
ket, met een zwart jasje. Dat zijn beelden
die je altijd bijblijven.
Verder vertelt senior over zichzelf dat hij
zo zuinig mogelijk leeft. Wat je niet nodig
hebt, moet je niet kopen is zijn devies.
Voor beide heren geldt: zuinigheid is het
eerst verdiend en je moet zoveel mogelijk
zelf doen!
Daarmee komt een einde aan het zeer
prettige en vooral leerzame gesprek. De
interviewers zijn er van overtuigd dat voor
de leden van onze historische kring bij het
lezen van dit interview een wereld zal
opengaan, omdat de geschiedenis van de
overplaats met hofstede en alles wat er nu
gebeurt aan onderhoud en instandhou-
ding beslist niet algemeen bekend is.

Riek Arink
Piet Bakker

Hilde de Haan

Over de beginperiode van de nederzetting
Vredelant die in 1265 stadsrechten van de
Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden kreeg,
is zeer weinig overgeleverd. Heel af en toe stui-

ten we op informatie die wat meer licht werpt
op het Vreeland van de 13de eeuw. In onder-
staand artikel wordt in het kort ingegaan op
de zogeheten koggendienst, waarvan we de spo-
ren in Vreeland terugvinden.

Over de stichting van het kasteel Vrede-
lant en de gelijknamige, aangelegen ne-
derzetting is het een en ander bekend.1) De
bouw van de kasteeltoren is tot stand ge-
komen op initiatief van de Utrechtse bis-
schop Hendrik van Vianden ter verdedi-
ging van het Sticht tegen de in opstand ko-
mende leenmannen, zoals de heren Van
Amstel, en tegen de groeiende macht van
de graaf van Holland. Strategisch plaatste
hij het kasteel met omgrachting aan de
westzijde van de Vecht, in een bocht van
de rivier, halverwege tussen Utrecht en
Muiden. De sterkte lag hierbij bovendien
op een soort drielandenpunt, op het snij-
punt van het grondgebied van de heren
Van Amstel, het graafschap Holland en
het Sticht. Bisschop Hendrik van Vianden
liet zich hiermee van zijn meest ‘wereldlij-
ke’ kant zien, maar noemde zijn kasteel -
mogelijk deels provocerend - ‘Vredelant’
om de vrede te bewaren. Bij een gehoorza-
me leenman en een machtsevenwicht of
overwicht op de Hollandse graaf zou hier-
van in het gunstige geval sprake kunnen
zijn. Na de dood van de bisschop bezorgde
de ligging van het kasteel het bisdom en
het Sticht echter grote problemen, zoals
belegeringen, verpandingen, onenigheid
en ruzie. Het kasteel lijkt ten gevolge van
de langdurige spanningen in de frontier
zone het oudst bekende gebruik van bus-
kruit in Nederland te kennen.2)

Bisschop Jan van Nassau en graaf Floris V
sloten in 1280 een tijdelijk verbond om de
leenman Arnold van Amstel uit het kas-
teel te krijgen. Deze weigerde na verpan-
ding en terugbetaling te vertrekken.
Slechts door belegering, maar pas echt
succesvol na gijzelneming van zijn broer
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belegering van het slot

Vredelant in 1278 (bron:
HUA cat.nr. 202050).

‘Herekoge’ in Vredelant



Gijsbrecht van Amstel, werd Arnold ver-
dreven. Deze kwestie lijkt de kiem te vor-
men van de wrok van Gijsbrecht van
Amstel tegen graaf Floris V. Dit leidde, na
een mislukt complot om de graaf te ont-
voeren en naar de bondgenoot in Enge-
land over te brengen, tot diens uiteindelij-
ke roemruchte dood in 1296.

Bisschop Hendrik van Vianden verleende
in 1265 - na voltooiing van de bouw van
het kasteel en vervolgens de kerk - stads-
rechten aan de aangrenzende en sterk ge-
groeide nederzetting Vredelant die dezelf-
de naam heeft als het kasteel. In de overge-
leverde tekst - het origineel is niet meer
voorhanden - is sprake van een scheeps-
dienst aan de Utrechtse bisschop die heer-
cogge of herekoge genoemd werd, zoals we
in de paragraaf over militaire vrijstellin-
gen van het stadsprivilege kunnen lezen:
In feite kunnen zij (de ingezetenen van
Vreeland) niet buiten de grenzen van het
bisdom of het grondgebied van de bis-
schop voor de krijgsdienst opgeroepen
worden, met die uitzondering dat zij op
eigen kosten of dat van hun opvolgers
slechts één schip moeten uitrusten dat
normaal herekoge (ander handschrift: heer-
cogge) genoemd wordt. (naar: een passage
uit het stadsprivilege van 1265).3)

De ingezetenen van het net gestichte stad-
je Vredelant dienden aldus vanwege de
opgelegde koggendienst één schip uit te
rusten en te bemannen.

De koggenorganisatie
De heervaartplicht, de plicht tot mobilisa-
tie ten behoeve van de landsheer, was in
het graafschap Holland anders georgani-
seerd dan in andere gewesten. Holland
was verdeeld in scheepsdistricten, die kog-
gen genoemd werden. Deze districten wa-
ren genoemd naar het gelijknamige Friese
platboomde waddenvaartuig dat al sinds
eeuwen in onze kuststreken voer en niet
naar de Hanzekogge uit de late middel-
eeuwen. Per scheepsdistrict hadden de in-
woners de plicht een heerkogge, een oor-
logsschip met bemanning, gereed te hou-
den. Als de vertegenwoordiger van de
graaf opdracht tot mobilisatie gaf, dan
moesten de ingezetenen van zo’n district

hun schip in gereedheid brengen en be-
mannen.
De koggendienst was echter niet door de
Hollandse graven ingevoerd. Zij troffen de
koggendistricten al aan bij hun definitie-
ve verovering van West-Friesland in de der-
tiende eeuw. Voor de koggenorganisatie
moeten we op zijn minst terug naar de
tiende eeuw, toen deze graven hun gebied
nog niet tot een zelfstandige militaire een-
heid hadden gevormd. Want in het goede-
renregister van de Utrechtse kerk, een lijst
met kerkbezittingen opgesteld in de vroe-
ge tiende eeuw, is al sprake van een cijns,
die naar de koggendistricten cogsculd, of-
wel koggenschuld genoemd werd. Die vin-
den we ook in twee oorkonden die later in
de tiende eeuw gedateerd zijn.4) Het is aan-
nemelijk dat het hierbij gaat om een aan
de koggendienst gerelateerde belasting.
Deze zou volgens de historicus Van Loon
nog als kogschuld in grafelijke brieven in
het baljuwschap Rijnland te vinden zijn
en werd hierin met de koggenorganisatie
in verband gebracht.5)

De koggendienst blijkt echter nog ouder
te zijn, want deze heervaartplicht werd al
in de negende eeuw door Deense vazallen
van de Karolingische koningen ingevoerd.
Lodewijk de Vrome had de kustverdedi-

43

Tekening van het oudst be-
kende stadszegel (1415)
van Vredelant met een ver-
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het wapen van het Sticht en
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(bron: Coll. H. Aalderink).



ging tegen invallende Noormannen aan-
vankelijk met weinig succes aan zijn opti-
mates toevertrouwd. Zijn opvolgers stel-
den Deense heersers aan die een maritie-
me verdediging overeenkomstig hun ei-
gen gewoonten organiseerden, een feno-
meen dat later zou blijven voortbestaan
als de koggenorganisatie. Er is dan ook
een opmerkelijke overeenkomst tussen de
bij ons voorkomende koggendistricten en
soortgelijke in Scandinavië voorkomende
gebieden. Daar waren deze districten on-
derverdeeld in kleinere naar roeiers ver-
wijzende eenheden. De ingezetenen van
een dergelijk gebiedje moesten één roeier
leveren. En juist die verwijzing naar roei-
ers komen we ook bij ons tegen. Want in
Holland waren de koggendistricten ver-
deeld in 20 tot 30 kleinere geografische
eenheden, die riemen genoemd werden, ie-
der verantwoordelijk voor de levering van
één weerbare man, of gewapende roeier.
Vermoedelijk werd de koggenorganisatie
bij ons door de Deense prins Hrœrekr
(Rorik) geïntroduceerd, die de scepter
zwaaide over het westelijke kustgebied.
Want kort voor 867, ten tijde van zijn heer-
schappij, waren de koggenplichtigen die
novo (recent) cokingi genoemd werden, te-
gen hem in opstand gekomen.6)

In Denemarken moesten boeren jaarlijks
een scheepsbelasting betalen. Die werd
naast, en niet ter vervanging van de feite-
lijke scheepsdienst geheven. Want de
scheepsdienst zelf kon worden afgekocht.
Waarschijnlijk kunnen we in deze jaarlijk-

se scheepsbelasting de Deense tegenhan-
ger van onze cogsculd herkennen. Want we
moeten die als een scheepsbelasting op-
vatten en niet als een afkoopsom voor de
scheepsdienst, zoals wel wordt aangeno-
men. Die afkoopsom kennen wij ook en
die komen we in het graafschap Holland
tegen als een betaling die riemtalen ge-
noemd werd.
Na het einde van de Deense heerschappij
bleven de koggenverbanden voortbe-
staan. Zij werden in het Hollandse
Noorderkwartier zelfs uitgebreid, want
we vinden deze scheepsdistricten terug in
gebieden die pas later ontgonnen en be-
woond werden. We mogen aannemen dat
de dreiging van de Hollandse graven de
vrije Friezen daartoe noopten. De koggen-
dienst is lange tijd een landweerplicht ge-
bleven. Pas met de komst van de
Hollandse graven werd deze defensieve
scheepsdienst door hen ingelijfd en omge-
vormd tot een heervaartplicht ten bate
van deze heren. De verspreiding van de
koggendistricten bleef beperkt tot het
door Hrœrekr beheerste gebied, ruwweg
de huidige provincies Noord- en Zuid-
Holland en het westen van de provincie
Utrecht. Daarbuiten was onvoldoende
centraal gezag voor een van boven opge-
legde koggendienst en die is daar dan ook
niet in stand gehouden of er zelfs hele-
maal nooit ingevoerd. Uitzonderingen
daarop vormen bijvoorbeeld de geïsoleer-
de hercogghen in de Vier Ambachten in
Zeeuws Vlaanderen.

Interpretatie van de koggendienst 
te Vredelant
De koggendienst te Vredelant betreft een geï-
soleerd fenomeen dat voor zover bekend in
het Sticht niet voorkwam. Deze vorm van
heervaartplicht kwam alleen in Holland
voor en op sommige plaatsen in Zeeland.
Zoals hierboven beschreven betrof de kog-
gendienst een verplichting om schepen ten
behoeve van oorlogsvoering operationeel te
hebben, compleet met bemanning en uitrus-
ting. In het 13de-eeuwse Vredelant hebben we
te maken met een heervaartplicht van vrije
lieden, kleine landbezitters, die gezamenlijk
een heerkogge moesten uitrusten. Volgens
het privilege van 1265 waren de ingezetenen
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van het nieuwe stadje Vredelant verplicht
om één schip te leveren. Dit betrof geen be-
scheiden roeibootje, maar een relatief groot
schip dat zowel gezeild als geroeid kon wor-
den door circa 20 man, mogelijk meer. 
Hoewel we nu niet bepaald van een
Stichtse Armada op de Vecht kunnen spre-
ken, is de militaire grensfunctie van de
koggenorganisatie in Vredelant veelzeg-
gend. Eens te meer wordt duidelijk hoe de
Utrechtse bisschop betrokken was bij de
grensverdediging van het Sticht in het al-
gemeen en bij de bouw en verdediging
van het kasteel, de kerk en het stadje in
het bijzonder. De nederzetting moet een
actieve en parate militaire grensfunctie
als verdediging tegen de Hollandse graaf
hebben gehad. Hendrik van Vianden had
vermoedelijk in oorsprong alleen de stich-
ting van een militair verdedigingspunt
voor ogen, maar zag al gauw in dat, we-
gens de jarenlange bouwactiviteiten van
het kasteel, de kerk en de sterk gegroeide
nederzetting, ook deze nederzetting be-
schermd moest worden. De - voor
Nederlandse begrippen - vroege uitgifte
van stadsrechten in 1265 zal daarom voor-
al een militaire noodzaak zijn geweest. De
soldaten op de kasteeltoren zullen ver-
moedelijk ingezetenen van het stadje zelf
zijn geweest. Voor de bevoorrading, onder-
houd en allerhande diensten zal een be-
roep zijn gedaan op de mensen in de stad.
De formeel vastgelegde verplichting van
de herekoge in de stadsrechten past in een
groter verband van militaire strategie, or-
ganisatie en persoonlijke bemoeienis van
bisschop Hendrik van Vianden. De verle-
ning van stadsrechten betrof hierbij geen
formaliteit, maar was verbonden met al-
lerlei verplichtingen voor de inwoners als-
ook diverse gunstige voorwaarden en vrij-
stellingen. Zo werd onder meer een verde-
digingswal opgeworpen, kreeg de stad
marktrechten en gold een ander rechts-
systeem binnen de stad als daarbuiten.
De herekoge was voor het Sticht een onbe-
kende militaire strategie. Het is niet on-
denkbaar dat de ‘nieuwe’ bevolking, die in
eerste instantie voor de bouw van het kas-
teel en de kerk en allerhande ondersteunen-
de bevoorradingsdiensten was aangetrok-
ken, vooral uit uitgeweken (West-)Friezen

bestond die het in de 13de eeuw met de
Hollandse graaf aan de stok hadden gehad.
De koggenorganisatie in Vredelant moeten
we in dit licht beschouwen als een uniek
geïmporteerd verschijnsel.
De scheepsdienst zelf kan worden gezien
als onderdeel van een militaire tactiek die
te water werd toegepast. Troepen konden
snel en lokaal worden georganiseerd en
konden via de vele kleine veenriviertjes
overal komen en toeslaan. Deze gevecht-
stactiek maakte deel uit van een lange tra-
ditie en was bewezen effectief. Strijd te wa-
ter werd niet onderschat, zeker niet toen
graaf Willem II in 1256 (ten tijde van de
bouw van kasteel Vredelant) bij de slag bij
Hoogwoud in West-Friesland werd gedood
op het Berkmeer door simpele maar strijd-
vaardige boeren.7)

Mede vanwege de interne belangenstrijd
in het Sticht waren de spanningen bij het
drielandenpunt te Vredelant moeilijk be-
heersbaar. Ronald de Graaf ziet in zijn
boek Oorlog om Holland 1000-1375 de instel-
ling van de koggenvaart in Vredelant als
een teken van bekwaamheid van bisschop
Hendrik van Vianden en tegelijk een laat-
ste teken van leven van deze scheeps-
dienst in het Sticht.8) Men kan het inder-
daad opvatten als een teken van be-
kwaamheid dat de bisschop de capacitei-
ten en ervaring van waarschijnlijk
Hollandse uitwijkelingen aanwendde
voor de inrichting van de koggendienst.
Dit kwam zeer goed van pas in de frontier
zone van de Vechtstreek. De veronderstel-
ling is echter onjuist dat het ging om een
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op dat moment reeds gepraktiseerd mili-
tair middel. In het Sticht was namelijk
geen sprake van scheepsdistricten of een
koggenorganisatie. Als die er ooit was dan
hadden we daar wel relicten van terugge-
vonden, zoals er ook vele in Holland te vin-
den zijn. Dat de bisschop later over oor-
logsschepen kon beschikken, heeft niets
met de vorm van heervaartplicht te ma-
ken die koggenorganisatie genoemd
wordt. Als dit het geval was had bisschop
Hendrik van Vianden deze scheepsdienst
ook wel op andere plaatsen in het Sticht
toegepast. We moeten de koggendienst
daarom anders verklaren.
Juist omdat de koggenorganisatie een geï-
soleerd fenomeen is en dat ook in het
Sticht bleef, ligt het voor de hand dat de
bisschop er niet veel in zag. De scheeps-
dienst vond dan ook geen navolging. De
vraag blijft waarom de bisschop hier niets
in zag. 
Ook Hroerekr (Roerik van Dorestad), die
eerder over een deel van de latere provin-
cie Utrecht heerste (in ieder geval over een
deel van het rivierengebied, inclusief
Dorestad), heeft de koggenorganisatie
hier niet ingevoerd, maar wel in het wes-
ten van zijn gebied, in het latere gewest
Holland. Hiervoor valt maar één reden te
bedenken: Holland had meer een etnisch
Friese achtergrond dan het Sticht. Friezen
waren vanouds meer vertrouwd met het
water en met scheepsbouw dan de
Stichtenaren. Juist de combinatie van het
gezag van Hroerekr die met harde hand
maatregelen doorvoer, ook al kwamen de
cokingi daartegen in opstand, en de Friese
kennis van scheepsbouw en navigatie
maakte de koggenorganisatie tot een suc-
ces. En die combinatie vinden we alleen in
Holland en Zeeland, en niet in het Sticht.
Dat we die dan later toch kortstondig en
geïsoleerd in Vreeland tegenkomen, is een
duidelijke aanwijzing dat we hier met een
geïmporteerd verschijnsel te maken heb-
ben, van Hollanders die voor de repressie
van de Hollandse graaf naar het Sticht uit-
geweken waren.
Nadat de machtsverhoudingen na de
dood van de bisschop in 1267 een wen-
ding namen ten gunste van het graaf-
schap onder Floris V, ligt het voor de hand

dat de Stichtse koggenorganisatie in
Vreeland wat de Hollanders betrof ont-
manteld moest worden. Vermoedelijk
houdt dit verband met de reden waarom
een deel van de bewoners rond 1275 over-
geplaatst is naar het opkomende
Amsterdam en waarom Vreeland niet kon
uitgroeien tot een grote stad.9) Het ver-
schijnsel van de koggenvaart in Vreeland
zal dan ook niet langer dan een jaar of tien
geduurd hebben.

Luit van der Tuuk en Anton Cruysheer
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In de loop van de tijd trad de rivier de
Vecht vele malen buiten haar oevers. De
laatste keer dat dit gebeurde was in 1928,
waarbij de gehele Vechtstreek onder wa-
ter kwam te staan met grote schade voor
mens en dier. Als gevolg van een zeer zwa-
re noordwesterstorm op 17 november van
dat jaar werd het water van de Noordzee
de Zuiderzee ingeblazen. Dit kon gebeu-
ren omdat de  Afsluitdijk er nog niet was.
De afsluiting van de Zuiderzee zou nog en-
kele jaren op zich laten wachten. Door het
opstuwende water in de Zuiderzee bereik-
te ook het water bij Muiden een hoge
stand, veel hoger dan normaal, zodat de
Vecht niet kon lozen. Door hevige regen-
val in de weken daarna steeg het water in
de rivier, waardoor de dorpen langs de
Vecht te maken kregen met ernstige wa-
teroverlast en grote schade aan huizen en
landerijen. Rond 26 november over-
stroomde de Vecht op vele plaatsen, waar-
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De voormalige tuinmans-
woning met een mangel-
en biljartkamer, vroeger be-
horend tot de buitenplaats
Nieuwerhoek. Het gebouw
is ook in gebruik geweest
als koetshuis. Dit pand -
sinds vele jaren in gebruik
als eigen woning - had ook
te lijden van de overstro-
ming van de Vecht in no-
vember 1928. Het huidige
adres is Rijksstraatweg 80.
De foto is genomen vanaf
het balkon van
‘Sunnyhome’, het woon-
huis van de toenmalige
burgemeester E.A.H.A. van
de Velde. Coll.: W. Mooij.

Overstroming van de Vecht in 1928 (2)
Schade aan huizen en landerijen


