandelingen vanaf 1345 moet Gijsbrecht een nauw contact 
met enkele raadsleden hebben gehad, zodat dezen wel zo ongeveer wisten 
waar hij politiek stond. Hij moet, uit onvrede over de regeringspraktijken 
van Margare tha en haa r broer, de opvattingen van de harde Kabeljauw
se kern hebben gedeeld. Er zijn waarschijnlijk enkele specifieke grieven 
geweest: 

— De betaling van zijn uitgaven voor de oorlogvoering zal zijn uitgebleven, 
gezien de rampzalige financiële politiek van de gravin. 

- Als Hollandsgezind edelman in de grensstreek zal hij de beslissingen 
van de graaf, en later de gravin, betreffende de politiek ten opzichte van 
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de bisschop als "bij hem, over hem, maar zonder hem" hebben ervaren. 
Hij was geen lid van de raad van Margaretha. 

- Hij zal in de houding van Margaretha ten opzichte van de Utrechtse ban
nelingen een gevaar hebben gezien voor zijn eigen positie. 

— Het feit dat Gijsbrecht als vijanden alleen Willem van Duivenvoorde en 
Jan (II) van Polanen noemt, is terug te voeren op een, waarschijnlijk 
onder zijn vader Splinter ontstaan, conflict met deze heren betreffende 
goederen in De Lier. Splinter was aldaar, zoals eerder in dit artikel werd 
opgemerkt, gegoed geraakt via zijn vrouw uit het geslacht Persijn. 

Het stamgoed Polanen, leen van de grafelijkheid, lag in Monsterambacht ; verder had
den de Van Polanens enkele percelen eigen goed in de omgeving van Monster . J a n I van 
Polanen erfde van zijn oom t ienden in Monster, Willem van Duivenvoorde erfde van de
zelfde een t iend in De Lier (voor een toelichting op de verwantschappen, zie Afbeelding 2). 
Gebleken is da t J a n I van Polanen lenen uitgaf, die hij voor een behoorli jk deel door 
opdracht (lees: door aandrang ui t te oefenen op de bezit ter van allodiaal goed of grafelijk 
leengoed) onder zijn leenheerschap had gekregen. De onderzoeker Brokken telde da t van 
70 lenen er 37 zo waren verkregen; 16 daarvan lagen in Monster, De Lier, Rijswijk, Wate
r ingen en Maas land . 2 8 

Daar Splinter zowel in De Lier als Maasland gegoed was, zal hij ook a a n die d ruk heb
ben blootgestaan. Maar er was meer. Hiervoor is al vermeld, da t in 1343 Spl in te r van 
Nijenrode recht en aanspraak op 7 morgen land in De Lier, met de erop s taande woning, die 
aan Gerri t (= Gerard) van Raaphorst , ridder, hadden behoord, overgaf (lees: moest over
dragen) aan Gerrits dochter, die tevens Splinters nicht was. 

Uit gegevens van Brokken valt de gang van zaken te reconstrueren. Gerr i t van Raap
horst had dit goed in bezit als versterfelijk leen van graaf Willem III. Dit betekende, da t he t 
niet op een dochter kon vererven. Nu was Gerri t gehuwd met Agniese van Duivenvoorde, 
een volle nicht van de vader van J a n I van Polanen en Willem van Duivenvoorde. De 
l aa t s t e heeft waarschijnlijk, als raadslid, financier en gunste l ing van de graaf, a a n deze 
de "gunst" weten te ontfutselen, dat het leen onversterfelijk werd, en dus aan de dochter 
kon komen. Ger r i t is waarschijnli jk via erfenis of aankoop a a n h e t leen gekomen, op 
voorwaarde dat als het niet aan zijn dochter kon vererven, het aan h a a r verwant Splinter 
van Nijenrode kwam. 2 9 Hoe die verwantschap liep is niet bekend. De Hoeken J a n (II) en 
Gera rd van Polanen waren zoons van J a n I van Polanen; Willem van Duivenvoorde was 
een oom van J a n II, en zelf een gelegitimeerde bastaardzoon van Phi l ips van Duiven
voorde, en daardoor een halfbroer van J a n I van Polanen (Afbeelding 2). 

Wie kunnen Gijsbrecht hebben beïnvloed om daadwerkelijk aan de 
Kabeljauwse samenzwering deel te nemen? 

Om na te gaan welke factoren op de uiteindelijke keus van Gijsbrecht II 
van Nijenrode invloed gehad kunnen hebben, zullen we ook moeten bekijken 
of er sterke Kabeljauwse invloed kan zijn gekomen uit de hierna te noemen 
categorieën van personen. 

• Bloedverwanten van de echtgenote(s) 
In recente publicaties wordt nog steeds verwezen naar de artikelen van 

De Geer (1851 en 1853), en wordt gesteld dat de eerste vrouw van Gijsbrecht 
de naam Mabilia van Arkel van Leyenberg droeg. Ik neem evenwel aan dat 
dat huwelijk nooit heeft bestaan. 

De Geer heeft zelf ook al getwijfeld. In 1851 noemt hij in hetzelfde ar t ikel eers t een 
dochter van Otto van den Poel30 a ls vrouw, d a a r n a echter in een naschr i f t Bel ia v a n 
Leyenberg, terwijl ze in de uitslaande tabel beiden als echtgenote worden genoemd, me t 
Belia als eerste vrouw. De bron die De Geer in het naschrift noemt, geeft echter geen infor
matie. In de publicatie van 1853 wordt Belia van Leyenberg weer als eerste vrouw opge
voerd, waarbi j verwezen wordt naa r kwar t ie r l i j s ten 3 1 (in di t geval : opsomming van 8 
overgrootouders in een eigenaardige volgorde) ui t veel la te r tijd. Dergeli jke k w a r t i e r -
s ta ten of -lijsten zijn wel iswaar aardig en i l lustrat ief als "informatie" achteraf, m a a r als 
bron hoogst onbetrouwbaar . Recente gezaghebbende publicaties vermelden deze Mabel ia 
dan ook niet32 (er is geen enkel authent iek archiefstuk over h a a r gevonden), of spreken 
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1 Aan h a a r raakte Splinter van Nijenrode in 1343 grond in De Lier kwijt. 
2 Zij was, na he t overlijden van Gerard van Polanen, ook de laatste echtgenote van Gijsbrecht II 

van Nijenrode. 

Afb. 2. Een deel van de Van Wassenaar - Van Duivenvoorde - Van Polanen clan. 
E = Hoeks. 

s te rke twijfel aan h a a r uit .3 3 De verwarr ing is waarschijnlijk al-in de 16de/17de eeuw ont
s t a a n door een manuscript van de Utrechtse genealoog Booth,34 die van de re la t i e Van 
Nijenrode - Van Persijn niet goed op de hoogte was. 

Met deze correctie kan dan Margriete van Rijn Hendriksdr35 haar recht
matige plaats als eerste echtgenote en moeder van al Gijsbrechts wettige 
kinderen innemen. Zij moet nauw verwant zijn geweest aan Hendrik van 
(den) Rijn, proost van het Kapittel van St. Jan, die evenals Herman van 
(den) Rijn Hollands leenman en Utrechts banneling was.36 Van haar fami
lie uit kan enige invloed zijn gekomen. 

• Eigen, bloedverwante familieleden 
Van de zijde van Gijsbrechts moeder kan wel invloed op zijn politieke 

keuze gekomen zijn (zie ook Afbeelding 3 en het kaartje in Afbeelding 4). 
Maria Persijn was namelijk een zuster van Jan III Persijn,37 heer van 
Waterland, een der Kabeljauwen van het eerste uur én lid van de grafelijke 
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Afb. 3. Verwantschapsl i jnen tussen enkele hoofdrolspelers in dit ar t ikel . 
IE = Kabeljauws, M = Hoeks in 1350. 

raad. Beiden waren kinderen van Nicolaas II Persijn, heer van Waterland. 
Oom Jan Persijn was gehuwd met Jutte van Brederode, dochter van Dirk II 
van Brederode. De laatste was grootvader van Dirk III van Brederode, de 
grote Hoekse leider.38 

Kort gezegd: een oom van moederskant was Kabeljauws leider, terwijl 
deze zelfde oom tevens een aangetrouwde oom was van een Hoeks leider. 
Maar dergelijke verwantschappen hadden politiek vaak geen invloed. Het 
kwam aan op argumenten, belangen en . . . haat! 

• Verre bloedverwanten 
In een verklaring die Gijsbrecht in 1360 aan de bisschop afgaf,39 en die 

onder andere door Johan, heer van Arkel, ridder werd bevestigd, noemde 
Gijsbrecht deze zijn maag, terwijl Van Arkel Gijsbrecht neef noemde.40 

Deze verwantschap moet ver terug ontstaan zijn en is vooralsnog niet te tra
ceren. Deze Johan kan de Kabeljauwse leider zijn geweest. Jan IV van 
Arkel41 stierf in mei 1360. Vroeg contact is onwaarschijnlijk. 

• Naaste medewerkers te Breukelen 
Er trad te Breukelen rond 1350 een Gijsbrecht van den Vliet,42 knaap, op 

die ook als plaatsvervangend militair commandant op het huis Nijenrode 
fungeerde. Hij was de vader van Jutte van Vliet, die gehuwd was met 
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Afb. 4. Kaartje van Holland en Utrecht omstreeks het midden van de 14de eeuw, met onder 
meer de belangrijkste in dit artikel genoemde plaatsen. 

Herman van den Rijn (de banneling?).43 Deze Jutte verkreeg in 1372 grote 
leengoederen te Breukelen, Oud Aa en Portengen. Het familieverband tus
sen Van den Poel, Van den Rijn en Van den Vliet ontgaat ons nog. De grens-
politiek van Margaretha zal door hen wel zijn afgekeurd. 

• Naaste medewerkers elders 
Wat betreft de mogelijkheid van naaste medewerkers elders, denken we 

onmiddellijk aan Jan I van Egmond,44 ridder die aan alle militaire opera
ties had deelgenomen, en Gijsbrechts goed gekend moet hebben. Hij was 
Kabeljauw van het allereerste uur. Hij was aangewezen om graaf Willem al 
in 1349 in te huldigen. Hij was een zeer vooraanstaand raadslid. Er was 
geen familierelatie tussen hem en Gijsbrecht van Nijenrode. 

Uit het voorgaande valt ongeveer wel op te maken, in welke richting de 
mening van Gijsbrecht II van Nijenrode werd gestuurd, en op welk stand
punt dat uiteindelijk uitkwam. 

De voortslepende oorlog met Utrecht deed de grafelijke financiën geen 
goed. Margaretha heeft zich niet werkelijk ingespannen om tot een blijvende 
vrede met Utrecht te komen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 11, nr. 3, 1996 



122 

Vanaf de zomer van 1350 voerde Margaretha zelf het grafelijke bewind 
over Holland. Onder haar bestuur bleef de situatie in het grensgebied met 
Utrecht onzeker. 

Conclusie 

Gijsbrecht van Nijenrode zal, mét zijn familieleden u i t he t ges lacht 
Persijn, hebben verwacht dat een blijvende verwijdering van de raadsleden 
der Van Wassenaer - Van Duivenvoorde - Van Polanen clan (Afbeelding 2), 
een grote verbetering in het bestuur van het graafschap zou brengen, dat wil 
zeggen snelle vrede met Utrecht, sanering van de financiën van he t graaf
schap, grotere rechtszekerheid vanuit de grafelijke raad. Maar ook: geen be
lemmering meer bij het verbeteren van de eigen positie in het graafschap. 

Waarschijnlijk is eind 1349 het standpunt van Gijsbrecht van Nijenrode 
al definitief bepaald geweest. Toen in 1350 bleek dat de "Hoekse" edelen er 
niet toe bereid waren Willem de Verbeider zonder meer als graaf te accep
teren, en tot sluipmoord op tegenstanders overgingen, heeft de kleine groep 
van Kabeljauwse samenzweerders moeite gedaan om een grotere achterban 
te mobiliseren, en bekendheid aan hun plan gegeven. 

Dit leidde tot het door Gijsbrecht van Nijenrode uitgegeven charter van 19 
november 1350, waarin hij zich met de Kabeljauwse kopstukken verbond. Dit 
charter zal ongetwijfeld ook hebben gediend als propaganda voor het over
halen van weifelende edelen. In hoeverre Margaretha 's politieke draai , om 
de Engelse koning in haar politieke moeilijkheden te betrekken, voor Gijs
brecht van Nijenrode eveneens een rol heeft meegespeeld, is niet bekend. 
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