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Portengen-Nijenrodesgerecht 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Aan weerszijden van de Grote Heycop, ten westen van de Por tengense 
Dijk, s t rekte zich eeuwenlang een kleine zelfstandige gerechtsheerlijkheid 
uit, die in de laat-17de en begin-18de eeuw het (Portengen-)Dinckeisgerecht 
werd genoemd, en vervolgens het Portengen-Heycopsgerecht (vanaf 1714), 
het (Portengen-)Piecksgerecht (vanaf het midden van die eeuw), he t Porten-
gen-Lettesgerecht (vanaf 1787) en een enkele keer Portengen-Maas. Vooral 
in de 19de eeuw komt men voor dit gebied ook de n a a m Noordeinde van 
Portengen (in engere zin) tegen. 

Vóórdat het als het Dinckelsgerecht op de kaar t kwam te s taan, was het 
enkele eeuwen lang het Portengen-Nijenrodesgerecht. Omdat nagenoeg alle 
oude archieven in onze omgeving in het Rampjaar 1672 - 1673 verloren zijn 
gegaan, is deze naam - die langer van toepassing is geweest dan elke andere 
van de daa rna gebruikte - niet zo sterk in de geschiedenis ve rankerd ge
bleven. Het leek mij echter op historische gronden juist om uit de veelheid 
aan mogelijkheden toch deze naam boven dit artikel te plaatsen. 

Tot het einde van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1795) bleef het 
kleine Portengen-Nijenrodesgerecht, laatstelijk onder de naam Portengen-
Lettesgerecht, een zelfstandige gerechtsheerlijkheid. 

Begrenzing 

Het Portengen-Nijenrodesgerecht werd omsloten door vier ande re ge-
rechtsheerl i jkheden (zie ook Afbeeldingen 1 en 2): aan de noordzijde he t 
Ruwielsgerecht (gebiedsdeel Portengen-Noordeinde), aan de oostzijde he t 
gerecht Oud Aa en het Ruwielsgerecht (gebiedsdeel Kortrijk), a an de zuid
zijde het gerecht Zuideinde van Portengen (vanaf 1530 deel van het gerecht 
Laag-Nieuwkoop) en in het westen Spengen (verbonden met het Kockengen-
De Haarsgerecht) . 

In 1818 werden de grenzen van het (toen inmiddels voormalige) Portengen-Nijenrodes
gerecht in een proces-verbaal vastgelegd.1 Tot dusver is geen enkele reden aan het licht 
gekomen om te veronderstellen dat de grenzen in 1818 anders lagen dan in de eeuwen 
daarvoor. De noordgrens met Portengen-Noordeinde-Ruwiels werd in 1818 gevormd door 
een evenwijdig aan de (Grote) Heycop lopende scheidingssloot, gelegen tussen de lande
rijen van het Domein van Sint-Pieters aan de noordzijde en land van een particuliere eige
naar (Willem Oostwaart) aan de zuidzijde. De oostgrens werd gevormd door "het Land 
Pad de Portengenweg" (= de Portengense Dijk). De zuidgrens, met het Zuideinde van 
Portengen, was een rechte scheidingssloot tussen aan weerszijden gelegen landerijen van 
de roomse armen, strekkende van de Portengense Dijk tot de Heycop "bij de Landen van 
Jan van Scharenburg". De westgrens was in het zuiden de Heycop ("tot aan de Huizinge 
Joostendam") en in het noorden de Bijleveld ("tot aan de afscheiding der Eigendommen 
van Willem Oostwaart in de Gemeente Noord Eind van Portengen-Lettes Gerecht en die 
vande domijn van St. Pieters in de Gemeente Ruwiel"). 

Leengoed van de Van Dolres aan de heren van De Poel 

Aan het eind van de 13de eeuw werd dit stuk van Portengen reeds als een 
afzonderlijk gebied aangemerkt. Op 2 januar i 1298 gaf het Leenhof van Dolre 
het gerecht (= bestuur en lagere rechtspraak) en de tijns en t ienden (belas
tingen) van vier hoeven in Portengen in leen aan Gijsbert van den Poel, heer 
van de vroonhoeve De Poel, het toenmalige bestuurscentrum van Breukelen.2 

Het gebied, ruim 3 kilometer ten westzuidwesten van De Poel gelegen, 
begon dus als Portengen-Van den Poelgerecht. Deze belening maak t de in-
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Afb. 1. Kaa r t van de Gemeente Ruwiel, door J. Kuyper getekend in 1865. Tussen de twee 
zwarte pijlen ligt he t oude Portengen-Nijenrodesgerecht. 

druk van een routinematige zaak, waar eerder in de tijd al een aantal soort
gelijke beleningen aan vooraf waren gegaan. 

Toen de Utrechtse bisschop in de vroeg-12de eeuw krachtdadig ingreep in de bestuurlijke 
s i tuat ie rond Breukelen3 zijn dus de eigendomsrechten van het geslacht Van Dolre op he t 
Portengen-van den Poelgerecht en het gezag over dat gerechtsheerlijkheidje door de heren 
Van den Poel niet a ange t a s t . Een opmerkelijk gegeven! Wan t de toenmal ige bisschop 
durfde best heel ingrijpende maatregelen te nemen. Al het gebied om het Ronde Dorp van 
Breukelen heen nam hij af van de heren Van Dolre en Van den Poel en maakte hij tot zijn 
eigen Breukelen-Bisschopsgerecht, en kasteel Ruwiel werd een door de bisschop uitgegeven 
leen. (Dat Bisschopsgerecht werd nadat de Utrechtse bisschop als wereldlijk vorst van het 
toneel verdween het Breukelen-Statengerecht - vandaar de herberg Het Staate Wapen - en 
nog weer later het Breukelen-Orttsgerecht.) 

Duidelijk is ook dat dit gebiedje al heel lang een afzonderlijke gerechtsheerl i jkheid 
was voordat in de ja ren na 1385 de Grote Heycop er doorheen kwam te lopen. Deze waterweg 
werd hier tot s tand gebracht door verbreding van een oude grensweter ing . Hoewel he t 
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Afb. 2. Gedeelte van de kaart van de Gemeente Kockengen, door J. Kuyper getekend in 
1865. Bij de zwarte pijl is de westgrens van het oude Portengen-Nijenrodesgerecht goed te 
onderscheiden. 

Portengen-Nijenrodesgerecht enige tijd het Portengen-Heycopsgerecht genoemd werd, 
heeft het ontstaan ervan duidelijk niets met de aanleg of aanwezigheid van de Grote 
Heycop van doen gehad. 

Toen duidelijker werd dat de oudste naam waarschijnlijk Portengen-van den Poel
gerecht is geweest, heb ik even overwogen dat als titel boven dit artikel te zetten. Maar 
Portengen-Nijenrodesgerecht is geschiedkundig zoveel beter onderbouwd, dat ik toch bij 
deze eerdere keus ben gebleven. 

Wie na de genoemde Gijsbert van den Poel leenman was, is niet bekend. Wel weten we 
dat bij de opdeling van de bezittingen van de Breukelse vroonhoeve, toen ook een nieuwe 
villa aan de Vecht werd gebouwd, bij onderlinge overeenkomst dit stuk Portengen toe
bedeeld werd aan deze jongere tak van de familie Van den Poel.4 

De laats te Van den Poels die zich heer van deze kleine Portengense ge-
re chtsheerlijkheid mochten noemen, waren Awaert (of Klaward) van den 
Poel en zijn zoon J a n van Barendrecht. Toen de laatstgenoemde van zijn af
spraken afzag, werd Ju t te , dochter van Gijsbert van (den) Vliet beleend met 
gerecht, tijns en tienden van het vier hoeven grote gebiedje in Portengen. 
Namens haa r nam haa r echtgenoot Herman van (den) Rijn op 13 juni 1372 
de leenakte in ontvangst.5 

Door het Leenhof van Vianen beleend aan de heren van de villa aan de Vecht 

Toen het Leenhof van Dolre was opgegaan in het Leenhof van Vianen,6 
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werd op 8 juli 1392 de belening aan Jut te , dochter van Gijsbert van den Vliet, 
gehuwd met Herman van den Rijn, van Viaanse zijde formeel bevestigd.7 Dat 
gebeurde opnieuw op 27 september 1420, vanwege het feit dat intussen de leen-
vrouwe Johanna van Vianen was overleden en J a n van Vianen van Noorde-
loos als ruwaard (plaatsvervangend bestuurder) van Vianen was aangetre
den, omdat J o h a n n a s zoon Reinoud van Brederode nog minderjarig was.8 

Zowel in geval van een nieuwe leenheer als van een nieuwe leenman werd een nieuwe 
leenovereenkomst gemaakt . Johanna overleed overigens al in 1418, wat duidelijk m a a k t 
da t de leenaktes soms pas uitgegeven werden vrij lang nadat een leenverhouding was in
gegaan. Ie ts waar we in geschiedkundig onderzoek altijd goed op bedacht moeten zijn; een 
concrete da tum op een oude akte lijkt een veel nauwkeuriger feit dan het vaak is. 

De daa ropvo lgende leenak te ging op 31 a u g u s t u s 1422 n a a r E v e r t 
Hermansz van den Rijn, Ju t tes zoon.9 Bijna tien j aa r later kwam al de vol
gende generatie aan bod. Op 4 mei 1432 kreeg Herman van Rijn net zo'n 
leenakte als zijn voorouders vóór hem ontvangen hadden.1 0 Op diezelfde 
datum droeg Herman dit bezit over aan zijn broer Otto van Rijn, die het zou 
mogen benutten zo lang hij tijd van leven had. Blijkbaar stierf Otto eerder 
dan Herman, want volgens een akte van 20 juli 1460 was Herman toen weer 
in bezit van het gerecht, de tijns en de tienden van de vier hoeven in Porten
gen.1 1 H e r m a n droeg dit bezit toen ten overstaan van het Leenhof van Vianen 
over aan zijn zoon Otto. Deze verkocht het in of kort voor 1474 aan Gijsbrecht 
I I I vanNijenrode, wat door het Viaanse leenhof op 25 mei 1474 werd bekrach
tigd.12 Daarmee werd dit s tuk Portengen het Portengen-Nijenrodesgerecht. 

Door het Leenhof van Vianen beleend aan Nyenrode 

In het Archief van het Leenhof van Vianen komen de volgende belenin
gen voor aan hoofdbewoners van Nijenrode: 

25 mei 1474: Gijsbrecht (Gijsbert) III van Nijenrode12 

20 oktober 1490: J a n III van Nijenrode, neef van Gijsbrecht III1 3 

29 september 1498: J o s i n a van Nijenrode, dochter van J a n III ( tussenpersoon: Gi jsber t 
Dirksz van Zuilen, r idder) . 1 4 Zij huwde Willem Turck; beiden waren 
verwant aan de leenheer1 5 

lOjuli 1540: El i sabeth Turck, dochter van Jos ina van Nijenrode en Willem Turck 
(tussenpersoon: Bernard van den Bongaard, h a a r man)1 6 

28 juli 1568: Elisabeth Turck, weduwe van Bernard van den Bongaard ( tussenper
soon: Filips van der Spangen)1 7 

7 maar t 1585: Floris van den Bongaard, zoon van Elisabeth Turck18 

26 december 1606: Bernard Florisz van den Bongaard (tussenpersoon: J a n Florisz van den 
Bongaard) 1 9 

3 juli 1632: Bernard Bernardsz van den Bongaard (tussenpersoon: notar is Gerard 
Vastert)2 0 

21 september 1642: A n n a van den Bongaard, zuster van Berna rd van den Bongaard (tus
senpersoon: Evert Gijsbertsz van Wijk)21 

9 augustus 1664: M a r i a van Wijhe, nicht van A n n a van den Bongaard ( tussenpersoon: 
Mr Govert de Weye, advocaat bij het Hof van Holland)22 

Vermoedelijk is door de gebeurtenissen rond het Rampjaar 1672 - 1673 het 
Portengen-Nijenrodesgerecht losgeraakt van de andere goederen die bij het 
huis Nijenrode behoorden. Dientengevolge t raden achtereenvolgens diverse 
mensen van elders op als bezitters van het oude Portengen-Nijenrodesge
recht, waardoor de hutspot aan namen ontstond waarmee dit artikel begon. 

Bestuurbjke ontwikkeling vanaf 1795 

Na de Bataafse Omwenteling van 1795, toen men op diverse manieren 
p robeerde he t a a n t a l gerechtsheer l i jkheden te ve rminderen , werd he t 
Let tesgerecht eerst heel even bij het Ruwielsgerecht gevoegd, maa r toen 
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daartegen werd geprotesteerd bij het Intermediair Administrat ief Bes tuur 
van de Provincie Utrecht voegde men het bij Kockengen.23 

Bij de vervanging van de gerechtsheerlijkheden door mairies of gemeen
ten, werd het medio juli 1798 deel van een grote Gemeente Breukelen. In 
1802, of misschien al in 1801, werd dit stukje Portengen weer zelfstandig. 
Tijdens de inlijving van ons land bij Frankri jk werd he t in 1811 voor de 
tweede keer onderdeel van een groot Breukelen. 

Na het vertrek van de Fransen en het uitroepen van het Koninkrijk der 
Neder landen werd Portengen-Lettesgerecht bij Koninklijk Besluit van 19 
november 1815 tot een zelfstandige gemeente Portengen verklaard, maar het 
duurde nog tot 1818 voordat die zelfstandigheid in de praktijk kon worden 
gebracht. De Gemeente Portengen, destijds een van de kleinste gemeenten 
in de provincie Utrecht, hield stand tot 1857, toen het aan Breukelen-Nijen-
rode werd toegevoegd.24 

Ontstaan 

De begrenzing van het Portengen-Nijenrodesgerecht en de oudste belenin
gen werpen enig licht op de tijd van ontstaan van deze kleine heerlijkheid. 

Het aangrenzende Ruwielsgerecht, met Portengen-Noordeinde en Kort
rijk, is volgens huidige inzichten in de tweede helft van de 11de eeuw onder 
verantwoordelijkheid van de heren Van Dolre en Van den Poel van veenwil-
dernis in agrarisch land omgezet. Aangezien het noordelijke deel van he t 
Portengen-Nijenrodesgerecht deel u i tmaakt van he t ontginningsblok Por
tengen-Noordeinde, moet dat ook in die tijd in cultuur zijn gebracht. Dat wil 
op zich nog niet zeggen dat het toen al bestuurlijk daarvan werd afgeschei
den. Als dat wel het geval was, kan de stichter van het geslacht Van Ruwiel 
daar niet moeilijk over gedaan hebben, want hij was vrijwel zeker een jonge
re zoon uit het gezin van de toenmalige heer Van den Poel en werd door papa 
aan zijn Ruwielsgerecht, als basis voor zijn levensonderhoud, geholpen.25 

Ingewikkelder ligt het met het zuidelijke deel van Portengen-Nijenrodes. 
Dat haal t een stukje af van het ontginningsblok Zuideinde van Portengen, 
da t zo'n halve eeuw na Portengen-Noordeinde werd ontgonnen. In tussen 
had echter, vermoedelijk in 1123, de grote bisschoppelijke machts ingreep 
een eind gemaakt aan het uitvoeren van ontginningsprojecten bu i ten de 
bisschop om. Portengen-Zuideinde werd gerealiseerd op initiatief en onder 
he t gezag van de bisschop en werd ook eeuwenlang door de bisschop als 
leengoed uitgegeven. Het is niet goed denkbaar dat meteen na he t beslechten 
van het machtsconflict de bisschop een stukje van zijn Portengen-Zuideinde 
afstond aan zijn langdurige tegenstrevers. 

Dat laat alleen nog maar de mogelijkheid open dat vroeg in de 12de eeuw 
de toenmalige heren Van Dolre en Van den Poel hier grensoverschrijdend 
bezig zijn geweest en zich al van een stukje gebied aan de zuidzijde van de 
zuidelijke grenswetering van Portengen-Noordeinde meester hadden weten 
te maken voordat de bisschop de ontginning van de rest van het Zuideinde 
van Portengen ter hand liet nemen. Met andere woorden: het Portengen-
Van den Poelgerecht, la ter Portengen-Nijenrodesgerecht, ontstond hoogst-
waarschijnlijk al direct ten tijde van de tweede fase in de veenontginningen 
ten westen van Vecht en Aa. 

De eerdere vaststelling dat het Portengen-Nijenrodesgerecht al vroeg in 
h a a r geschiedenis leengoed was van de Van Dolres aan de Van den Poels 
past geheel in deze zienswijze. 

Omvang 

De Leenhoven van Dolre en van Vianen, die eeuwenlang deze gerechts-
heerlijkheid in leen uitgaven, hebben het consequent over een gebied van 
vier hoeven. 
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De bekende kaar t van Nicolaas Visscher,26 waarop het Dinckelsgerecht zo 
duidelijk s taat aangegeven, doet een oppervlakte vermoeden van ongeveer 70 
hectare. Een vergelijking met andere kaarten leert echter dat Visscher de 
zuidgrens van het gerecht iets te noordelijk heeft ingetekend. 

In een 18de-eeuws boek lezen we: "Onder Portengen Pieks Geregt werden 
in 't j a a r 1748 zes Huizen gevonden".27 De totale oppervlakte van de gerechts-
heerlijkheid bedroeg 94 morgen28 (ca. 80 hectare).29 

In 1795/96 bestond de bevolking uit slechts acht hoofdbewoners, die moes
ten meebetalen in de belasting op de consumptie, te weten vier huismannen 
(agrariërs: J a n van Dijl, Andries Hogenes, Gerret van Schaeijk en Gerret 
van Wijk), een w e r k m a n (daggelder: Hans Alblas), een wa te rmo lenaa r 
(Hendrik Byman), een t immerman (Pieter Wesselman) en een kleermaker
herbergier (Jan Vislaak).30 

Van hen werden de vier boeren het hoogst aangeslagen voor die belast ing (gemiddeld 
34 gulden en 15 s tuivers) , gevolgd door de t immerman (25 gulden) en de k leermaker 
herberg ie r (21 gulden en 10 s tuivers) ; onderaan de lijst s tonden de wate rmolenaar (11 
gulden en 10 stuivers) en de werkman (3 gulden). 

In 1796 werd in het Portengen-Lettesgerecht oudschildgeld (een grond
belasting) geheven over een oppervlakte van 94 morgen.31 

De eigendomsrechten waren toen verdeeld over 20 kavels , waa rvan er 6 (te zamen 
41 morgen) in handen waren van kerkelijke instanties, 3 (22 morgen, 5 hond, 50 roeden) 
van ingezetenen, 9 (27 morgen, 3 hond) van personen van elders, en 2 (2 morgen, 3 hond, 
50 roeden) van twee waterschappen.3 2 

Wat het gebruik betreft, lag de situatie heel anders: 15 kavels (84 morgen, 2 hond, 50 
roeden) werden gebruikt door ingezetenen, 3 (7 morgen) door mensen van elders en 2 
(2 morgen, 3 hond, 50 roeden) door de twee waterschappen.33 

In een bekend boek uit 184734 lezen we: Portengen-Noordeinde (Lettes
gerecht, Pieksgerecht) is 93 bunder groot en telt 7 huizen, bewoond door 
11 huisgezinnen, "uitmakende eene bevolking van 60 inw., die meest hun 
bes taan vinden in de veehouderij". "Er zijn 30 Herv. en 30 R.K. De heerlijk
heid was in het midden van de 18de eeuw in handen van Mr. Hendrik Piek 
(naar wie ze toen Pieksgerecht heette)". Ik neem aan dat "bunder" hier in de 
oude betekenis van "morgen" is gebruikt. 

De Gemeente Portengen s taat als belendend gebied aangegeven op de in 
1865 door J . Kuyper35 getekende kaar ten van de Gemeenten Kockengen en Ru-
wiel (Afbeeldingen 1 en 2). Hier lijkt het daar een oppervlakte te hebben van 
ruim 80 hectare, waarvan circa 40% ten noorden van de Grote Heycop lag. 

Deze gegevens overziend, valt vooral de combinatie op van een oppervlakte 
van 93 of 94 morgen en de aanwezigheid van slechts vier boerderijen. Die 
situatie bestond daar zo ver als onze kennis in de tijd teruggaat en heeft vele 
eeuwen lang stand gehouden. Dat wijst er op dat hier een beperkt aantal 
agrar ische bedrijven lag met een gemiddelde oppervlakte van bijna 23,5 
morgen (ca. 20 hectare). 

Bij de uitvoering van de veenontginningen was een standaardhoeve 30 
roeden (ca. 110 meter) breed en 6 voorling (ca. 1250 meter) diep, wat resul
teerde in een oppervlakte van ongeveer 16 morgen (13,75 hectare). Een af
wijking van deze min of meer vaste maten kon het eenvoudigst al meteen bij 
de uitvoering van de ontginningswerken worden gerealiseerd. 

De enige belangrijke afwijkingen van de gemiddelde grootte van agrari
sche bedrijven die ik tot dusver in oude bronnen heb gevonden, betroffen 
kasteelboerderijen. Omstreeks 1050 -1100 was de aanwezigheid van kastelen 
echter nog nauwelijks een factor van belang. Maar er was wel de Breukelse 
vroonhoeve, die toen in een enigszins vergelijkbare si tuat ie verkeerde als 
la ter bijvoorbeeld het kasteel Nijenrode. Men had daar een groeiende be
hoefte aan voedsel door de omvangrijker wordende bes tuurs taken en het 
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dientengevolge mogelijk toegenomen aanta l personen. En dat in een tijd 
waarin de oude feodale verhoudingen, met zijn herendiensten en verplichte 
voedselleveringen, juist verzwakt moesten worden omdat de onvrije boeren 
op het oude land een bejegening opeisten die minder verschilde met die van 
de vrije boeren in de jonge ontginningsgebieden. Nieuwe voedselleveran-
ciers waren voor De Poel hard nodig. 

De bevolking van h e t Portengen-Nijenrodesgerecht was n a a r ve rhoud ing h o n k v a s t . 
Eén voorbeeld ter illustratie daarvan: In de 28 jaar van 1783 tot 1810 werden in de gerechts-
heerl i jkheden Ruwiel en Portengen-Nijenrodes wegens verhuizing n a a r elders 24 ak ten 
van i ndemni t e i t 3 6 opgevraagd. Daarvan had er m a a r één be t rekk ing op h e t Por tengen-
Nijenrodesgerecht: de in 1783 vertrokken J a n Verleer, vermoedelijk een arbeider.3 7 

Goede verbinding met Breukelen 

Het Portengen-Nijenrodesgerecht had vanaf het begin een u i t s t ekende 
vaa rve rb ind ing met he t dorp Breukelen. Aanvankel i jk liep die door de 
grensweter ing tussen de ontginningseenheden Por tengen-Noordeinde en 
Portengen-Zuideinde, vervolgens door de grensweter ing tussen enerzijds 
Oud Aa en anderzijds Kortrijk en Otterspoorbroek en tenslotte door de Aa 
(Kerkvaart , Danne). De beide genoemde grens weteringen gingen la ter op in 
de Grote Heycop. 

Langs het vaarwater liep, aan de zuidzijde, een zand- of jaagpad. 

Het onderhoud daarvan was "verhoefslaagd", dat wil zeggen da t in principe elke eige
naar van nabijgelegen grond moest zorgen voor he t in goede toes tand houden van een ge
markee rd deel e rvan (zijn "hoefslag"), maar soms moest de schout de benodigde onder-
h o u d s m a a t r e g e l e n n e m e n . 3 8 De hoefslagen van de bez i t t e r s van l a n d in P o r t e n g e n -
Nijenrodesgerecht lagen vermoedelijk b innen de eigen gerechtsheerl i jkheid; ze hoefden 
niet bij te dragen in het onderhoud van de rivier de Aa en het daarnaas t gelegen zandpad.3 9 

Rechthuis 

In de herberg stond het gerechtsbestuur voor haar bijeenkomsten perma
nent een speciale kamer, de gerechtskamer, ter beschikking. Zoals in veel 
plaatsen was hier dus een combinatie van tapperij en bes tuurscentrum. De 
herberg werd ook wel het rechthuis genoemd. 

In dit geval ging het echter om een rechthuis voor twee gerechtsheerlijk-
heden: het Ruwielsgerecht en het eigen Portengen-Nijenrodesgerecht. He t 
lag ongeveer even dicht bij elk van de beide hoofdgebieden van het Ruwiels
gerecht: Portengen-Noordeinde en Kortrijk, neutraal tussen deze beide in, 
binnen het kleine Nijenrodesgerecht. 

Tegen het eind van de 18de eeuw was het oude rechthuis blijkbaar uitge
diend. In 1791 was dat gebouw eigendom van de Armen van Ruwiel, dus 
van het plaatselijke armbestuur met zijn armmeesters.4 0 In 1795 was echter 
ook sprake van een kleermaker-herbergier. Zijn herberg was mogelijk in 
een ander pand gevestigd, tenzij hij het inmiddels opgeknapte oude recht
huis huurde van de armmeesters. Want in 1791 werd het oude rechthuis 
grondig gerestaureerd.4 1 Het bestond toen uit een voorhuis (waarvan geen 
bestemming en geen naam van bewoner of gebruiker werd vermeld) met 
drie ver t rekken met een "dubbelde schoorsteen", en een kleiner achterhuis 
met een "enkelde schoorsteen" dat als woonhuis diende voor Dirk van Dijk. 
Het pand had een zolder die in het midden 6V2 voet hoog was "tot de onder
kant van de balk van het kapbint". Het bestek gaat vooral over de plaatsing 
van kozijnen, vensters, e.d. en zegt helaas niets over de aard en dikte van 
het metselwerk. 

De opdel ing van he t rech thu is in twee afzonderlijke gedeel ten , elk m e t een eigen 
ingang en vuurp laa t s , doet een beetje denken aan een "stenen kamer", zoals men die in de 
Middeleeuwen bouwde. Die bestond meestal uit een gewone boerderij of woning met daar-
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a a n v a s t g e b o u w d e e n zee r sol ide s t e n e n g e b o u w m e t a fzonder l i jke t o e g a n g s d e u r en s took-
g e l e g e n h e i d . In h e t z u i d e n v a n O u d Aa s t o n d b i jvoorbee ld de s t e n e n k a m e r G a l g e r w a a r d , 
w a a r v a n h e t s t e n e n deel moge l i jk vóór 1533 a l s g e z a m e n l i j k r e c h t h u i s v a n d e g e r e c h t s -
h e e r l i j k h e d e n O u d A a en O t t e r s p o o r b r o e k d i e n s t deed . E r zijn evenwe l nog hee l w a t m e e r 
g e g e v e n s n o d i g a l v o r e n s een v e r a n t w o o r d e conc lus ie over h e t k a r a k t e r v a n h e t r e c h t h u i s 
v a n R u w i e l e n P o r t e n g e n - N i j e n r o d e s g e t r o k k e n k a n w o r d e n . 

Het rechthuis was niet de enige gemeenschappelijke bestuursdienst. De 
gerechtsheerlijkheden Ruwiel en Portengen-Nijenrodes hadden bijvoorbeeld 
ook met elkaar één gadermeester (ontvanger).42 

Samenvatting en conclusie 

In het voorafgaande verzamelde ik een aantal belangwekkende gegevens: 
(1) N a a r alle waarschijnlijkheid hebben de toenmalige heren Van Dolre en 
Van den Poel al meteen bij de uitvoering van de veenontginningen de hand 
gehad in het ontstaan van een kleine afzonderlijke gerechtsheerlijkheid op 
de grens van Portengen-Noordeinde en -Zuideinde. 
(2) He t gebied bestond zeer lange tijd uit vier boerenbedrijven met een 
landbouwareaal dat ongeveer anderhalf maal zo groot was als in die tijd 
gebruikeli jk, wat suggereert dat ze voor meer mensen voedsel moesten 
produceren dan alleen de boer, zijn familie en zijn personeel. 
(3) Deze bedrijven hadden een uitstekende vaarverbinding met de Breukelse 
vroonhoeve De Poel. De gerechtsheerlijkheid is vele eeuwen als leengoed in 
het bezit geweest van het geslacht Van den Poel en zijn rechtsopvolgers. 
(4) Bij zijn machtsingreep in de bestuurlijke verhoudingen in Breukelen en 
omgeving heeft de bisschop de band tussen het Portengen-Van den Poel
gerecht (later Nijenrodesgerecht) en de vroonhoeve De Poel niet willen door
breken, waarschijnlijk omdat die situatie nogal gevoelig lag. 

Met e lkaar suggereren deze gegevens dat het onderhavige s tuk Por
tengen een belangrijke rol heeft gespeeld in de voedselvoorziening voor de 
Breukelse vroonhoeve. 
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