Aanvulling betreffende de stichter van het huis Brandaa
In mijn boek Van Brandaa tot De Drie Schabellen heb ik een vijftal potentiele kandidaten gepresenteerd die als grondvester van het huis Brandaa
kunnen worden beschouwd. In dit rijtje is wel Lysa, maar niet Svanelda
opgenomen, derhalve deze aanvulling.
Laat ik beginnen met het geheel uit de hand gelopen conflict tussen het
graafschap Holland en de bisschop van Utrecht dat aan het eind van de
13de eeuw tot een climax groeit en waarbij naast de graven van Holland
(Floris V † 1296 en Jan I van Henegouwen) Gijsbrecht van Amstel, Herman
van Woerden, Gerard van Velsen zijn betrokken. De oorzaken en de gevolgen ervan heb ik slechts zijdelinks in mijn boek aangestipt, behalve als de
betrokken familie een min of meer directe relatie had met ons huis.
In het boek van B. de Keijzer, De borgen van Gijsbert van Amstel en
Herman van Woerden uit 2011 valt ook de naam van Simon van Benthem
die heer van Teylingen (een bekend adellijk geslacht) blijkt te zijn en neef
is van Willem van Duvenvoorde (Simon van Benthem komt ook in mijn
boek voor). Simon van Benthem huwt in 1336 Agniese Bokel, zij is de
dochter van Dirk van Bokel (1303-1333) die weer getrouwd was met NN
van Vianen. De Van Vianens zijn verwant met het geslacht van Goye, van
Beusichem, van Lichtenberg, van Montfoort en van Duvenvoorde. Zo ziet
de ‘kleine’ wereld van de adellijke elite er aan het eind van de 13de en begin 14de eeuw uit, kortom een kleine ‘kliek’ die enkel uit is op het vergroten
van macht en bezit.
Op pag. 37 van bovengenoemd boek wordt Dirk de zoon van
Hasekin genoemd (wie is deze Hasekin, vraag ik mij af, heeft zij ook Herman Hasekinaz als zoon? Zo ja, dan is er weer een stukje van de puzzel
gelegd, zie over het conflict tussen Herman Hasekinaz met de familie Van
der Aa, mijn boek). In de genealogie van Jan I van Leede waarin trouwens
ook de naam Lysa voorkomt, zij is zijn dochter, wordt melding gemaakt
van ene Hasekin die getrouwd is met Hugo Botter van Leede, zoon van Jan
van Leede en broer van Lysa, een wat mij betreft opmerkelijk gegeven.
Deze eerder genoemde Dirk Hasekinsz is getrouwd met Clara van Warmond, beiden sterven voor 1331, een jaar later in 1332 ontvangt zijn neef
Gijsbert V van Bokel nog een aanzienlijk bedrag (een zogenaamd zoengeld).
Na de moord op Floris V 1296 zijn de goederen van Gijsbert II van
Bokel verbeurd verklaard, deze Gijsbert had een broer en een zuster die
met Philips van Warmond is getrouwd (en wel Clara zie hierboven). In het
jaar 1303 beloven Dirk van Bokel en Gijsbrecht zijn broer en de kinderen
van Gijsbrecht plechtig: Gijsbrecht van Amstel IV, Herman van Woerden en
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Gerard van Velsen of hun nakomelingen nooit te zullen bijstaan en Jan I
van Henegouwen (Graaf van Holland) te zullen dienen.
De eerste vrouw van Simon van Benthem is Jacoba van Wassenaer,
zij hebben een dochter die getrouwd is met Gerard van Vliet die op zijn
beurt neef is van Gijsbert III van Goye. En wat blijkt, een Gijsbert II van
Goye is getrouwd met Margaretha van Teylingen. Simon van Benthem is
zoals al vermeld heer van Teylingen, zijn vader Gijsbert I van Goye (12451271) huwt Berta van Woerden. En om het helemaal compleet te maken,
Gijsbert I (van Goye) is de zoon van Rixa van Amstel, dochter van de eerste Gijsbrecht van Amstel (eind 12de eeuw), die op haar beurt gehuwd was
met Wouter van Goye.
Svanelda
In mijn boek heb ik (met enig voorbehoud) het volgende genealogische schema
opgesteld voor wat betreft de relatie Svanelda met het geslacht Van der Aa.

<1150

<1200 Elias van der Aa

Walter of Wouter van der Aa

Walter van der Aa (Hugo) Hendrik

Werner

Hugo en Hendrik behoren waarschijnlijk tot een andere familie (Van Woerden, Van
der Lede of Van Voorne).
stamlijn Werner broer van Walter van der Aa
1220

Werner (rector)
Svanelda

x Werner (2e huwelijk, optie)

1240 Walter + Werner (scholaster, kanunnik)

+ Svanelda II

Eerste huwelijk Svanelda I met Arnout I Loef hun zoon is o.a. Loef van Ruwiel,
tweede huwelijk Svanelda I met Werner is een optie. Deze optie wordt nader
onderzocht, betreft het hier dezelfde Svanelda of hebben we hier met een andere
Svanelda uit het huis Van der Aa van doen? Ik kom hier nog uitgebreid op terug.

stamlijn Walter van der Aa
Walter van der Aa

1200 Walter (proost) + Reimer + Jacob + Dirk
Albero (verwant, oom)
| bloedverwantschap met Svanelda I (zij heeft een zus Helwig)
1200 Svanelda I x met Arnout Loef
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uit dit huwelijk o.a. Gijsbrecht I (van Ruwiel), Loef van Ruwiel
optie 1220 Svanelda II x Werner
uit dit huwelijk Svanelda III + Werner
1245 Svanelda III x Gerard Visscher
|
1270 Johannes Visscher + Beatrix Svanelda (Beatrix is zus van Johannes)
Arnout Loef (1170-1227) heeft drie zonen o.a. Gijsbert I en Loef, hij is gehuwd
met Svanelda.
Reimer, scholaster, kanunnik, Jacob, kanunnik, Dirk, clericus, later kanunnik
(Oudmunster), Albero magister. Allen worden nog genoemd in 1247. Volgens
Buitelaar zet Dirk de stamlijn voort, Dirk is kanunnik!
In het jaar 1238 wordt in een akte Albert Visscher genoemd, er staat Amelis uuten den Weerde, ridder, draagt hoeve over aan Albert Visscher. Is Albert
broer van Gerard Visscher?
Johannes Visscher en Beatrix Svanelda zijn resp. zoon en dochter van
Svanelda III die gehuwd is met Gerard Visscher. Eerder zou zij gehuwd zijn
geweest met Werner, magister, rector (zie pag. 252 in mijn boek). Tot zover mijn
verhaal over de relatie Svanelda met de familie van der Aa, zoals ik in mijn boek
Van Brandaa etc. heb beschreven. Hoe het werkelijk in elkaar steekt, zie mijn
correcties hierboven en de conclusie.

Er is evenwel een maar in mijn genealogisch overzicht. Want op pag. 100
van het boek van B. de Keijzer, De borgen van Gijsbert van Amstel en
Herman van Woerden, 2011 lezen we dat Svanelda I vermoedelijk de
dochter is van Gijsbrecht I van Amstel (1145-<1200) die ministeriaal is
van de bisschop van Utrecht. Op een eerdere pagina van dit boek treffen
wij een lijst aan van leenmannen (de borgen) die gekoppeld is aan de verzoeningsoorkonde van 27 oktober 1285 (van de heer van Amstel aan de
graaf van Holland). In deze lijst van borgen treffen we de namen aan van
o.a. Gijsbrecht I van Goye, Werner heer Willemsz van der Hare I, Frederik
heer Loefsz. van Ruwiel, Gerard van der Aa en Jacob van der Aa, Hanneken
Spiker (Spijcker) en Frederik van Zevender die volgens Keijzer een aangetrouwde neef is van Gijsbrecht IV van Amstel. Voor van Zevender, zie verder de paragraaf over Lysa.
Verder staat er dat Svanelda getrouwd is met Arnout Loef (ridder in
1226). Hun zoon Loef van Ruwiel (ridder 1247/1249) heeft twee zoons die
Frederik en Gijsbert heten (een opmerkelijk gegeven dan zou dit geslacht
verbonden zijn met ons huis, om concreet te zijn dan zou het geslacht Ruwiel de grondlegger van het huis zijn waarna het vervolgens in handen is
gekomen van de familie van Aa, zie verder de genealogie die loopt via
Svanelda). Tot slot komt Frederik Loefsz van Ruwiel nog voor op de lijst
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van leenmannen die manschap hebben gedaan voor de graaf van Holland
(1285).
Uit deze lijst wordt duidelijk hoe nauw de verwantschapslijnen van
de adel in die tijd in elkaar steken. Dat twee van der Aa’s genoemd worden, betekent ook dat er een verwantschap bestaat met de familie van
Amstel. Welnu, uit het huwelijk van Arnout en Svanelda I wordt een zoon
Loef geboren, over een dochter genaamd Svanelda wordt niet gerept.
Mocht dat wel het geval zijn, dan zou zij in het begin van de 13de eeuw in
het huwelijk zijn getreden met ene Werner. Maar er hebben waarschijnlijk
meerdere Svanelda’s rondgelopen in die tijd.
Ik pak de draad op van een Svanelda (II) en volg verder de Walter
of Wouter (proost)lijn. Keijzer maakt op pagina 11 van zijn boek melding
van de proost van Oudmunster Wouter die in 1220 zijn testament heeft
opgesteld.1 Deze Wouter (ook wel Van Oudmunster genoemd) heeft in datzelfde jaar in een oorkonde een beschikking gemaakt over de verdeling van
meerdere stenen huizen (O.S.U. II nr. 685, 1220). Trouwens in meerdere
oorkonden uit de jaren 1190 tot en met 1218 komt de naam Wouter voor.
Er wordt gesuggereerd dat er een relatie is met Herman van Woerden omdat er in de oorkonde een Herman genoemd wordt. Deze figuur behoort
volgens Keijzer tot het geslacht Van Amstel, maar dat blijkt onjuist te zijn,
het is Herman van Woerden senior die in de Slag bij Ane (1227) het loodje
legt.2 Hoe dan ook, de conclusie van Keijzer is dat de in het testament genoemde Svanelda mogelijk de dochter is van Gijsbrecht I van Amstel

In het testament van Wouter (1220) worden onroerend goed (huizen), vermogen, personen en vee geschonken aan voornamelijk ministerialen en lieden die
tot het ridderschap behoorden. Wouter verklaart dat de twee kanunnikshuizen van
hem moeten dienen tot onderhoud van een memorie te zijner bate, en dat twee
bloedverwanten, Reimer en Jacobus (van der A), deze huizen in eerste instantie
zullen erven, doch dat na hun dood anderen de huizen en lasten moeten overnemen (betreft het hier ‘de twee stenen huizen ten oosten van de kerk’ (sic), zoals
M. de Bruijn opmerkt ‒ in de tekst staat trouwens in de buurt van de kerk ‒ die
Wouter aan onze kerk schonk? Verder wordt in het testament gewag gemaakt van
een gemeenschappelijk stenen huis dat eerder bestemd was als slaapzaal, school,
kelder en kapittelhuis). Het Utrechts Archief, Archief van het kapittel van Oudmunster 395, f. 106. Verder vallen de namen Svanelda, Reimer, Walter, Jacobus, de
laatstgenoemden zijn broers (fratribus).
2
Herman IV van Woerden, geboren in 1177 en overleden in 1227 in de Slag bij
Ane, werd door bisschop Dirk van Are ingezet tijdens de Loonse Oorlog. In 1204
werd hij door medestanders van graaf Willem I van Holland in een hinderlaag gelokt. In 1220 vernoemt Wouter proost van Oudmunster hem in zijn testament door
hem een persoon na te laten.
1
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(1169, 1176-1188).3 Met wie Gijsbrecht I allemaal ‘gehuwd’ is geweest of
een buitenechtelijke relatie heeft gehad, komen we niet te weten, een bron
noemt wel de naam Hadewigus als wettige echtgenoot (Gijsbert heeft bij
haar een dochter die Rixa van Amstel heet).
Na onderzoek blijken er meerdere naamloze vrouwen te zijn waarbij
Gijsbrecht kinderen heeft verwekt. Via zijn ‘vermoedelijke’ dochter Svanelda ligt naar mijn mening de schakel met de familie Van der Aa. Mocht het
zijn dat Svanelda I voortgekomen is uit een liaison van Gijsbrecht I met
een vrouwelijk lid van de familie Van der Aa of van een andere aanverwante familie dan is de vermelding in het testament van Walter of Wouter, de
proost van Oudmunster, verklaarbaar (in meerdere akten valt zelfs de
naam Svanelda van Oudmunster). In ieder geval is er een Svanelda die
zuster is van deze Wouter of Walter, zij moet wel afkomstig zijn uit het
huis Van der Aa.
Hoe het ook zij, door meerdere auteurs wordt gesteld dat Wouter direct verbonden is met het huis Van der Aa. Zou de moeder van Svanelda II
dan ook niet een bloedverwantschap hebben met het huis Van der Aa? Opvallende aan het geheel is, dat het huwelijk tussen Svanelda I met Arnout
Loef er dan een zou zijn van buren (het landgoed van de familie van Ruwiel
ligt naast dat van de familie Van der Aa, beide families zijn ministeriaal).4

Over het erfrecht van een geldig huwelijk: De kinderen geboren uit een geldig
huwelijk kunnen erven. Bastaarden erven in principe niet. Bij overlijden wordt de
nalatenschap van de erflater verdeeld onder de echtgenoot – indien in leven – en
de bloedverwanten. Dit kunnen de afstammelingen zijn van de erflater, ouders,
broeders en zusters, grootouders en verdere bloedverwanten in de rechte opgaande lijn; andere bloedverwanten in de zijlijn tot en met de zesde graad.
4
De naam Ruwiel duikt ‒ voor zover bekend ‒ voor het eerst op tijdens de eerste
helft van de 13e eeuw. Buitelaar vermoedt echter dat de Van Ruwiels al in de 12e
eeuw in gezelschap van de Van der Aa's deelnamen aan het in cultuur brengen van
de woeste gronden in de Vechtstreek. Zij zouden schuil gaan onder de bisschoppelijke ministerialen, die alleen bij de voornaam werden genoemd. Mogelijk, zo stelt
Buitelaar, is de in 1226 genoemde Gijsbrecht I van Ruwiel een bisschoppelijke ministeriaal, die het versterkte huis Ruwiel laat bouwen. Dat is opmerkelijk vroeg in
het Sticht, waar we in hoofdzaak met dienstmannen (ministerialen) van de bisschop te maken hebben. De Van Ruwiels waren echter geen kleine ondernemers.
Zij bleken in het bezit van eigen – allodiaal ‒ bezit op de stroomrug langs de Aa.
De ontgonnen gebieden die onder het Ruwiel-gerecht (rechtsmacht) en Van der
Aa-gerecht vielen zijn vaak dienstgoederen van de bisschop die in leen zijn gegeven, de bisschop verleende in dezen ook de rechtsmacht.
Parochie Ter Aar is gesticht in 1138. Werner van de Aa en Gijsbert van Ruwiel
hebben daar bemoeienis mee gehad. Zoals gezegd waren beide familie direct betrokken bij de ontginning van de gebieden aldaar. Tot in de 14 de eeuw worden de
3
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De lijn Svanelda I en Arnout I wordt voortgezet door hun zoon Loef II en
Gijsbert of Gijsbrecht I en vermoedelijk door hun dochter of nicht Svanelda. Deze Svanelda (II) zou dan gehuwd zijn met Werner van Aa, de rector,
en hun dochter zou op haar beurt in het huwelijk zijn getreden met Gerard
Visscher (1245). Vervolgens zou Johannes Visscher de erfgenaam van het
familiebezit zijn (zie schema). Om, zoals ik mijn boek heb gesteld, wederom over te gaan op de familie van der Aa (Johannes Visscher sterft kinderloos) of wat ook mogelijk is, is dat het stenen huis al die tijd in bezit is gebleven van de familie van der Aa (zie mijn opmerking over Svanelda van
Oudmunster). Mogelijkerwijs huwt Svanelda na het overlijden van Gerard
Visscher ten tweede malen met Willem Thuric. De voorlopige conclusie is
dat de optie dat Werner gehuwd zou zijn geweest met dezelfde Svanelda
als Arnout Loef geen hout snijdt (deze Svanelda is in 1220 overleden). Wie
de Svanelda is die met Werner is gehuwd, zal ik in de conclusies onthullen.
Lysa
Zoals ik mijn boek heb vermeld, wordt Frederik zoon van Lisa in 1263 in
verband gebracht met een erfpacht van een grondstuk te Eiteren in IJsselstein.5 Volgens B. Keijzer is er in die tijd ook een Frederik van Zevender,
gebieden in leen gehouden van de bisschop. Voor de van Ruwiels geldt dat ook
voor het kasteel en andere goederen in het Sticht (A. Buitelaar, o.c., pag. 226). In
1240 droeg een latere Gijsbert van Ruwiel allodiale goederen over aan electbisschop Otto en ontving die weer in leen terug (A. Buitelaar, o.c., pag. 99).
De Van der Aa’s, zijn zoals gezegd, hofleverancier van schouten in de 11de en 12de
eeuw. Ook het geslacht Ruwiel behoort in de 13de eeuw tot de toplaag van de ministerialen. Twee leden treden in de 13de eeuw als lekenbroeder toe tot de Duitse
orde (A. Buitelaar, o.c., pag. 244).
De Van der Aa’s en Van Ruwiels zijn gezien hun status afkomstig uit de villici (een
villicus ofwel meier, is een functie uit de Karolingische tijd). Door de bisschop worden om een gebied te ontginnen zgn. locators (lokale ‘machtige’ personen) aangetrokken die vervolgens de rechtsmacht verwerven in dat gebied en het als leen
ontvangen. De locator wordt dan een ministeriaal, dienstman. Vaak waren die locators, eerder villici of meiers.
Volgens A. Manten zou het kasteel Ruwiel een houten voorganger hebben gehad.
In 1122 kreeg Utrecht stadsrechten en de rivier de Aa, was vanaf dat jaar tot ca
1250 een belangrijke rivier voor de scheepvaart. Burchten, zoals Ruwiel, werden
tussen ca 1200 en 1250 gebouwd. Een houten burcht zou daarom tussen 1122 en
1200 gebouwd kunnen zijn. In het bijzonder bisschop Godfried van Rhenen (11561178) moedigde de bouw van kastelen aan. De bouwheer van Ruwiel zou Arnold
Loef, de vader van Gijsbrecht I en Loef II van Ruwiel zijn (zie verder de stamlijn
van Arnold Loef).
5
Over het land te Eiteren. Lambertus van der Aa erft land te Eiteren (1169). Aan
Diederik, zoon van Walter van der Aa, worden in de jaren 1185 en 1186 horigen
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een aangetrouwde neef van Gijsbrecht IV van Amstel. Op 17 maart van het
jaar 1269 ontvangt deze Frederik door zijn huwelijk met Lysa, zij is een
dochter van Jan I van Lede, een groot aantal leengoederen. Als er geen
kinderen worden geboren uit het huwelijk, moeten de goederen terugvallen
aan Jan I (een dochter van Jan I, Jutta genaamd huwt met Otto van Benthem die Walraven I van Benthem als zoon hebben, zie de eerder genoemde Simon van Benthem). Frederik, inmiddels ridder geworden, wordt nog
vermeld in akten uit de jaren 1269, 1272 en 1274, hij overlijdt in 1285 op
37-jarige leeftijd. Hij liet een erfdochter na die huwde met Simon van der
Goude. Het echtpaar heeft een zoon die Frederik (Simonsz) wordt genoemd (vermeld in een geschil over een leengoed in 1303).

Overzicht genealogie Jan I Leede, pag. 26 B. Keijzer o.c.

Gezien het bovenstaande is de volgende opmerking op zijn plaats. Ten
eerste bovengenoemde Lysa heeft geen zoon die Frederik heet (Frederik
Lysazoon)? Met andere woorden deze Lysa is niet dezelfde persoon die
gehuwd is met Frederik van Zevender? Of zij zou na het overlijden van
haar man opnieuw in huwelijk moeten zijn getreden, wat mogelijk is (want
als je de genealogiën uit die tijd doorpluist, blijken sommige dames wel
drie keer te huwen). Maar is dat wel het geval vraag ik mij af? In mijn
boek Van Brandaa tot De Drie Schabellen ben ik uitgegaan van andere
en hun kinderen geschonken. In een charter uit 1138 wordt toestemming gegeven
aan Werner (evenals aan de broer van Werner, Gerard) en Ghisebert van Ruwiel in
Ter Aa een kerk te bouwen.
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auteurs (o.a. Van Buchel). Zij sugereren dat Lysa tot de stamlijn Werner,
broer van Elias van der Aa (zie onderstaand schema) behoort. Hieronder
probeer ik het raadsel Lysa verder te ontrafelen.
1200

Werner?

Lysa (I)

Machtildis
Lysa I x Frederik van der Sterre

1e huwelijk Frederik Lysaz x Lysa II
2e huwelijk Lysa IIx Jacob Lichtenberg
|
|
Werner Frederiksz+ Lysa III x Herman van der Aa
Johan+Jacob Jacobsz
|
|
|
Geertruida + Sophia (uit vorig huwelijk van Herman)
|
Aleyt +Rudolph heer Wernersz + Frederik heer Wernersz + Johan Meinard
|
Werner + Johan Meinard van Bleijstijn
Jacob Jacobsz Frederiksz is de ‘broer’ van Werner Frederiksz en Lysa III en
halfbroer van Werner Hugosz. Deze Jacob heeft een zoon Johan Jacobsz (zoon van
Jacob) geheten
Johan, Jacob, Werner Frederiksz en Lysa III zijn elkaars bloedverwant.
Frederik Lysaz huwt NN, deze NN heet hoogstwaarschijnlijk ook Lysa, ik noem
haar Lysa II.6
Frederik heer Wernersz is zoon van Werner Frederiksz.7
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1196 Werner (van der Aa), schepen, dienstman
1200: Lysa (dochter van Werner)?
1220: Lysa x Frederik (Frederik uit het huis Van der Sterre)
Uit dit huwelijk wordt Frederik Lysazoon geboren
1246/1248: Frederik Lysazoon (dienstman), in 1269 overlijdt deze Frederik
1260: geboorte Werner Frederiksz (dienstman en ridder)
1269: Frederik Lysazoon overlijdt, weduwe Lysa II huwt Jacobus Lichtenberg
1270 e.v.: Lysa III is zus van Werner Frederiksz, haar halfbroers zijn Johan (Jan)
en Jacob (uit tweede huwelijk)
1280 e.v.: Lysa III vrouw van Herman van der Aa, dan van Johannes Lichtenberg
1281 uit akte blijkt verwantschap Werner Frederiksz met Jacobus van der Aa
1290: Frederik Wernersz geboren, zoon van Werner Frederiksz.
1292 Lysa II weduwe van Jacobus Lichtenberg
1300 Lysa III begijn
1303 schenking Lysa III aan Werner Frederiksz.
1304: Werner Frederiksz. vermoord

8

Dus in het overzicht van Keijzer is uit het huwelijk Frederik van Zevender
(1247-1285) en Lysa een dochter geboren die huwt met Simon van der
Goede, zij krijgen o.a. een zoon Frederik Simonsz van der Goede (13031311). Deze lijn is voor mijn onderzoek verder niet meer interessant (sterft
waarschijnlijk op een gegeven moment uit). Is deze Lysa dezelfde Lysa als
de Lysa die ik in mijn overzicht heb genoemd? Dat is de volgende vraag die
ik moet beantwoorden? Hieronder volgt het antwoord.
Uit mijn schema blijkt dat de dochter van Frederik Lysazoon, Lysa III
de zus is van Werner Frederiksz. Deze Lysa noem ik gemakshalve Lysa III
(haar moeder is Lysa II). Lysa III huwt Johannes Jacobsz (van) Lichtenberg, zij hebben o.a. een zoon Jacobus Jansz. Johannes Jacobsz is de broer
van Jacob Jacobsz die samen met Werner Frederiksz in 1304 wordt vermoord. Na het overlijden van haar man Frederik Lysazoon trouwt Lysa II
(de moeder van Lysa III) met Jacobus (van) Lichtenberg. Lysa III, haar
dochter, zou eerder de vrouw zijn geweest van Herman van der Aa. En deze Herman van der Aa was eerder gehuwd met Mabelia, hun dochter is
Geertruida en naar ik begrepen heb Sophia. Na het overlijden van Herman
van der Aa huwt Lysa III Johannes (van) Lichtenberg.
Optie 1
In het midden van de 13de eeuw, is er een Lysa die dochter is van Johannes van der Lede (ridder 1253). Deze Johannes van der Lede heeft drie
kinderen: Hugo, Johannes en Lysa. Deze Lysa huwt in 1269 Frederik (van

Over de zoon van Werner Frederiksz, Frederik heren Wernaerssoon, zegt S. Muller dat hij eigenlijk Frederik van der Sterre heet en afkomstig is uit een oud
Utrechts patriciërsgeslacht (S. Muller Schetsen uit de Middeleeuwen II, pag. 140,
zie ook pag. 116 e.v. van mijn boek. Deze Frederik dreef een groothandel in laken
en wijn, hij leverde voornamelijk aan de bisschop (hij verkeerde aan het hof van
de bisschop en trad als borg op). Volgens de boeken vervulde hij een ambt bij de
bisschop, evenals bijvoorbeeld Henric van Leeuwenbergh die tot de stedelijke adel
behoorde. Andere leveranciers van de bisschop waren Henric van Leeuwenbergh,
Herman van Brandenburgh (patriciaat) en Claus Drinen (na 1320 treffen we stukken aan over geldleningen van de bisschop; verlof van de kapittelen tot verpanding van domeinen; verpanding van het Nedersticht; schuld aan de heer van Abcoude waarin o.a. de namen voorkomen van „ „ „ Duvenvoerde, heer Zweder van
Voerne, Frederik Wernerssone van der Sterre).
Alle bovengenoemde families bezitten stadskastelen aan of nabij de Oudegracht, zoals: Ten Oudesterre (later het Keyserrijck), Ganzenmarkt/Stadhuisbrug,
evenals De Sterre. Er bestaat ook nog een huis De Ster op de Oudegracht bij de
Geertebrug, een connectie? De familie Brandenbrug bewoont het huis Brandenburgh, het geslacht Leeuwenberg het huis Leeuwenbergh aan de Oudegracht (zie
ook pag. 47 van mijn boek).
7
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Zevender). Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren, zie verder Frederik
Simonsz. Na het overlijden van haar man in 1285 zou zij in het huwelijk
getreden zijn met Herman van der Aa, later na overlijden van Herman eind
jaren tachtig van de 13de eeuw sluit zij een huwelijk met Jacob Jacobsz I
Lichtenberg (deze Jacob zou volgens een bron vijf dochters hebben uit
meerdere huwelijken). Deze lijn noem ik optie 1.
Optie twee is Lysa I, moeder van Frederik Lysazoon (zoon van Lysa).
Deze Lysa (de oermoeder) heeft uit haar huwelijk met o.a. Frederik van
der Sterre drie kinderen w.o. Frederik Lysazoon. Frederik Lysazoon huwt
op zijn beurt ook met een Lysa (II), zij krijgen meerdere kinderen w.o.
Lysa. Deze Lysa (III) huwt eerst Herman van der Aa, haar tweede huwelijk
zou met Jacob Jacobsz II, de broer van Johannes Jacobsz, zijn, een op zich
niet ongewone situatie in 13de eeuw. Er zijn dus drie Lysa’s (met inbegrip
van de moeder van Frederikzoon), moeder, vrouw en dochter, de twee
laatstgenoemden zijn getrouwd met een Lichtenberger (zie verder de genealogie van Lichtenberg mijn boek).
Om het nog gecompliceerder te maken zou er nog een derde optie
denkbaar zijn en die is dat Frederik van Zevender dezelfde persoon is als
Frederik Lysazoon, maar deze optie kan ik naar het rijk der fabelen verwijzen. En wel omdat Van der Monde duidelijk stelt dat Frederik Lysazoon afkomstig uit het huis Van der Sterre (zie mijn verhaal over de stadskastelen
van dit geslacht aan of nabij de Oudegracht, zoals: Ten Oudesterre, later
het Keyserrijck, als De Sterre. Dus er blijken in die periode meerdere
Lysa’s rondgelopen te hebben die hoe dan ook aan elkaar verwant zijn.
Conclusie
Aangezien de lijnen via de Lysa’s doodlopen. Lysa II vermaakt samen met
haar man Jacob van Lichtenberg hun wederzijds ingebrachte goederen (onroerend en roerend) aan kerk, klooster en andere geestelijke instellingen.
Lysa III, die eveneens in de armen van een Lichtenberg belandt, schenkt in
1303, nadat zij zich heeft teruggetrokken als begijn, haar vermogen aan
Werner Frederiksz die een jaar later wordt vermoord (zie verder mijn verhaal over zijn zoon: Frederik Wernersz).
En dat betekent dat de weg terug in de geschiedenis van ons huis
via Svanelda I loopt. Het is niet ondenkbaar dat Arnout Loef of Svanelda
aan de basis ervan heeft gestaan.8 Zelfs het geslacht Van Amstel ‒ Svanel-

In het Groot Placaatboek wordt Arnout Loef genoemd, hij is gehuwd met Vrouwe
Svanelda. Dit zou betekenen dat Svanelda van adel is. De dochter van Gijsbrecht I
zou dan een adellijke moeder moeten hebben gehad. Over de figuur Arnold of Arnout Loef kom ik nog te spreken, evenals over het geslacht van Amstel.
8
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da zou de (bastaard)dochter zijn van Gijsbrecht I van Amstel, ministeriaal
van de bisschop (1176) ‒ mag ik als stichter van ons huis zeker niet uitsluiten.9 Zelf heb ik in mijn boek een lichte voorkeur uitgesproken voor de

J.M. van Winter, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen (Groningen
1962): ‘de stand van een edelvrije (liberi homines) moeder werkte … door op haar
kinderen, ook als haar man niet ‘ebenbürtig’ was… ‘de kinderen van een edele
moeder en een ministeriale vader bleven tot de adelstand behoren met alle rechten van dien’. Kortom de aanvankelijk onvrije ministeriaal, had wel dezelfde rechten als de adel, maar kon pas ‘later’ het ridderschap verwerven.
9
Gijsbrecht I van Amstel (ca.1145 - tussen 1188 en 1200) was van 1172 tot na
1188 heer van Amstelland. Hij was gehuwd met Hadewigus NN (1146-1172), vermoedelijk afkomstig uit het huis van Bosinchem. Hij heeft een broer die Hendrik
van Amstel (1146-1172) heet. Beiden waren een zoon van Egbert (1105-1171)
van Amstel en Badeloch Gijsbertsdr van Muiden (1110-?). Hij (Gijsbrecht I) komt
in 1176 voor in een geschrift van Boudewijn, de proost van het kapittel van SintMarie te Utrecht, het betreft hier een schuld die zijn vader nog had uitstaan. In
1188 wordt hij nog als getuige vermeld in een oorkonde van de Utrechtse bisschop
Boudewijn II onmiddellijk na graaf Floris III van Holland.
Over de vader van Gijsbrecht I, Egbert van Amstel, valt nog te melden dat hij een
geschil had met het kapittel van St Marie (1156).
Egbert van Amstel is een machtige man rond 1169 raakt hij in conflict met de bisschop van Utrecht. Uiteindelijk wordt dat geschil in 1235 opgelost. Aanwezig waren o.a. Gijsbert van Amstel (II), en zijn zoon Gijsbert, Egbert van Amstel en Egidius van Mijnden (Mijnden is trouwens ook ooit in bezit geweest van de Van Amstels, voor alle duidelijkheid Egidius is een broer van Gijsbert van Amstel). Als getuigen in het geschil van Egbert van Amstel met de bisschop worden ook twee leden van de stam Van der Aa genoemd.
De Van Amstels zijn een machtige familie, zij oefenen diverse schoutambten uit in
de regio Amstelland en Nigtevegt. Kortom een familie met grafelijke aspiraties. In
1105 wordt Wolfgerus (Wolfer), schout van Amstel genoemd. En tot slot meld ik
nog dat Gijsbert van Amstel (II?) deken van St Marie in 1246 uit zijn functie wordt
gezet en Dirk van Amstel is kanunnik van St Jan (1206).
En dat betekent als ik de lijn van Gijsbrecht I volg, dat:
Gijsbrecht I vier zonen en meerdere dochters kreeg en wel:
Gijsbrecht II van Amstel (1175-circa 1230)
Dirk (1165 -1227), deken en kanunnik van Sint-Jan te Utrecht (zie hier boven)
Egbert
Egidius, heer van Mijnden 1180-1227 (eveneens hierboven genoemd)
Rixa van Amstel (van Bosinchem) die in 1175-1252 Walter van Goye 1170-1243
huwt. Na veel zoeken blijkt er nog een aantal vrouwelijke NN’s van deze Gijsbrecht
van Amstel te zijn. Zo heeft Gijsbrecht I meerdere relaties gehad, de andere partners zijn evenwel anoniem (NN, en NN). Dus dat Svanelda zijn vermoedelijke
dochter is, is alleszins waarschijnlijk (zie ook voetnoot 8). In ieder geval staan ook
ene Gozewijn (1180-1269) en een andere Egbert (II) van den Bossche) (1180-?),
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familie van der Aa ‒ met de kanttekening dat aanvankelijk het huis een
leengoed is geweest of van de bisschop (in mijn boek heb ik al over de relatie van het geslacht Van der Aa en Oudmunster gesproken, ik kom hier
verder nog op terug). Zoals ik meerdere malen in mijn boek heb opgemerkt, behoorden meerdere leden van deze familie tot de ‘inner circle’ van
de bisschop. Op een zeker moment, midden van de 13de eeuw, wordt ons
huis verbonden met de naamgever IJsbrandt van der Aa en gaat nadien
Brandaa heten (verderop zal ik nog een andere mogelijkheid bespreken).
Laten we de akte uit 1300 die Booth heeft opgespoord er nog eens
op na slaan. Daarin staat over het huis Brandaa dat IJsbrandt van der Aa
de naamgever ervan is. Maar er staat ook dat het eerder in bezit is geweest van edellieden uit het Sticht. Ook staat er geschreven dat er een
relatie is met het kapittel van Oudmunster. Wie oh wie is die edelman geweest? Is het Gijsbrecht I van Amstel, ministeriaal van de bisschop, ridder
Arnout Loef of toch een persoon uit de ministeriale familie van der Aa, bijvoorbeeld Jacob of wellicht Wouter of Walter, proost van Oudmunster, ook
wel in de oorkonden Wouter van Oudmunster genoemd? 10
Het is bekend dat aan het eind van de twaalfde eeuw de bisschop
grond heeft uitgegeven aan edellieden uit het Sticht. Op ons ‘huis en erf’
rustte een oudeigen, dat betekent dat de uitgifte van het perceel door de
bisschop moet zijn gedaan.11 Aangezien alle drie de kandidaten dienstman

de laatstgenoemde Egbert huwt in 1210 met Oda van Wassenaer, in de annalen
als zijn zonen te boek.
10
De Herman vermeldt in de oorkonden (1190-1220) van Wouter, proost van
Oudmunster, is daadwerkelijk Herman IV van Woerden senior (deze is in 1227
gestorven). In die oorkonde valt ook de naam Svanelda, dus dat zou betekenen
dat er eveneens een relatie bestaat tussen Wouter en de familie van Amstel i.c.
Svanelda (de dochter van Gijsbrecht I). In dezelfde tijd is er ook een Svanelda die
gehuwd is met Werner uit de tak van het geslacht Van der Aa en een Svanelda die
gehuwd is met Arnout Loef, dit schreeuwt om uitleg.
11
Wat is nu een oudeigen? In de 12de en begin 13de eeuw heeft de bisschop aan
ministerialen aanzienlijke percelen in de stad als dienstleengoed uitgegeven, dat
‘ouderve’ wordt genoemd en waarop een stenen huis, een weerbaar huis mocht
worden gebouwd. Deze percelen vielen onder een speciaal recht en dat betekende
dat een ‘ouderve’ uitsluitend aan de oudste erfgenaam toeviel, zodat het eigendomsrecht in één hand bleef. Als de tak uitstierf dan moest het leengoed weer
teruggegeven worden aan de bisschop, althans dat was de afspraak. In de loop
van de middeleeuwen verviel deze regel.
Vooral de stenen huizen, de latere stadskastelen aan de Oudegracht, vielen onder
dit regiem. Voor mijn onderzoek betekent dit dat ik serieus rekening moet houden
dat een dienstman van de bisschop of een ridder in dienst van de bisschop een
vroege versie van ons pand heeft neergezet. En dat moet dan een stenen huis zijn
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(ministeriaal) van de bisschop zijn, is lastig te achterhalen wie die edelman
is geweest, die de bouw van het huis mogelijk heeft gemaakt. Waar geen
twijfel over kan bestaan, is dat Svanelda I een centrale rol heeft gespeeld
in de geschiedenis van ons huis. Als zij daadwerkelijk de dochter is van
Gijsbrecht I van Amstel dan zou zij de (half)zus zijn van zijn oudste zoon,
Gijsbrecht II van Amstel.12
geweest. De uitgifte moet in ieder geval vóór 1220 hebben plaatsgevonden, want
na die tijd vindt er door de bisschop – gezien zijn afbrokkelende machtspositie in
de stad – bijna geen uitgifte meer plaats.
12
Gijsbrecht II van Amstel (1175-circa 1230) was heer van Amstelland. Gijsbrecht
II was de oudste zoon van Gijsbrecht I van Amstel, omstreeks 1200 trad hij in het
huwelijk met Bertrande (Bertha) van Schalkwijk van IJsselstein (1179-1230). Zij
kregen vier kinderen w.o. Gijsbrecht III van Amstel. Gijsbrecht II komt voor het
eerst in 1200 voor met zijn broers Egbertus en Egidius, als getuige in een oorkonde van bisschop Dirk II van Utrecht. Gijsbrecht II maakte vanaf 1200 deel uit van
de 10-koppige ministerialiteit van de bisschop van Utrecht. Hij bezat Amstelland,
Muiden, Weesp, Diemen en Naardingerland. In 1224 werd hij ridder. Dus zijn
voorvaderen waren nog ministeriaal, met andere woorden hij is de eerste van het
geslacht Van Amstel die tot ridder werd geslagen (zie voetnoot 8).
Drie jaar later was Gijsbrecht in 1227 aanwezig in de Slag bij Ane. Hij trok daarbij
samen met de bisschop van Utrecht en de graaf van Gelre op tegen Rudolf van
Coevorden. De bisschop sneuvelde, Gijsbrecht en de graaf van Gelre vielen zwaargewond in Rudolfs handen. Niet veel later werden zij weer vrijgelaten en ontvingen
een vrijgeleide om bij de keuze van een nieuwe bisschop vertegenwoordigt te
kunnen zijn. Hun verschijnen in zwaargewonde toestand maakte zoveel indruk, dat
de kapittelheren het weldra over de keuze van een opvolger eens werden. Na
1243 werd er niets meer van Gijsbrecht vernomen.
Gijsbrecht II bezat een versterkte burcht in Ouderkerk, dat door Egbert van Amstel was gesticht, Egbert van Amstel (1105 – 1172) was van 1131 tot 1172 heer
van Amstelland. Gijsbrecht trouwde met Badeloch van Muiden, dochter van Gijsbrecht Bothensone van Muiden. Egbert had (minstens) twee zonen: Gijsbrecht I
van Amstel (1145 – 1188) en Hendrik van Amstel (1146 – 1172). In 1203/1204
werd dat kasteel door de Kennemers verwoest nadat hij i.p.v. Willem I van Holland
voor Ada van Holland en haar man Lodewijk van Loon had gekozen. In 1230 verwierf hij door zijn huwelijk het slot IJsselstein, decennia later kwam het kasteel
Schalkwijk (1270) in het bezit van de Van Amstels dat vervolgens in 1304 volledig
werd verwoest.
De familie Van Amstel bezat ook de rechtsmacht om en nabij het Overmeer
(Nigtevecht), naast dat van Van Wulven die zich later Van der Horst noemt naar
het kasteel Ter Horst. In de buurt van Overmeer is er ook sprake van een huis Ten
Bosch dat een leen is van een van de Van Amstels (1316).
Het meer Overmeer dat nabij Nigtevecht is gelegen, wordt al in 10de eeuw in de
goederenlijst van de Utrechtse kerk genoemd (het betreft een visserijrecht). Het
Overmeer blijkt bij een verdeling toegevallen te zijn aan de bisschop als dienst-
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In het boek van Th. Van Amstel Heren van Amstel 1105-1349, Hilversum 1999 treffen we op pag. 51 een passage aan over Egbert van Amstel en Godfried van Amstel, beiden worden in een oorkonde uit 1131 genoemd in verband met een bepaalde overdracht, getuige is schout Alfero
van der Aa. De genoemde Egbert was vermoedelijk met een vrouw getrouwd uit de beroepsstand van ministerialen, zo vertelt ons de auteur. Op
pag. 74 van dat boek wordt melding gemaakt van een stenen huis te
Utrecht (1231) dat bewoond wordt door Gijsbrecht III, het huis moet kort
na 1204 door zijn vader zijn gebouwd, en wel na de verwoesting in 1204
van het huis van één van de Van Amstels te Ouderkerk. In dat jaar geeft
de bisschop van Utrecht aan Gijsbrecht II een perceel uit om er een stenen
huis op te bouwen (er wordt in een oorkonde uit 1207 gesteld dat na de
grondige vernietiging van de burcht te Ouderkerk, Gijsbrecht II zich in
Utrecht heeft gevestigd). Volgens de omschrijving van de auteur heeft het
huis een ‘een-beukige’ zaal, met een of twee verdiepingen. Ter verduidelijking voegt hij eraan toe, het is een stadswoontoren, een van de eerste huizen in Utrecht die in baksteen is opgetrokken. Dat is op zich interessante
informatie, net als het gegeven dat Gijsbrecht II de bouwheer is. Zevenentwintig jaar na de bouw, in 1231, schenkt zijn zoon Gijsbrecht III het huis
aan de graaf Floris IV van Holland en ontvangt het vervolgens weer in leen
terug (een opmerkelijk gegeven, dan zou dit huis aanvankelijk een leengoed van de bisschop zijn geweest), tussen 1204 en 1231 moet er een ruil
hebben plaatsgevonden met de graaf van Holland, of betreft het hier een
geheel ander object?13 Hoe het ook zij, deze Gijsbrecht III sterft in 1252.14
goed en wel in leen aan het ministerialen-geslacht Van der Horst (A. Buitelaar,
o.c., pag. 106). Ik vermeld het hier omdat ene Claes Gerritsz. afkomstig uit Overmeer, nadien wordt de familie van Overmeer genoemd, in het begin van de 16 de
eeuw eigenaar van ons huis wordt.
13
Er is dus sprake dat na verloop van tijd de leengoederen van de graaf van Holland weer teruggeven zijn aan de bisschop van Utrecht of dat er een regeling getroffen werd over deze kwestie. Immers in het Sticht had de graaf van Holland
vanouds leenmannen, die dikwijls aanleiding waren tot geschillen met de bisschop
van Utrecht. In het begin van de dertiende eeuw bereikten partijen over deze zaak
een compromis. Beide (partijen) zouden in het vervolg hun edele leenmannen in
elkaars gebied behouden en anderen zouden zij ruilen. Registratie van deze zaken
begint wat Holland betreft in 1285, toen borgen van Gijsbert IV van Amstel lenen
overdroegen aan de graaf. Overigens, ook de heren Gerard en Jacob van der Aa
blijken leenmannen van de graaf van Holland te zijn. Dus samengevat Gijsbrecht
IV is aanvankelijk een Stichtse leenman, in de jaren 1280-1285 gaat hij over naar
de Hollandse zijde en wordt vazal van de graaf van Holland. Na zijn aandeel in de
moord op Floris V vervalt Amstelland en Amsterdam aan de graaf van Holland.
Graaf Jan (van Holland) geeft het vervolgens weer in leen uit aan zijn broer Gwijde
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Welnu, bovenstaand relaas prikkelt de fantasie. Stel dat de bisschop aan
Gijsbrecht II een perceel heeft uitgegeven nabij de Smeetoren en het Zakbroedersklooster, dan zou het perceel waarop de voorloper van ons huis,
een woontoren een serieuze gegadigde zijn (voor een uitgebreide uiteenzetting over de woontoren verwijs ik naar mijn boek). In ieder geval stemt
het jaartal 1204 overeen met de uitgifte van de percelen in het gebied van
de Brandsteeg tot de Smeesteeg.
Het is allemaal te mooi om waar te zijn. Maar laat ik maar weer terugkeren naar de werkelijkheid. Het is al moeilijk genoeg om een bewijs te
leveren, er zijn zoveel omissies, onzorgvuldigheden etc. in de bronnen uit
de 12de en 13de eeuw. Daarenboven staan de meeste genealogieën vol fouten, met andere woorden ze zijn behoorlijk onbetrouwbaar. Dus, roeien
met de riemen die je hebt.
Ik vervolg mijn betoog. Gijsbrecht II wordt in 1224 geridderd, treedt
toe wat we later de adel zullen noemen. Naar verluidt is hij in dat jaar nog
‘eigenaar’ van het huis, met ander woorden hij voldoet aan het criterium
edelman (edellieden uit het Sticht bezitten het huis voordat IJsbrandt van
der Aa het huis zijn naam geeft). Zoals gezegd, schenkt zijn zoon Gijsbrecht III het huis aan de graaf van Holland om het als leen terug te ontvan Henegouwen, de latere bisschop van Utrecht. Na zijn overlijden in 1317 komt
Amsterdam voorgoed in handen van de grafelijkheid Holland.
14
Gijsbrecht III, heer van Amstel en IJsselstein (ca.1200 - ca.1252) was leenheer
van Amstelland. Hij was een zoon van Gijsbrecht II van Amstel en Bertrande (van
Schalkwijk) van IJsselstein. De Van Amstels stellen zich steeds onafhankelijker op
tegenover de bisschop van Utrecht en proberen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht tegen elkaar uit te spelen. Gijsbrecht III zwoer samen met opstandige boeren tegen Hendrik van Vianden, de bisschop van Utrecht. Deze liet
daarop Gijsbrecht aan zijn benen achter één van zijn paarden binden op (16 juni
1252), en hem zo door de stad Utrecht te slepen tot de dood erop volgde.
Gijsbrecht III huwde omstreeks 1230 met Bertha (Beerta) van Oegstgeest (?-<
1240), waarmee hij enkele kinderen kreeg, w.o. zijn opvolger Gijsbrecht IV van
Amstel (1235-1303), Willem van Amstel (± 1235-1292) en Arnoud van Amstel (±
1230-± 1291).
Gijsbrecht III huwde circa 1240 ten tweeden male met Aleidis van Kuyck (± 1210± 1250), zij krijgen een dochter Elisabeth (Badeloch) Amstel (± 1240-± 1293).
Gijsbrecht maakte deel uit van het 10 koppige ministeriaal van de bisschop van
Utrecht. Politiek gezien sloot hij zich meer en meer aan bij Holland, hij komt voor
op de lijst van ‘fideles et familiares’ van de Rooms-koning Willem II van Holland.
Vermoedelijk is onder zijn bewind de dam in de Amstel gelegd, waaraan de stad
Amsterdam zijn naam te danken heeft. In 1247 is hij getuige bij de overhandiging
van een aantal landerijen door graaf Willem II van Holland aan een familielid te
Delft. Deze landerijen worden later door bemiddeling van Gijsbrecht aan de Duitse
orde verkocht.
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vangen. Wanneer het huis in andere handen is gekomen, blijft giswerk.
Maar het is aannemelijk dat dat na de jaren vijftig van de 13de eeuw moet
zijn geschied, gezien de toegenomen spanning tussen Gijsbrecht IV van
Amstel en de bisschop van Utrecht.15
Laat ik mij derhalve op de andere kandidaat Arnold Loef richten.16
Arnold Loef (1170-1227), de man van Svanelda, wordt in 1226 ridder.17
Gijsbrecht IV (1235-1303) huwt Johanna van der Lede, een dochter van Jan II
van der Lede, met wie hij minstens een zoon, Jan I van Amstel, had. Volgens een
andere bron is hij evenwel getrouwd met Badeloch van Woerden (1230-1290),
dochter van Herman van Woerden, zij krijgen minstens een zoon Jan I van Amstel
(1270-1345) (sic) en een dochter Elisabeth van Amstel ± 1271-1289.
Gijsbrecht IV is één van de machtigste mannen van het Sticht (hij treedt vaak op
met Jan van Kuyc en zijn broers Willem, proost van St. Jan, en Arnoud). Tijdens
zijn leven wordt hij leenman van Floris V. In 1296 komt hij ten val na de samenzwering die leidde tot de moord op Floris V, waardoor hij verbannen wordt uit het
Sticht. Gijsbrecht IV staat aan de basis van de bouw van een versterkt huis in Amsterdam 1276 dat in 1304 wordt verwoest.
Gijsbrecht IV verzoent zich in 1257 met Hendrik van Vianden, bisschop van
Utrecht. Als zoengeld betaalt hij een bedrag van 1000 pond. Volgens de geschiedschrijving concentreert Gijsbrecht zich gedurende die jaren meer op de gebiedsuitbreiding van het Amstelland en de verovering van burchten, dan op de stad
Utrecht (mogelijkerwijs is het huis dat gebouwd is door Gijsbrecht II vanwege de
conflicten met de bisschop in die tijd in andere handen gekomen). Weer andere
bronnen vertellen ons dat Gijsbrecht IV meerdere stadskastelen in de stad Utrecht
in bezit heeft gehad, zoals o.a. Vriezenburg, Pruisenburg, e.a. In het leenregister
worden alle huizen genoemd (zie voetnoot 13) zoals: Het stenen huis van de
leenman met toebehoren te Utrecht (19-2-1231).
Overige lenen, die ooit van Gijsbrecht IV zijn geweest, zijn:
Een hofstede (1358: en huis) in Utrecht aan de Vismarkt, vanouds genaamd de
Zalm); een stenen huis en hofstede in Utrecht, (1384: genaamd Vriezenburg,
strekkende van de gracht achter tot St. Catharijneveld); een hofstede en woning,
genaamd Pruisenburg, in Utrecht aan de westzijde van de gracht bij Bakkersbrug;
een hofstede en woning, genaamd Klarenburg, te Utrecht aan het eind van de
Bakkerssteeg; een hofstede en woning, genaamd Groenewoud, te Utrecht aan de
westzijde van de gracht bij Beyerbrug; een hofstede en woning te Utrecht aan de
Lindemarkt aan de westzijde van de straat.
16
Arnold of Arnout Loef (1170-1227) wordt al heel vroeg in meerdere oorkonden
als getuige genoemd. Arnout is ministeriaal en we treffen hem aan in akten uit
1201 (samen met Gijsbrecht I van Amstel); in 1208 met magister Wouter en zijn
broers Jacobus en Gerard van der Aa; in 1212 met de proost van Oudmunster,
Wouter of Walter en met Wouter (?) de scholasticus en tot slot van 1213 t/m 1227
met Gijsbrecht II van Amstel. Na dit jaar komen we zijn naam niet meer tegen.
Niet vreemd, want in 1227 raakt hij in de slag bij Ane dodelijk gewond. Over wie
Arnold Loef werkelijk is, zie voetnoot 17.
15
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Ene Svanelda wordt nog genoemd in een oorkonde uit 1260. Het betreft hier de
stichting van het klooster Oudwijk door Willem van Voorne en zijn vrouw Ruscla,
Willem van Voorne is ministeriaal van de bisschop (1171). Als oudste zoon van
Willem wordt Gerrit van Voorne (ridder) genoemd, samen met ‘hun’ andere zoon
Arnold Loef en zijn zoon Loef van Ruwiel. Deze stichting is mogelijk gemaakt door
gelden uit de nalatenschap van vrouwe Svanelda. Dit is een uiterst belangwekkend
document. Het onthult namelijk de afkomst van Arnold Loef, hij zou volgens een
document een zoon van Willem van Voorne en Ruscla (ook wel Rufela genoemd)
zijn. In dit charter staat dat Willem van Voorne (1130 e.v.) twee zonen heeft: 1.
Gerard Havese, heer van Voorne en 2. Arnold Loef, maar nu volgt de maar mijnerzijds. Volgens een andere bron zou hij afstammen van Ludolfus I van Afflichem,
1083-1147, in het bijzonder van zijn zoon Ludolfus of Loef II die geboren is na
1140. De zoon van Ludolfus van Afflichem zou volgens deze bron ingetreden zijn in
een klooster – wanneer die intrede heeft plaatsgevonden, weten we niet, in ieder
geval is hij een geestelijke (zijn vader Ludolfus, afkomstig uit Afflichem Vlaams
Brabant ‒ van de abdij en het bier ‒ is prior/abt van een klooster dat net buiten
Utrecht is gelegen. Ook Paul van Maaren werpt de these op, dat Ludolfus II de
zoon is van Ludolfus van Affligem die na 1118 prior was van het St Andriesklooster
te Brugge, en in 1125 de eerste abt werd van het vrouwenconvent van Oostbroek
te Utrecht, waar hij samen met zijn halfzuster heengezonden was. Ludolfus I zou
ook de vader zijn geweest van ene Albertus Loef). Zie over de persoon Ludolfus
onderstaande paragrafen en zijn stamlijn.
Uit het verhaal over het huis Van Voorne ‒ een ridderhofstad nabij Utrecht/De
Meern ‒ blijkt de betrokkenheid van Ruscla met het klooster. Waarschijnlijk heeft
Ruscla een buitenechtelijke relatie gehad met een Ludolfus (II?) en is zij zelf
afkomstig uit het huis van Ruwiel? Dit betekent dat Willem van Voorne uit een
‘eerder’ of uit het huwelijk met Ruscla een zoon genaamd Gerrit heeft. (In 1173
wordt Willem van Voorne nog genoemd i.v.m. een wijding van het altaar in de abdij Oudwijk, waarschijnlijk is hij dan al overleden). Over zijn status lezen wij het
volgende: ministeriales, Gerardus et Albertus ejus filius, Helias villicus et Godefridus ejus filius, Guilhelmus de Vorne, Gerardus filius ejus, Gosewinus, Wilhelmus de Schalckwijck, Jacobus (van der Aa).
In mijn speurtocht naar de ‘echte’ vader van Arnold Loef heb ik het volgende gevonden. Ene Ludolfus (proost van het kapittel St. Pieter) wordt genoemd in een
charter i.v.m. de uitgifte van land in Eiteren dat aan Lambertus van der Aa in erfpacht is gegeven. In deze akte valt trouwens ook de naam magister Walterus namens het kapittel St. Jan. In het Oorkondeboek van het Sticht tot 1301, komen we
Ludolfus, broeder van Werner (Werner van Aa?) tegen en Ludolfus, kanunnik van
St Pieter. Maar wat mij betreft scoort Ludolfus, ministeriaal van de bisschop hoge
ogen. Ludolfus is op een of andere wijze verbonden met het huis van Ruwiel, hij
moet voor 1150 zijn geboren. Deze persoon moet wel de echte vader van Arnold
Loef zijn. Via zijn moeder Ruscla zou hij dan verbonden zijn met ‘het huis van Ruwiel’ (Arnold Loef stamt dus niet af van het geslacht Van Voorne, dat afkomstig is
uit het dorp De Meern, zoals een bron vermeld). De vraag blijft open of de andere
17
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genoemde Ludolfussen één en dezelfde persoon zijn. Goed, waar in de literatuur
geen twijfel over bestaat is dat omstreeks 1200 Arnold Loef (±1170-1227) in het
huwelijk treedt met Svanelda. Uit dit huwelijk:
1. Gijsbrecht I van Ruwiel (1200- 1272), Gijsbrecht vernoemd naar de vader van Svanelda, Gijsbrecht van Amstel of is het Gijsbert van Ruwiel?
2. NN (mogelijk Svanelda)
3. Loef van Ruwiel ongeveer 1200 –1249
4. Helwig
(Gijsbert I is niet hun oudste zoon, maar Loef)
2e huwelijk Arnold Loef rond 1220 met NN Loenersloot
1. Gerard Taets 1220-1278
2. NN die huwt met Hubert Schenck van Bosinchem
Gijsbrecht I huwde eerst Dirksdr van Velsen vervolgens Goede van Loenersloot
1e huwelijk van Gijsbert I (geboren 1200- 1272) met Dirksdr van Velsen
1. Gijsbrecht II van Ruwiel (1232-?)
e
2 huwelijk in 1235 met Goede van Loenersloot (Goede was eerder gehuwd met
Wouter Over de Vecht).
1. Loef van Ruwiel geboren circa 1244, huwt 1288 met NN van Loenersloot
(geboren 1265)
2. Gerard Splinter van Ruwiel (1240-1297) huwt NN. Hij is de stamvader
van de Van Nijerodes, vermeld als broer van ridder Gijsbert II van Ruwiel en in
1290 als ridder van oom Gijsbert.
‘Willem Van Voorne, die geleeft heeft in den jare na 1130, en getrouwt is geweest
met vrouwe Ruscla (Rufela)± 1135, die het klooster, of wel de kerk van het adelyke vrouwenklooster van Oudwyk, even buiten Utrecht, heeft laten bouwen, of helpen bouwen. Zy hadden tezamen twee zonen namentlyk: Heer Gerard Havese van
Voorne en Arnoud Loef, of Loef van Ruwiel, getrouwt met vrouwe Swaneldis…, van
welke het geslacht van Ruwiel, gelyk wederom uit een jonger zone der heeren
van Ruwiel het geslacht der heeren van Nieuwenrode (Nijerode) gesproten is. Deze Arnoud Loef van Ruwiel veranderde de kouleuren van zyn wapenschildt, om
zich van zyn oudere broeder te onderscheiden, aannemende een schildt van goudt,
en op het zelve een balk van keel. Zyn zoon, heer Gysebert, heer van Ruwiel, getrouwt met vrouwe N. van Velsen, heer Dirks dochter, hadt drie zonen, namentlyk:
1. Heer Arnoud, genoemt heer Loef van Ruwiel, door wien de heeren van Ruwiel
voortgeplant zyn; 2. Heer Gysbert van Ruwiel, die zyn wapen boven de balk met
een ster brak; 3. Heer Gerard Splinter van Ruwiel, die zyn wapen brak met een
blaauwe lambel van vyf voeten boven de balk, en de stichter en voortplanter van
het geslacht der heeren van Nieuwenrode geweest is.
Gerard Havese Van Voorne (geb. 1160), ridder, een zoon van heer Willem van
Voorne, en van vrouwe Russela…, trouwde met N. N., en heeft nagelaten:
1. Gernoud van Voorne, ridder, (1198) huwt NN van Wulven (geb. 1215) in 1238.
2. Gyselbert Havese, ridder.‘
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Zoals al is vermeld, is Svanelda in ±1175 geboren en in ongeveer 1220
gestorven.18 Haar vermoedelijke vader Gijsbrecht I van Amstel heeft waarschijnlijk een liaison gehad met een vrouw afkomstig uit het huis Van der
Aa. De vader van Arnold Loef zou dan Ludolfus zijn, geboren voor 1150 en
in 1196 nog genoemd als lid van de Raad van de bisschop (samen met
Wernerus van der Aa). Deze Ludolfus is ministeriaal en schildboortig, een
voor mijn verhaal belangwekkend gegeven.
Welnu, de afkomst van Svanelda is duidelijk. In het genealogisch
overzicht van het geslacht Van der Aa heb ik Svanelda in verband gebracht
met Werner de rector. Het huwelijk tussen beide geslachten zou in 1220
hebben plaatsgevonden, maar, zoals uit voetnoot 17 en 18 blijkt, is
Svanelda I in dat jaar overleden. Dat betekent dat een andere Svanelda
gehuwd is met Werner, de rector. Deze Svanelda, ik noem haar Svanelda
II, zou de dochter of de nicht van Svanelda I zijn (in ieder geval stamt zij
uit het huis Van der Aa). Uit het huwelijk tussen Svanelda II en Werner de
rector, worden twee kinderen geboren en wel Werner de kanunnik die in
1292 komt te overlijden en Svanelda III die in 1245 huwt met Gerard Visscher.19 Uit dat laatstgenoemde huwelijk worden eveneens twee kinderen
geboren: een zoon Johannes Visscher en een dochter Beatrix Svanelda (zie
verder het genealogisch schema op pag. 2 en 3). Heb ik nu het raadsel
Svanelda opgelost? Het lijkt erop! Voor alle duidelijkheid, er zijn dus drie
Svanelda’s, de eerste is getrouwd met Arnold Loef (1200), de tweede met
Werner, de rector/scholasticus (1220), laatstgenoemden kregen een zoon
Werner, de kanunnik en een dochter Svanelda (III) die in 1245 met Gerard
Visscher in het huwelijk treedt.20

Verder trof ik nog aan: ‘Gerard, Heer van Voorne trouwde met NN Ruwiel, zijne
Nichte, eene dochter van Heer Arnoud Loef van Ruwiel, en van N. van…’Welke Ruwiel is dit: Helwig?
18
Niet onbelangrijk is het gegeven dat Arnold Loef ten tweeden male is gehuwd en
wel in 1220. Dat zou inhouden dat Svanelda voor 1220 is overleden.
19
In de boeken van Johannes Visscher (1301) komen we Svanelda (Svaneldis)
moeder van Werner tegen en Svanelda zuster van Werner (Wernerus), er zijn voor
wat betreft de connectie met de familie Van der Aa twee Svanelda’s. Onderstaande
nummers verwijzen naar de charters uit het register van Johannes Visscher
(1301): Wernerus 146; Wernerus -(dominus -, presbiter, praebendarius animarum
S. Salvator (Oudmunster) 184; Werner (- scolasticus) 54, 164, 169, 202, 235;
Suaneldis, mater Werneri) 247.
20
Svanelda I sterft in 1220, Svanelda II in 1239 en Svanelda III op 19 juni 1252
(in het archief van Oudmunster staat ter memorie van onze zuster Svanelda, ondertekend door Werner, scholasticus, kanunnik van Oudmunster, tussen haakjes
op 9 augustus van dat jaar wordt Herman, heer van Woerden vermeld).
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Als ik alles nog op eens op een rijtje zet, ontkom ik er niet aan een hypothese op te stellen over het ontstaan van ons huis (in dezen de woontoren)
op basis van een aantal variabelen. De eerste is de gronduitgifte van het
perceel die omstreeks 1200 heeft plaatsgevonden. De tweede: wie is de
persoon die van de bisschop dat perceel in leen heeft gekregen. Ten derde
wanneer is het voorhuis en wanneer is het achterhuis gerealiseerd.
In mijn boek heb ik meerdere redenen opgevoerd dat het achterhuis
‒ een woontoren ‒ uit het begin van de 13de eeuw dateert, het voorhuis
daarentegen zou volgens mijn inschatting een eeuw later moeten zijn gebouwd (volgens de Gemeente Utrecht zou in 1446 het voorhuis en het achterhuis aan elkaar zijn gevoegd, maar dat gegeven trek ik in twijfel).
Laat ik beginnen met de uitgifte. Stel dat de uitgifte die in 1204 door
bisschop aan Gijsbrecht II van Amstel heeft plaatsgevonden hetzelfde perceel is waarop de voorloper van ons pand is gerealiseerd, dan zou de geschiedenis begonnen zijn met Gijsbrecht II (1175-1230). In 1224 wordt
deze Gijsbrecht ridder, naar het inzicht van Booth een edelman (belangrijk
gezien de eerder vermelde oorkonde uit 1300). Welnu, Svanelda I, die gehuwd is met Arnout Loef, is zijn (half)zus, een bloedverwantschap. Het is
niet ondenkbaar dat zij op een vroeg moment de woontoren verwerft.
Zoals gezegd, sterft Gijsbrecht II in 1230 en Svanelda I in 1220
(haar man Arnout huwt in dat jaar ten tweeden male). Dat laatste gegeven, de sterfdatum van Svanelda, wordt een lastige in de bewijsvoering.
Immers in 1231 (een jaar na het overlijden van Gijsbrecht II) schenkt zijn
zoon Gijsbrecht III het object aan de graaf van Holland om het vervolgens
als leen terug te ontvangen. Vanaf dat jaar zou het tot 1252 ‘in bezit’ zijn
gebleven van deze Gijsbrecht (in dat jaar komt hij namelijk te overlijden).
Vervolgens zou Gijsbrecht IV het object, als erfopvolger, verworven hebben. Maar klopt dat allemaal wel, vraag ik mij af? Want het huis met erf
wordt niet genoemd in de lijst van leengoederen die in voetnoot 15 wordt
vermeld. Dus dan is er maar een mogelijkheid, en die is dat het huis en erf
al ruim voor 1220 overgedragen is aan Svanelda.
Om het nog ingewikkelder te maken, volg ik nog een ander traject.
Svanelda II wordt van Oudmunster genoemd, net als Wouter haar broer
die proost is van Oudmunster. Aangezien ik in mijn boek al heb gesuggereerd dat het perceel en de woontoren een ‘leengoed’ is van de bisschop,
zou het kapittel van Oudmunster op een gegeven moment de rechtsheerlijkheid verworven hebben (in juridische zin betekent dat de grondheerlijkheid van de bisschop, het grondeigendom, omgezet wordt in een rechtsheerlijkheid, het juridische eigendomsrecht komt bij het kapittel van Oudmunster te liggen). Zo zou bijvoorbeeld in de tijd van Wouter van der Aa
dat juridische eigendomsrecht al in handen zijn van het kapittel van Oud-
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munster (in zijn testament wordt nadrukkelijk gesteld dat zijn broers resp.
Reimer en Jacob van der Aa de stenen huizen zullen erven, die na hun
dood teruggeven zullen moeten worden aan het kapittel of aan verwanten
mits zij de lasten overnemen. Maar nu kamp ik met het volgende probleem: de huizen zouden gelegen zijn in de buurt van de kerk, ver verwijderd van het perceel nabij de Brandsteeg. Deze weg lijkt een doodlopende
te zijn ware het niet dat, zoals ik in mijn boek nadrukkelijk heb vermeld,
kapittelheren en ook proosten via stromannen hun bezit verkochten of
overdroegen aan naasten. Deze overdrachten werden, dat moge duidelijk
zijn, niet in de testamenten vermeld.
Dan is er nog de mogelijkheid dat Gijsbrecht II het huis en erf aan
het kapittel heeft geschonken of dat Arnout Loef of Svanelda dat heeft gedaan. En dat het kapittel van Oudmunster onder specifieke voorwaarden
het huis en erf aan een proost, kanunnik, een ministeriaal heeft uitgegeven. Dat zou betekenen dat de Werner en Svanelda II (van Oudmunster)
en hun nazaten de woontoren, als leen van het kapittel van Oudmunster
hebben ontvangen, meerdere charters uit die tijd wijzen Oudmunster als
juridische eigenaar aan.
Diverse malen heb ik de naam Arnout Loef laten vallen. Samen met
zijn vrouw, Svanelda, moet ik dit echtpaar als een zeer serieuze kandidaat
voor de stichting van ons huis beschouwen. Stel dat het geslacht van Ruwiel het perceel van de bisschop in leen heeft ontvangen en op die grond
een stenen huis heeft laten bouwen, dan zou het verhaal sluitend zijn!
Mocht dat het geval zijn, dan blijft er maar een serieuze kandidaat over en
dat is de ‘natuurlijke’ vader van Arnout Loef Ludolfus, ministeriaal van de
bisschop en schildboortig. De uitgifte zou dan al aan het eind van de 12de
eeuw moeten hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld in 1196 of daaromtrent. En deze Ludolfus schenkt het perceel aan zijn zoon Arnout Loef die
er samen met zijn vrouw Svanelda een woontoren op bouwt, een alleszins
serieuze mogelijkheid.
Dus we hebben een woontoren dat van Oudmunster is én een perceel dat van de woontoren tot aan de gracht loopt. Op het perceel aan de
grachtzijde verrijst omstreeks 1260 een nieuw stenen huis dat door IJsbrandt van der Aa wordt gebouwd (een stenen huis dat ‘by IJsbrandt van
der Aa is getimmert’). Dat huis wordt naar de naamgever IJsbrandt vernoemd en gaat vanaf die tijd huis Brandaa heten. Dus voor alle duidelijkheid, we hebben een woontoren én een huis Brandaa.21 Aangezien de Van
In mijn boek wordt de indruk gewekt dat de woontoren het huis Brandaa is. Nu
sta ik op het standpunt dat het voorhuis, dat omstreeks 1260 is gebouwd door
IJsbrandt van der Aa, dat bewuste huis is. Volgens een opgave van de Gemeente
Utrecht zou in 1446 het voor- en het achterhuis aan elkaar gevoegd zijn en ver21
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der Aa’s na verloop van tijd beide huizen verwerven, Werner van der Aa,
kanunnik van Oudmunster, zoon van Svanelda II van Oudmunster, beschrijft in een charter uit 1286 en in zijn testament uit 1292 zijn huis ‒ de
woontoren ‒ dat ten zuiden van de grens van de toenmalige immuniteit
van het Regulierenklooster is gelegen.
Over de locatie van het huis Brandaa en zijn lange historie daarover
heb ik al uitgebreid bericht. Gaandeweg de 14de eeuw zullen beide huizen
officieel in bezit komen van Dirk van der Aa, zie de uitgebreide genealogie
van het geslacht Van der Aa in mijn boek. Hoe de geschiedenis verder verloopt, kunt u lezen in Van Brandaa tot De Drie Schabellen. Maar wie is nu
de stichter van de woontoren? Er zijn er drie opties:
Optie 1 is die van het geslacht Van Amstel. Gijsbrecht II van Amstel
krijgt van de bisschop een perceel nabij de Brandsteeg in leen, waarop hij
in 1204 een stenen huis in de vorm van een woontoren bouwt. Kort daarna
verwerft Svanelda, zijn halfzus samen met haar man Arnold Loef, ministeriaal van de bisschop het pand.
Optie 2 is lijn die via de proost van Oudmunster Walter of Wouter
van der Aa loopt. In zijn testament uit 1220 wordt geen gewag gemaakt
van het huis wel van andere (claustrale) huizen die geschonken worden
aan zijn broers Jacobus en Reimer van der Aa en die na hun dood weer
‘teruggegeven’ moeten worden aan het kapittel van Oudmunster. Ook valt
de naam Svanelda in het testament. Zij, of haar broer Jacobus van der Aa,
heeft voor het overlijden van Walter in 1220 het pand verworven via een
stroman, het juridisch eigendomsrecht zou dan in handen zijn gebleven
van het kapittel.
Optie 3 is de weg die via Ludolfus loopt, de vader van Arnold Loef
die in 1200 in het huwelijk treedt met Svanelda. Ludolfus zou het perceel
aan het eind van de 12de eeuw in leen van de bisschop hebben ontvangen.
En zijn zoon Arnold en Svanelda hebben op dat perceel vervolgens een
woontoren gebouwd.
Ik heb nu het punt bereikt dat ik conclusies moet gaan trekken. Wat
in het oog springt, is dat in alle drie de opties één persoon centraal staat
en die persoon is vrouwe Svanelda. Wat in ieder geval vaststaat, is dat de
eerst genoemde Svanelda, de vermoedelijke dochter van Gijsbrecht van
Amstel, via de vrouwelijke lijn verbonden is met het huis Van der Aa.
volgens verder als De Drie Schabellen door het leven gaan. Na bovenstaande beschouwing denk ik dat de samenvoeging eerder heeft plaatsgevonden en wel aan
het eind van de 14de eeuw. De naam De Drie Schabellen zou dan eerder verbonden
zijn met het beroep dat de nieuwe eigenaar Hendrik Was, houtkoper en kistenmaker, heeft uitgeoefend. Om concreet te zijn, voor hem is het een ‘middeleeuws’
reclamebord, schabel is namelijk een zit- of voetbank.
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Mocht dat het geval zijn dan zou alles op zijn plaats vallen. Je zou kunnen
zeggen dat in het prille begin van de 13de eeuw met de bouw van de woontoren al heel vroeg een ‘vrouwenbolwerk’ is gerealiseerd. Want als ik de
omvangrijke lijst van eigenaren, zoals ik die heb weergegeven in mijn boek
Van Brandaa tot de Drie Schabellen, nog eens doorneem dan kom ik tot
het verrassende inzicht dat door de eeuwen heen tot de dag van vandaag
de vrouwen de scepter gezwaaid hebben over het samengestelde huis dat
sinds het midden van de 15de eeuw De Drie Schabellen wordt genoemd.
(Wordt vervolgd)
Annex: Stamlijnen van Arnold Loef en Svanelda i.v.m. de stichting
van de woontoren
A. stamlijn Arnold Loef (voorouders en nakomelingen)22
NN (± 1045-????) uit de "Hochburg" van de Hertogen van Brabant x NN

Ludolfus (I) van Affligem (1083-1147)
Albert Loef

x

NN

Ludolfus II of Loef (II) ± 1140-????

Loef II heeft een buitenechtelijke relatie ± 1170 met Ruscla of Rufela (van Ruwiel?)

Arnoud Loef ± 1170-1227
1e huwelijk (1200) Arnoud Loef x Svanelda I
Uit dit huwelijk 4 kinderen
1. Gijsbrecht I van Ruwiel (1200- 1272), Gijsbrecht vernoemd naar de
vader van Svanelda, Gijsbrecht van Amstel?
2. NN (Svanelda II ?)
3. Loef van Ruwiel ongeveer 1200 –1249
4. Helwig
2e huwelijk (1220) Arnold Loef x NN Loenersloot
1. Gerard Taets 1220-1278
2. NN die huwt met Hubert Schenck van Bosinchem
Bovenstaande stamlijn, opgesteld door P. W. van Maaren, is een correctie op het
boek Genealogie van het Utrechtse geslacht Taets van der Maern, tak Gouda. De
vroegste periode is uitgezocht door Hans Vogels en aangevuld door Charlotte J. C.
Broer in haar boek Monniken in het moeras. In dat boek wordt vermeld dat bovenstaande onderzochte familie destijds nauw verwant was met o.a. Van der Aa.
22
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B. stamlijn Svanelda I (dochter van Gijsbrecht I van Amstel, afkomstig uit
het geslacht Van der Aa)

Volgens A. Buitelaar hebben de personen bovenaan genoemd als geboortejaar
±1100. Als ik uitga van zijn schema krijg ik:
±1100

Walter of Wouter van der Aa broer van Werner en Gerard

±1125 Elias van der Aa

Walter van der Aa

Werner

±1150 Walter (proost)+Reimer+Jacob + Dirk + NN (moeder van Svanelda I)
1200 Svanelda I x met Arnout Loef
uit dit huwelijk o.a. Gijsbrecht I (van Ruwiel), Loef van Ruwiel
stamlijn Werner broer van Walter van der Aa (±1125)
±1160
±1200

Werner (rector)
Werner (rector) x Svanelda II

±1220 Walter + Werner (scholaster, kanunnik)

+ Svanelda III

1e huwelijk Svanelda III x Gerard Visscher (1240)
|
>1240 Johannes Visscher + Beatrix Svanelda (Beatrix is zus van Johannes)
2e huwelijk Svanelda III x Willem Thuric (1245)
|
Volckwijn + Heyn Svanelda
C. Voor de stichting van het voorhuis, huis Brandaa door IJsbrandt van
der Aa , zie verder mijn boek
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B. Aanvulling betreffende het Regulierenklooster en de grenzen van
de immuniteit

Uitsnede kaart Jan van Vianen (1598) over kloosters en immuniteiten met ingekleurde stegen (pag. 38 in B. Poortman, o.c., 2019)

Volgens bovenstaande kaart ligt de grens van de immuniteit van het Regulierenklooster noordwaarts bij de Zwaansteeg, zuidwaarts bij de Brandsteeg; later na opheffing van het klooster zou de zuidelijke grens wat meer
in noordelijke richting zijn opgeschoven. De oude situatie zou een nieuw
licht werpen op de door mij aangehaalde akte uit 1286 die door Werner
(van der Aa), scholasticus en kanunnik is opgesteld en waarin gesproken
wordt van een huis dat voor het rooster, de grensaanduiding van een immuniteit, is gelegen (pag. 103, 121 en 140 van mijn boek, zie ook de tekeningen hieronder). Dat bewuste huis zou, zoals ik heb vastgesteld, volgens de hierboven aangehaalde kaart de woontoren of het huis Brandaa
moeten zijn (zie de discussie hierover in Aanvulling A). De cirkel is rond de
familie van der Aa wordt in de loop van de 13de eeuw eigenaar van de
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woontoren en het huis Brandaa dat later De Drie Schabellen zal worden
genoemd.

H. Renes. Historische atlas van de stad
Utrecht, 2005
Nr 12 het Regulierenklooster

Stratenpatroon Utrecht in 1300
(aanvankelijk lijkt het kloostergebied groter te zijn geweest.
In 1300 doorkruist de Brandsteeg
het gebied

C. Aanvulling betreffende de persoon Willem van Abcoude, zie pag.
70 en eindnoot van mijn boek
Willem van Abcoude geparenteerd aan Willem Aerntsz van de Heyligen
Lande is een bastaard. In de 14de eeuw behoorde Duurstede, en Gaesbeek
bij Brussel tot de tak van Abcoude en Gaesbeek (zie hieronder). En allengs
meerdere dorpjes en kastelen in het Nedersticht van Utrecht (oostelijke
gedeelte van het Nedersticht). S. Muller, Schetsen uit de Middeleeuwen II,
1914 (pag. 188). Omstreeks 1400 waren de goederen van de Gaesbeeckse
heren verdeeld tussen twee broers: Willem (heer van Abcoude en Duurste-
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de) en Zweder (heer van Gaesbeek en Putten). Willem overleed 1407. Zijn
kinderen erfden niets. Daarnaast had Willem kinderen verwekt bij meerdere bijvrouwen (men schaamde zich toentertijd niet voor de bastaardkinderen, aldus S. Muller).
Zo werden in zijn testament 8 bastaardkinderen genoemd o.a. Jan
Meerten en Jan van Driebergen. Deze Jan van Driebergen huwde de dochter van Jan Mouwer (met de mannelijke naam Tyman?), een geslacht dat
gevestigd was in de Mouwerenberg (stadskasteel Oudegracht). Jan van
Driebergen stichtte vervolgens het kasteel Lievendaal bij Amerongen.
D. Aanvulling over de exacte locatie woontoren
Muur woontoren is gelegen aan
Noordzijde 18,00 m van straat
Zuidzijde 17,20 m van straat
Muur woontoren tot aan gracht
Noordzijde 18,00 m + 7,60 m + 7,90 m = 33,50 m
Zuidzijde 17,20 m + 7,30 m + 7,90 m = 32,40 m

Kadastrale Kaart Gemeente Utrecht Oudegacht 267, perceel 8085

27

Pand:
Lengte pand 24 m noordzijde
Tot aan oude traptoren (vanuit achterzijde) 7,50 m
Lengte pand 23,4 m zuidzijde
Breedte pand Grachtzijde 7,20 m
Breedte pand achterzijde 7,40 m
Opp. pand = 160
Op bovenstaande kadastrale kaart is een uitbouw te zien van de oude traptoren, vanaf de traptoren tot aan de gracht is het meer dan 32 m.
In de kelder bevindt zich een hele oude muur die ruim 32 meter afligt van
de gracht, die muur zou de voorzijde zijn geweest van de woontoren. Op
deze muur treffen we zoutkristallen aan, op de muren van de kluiskelders
daarentegen niet, dat zou erop kunnen duiden dat dit een buitenmuur is
geweest.

Tekeningen A. Kipp, situatie 1300
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Muur woontoren kelder

De oorspronkelijke situatie aan de Oudegracht is die van een gekanaliseerde waterstroom geweest met glooiende oevers die te vergelijken is met de
situatie zoals wij die nog steeds aantreffen aan het zuideinde van de Nieuwegracht. Al zeer vroeg, in de 13de eeuw, trad daar geleidelijk verandering
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in op door de aanleg van werfkelders. De allereerste aanwijzingen voor het
bestaan van kelders vinden wij bij de panden die tegenwoordig als huisnummering Oudegracht 199 en 218 hebben. Een opvallend verschijnsel is
dat bij de meeste 13de- en vroeg 14de-eeuwse kelders de bovenkant van de
kelder vrij diep onder het tegenwoordige straatpeil ligt en dat de oorspronkelijke drempels van de erbij behorende huizen vaak bijna een meter lager
lagen dan de huidige drempels. Bij De Drie Schabellen ligt de bovenkant
van het eerste deel van het tongewelf (dat onder de straat is gelegen) ruim
50 centimeter lager dan het gewelf onder het huis.
Zodoende kan met zekerheid worden gesteld dat de straat toen lager
moet hebben gelegen.23 Geleidelijk aan is het straatniveau opgehoogd.
Vermoedelijk is het aanleggen van een harde bestrating – in de vorm van
straatstenen of kleine keistenen − de aanleiding geweest het straatpeil
overal op dezelfde hoogte te brengen. Hoe dan ook, vanaf de 14de eeuw
liggen alle bovenkanten van de nieuw gebouwde of herstelde tongewelven
op hetzelfde niveau, namelijk tot vlak onder de straat.
Voor wat betreft de situatie van de woontoren, zie rechter afb. 2, 3,
4. (pag. 27).

Oorspronkelijk waren er brede oevers lang de gracht. De oevers lagen voor de
stenen huizen en werden als eigendom beschouwd van de eigenaren. Het eigendomsgebied reikte zelfs tot het midden van de rivier. In de loop der tijd kwam de
bebouwing steeds dichter bij de rivier te liggen. Omdat de gracht (een gekanaliseerde rivier) lage en hoge waterstanden kenden, werden de panden door een
smallere steilere oever langs de rivier, als een soort dijklichaam beschermd. Bij
hoogwater zal het jaagpad hoger op het dijklichaam hebben gelegen, bij laagwater
daarentegen kon men gebruikmaken van een lager gelegen jaagpad (de huidige
werf). Door de dam (bij Wijk bij Duurstede) verviel de voor het hoge water beschermde functie van de dijklichamen. Om de vracht vanaf de schepen in de huiskelders onder de panden te krijgen was een ‘tunnel’ door de dijk efficiënter, deze
‘tunnels’’ werden niet als een tunnel door de dijk gegraven. Ter plaatse werd de
dijk weggegraven en een gewelf gebouwd. Het heeft eeuwen geduurd dat al die
gewelfde kelders verwezenlijkt werden. Lange tijd bestond er geen aangesloten
overgang over de gewelfde kelders, laat staan dat er een weg aanwezig was. De
weg werd pas in latere tijd aangelegd boven op de met zand bedekte gewelfde
kelders.
Het enige vervoersmiddel in die tijd was het paard met wagen. De belangrijkste
doorgangsroutes voor de paarden met wagens waren de wegen die parallel aan de
Oudegracht liepen: Steenweg, Poortstraat, (Lange en Korte) Nieuwstraat, Springweg, etc. Het huis De Drie Schabellen had op zijn omvangrijke perceel een poortge23

bouw op de Springweg waar de aanvoer via paard en wagen plaatsvond.
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