


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 ding van de Vecht een nieuw gouw in, Niftarlake, vergelijkbaar met de gouwenwelke in het gebied van het huidige Groningen en Friesland en langs de kust albestonden (Fivelgo, Hunzego, Oostergo, Westergo, Texel, Kinheim, Holtland,Marsum). De belangrijkste taak van de aangestelde leider, die niet uit de streekzelf afkomstig hoefde te zijn, was het organiseren van de verdediging. Daarbijwerd echter ook het eigenbelang niet uit het oog verloren. In dat opzicht wasmen zelfs bereid te leren van de praktijken der Franken. In tijden van gevaar kon iedere strijdbare vrije man worden verplicht in het le-ger te dienen; hij moest dan zelf maar zien welke maatregelen hij nam voor deveiligheid van zijn achterblijvende gezin en bezittingen. Voor veel boeren werdna verloop van tijd die militaire dienstplicht een ondraaglijke last. Zo kwamenze er toe hun land af te staan aan een grootgrondbezitter (meestal de zich

totgrootgrondbezitter ontwikkelende leider), die het hen vervolgens in leen te-ruggaf, maar die nu de plicht had voor de aan hem horig geworden gemeen-schap een goed evenwicht te vinden tussen de militaire verplichtingen en dezorg voor het thuisfront. Zo ontstond in Breukelen en elders een op het leenstelsel gebaseerde maat-schappij, onder een heer die op een vroonhoeve of villa resideerde. Naar dieheer uit het Friese geslacht Attinga (= nakomelingen van Ado of Atto), kreegde nederzetting welke later als Breukelen bekend zou staan, toen de naam At-tingahem.^ Het geslacht van Ado had spoedig daarna ook vroonhoeven in We-rinon (Nederhorst?, Muiderberg?) en Suecsnon of Zwesen (Zuilen). Die fami-lie was mogelijk overgekomen uit Engwierum (nabij het huidige Dokkum).''Hij was wel de grootste, maar niet de enige grootgrondbezitter in deze streek;er was bijvoorbeeld een villa met bijbehorend land in Loenersloot,^ weliswaarvan geringer betekenis dan die in

Attingahem, waarvan ik geen enkele relatiemet de nakomelingen van Ado heb kunnen vinden. De Fries Wursing, die in het begin van de 8ste eeuw het hoofd was van de fami-lie Attinga, collaboreerde sterk met de Franken. Toen de Franken in 718 Nif-tarlake aan hun rijk toevoegden, werd Wursing - verlost van zijn vroegere Frie-se concurrenten - daar de grote man. Hij steunde Bonifatius toen die inAttingahem preekte en er een Pieterskerk stichtte. Vermoedelijk waren Wur-sing en zijn opvolgers binnen het Frankische rijk gouwgraven van Niftarlake.Hun bezittingen breidden zich verder uit. Tot aan het eind van het bestaan vanhet graafschap Niftarlake kwam onder de graven de naam Atto of Hatto voor.^Volgens de oud-Friese traditie konden de heer van de hof van Attingahem (la-ter ook bekend als de Breukelerhof of de hofstede De Poel/Ten Poel) en zijnerfgenamen, die in de loop der tijd de familienaam Van de(n) Poel aangeno-men hadden, ook aanspraken doen gelden op de

veenwildernissen rond Breu-kelen. Maar de in 953 regerende koning Otto de Grote vond, toen hij de gouw



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Niftarlake ophief, het eveneens vanzelfsprekend dat hij naar goeddunken konbeschikken over alle natuurlijke bossen, moerassen en andere onbeheerde enonontgonnen terreinen. Voor zover deze op de Vecht uitwaterden, begreep hijdeze in bij het aan de bisschop van Utrecht geschonken gebied. Zo ontstondeen dubbele claim op de venen in de omgeving van Breukelen.Aanvankelijk bemoeide de bisschop zich weinig met de gevestigde situatie teBreukelen. De Breukelerhof had daar vele leengoederen van het geslacht VanDolre of diens eventuele rechtsvoorgangers in handen. Toen alom de veenontginningen op gang kwamen, liet de heer van de Breuke-lerhof het Otterspoorbroek en de wildernis ten westen van de Aa (Oud Aa) incultuur brengen.'' Beide gebieden maakten vervolgens deel uit van het com-plex aan goederen dat hij in leen hield van de heren Van Dolre. In de

tweedeontginningsfase werden, eveneens onder verantwoordelijkheid van de heervan de Breukelerhof, de ontginningen Kortrijk en Portengen-Noordeinde plusPortengen-Ter Aa gerealiseerd. Die werden verenigd in het Ruwielsgerecht engeplaatst onder een afgesplitste tak van de familie op de Breukelerhof, die zichop de oostelijke oever van de Aa (toen ter hoogte van Breukelen de hoofd-stroom van de Vecht) een eigen huis Ruwiel bouwde.^ Ook Ruwiel was in deaanvang vermoedelijk een leen van de Van Dolres. Daarop (in of omstreeks het jaar 1123) had de bisschop genoeg van het eigen-machtig optreden van de heer van de Breukelerhof. Hij ontnam hem het gezagover de oeverwalgebieden van de Vecht ten noorden, westen en zuiden van hetRonde Dorp van Breukelen, die hij als het Bisschopsgerecht rechtstreeks onderzichzelf plaatste. De oostelijke Vechtoever deelde hij toe aan de proost van hetKapittel van Sint-Pieter en het

daarachter liggende Breukeleveen aan het Ka-pittel van Sint-Pieter.^,^ De heer van Ruwiel moest zijn nog niet zo lang be-staande huis opdragen aan de bisschop, om het van hem in leen terug te ont-vangen. Hoe de bisschop de wijzigingen in het leenheerschap regelde met deVan Dolres is mij niet bekend. Vermoedelijk kort na het midden van de 13de eeuw werden de resterende goe-deren die behoorden bij de Breukelerhof in twee deelcomplexen gesplitst.®Deelcomplex 1, met onder meer de gerechten van het Ronde Dorp van Breu-kelen en Otterspoorbroek, bleef in leen aan de heer van de Breukelerhof (=hofstede De Poel); deelcomplex 2, met onder meer het gerecht van Oud Aa en20 hofsteden binnen het dorp Breukelen, werd voortaan in leen gegeven aande bewoner van een nieuwgebouwde villa, gelegen in Breukelen tussen deKlapstraat (thans Herenstraat) en de Vecht.'&quot; Door vererving gingen de goederen die de beide takken

van het geslacht Vanden Poel in leen hadden vervolgens in de 14de eeuw over op twee verschillen-de takken van de familie Van Rijn.® 89









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Wetering of rivier&quot;'s V Gerechtsgrens + Kerk M Versterkt huis, kasteel Vijfhoeven: Naam van gerecht Afb. 1. De gerechtsheerlijkheden rond Breukelen (ontleend aan Buitelaar, 1993, blz. 98). 93







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 heel. De bisschop raakte echt wezenlijk betrokken toen hij vaststelde dat inHolland driftig naar het oosten toe werd gegraven en duidelijk werd dat de lig-ging van de Stichts-Hollandse grens mede bepaald zou worden door de voort-gang van de ontginningswerkzaamheden.'-'' Buitelaar geeft impliciet aan dat er een goede reden was om langs deze lijnen meer kritisch vooron-derzoek te doen. &quot;In het oosten van het Nedersticht lagen de woeste gronden veelal tussen de ver-spreid liggende domeinen in ... In principe beschikte elke domeinheer over de bij zijn domein-grond behorende woeste grond, en slechts daar waar rechten op deze grond niet tijdig en krachtiggenoeg werden geclaimd, heeft de bisschop met succes de leiding over de ontginningen op zichkunnen nemen. In het westen van het Nedersticht was de situatie anders. Daar strekte zich het im-mens grote aaneengesloten veengebied uit, dat slechts

hier en daar door rivieren werd doorsneden.Slechts op de oeverwallen en stroomruggen . . . bevonden zich nederzettingen . . . Met succes heeftde bisschop zich hier als enige rechthebbende op de onontgonnen wildernis kunnen opwerpen&quot;(blz. 93-94). Alvorens dat laatste zo stellig te mogen zeggen, dient men zich evenwel eerst gedegenaf te vragen of de situatie in het westen van het Nedersticht echt wel zo anders was en of er daar naastde bisschop in de begintijd niet eveneens anderen - bijvoorbeeld de heren van Breukelen en Loe-nersloot - geweest zijn die meenden rechten op de veenwildernissen te kunnen doen gelden. Metdie vragen heeft Buitelaar zich helaas niet bezig gehouden. Bestuursvorm na 953 Buitelaar stelt dat het door de bisschop, na zijn aantreden als landsheer, ingerichte administratieveen bestuurlijke centrum te Breukelen vervolgens tijdens de ontginningen zijn functie weer verloorwegens de ontbinding van het hofrechtelijke stelsel. Deze visie op de

gang van zaken doet in de tijdgezien merkwaardig aan, want de ontginningen kwamen al heel spoedig na 953 op gang. Algemeenwordt aangenomen dat een aantal veengebieden uit de eerste ontginningsfase reeds omstreeks hetjaar 1000 in agrarisch gebruik genomen zijn. Aan een nieuwe fase kon pas worden begonnen nadatde voorafgaande was voltooid. Voor het ontstaan van Kockengen, dat in cultuur werd gebracht in devierde fase van de ontginningen ten westen van de Vecht, denkt Buitelaar (blz. 210) aan de periodetussen 1075 en 1125, ik aan omstreeks 1150.&quot; Terugtellen maakt het in beide gevallen waarschijnlijkdat Otterspoorbroek, een Breukelse eerste-fase ontginning, dan al kort na het jaar 1000 gereedge-komen moet zijn. Dat zou dan betekenen dat men - in Buitelaars gedachtengang - de bisschoppe-lijke curtis te Breukelen al weer begon te ontmantelen nog voordat die goed en wel was ingericht.Maar dat valt mijns inziens nauwelijks te rijmen met de diepe

sporen die het hofrechtelijk stelsel inde oude Breukelse geschiedenis heeft getrokken. Het lijkt er soms op dat Buitelaar die frictie in zijn chronologie ook heeft aangevoeld. Bij herhalingschrijft hij over de veenontginningen in de 12de en 13de eeuw, maar laat hij de 11de eeuw daarbijongenoemd, hoewel die in dit verband waarschijnlijk veel belangrijker was dan de 13de.Overigens heb ik ook mijn twijfels bij de door Buitelaar geponeerde ontbinding van het hofrechte-lijke verband. Hoewel de regelingen die voor het nieuwe land werden getroffen - in het bijzonderdat de kolonisten zelf eigenaar van de grond van hun hoeve werden - een sterk matigende invloedhadden op de horigheidsbanden op het oude land, werden de gevestigde eigendomsverhoudingener niet wezenlijk door aangetast. Vooral de vele grondlenen of-pachten die werden geregistreerd inde leenregisters van Nijenrode getuigen ervan dat elementen uit de oude hofrechtelijke verhoudingtussen Breukelerhof en

grondgebruikers nog tot na het Rampjaar 1672-1673 doorwerkten. 96





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 opvolgers weer geruime tijd min of meer heeft gelaten voor wat die was. Beleningen met het Breu-kelse deelcomplex 1 zijn bekend uit 1392, 1397, 1401, 1412, 1420, 1455 en later, beleningen metdeelcomplex 2 uit 1298, 1372, 1392, 1420, 1422, 1432, 1460 en later.'&quot; Pas uit 1455 is mij echter heteerste voorbeeld bekend, waarbij de bisschop als landsheer zijn goedkeuring verleende aan een be-lening in Breukelen door een Van Brederode, heer van Vianen, aan een heer van Nijenrode.''Daar was toen ook wel reden voor. De heren Van Brederode, die de Van Vianens in het begin van de15de eeuw opvolgden als heren van Vianen en daarmee ook als leenheren van de Breukelse leen-goederen, hadden een heel andere politieke opstelling dan de Van Dolres en na hen de Van Via-nens. Zij werden geen medestanders van de bisschop maar schaarden zich veelal onder diens te-genstanders. Hetzelfde gold al

wat eerder voor hun Breukelse leenman. Aanvankelijk wasNijenrode, gesticht door Gerard Splinter van Ruwiel, een eigen vrij bezit van de kasteelheer. Datduurde tot in de eerste helft van de 14de eeuw, toen Gijsbrecht I van Nijenrode dat bezit opdroegaan de graaf van Holland. Mede door die politieke keus kwamen ook de Van Nijenrodes steeds va-ker en scherper tegenover de bisschop te staan. Niettemin beschikten de heren Van Brederode ende Van Nijenrodes over een leencomplex waarvan de bisschop zich als de overleenheer zag. Het isbegrijpelijk dat hij onder de geschetste omstandigheid zijn positie duidelijk vastgelegd wenste tezien. Waren leden van het geslacht Van den Poel ministerialen? Voor zijn stelling dat het geslacht Van den Poel behoorde tot de ministerialen van de bisschop geeftBuitelaar twee argumenten (blz. 223): (1) In het midden van de 13de eeuw trouwde een Van Dolremet Agnes van den Poel en haar moeder werd als weduwe uitgehuwelijkt aan

Gijsbert van Schalk-wijk, lid van een vooraanstaand ministerialengeslacht uit het Sticht. (2) De hofstede De Poel of TenPoel, de oude woonstede van de familie Van den Poel, was aan het eind van de 14de eeuw een leenvan de bisschop van Utrecht, waanschijnlijk niet toevallig &quot;in leen gehouden door de bezitter vancomplex II, Gijsbert van Nijenrode&quot;. Wat het eerste argument betreft, wil ik opmerken dat tijdens de Late Middeleeuwen de heersendeelite weliswaar de gewoonte had bij voorkeur &quot;op stand&quot; te trouwen, maar het is mij niet bekend dateen ministeriaal alleen zou mogen trouwen met een dochter of weduwe van een andere ministeri-aal. Adel en ministrialiteit waren elkaar toen via de ridderschap sociaal dicht genaderd.Bij het tweede argument liggen stelling en bewijsstuk in de tijd gezien erg ver uiteen. Dat in de laat-14de eeuw een Van Nijenrode De Poel in handen had, was niet toevallig. Omstreeks 1365 trouwdeGijsbrecht II van Nijenrode immers

met Margriete van Rijn, erfdochter van De Poel en leencomplex2. Dit deelcomplex erfde daarna over op zijn zoon Otto, terwijl De Poel in 1392 als huwelijksgift werdmeegegeven aan zijn jongste zoon, Johan van Nijenrode, &quot;alse voor sijn moeders erve&quot;. Na hemkwam De Poel aan Gijsbrecht Johansz van Nijenrode van Velsen. De gift in 1392 werd in 1394 dooreen bisschoppelijke oorkonde bekrachtigd. Dit is het oudste mij bekende document waarin een bis-schoppelijke bemoeienis met De Poel tot uitdrukking komt.'&quot; Het geslacht Van den Poel was toenreeds verscheidene decennia van het Breukelse toneel verdwenen. Ik vind dat Buitelaar geen overtuigend bewijs levert dat de leden van de familie Van den Poel minis-terialen waren en blijf vooralsnog bij mijn overtuiging dat zij dat nietwaren. Dat zou wel eens de ver-klaring kunnen zijn waarom het geslacht Van den Poel in de door het bisschoppelijk bestuur gedo-mineerde oude archivalia weinig naar voren komt.

Verbazing over dit laatste en over deveronderstelde geringe politieke invloed van de Van den Poels (Buitelaar blz. 223) is dan niet meernodig. Ook anderen die buiten de kring rond de bisschop stonden, vindt men in de oude oorkon-den gewoonlijk spaarzaam genoemd. 98



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Waren leden van het geslacht Van der Aa ontginners ? De Van den Poels waren wel betrokken bij veenontginningen, maar naar alle waarschijnlijkheidgeen ministerialen. Voor de Van der Aas gold vermoedelijk het omgekeerde. Dat ze ministerialenwaren is overduidelijk.'?^ Ik ben echter er-in tegenstelling tot Buitelaar (blz. 226, 238) -allesbehal-ve van overtuigd dat de heren van Ter Aa een rol als locator-ontginner hebben gespeeld.Het geslacht dat in de 12de eeuw de naam Van der Aa voerde, behoorde al rond het midden van de11 de eeuw tot de getrouwen van de bisschop en had meer belangen in de bisschopsstad dan op hetplatteland. Hun versterkte huis aan de Aa was, behalve voor de bescherming van de groeiendeUtrechtse scheepvaartbelangen, mogelijk vooral bedoeld als een waarnemingspost van waaruit tenbelioeve van de bisschop een oogje kon worden

gehouden op de eigenzinnige heren in Breukelenen Loenersloot. De gerechtsheerlijkheid Ter Aa is klein gebleven. In tegenstelling tot Buitelaar ben ik er van over-tuigd dat er geen Van der Aa betrokken is geweest bij het in cultuur brengen van Oukoop. Er zijngoede aanwijzingen dat de ontginningen Oukoop en Oukoop-Ter Aa uitgevoerd zijn vanuit Loe-nersloot. De grondlegger van het Huis Ter Aa verscheen minstens een halve eeuw later pas op hetplaatselijke toneel, te laat om nog enige rol bij die ontginningen te hebben kunnen spelen.'^ Waar-schijnlijk had de heer van Ter Aa in de begintijd van Demmerik wel de lagere rechtsmacht, tijns entienden van die heerlijkheid van de bisschop in leen, maar het is twijfelachtig of hij betrokken wasbij het initiatief tot en de realisatie van dat ontginningsblok.'^               . , Gerecht en huis van Ruwiel Vraagtekens passen ook bij Buitelaars stelling (blz. 226, 244) dat de heer van Ruwiel als

locator-on-dernemervan de bisschop betrokken was bij nieuwe ontginningen, die aansloten bij oud land langsde Aa, waar de familie haar versterkte huis had gebouwd. De ontginningen welke de hoofdelementen van het Ruwielsgerecht gingen vormen, werden ver-moedelijk omstreeks hetjaar 1100 uitgevoerd. Daarentegen komen heren van Ruwiel pas sedert hetmidden van de 13de eeuw als ministerialen in de archieven voor Er is minder reden tot verwondering over de vorm en samenstelling van het Ruwielsgerecht dan Bui-telaar denkt. Kortrijk vormde een ontginningsblok in de tweede slag van de veenontginningen diede Vecht als basis hadden. Portengen-Noordeinde (met daarbij Portengen-Ter Aa) werd ontgonnenin de tweede slag uitgaande van de meer naar het westen gelegen rivier de Aa, op die hoogte toen debelangrijkste van twee Vechtarmen. Zodoende versprongen Kortrijk en Portengen-Noordeinderuimtelijk gezien ten opzichte

van elkaar, maar ontstonden ze min of meer tegelijkertijd.In rechte lijn lag het huis Ruwiel 6,5 kilometer verwijderd van dit Ruwielsgerecht. Het huis was ge-bouwd op een relatief hooggelegen deel van de oostelijke oever van de Aa. Om de heer van Ruwielin de gelegenheid te stellen in zijn &quot;woon-werkverkeer&quot; op eigen gebied te blijven, verkreeg hij eensmalle corridor langs de Aa en vervolgens langs de Boterwal (Botterdijck) aan de noordrand vanOud Aa. Zowel de bouwkavel als de corridor moeten aan hem zijn afgestaan door de heer van deBreukelerhof.'' De oeverwallen van de Aa en de ontginning Oud Aa maakten beide deel uit van hetcomplex leengoederen van de Breukelerhof Mijn opvatting blijft bijgevolg dat gerecht en huis vanRuwiel ontstonden in een vriendschappelijk samenspel tussen een Van den Poel en een Van Ruwiel,onder het welwillend oog van een Van Dolre en zonder directe inbreng van bisschoppelijk

beleid.Als het huis zonder vooraf gevraagde toestemming van de bisschop werd gebouwd, kon dat voorhem wel eens de druppel zijn geweest die zijn Breukelse emmer van gramschap deed overlopen.Het lijkt er op dat zowel de heer Van Dolre als de heer Van Ruwiel ten tijde van het ingrijpen van debisschop in de Breukelse situatie (of enige tijd daarna) zich vanuit een positie als vrij man heeft moe- 99



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 ten schikken in een samenwerking met de bisschop. Zij stonden verworven rechten aan de bisschopaf, maar werden daar door hem goedgunstig voor beloond. Deze visie komt mij plausibeler voor danBuitelaars opvatting dat de ministerialen in de Vechtstreek exclusief uit de onvrije lieden kwamen.De bisschop lijkt veeleer zijn keuze te hebben laten afhangen van de omstandigheden die hij op eenbepaalde plaats aantrof. De heer van Ruwiel had ook elders goederen in leen van de heer Van Dolre. De bisschop trok die nietals rechtstreekse lenen aan zich. Bijgevolg kon Berend van Dolre nog in 1298, toen hij Breukelse leen-goederen in leen gaf aan Gijsbrecht van den Poel, ook zijn beide getuigen Gijsbrecht van Ruwiel enSplinter van Ruwiel aanduiden als &quot;mijn mannen&quot;.&quot; Evenzo interessant is dat op 26 maart 1318 Hu-brecht (Hubertus) van Vianen, de schoonvader van de dochter/erfgename van

Berend van Dolre, ze-gelde voor de knape Gijsbert van Ruwiel toen die van het Kapittel van Sint-Pieter te Utrecht de tien-den van Breukeleveen en het dagelijks gerecht in Tienhoven voor 100 pond per jaar in pacht nam.&quot;* ConclusieUit het voorafgaande is hopelijk duidelijk geworden dat het bestuderen van deMiddeleeuwse geschiedenis niet eenvoudig is. Het feitenmateriaal is naar ver-houding schaars, de interpretatie daarvan is vaak moeilijk en het leggen vanverbanden meermalen beredeneerd gokwerk. Het onderzoek is nooit af. Iede-re additionele bron kan een voorgaande hypothese ontkrachten of juist ver-sterken. Het in niet onaanzienlijke mate ongebruikt laten door Buitelaar vandoor amateurhistorici bijeengebracht materiaal en ontwikkelde interpretatiesen visies ontneemt aan een deel van zijn conclusie de overtuigingskracht.Bovendien kende Buitelaar naar mijn overtuiging onvoldoende gewicht toeaan de historische ontwikkelingen in de tijd voordat de bisschop van

Utrechten zijn ministerialen een rol gingen meespelen in het bewind over de Vecht-streek. Wegen we die zwaarder in, dan lijkt het er vooralsnog op dat in Breuke-len de Middeleeuwse geschiedenis complexer in elkaar stak dan hij ons schetst. Over de historische gang van zaken buiten Breukelen en directe omgeving hebik weinig gezegd, omdat ik mij op dat vlak onvoldoende competent acht. Hetzou echter wel eens kunnen zijn dat mijn observaties meer een exemplarischedan een incidentele grond hebben. Zo viel mij ook op dat Buitelaar het totalegebied van de latere ambachtsheerlijkheid van Mijnden en de beide Loosd-rechten ziet als een veenontginning vanuit de Vecht (blz. 179-187). In het bladTussen Vecht en Eem en het tijdschrift Historische KringLoosdrecht heeft vooral Rut-ger Loenen duidelijk gemaakt dat (Oud-)Loosdrecht en Muijeveld Vechtont-ginningen waren, maar dat Ter Sype (Nieuw-Loosdrecht) werd ontgonnen van-uit het Gooi. Dat werpt een ander licht op

Buitelaars speculaties over de grenstussen Loosdrecht en het Gooi. Breukelen, 1996                                                                          ArieA. Manten 100
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