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Arnoud van IJsselstein, voor-

malige schout van Amersfoort 

en Eemland, werd in 1343 in 

Hillegom veroordeeld tot het 

betalen van schadevergoeding 

aan een zekere Armgaard. 

Arnoud diende niet het Sticht-

se maar het Hollandse belang, 

door Utrechtse burgers op te 

zetten tegen de bisschop van 

Utrecht als landsheer. Arm-

gaard, afkomstig uit Eembrug-

ge, was zeer waarschijnlijk 

slachtoffer van de hiermee 

samenhangende kuiperijen.

 7jos g.m. hilhorst

Kasteel IJsselstein ca. 1735.
[P313_3N040_02], Topografie van Nederland, Universiteitsbibliotheek Leiden.
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Inleiding
Dit artikel is het gevolg van een zoektocht die ont-
stond nadat ik de veroordeling door een Hollandse 
rechtbank tegenkwam van Arnoud van IJsselstein, 
een man die als pro-Hollands bekend staat. Het stuk 
riep vragen op over zijn misdaad en vooral over wie 
de door het oordeel begunstigde Armgaard Jacob 
Nanningzns weduwe en haar kinderen toch wel wa-
ren. Het zal blijken dat alleen de tweede vraag met 
zekerheid beantwoord kan worden. Bij die zoektocht 
werd echter ook een belangrijk, niet in de literatuur 
vermeld, aspect van IJsselsteins werk in Eemland 
duidelijk, namelijk zijn rol in het smeden van een 
politieke alliantie die de Hollandse expansiedrang 
ten koste van het Sticht moest ondersteunen. 

De graven van Holland hebben het gebied waar-
over zij regeerden steeds proberen uit te breiden. In 
veel gevallen is hen dat gelukt, maar niet altijd. Een 
voorbeeld daarvan is de mislukte poging uit het be-
gin van de 14e eeuw om Eemnes in te lijven. Dit ging 
zo ver dat Eemnes korte tijd de naam Oost-Holland 
moest dragen. Die poging was gepaard gegaan met 
politiek gekuip, niet alleen in de stad Utrecht, maar 
ook op het platteland van Eemland.

De achtergrond van IJsselsteins activiteiten en 
wat er in en om Eemnes gebeurde in de periode 
1300-1360, worden in dit artikel geschetst. Een aantal 
door hem in Eemland verrichte daden komt aan de 
orde en er wordt een oordeel over hem gegeven. 
Tenslotte worden Armgaard en haar kinderen ge-
identificeerd als inwoners van Eembrugge, die daar-
mee aan de vergetelheid worden ontrukt.

Achtergrond
Nadat graaf Floris V in 1280 Gooiland verwierf via 
een pachtcontract met het Sint Vitusstift te Elten, 
probeerden zijn Henegouwse opvolgers om ook het 
naastgelegen Eemland in handen te krijgen. Een 
bijkomende reden was dat daardoor wellicht een 
einde kon komen aan de voortdurende vechtpartijen 
aan de grens tussen Gooiland en Eemland. Die wa-
ren het gevolg van de landhonger van Eemnessers 
die gronden ontgonnen die hoorden tot de waar-
schap van de Gooise boeren die met geweld opkwa-
men voor hun rechten. Een wellicht belangrijker 

factor in de Hollandse besluitvorming was dat de 
bisschoppen die aan het eind van de 13e eeuw het 
Sticht regeerden zwakke bestuurders waren. Door 
steeds oorlogen te verliezen hadden ze zo’n hoge 
schuldenlast opgebouwd dat ze ter aflossing de op-
brengsten van hun belangrijkste ambten hadden 
verpand. Dat hield in dat zij akkoord moesten gaan 
met het aanstellen op belangrijke posten in het 
Sticht van lieden die door de graaf daarvoor waren 
gekozen. Zo werd vanaf het begin van de 14e eeuw de 
schout van Amersfoort en Eemland door de graaf 
aangewezen. In 1325 kreeg Arnoud van IJsselstein die 
functie. Toen verpandde de bisschop hem voor een 
bedrag van 500 pond het kasteel Stoutenburg even-
als de bij dit goed horende leenkamer. Daarnaast 
beloofde hij IJsselstein een bedrag van 200 pond per 
jaar voor diens dagelijkse kosten.

Ondanks deze maatregelen duurde de onrust 
tussen Gooische en Stichtse boeren voort en de 
graaf besloot daarom de ligging van de grens vast te 
stellen. Zonder overleg met bestuurders in het 
Sticht liet hij in 1331 een lijn uitzetten die dwars door 
de door sloten gescheiden stroken grond liep die de 
Eemnesser boeren hadden ontgonnen. Het westelijk 
van die lijn (de ree, dit is de latere Wakkerendijk) 
gelegen gebied noemde hij Oost-Holland en hij 
vroeg de boeren aan de Hollandse kant van die lijn 
huizen te bouwen en daar te gaan wonen. De bis-
schop was niet in staat hiertegen in het geweer te 
komen. Wel kon hij in hetzelfde jaar de Eemnessers 
laten beloven om gedurende zijn leven niet naar de 
westzijde van de lijn te verhuizen. Dekker en Mijns-
sen-Dutilh1 leggen uit dat daarmee de onduidelijk-
heid over de rechten van de bij die grens wonende 
boeren niet werd opgeheven. Daarom was een 
nieuw akkoord nodig. Dat kwam acht jaar later, in 
oktober 1339, tot stand en daarbij waren de uit Gooi-
land en Eemnes direct belanghebbenden persoonlijk 
betrokken. Deze nieuwe overeenkomst hield ook in 
dat de Eemnessers na de dood van bisschop Jan van 
Diest op de Hollandse kant van de grens moesten 
gaan wonen. Dat gebeurde al in 1340, toen de bis-
schop overleed. De meeste geërfden die in 1339 
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1 C. Dekker en M. Mijnssen-Dutilh: De Eemlandsche Leege 
Landen, Utrecht, 1995: pp. 110-139.   
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gronden hadden verworven bouwden toen vrij snel 
hun huizen aan de westkant van de ree en verhuis-
den naar Holland. 

Pas in 1342 nam de nieuwe bisschop het bestuur 
in handen. Dit was de krachtige figuur Jan van Arkel, 
die na de dood van graaf Willem IV in 1345 besloot de 
Eemnessers duidelijk te maken dat zij tot zijn Sticht-
se onderdanen behoorden en niet tot die van de 
graaf. Hij bracht hen tot de orde door in februari 
1346 hun dorp te verbranden en het gehele gebied 
onder zijn bestuur te brengen, waardoor de grens 
van het Sticht naar het westen werd verlegd. Van 
Hollandse kant werd dit aanvaard, eerst schoorvoe-
tend in 1349 en 1351, maar na de voor Holland desas-
treus verlopen slag op de Soester eng in 1356 vol 
overtuiging en wel als onderdeel van de toen gete-
kende vrede tussen Holland en het Sticht. Zo werd 
Eemnes voor de latere provincie Utrecht behouden.

Arnoud van IJsselstein in de  
periode 1325-1341

Het besluit van graaf Willem III (1304-1337) om  
Arnoud van IJsselstein in 1325 door de bisschop als 
districtsschout van Amersfoort en Eemland aan te 
laten stellen had onder meer als doel de Eemnesser 
bevolking evenals de Eemlandse adel door hem te 
laten overtuigen dat het voordelig was om de graaf 
als heer te erkennen. Wellicht koos de graaf hem 
omdat hij bekend moet zijn geweest met de situatie 
in Eemland, waar zeer waarschijnlijk enkele van zijn 
Van den Bosch geheten familieleden woonden2. 
Daarnaast mocht IJsselstein natuurlijk op de in die 
tijd gebruikelijke manier pogen zich te verrijken, 
zoals ook zijn voorvaders als heren van Amstel dat 
hadden gedaan. Zo wist hij de verpanding van zijn 
ambt in 1328 te verlengen en in 1338 te vernieuwen 
voor niet minder dan 4000 pond, inclusief rente uit 
voorgaande jaren. 

IJsselsteins bestuur van Eemland duurde tot 

begin 1341, want Jan van Arkel, de halfbroer van de 
aanstaande nieuwe bisschop met dezelfde naam, 
verwijderde hem toen uit het ambt van districts-
schout. Hij loste het pand voor het enorme bedrag 
van 4800 ponden. In 1340 had bisschop Johan van 
Diest IJsselstein bij het afhoren van de rekening voor 
1338 nog een boete van 600 pond opgelegd wegens 
de doodslag op de adellijke Otto van Cattenbroec3. 
Een lager bedrag ter voorkoming van een vete, 100 
pond, moest hij in verband met een andere doodslag 
betalen. In 1340 had hij daarvan een derde deel be-
taald4. Uit deze twee kort na elkaar gepleegde dood-
slagen blijkt wel dat IJsselstein geen zachtzinnig 
man was.

Als districtsschout moest IJsselstein ook hals-
misdrijven voorkomen en bestraffen. Uit zijn reke-
ningen uit de periode 1325-1336 blijkt dat hij een aan-
tal boetes voor steekpartijen en doodslagen op on-
der meer de jaarmarkt van Eembrugge heeft be-
recht. De uiterst ruwe omgangsvormen van Gooise 
en Stichtse boeren blijken ook uit de Hollandse re-
keningen5. In de rekening van 1341-42 staat onder de 
nog te ontvangen inkomsten van het baljuwschap 
Oost-Holland uit het jaar 1339: Item van den jare van 
39 ontfaen van 2 dootslaghen, die die van Emelant op 
die Goyers deden, an Peter Lust ende an Volquyn 
Haghen des stichters zoen, daer die summe van de 
dootslaghen in afterstal overgelevert haren Florens 
(de Hollandse baljuw) beliep 75 lb. Ook van afterstal-
len: In Oesthollant Van enen dootslaghe die Wouter 
Donkers dede an Jan Lust 68 lb. Item van Jan Lust van 
vorderinghe 8 lb’.

IJsselsteins eigen belang lijkt voorop te hebben 
gestaan toen hij de functie aannam. Dat is begrijpe-
lijk gezien de omvang van zijn lening. Zo zag hij mo-
gelijkheden om de Stoutenburgse leenkamer te 
vergroten door nabijgelegen goederen tot de zijne 
te maken. Daarmee begon hij in 1328 toen hij het 
goed Emelaer, het halve goed Riesch en de tiend van 
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2 Het goed Ten Bosch op Hoogland. De daar wonende fami-
lie Ricout van den Bosch stamde af van de Heren van Am-
stel, zoals ook het geval was met Arnoud zelf.   3 24-5-1340, 
S.W.A. Drossaers, Het Archief van den Nassauschen Domein-
raad, 2 delen, Den Haag 1948-1955, deel 2 (hierna AND II): 
Regest 136, inv.770.   4 14-1-1340: AND II: Reg. 132, inv. 1105.    

5 H.G. Hamaker: ‘De rekeningen der Grafelijkheid van Holland 
onder het Henegouwsche Huis’, deel I; Werken uitgegeven 
door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 
Nieuwe Reeks, No 21; 1875: pp. 270 en 272.   6 2-11 en 12-11-
1328, AND II: reg. 84, inv.773 en Archief Eemland, St-Pieters-
gasthuis: map 110.   
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Daatselaar wist te verkrijgen6. In 1334 voegde hij 
daaraan de twee hoeven van Wede op Hoogland 
toe7, waarbij hij als leenheer optrad, en in 1340 kwam 
er het bij Stoutenburg gelegen goed Middelaar bij8. 
Ook verkreeg hij van de hoflieden van de bisschop te 
Leusden de hoeve Wilsland9 en in 1339 kocht hij voor 
60 pond van zijn familie het goed Ten Bosch10. Dit 
ging ten koste van het bezit van het kapittel van Sint 
Pieter te Utrecht, maar nog kort voor zijn dood be-
vestigde bisschop Van Diest die verkoop11. Ook 
kreeg hij van het kapittel van Sint Joris te Amers-
foort de tienden van Duist en De Haar in leen12, het 
gebied waar zijn familie een deel van de grond bezat. 
Arnoud was in staat de gehele Stoutenburgse leen-
kamer na zijn ontslag bij zijn vermogen te voegen. 
Hij is dus aanmerkelijk rijker uit Eemland vertrokken 
dan hij er arriveerde.

Hij ging evenwel ook op pad om voor Willem III 
en diens opvolger Willem IV belangrijke activiteiten 
te ontwikkelen. Zo vond hij nieuwe leenmannen 
voor de graaf. Een van hen is Cosijn van Isselt13, die 
het ten zuiden van Soest gelegen gerecht Isselt aan 
de graaf opdroeg. Misschien speelde hij een rol bij 
het tot stand komen van de overeenkomst waarbij 
de graven van Holland en van Gelre in 1331 afspraken 
elkaar niet te hinderen bij mogelijke operaties in het 
Nedersticht door de eerste en in het Oversticht door 

de tweede. In 1325 had de pro-Hollandse Zweder van 
Abcoude – mede op suggestie van IJsselstein?- de 
gerechten van Soest en Hees evenals goederen aan 
de rechterkant van de Eem gekocht van Adam van 
Lochorst waarmee hij een strategisch gelegen ge-
bied beheerste. IJsselstein zorgde er wellicht voor 
dat Wouter van Lochorst direct na de toedeling in 
1339 van de gronden aan de westkant van de ree, de 
tienden daarover van de graaf in leen kreeg14. Dit 
leen grensde oostelijk aan het leen van de tiende dat 
Wouter van de Sint Paulusabdij hield. De belening 
door de graaf was ongetwijfeld voorgekookt om 
Lochorst te paaien. Ook de noordelijk van deze tien-
de gelegen tiend van Eemnes-buiten gaf de graaf in 
leen, dit keer was Gillys van Cattenbroec de begun-
stigde15. Zo was, met uitzondering van Amersfoort, 
een groot deel van Eemland in pro-Hollandse han-
den gekomen. 

De bisschop werd gedwongen een aantal pro-
Hollandse lieden, waaronder IJsselstein, in zijn raad 
te benoemen. Daarom had deze ook contact met de 
partijen in de stad Utrecht. Daar hoorden omstreeks 
1340 de aanvoerders toe van de Fresingen, de familie 
Gunter en de naar hen genoemde Gunterlingen. Zij 
werden overgehaald om buiten de stad gelegen be-
zittingen aan de graaf op te dragen om ze vervol-
gens van hem in leen terug te ontvangen16. Voor de 

  1 0

7 Het Utrechts Archief, Familiearchief Weede: nr. 5.   8 6-2-
1340, AND II: Reg. 134 en 135; inv.: 777.   9 J.W. Berkelbach van 
der Sprenkel: Regesten en Oorkonden betreffende de bis-
schoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340, Werken Histo-
risch Genootschap, 3de serie, no. 66, Utrecht 1937: nr. 1173.   10 
28-11-1339, Kap. St-Pieter, Ch. 643.   11 29-11-1339, AND II: Reg. 
132, inv. 776.   12 15-6-1340, AND II: Reg.: 137, inv. 898.   13 op 
donderdach voor Pinxter 1328. Algemeen Rijksarchief, Graven 

van Holland 317: fol. 6v.   14 F. van Mieris: Groot charterboek der 
graaven van Holland en Zeeland en heren van Friesland, 4 delen, 
Leiden 1753-1756, deel II: p. 617.   15 S. Muller Hzn: Het Oude 
Register van Graaf Florens, in: BMHG 22 (1901) pp. 90-357; 
p.138. Dit register bevat ook een aantal aantekeningen uit het 
begin van de 14e eeuw.   16 R.P. de Graaf: Oorlog om Holland 
1000-1375, Hilversum, 2004: p. 115.   
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graaf was dit een positieve ontwikkeling omdat zij 
hem daarmee als hun heer erkenden. Voor hun te-
genstanders stond dit gelijk met verraad en daarom 
werden in 1344 de Gunterlingen, waaronder Gijsbert 
Gunter zelf, uit het stadsbestuur verwijderd. 

Gunter had ook bezit in Eemnes. Dat blijkt uit 
een van de stukken die betrekking hebben op de 
toedeling van gronden in Oost-Holland door Willem 
IV in 1339. In het door Enklaar17 hierover gepubli-
ceerde stuk wordt eerst gesproken over de strook 
grond aan de westzijde van de ree. Vervolgens wordt 
gezegd dat ieder der geërfden het aan zijn land in 
Eemnes grenzende deel van deze strook van de graaf 
mag pachten ende Clays Nanninx soen salt hebben 
neffens den lande, dat sine was ende hi Ghysbrecht 
Gonter vercoft heft. Alle andere boeren kregen van 
de graaf grond toegewezen die lag in het verlengde 
van de grond die zij zelf al bezaten. Klaas kreeg ech-
ter grond in het verlengde van die van Gonter en hij 
had dus een afspraak gemaakt met Gonter toen hij 
hem die grond verkocht. Gijsbert Gonter is onge-
twijfeld dezelfde als de Gijsbert Gunter die in 1344 
uit Utrecht werd verbannen.

Wie was Klaas Nanningszn dat hij zo’n bijzon-
dere behandeling van de ambtenaren van de graaf 
kreeg? Het blijkt dat hij in1339 samen met Jacob 
Nanningszn werd vermeld als een der buren van 
Emenisse die tezamen met de schepenen van Eem-
nes verklaarden dat ze de grond in Oostholland van 
de graaf in pacht hadden gekregen18. Hun aparte 
vermelding in die overeenkomst maakt duidelijk dat 
zij in Eembrugge een bijzondere positie hadden. 

Het is waarschijnlijk dat IJsselstein de hand had 
in het tot elkaar brengen van Klaas Nanningszn en 
Gijsbert Gunter. Hij kende Klaas immers persoonlijk. 
Dit blijkt uit posten uit de jaren 1328-29 en 1331-32 in 
de rekeningen van IJsselstein als schout van Amers-
foort en Eemland. In de eerste rekening staat: item 

verleyste claes nanninx sone ende goeswin die wrede 
op min here tot gherits van der maet tamersfoerde, 
daer se jan die coninc ghemaent hadde: 9 pond 18 
pond.19. IJsselstein had beide lieden dus de kosten 
vergoed van hun reis naar Amersfoort, waar ze door 
enkele stadsbestuurders besteld waren. Twee jaar 
later staat in zijn rekening: it. claes nanninx zoene by 
mijns heren ghehete van utrecht: 5 pond20. In 1331 had 
IJsselstein Klaas dus naar de bisschop gebracht, on-
getwijfeld om te spreken over de wens van de Eem-
nessers om aan de westelijke kant van de ree te gaan 
wonen. Het is waarschijnlijk dat bij die gelegenheid 
de inhoud, niet de tekst, van de oorkonde tot stand 
kwam waarin burgemeester, schepenen en gemene 
raad van het land van eme op 29 augustus van dat 
jaar aan de bisschop beloofden voor diens dood niet 
aan de Hollandse kant van de ree te gaan wonen. 
Klaas heeft dus zeer waarschijnlijk met IJsselstein 
samengewerkt.

Zoals gezegd, in 1340 begonnen de Eemnessers 
met hun verhuizing naar de Hollandse kant van de 
ree. Daarmee leken het beleid van de graaf en de 
hulp daarbij van IJsselstein met succes te worden 
bekroond. 

IJsselstein veroordeeld 
Op 13 oktober 1343, dus twee jaar na IJsselsteins ver-
trek uit Eemland, werd te Hillegom door de Raad 
van graaf Willem IV oordeel geveld in de zaak tussen 
Arnoud van IJsselstein enerzijds en anderzijds Arm-
gaard, de weduwe van Jacob Nanningszn, haar kin-
deren en haar schoonzoon. Dat vonnis luidde:

wi jan here van egmond21, dirc van brederode, 
simon van teylinghe ende dirc van mattenesse, ridde-
ren, ende gher[rit] alewyns zone, gheset van onsen 
heren sgraven weghen van hollant te hilleghim, ma-
ken cond allen luden, want her aernd van yselsteyne, 
op diene zide, ende jacob nannings soens wyf ende 

jos g .m .  hilhor s t  1 1

17 D.Th. Enklaar: Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Stad 
en Lande van Gooiland, Oudvaderlandsche Rechtsbronnen, 
Derde reeks, Nr. 3, 1932: p. 15.   18 Ibidem, p. 12.   19 S. Muller 
Fzn: Registers en Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1325-
1336, Utrecht, 2 dln., Utrecht 1889, (hierna: Rek.), dl. I: p. 471.   
20 Muller Rek I: p. 490.   21 Jan van Egmond was getrouwd 
met Guyote, de erfdochter van Arnoud van IJsselstein, de 

zoon van Gijsbrecht van Amstel. Arnoud werd in 1344, na de 
dood van zijn vader, heer van IJsselstein. Na Arnouds dood 
in 1363 zou Van Egmond alle IJsselsteinse bezittingen erven. 
Jan veroordeelde dus zijn schoonvader (cf. H.M. Brokken, 
Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljouwse Twisten, Zut-
phen, 1982: pp. 544 en 572-3.   

Flehite 2015 Jaarboek binnenw79.indd   11 19-10-15   16:25



kinder, op dander zide, van sulken ghebreke als si  
onderlinghe hebben, ane ons ghebleven sijn, elke zide 
op ene pene van hondert pont holl[ands] tot ons  
heren sgraven behoef, onse zegghen te houden, wair 
of wi mit goeden voirsiene onse zegghen uten.

 in den eersten is onse zegghen, dat her aernd van 
yselsteyne gheven sal ermegairden, jacob nannings-
soens wedewe, een ende tseventich pond torn[oois] 
tot st pietersdaghe in den lenten naistcomende. 

voirt sel hi gheven jacob jacob nannigszoons 
zone, tot den termine vors. enen henxste der wairdich 
is twischen vier ende twintich pont tor[noois] ende 
twe pond groten, ten ware dat hem her airnoud beter 
gheven wilde.

vort sel her aernd voirs quite scelden ermegairt, 
jacob nannigssons wedewe, jacob nannigghe, pieter 
ende clayse, horen kinder, lambrecht salme, hoir 
dochter man, ender al hore kinder, van alre richte 
scout ende borchtochte, die si an heren aernds hand 
voirs gheloeft ende beset hadden mit borghen of mit 
enigherhande rekeninghe, die her aernd op him proe-
ven mochte of yemant van heren aernds weghen tote 
deze daghe toe, zonder enigherhande archeyt. 

vort is onse zegghen, dat her aernd voirscr. van 
deser tijt voirt hoir alre vriend voirscr. wesen sal, ten 
ware dat sijs namaels jeghens heren aernde verboirden. 

in orconde desen brieve bezeghelt mit onsen zeg-
helen. ghegheven tote hilleghim, des manendaghes na 
sinte victoersdach int jaer ons heren 1343.22 

De totale waarde van het door Arnoud te be-
talen bedrag beloopt 95 pond plus 2 groten, dat wil 
zeggen, nagenoeg 100 pond. Dit bedrag doet den-
ken aan het zoengeld voor de doodslag van een  
familielid van Armgaard, met name haar man, wiens 
weduwe ze wordt genoemd. Jacob stierf na oktober 
1339; hij werd immers in de stukken over de toede-
ling van grond in Oost-Holland nog genoemd.  
Jacobs dood wordt echter niet met zoveel woorden 

genoemd. Wel blijkt uit het vonnis dat IJsselstein na 
Jacobs dood diens nagelaten familie schuldbekente-
nissen (richte scout) had afgedwongen. Hij moest 
daarvan kwijting geven en de verklaringen terugge-
ven van de lieden die voor Armgaard borg hadden 
gestaan. Daarnaast moest hij voor alle in het vonnis 
genoemde lieden een vriend zijn, tenzij zij zelf die 
vriendschap verbeurden.

De woonplaats van Armgaard en haar zonen 
Jacob, Pieter en Klaas en van haar schoonzoon Lam-
bert Zalm wordt in dit vonnis niet genoemd, maar 
dat het bij hen gaat om familie van Klaas Nannings-
zn lijkt wel duidelijk. De overleden Jacob Nannings-
zn was ongetwijfeld een broer van de in het boven-
staande besproken Klaas. Armgaards zoon die ook 
Klaas heette, was een oomzegger van hem. Dat ze 
inwoners van Eme waren blijkt uit een stuk in het 
archief van IJsselstein dat dateert van 12 maart 1344, 
dat wil zeggen, vijf maanden na het zojuist vermelde 
vonnis. Daarin verklaren de schout en twee schepe-
nen van der eme (dat wil zeggen, Eembrugge) dat 
Armgaard, weduwe van Jacob Nanningszn, en haar 
schoonzoon Lambrecht Zalm23 heer Arnoud, heer 
van IJsselstein, de 71 pond hebben kwijtgescholden, 
die de grafelijke raad in Holland aan Armgaard had 
toegezegd, op voorwaarde, dat heer Arnoud dit be-
drag aan Johan, zoon van Peter Mouwerkijn en Klaas, 
zoon van Jacob Nanningszn betaalt24. 

Het is niet bekend of IJsselstein de 71 pond in-
derdaad aan Johan Peterszn en Klaas Jacobszn heeft 
betaald en ook niet of de andere punten uit de ver-
oordeling zijn uitgevoerd.

Wel is bekend dat in 1346 Klaas Nanningzn 9 dag-
maat in Eembrugge in leen hield van de graaf van 
Holland en het interessante is dat die grond werd 
bestempeld als afkomstig uit de Amstelse (dat wil 
zeggen, IJsselsteinse) goederen die bij het sluiten van 
het pachtcontract voor Gooiland door het stift te 

arnoud van ijssel s tein ,  schou t van amer sfoort en eeml and  1 2

22 Codex Diplomaticus Neerlandicus, Tweede Serie, Eerste 
Afd. Utrecht, Kemink en Zoon, 1852, p. 62-63.   23 Onder de 
ontvangen tijnsen van de grafelijkheid die door Floris van 
Boekhorst voor het jaar 1343-44 werden verantwoord vindt 
men: Item van der Goyerveen, dat sy nywer gebroken hebben, 
Meynse van Campen ende Lambrecht Salm 14 sc., H.G. Hama-
ker, a.w.: p. 311. Armgaards schoonzoon bezat dus land in 

Oostholland.   24 AND II: regest 171, inv. nr. 1106.   25 In het al 
aangehaalde werk S. Muller Hzn komt een aantal regesten 
van leenakten voor gerangschikt naar baljuwschap en jaar. 
Voor 1346 staat onder ‘Amstelland’: Item Clays Nanninx ix 
dachmaet lants of daeromtrent, gheleghen tot Eembrugghe, 
roerende vanden lande van Aemstel, tot allen recht etc. habet 
literam. (Muller Hzn: p. 252).   
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Elten aan de graaf waren toegedeeld25. Het is uit de 
aantekening niet duidelijk of Klaas dit leen in 1346 
voor de eerste keer ontving of dat hij er al eerder mee 
was beleend. Hoe dan ook, het is verleidelijk om aan 
te nemen dat het een leen was dat op suggestie van 
IJsselstein zou zijn verstrekt. Dit past immers in het 
in die jaren door Holland gevoerde beleid.

Wie was Armgaard?
Jacob en Pieter, de zonen van Jacob Nanningszn, 
worden in 1353 vermeld als zij tegenover een verte-
genwoordiger van de bisschop verklaren dat zij borg 
staan voor de uitlevering aan de bisschop van een 
Eemnesser26. Ook worden ze genoemd in de reke-
ningen van de bisschop voor de jaren 1377-78 en 
1378-79 en in enkele leenakten. Daaruit blijkt dat de 
twee broers toen van zeker belang waren in Eem-
brugge. Jacob Nanninx Jacobszn was in de jaren 1377-
79 zeer waarschijnlijk bewoner van het huis Ter Eem, 
want niet alleen had hij genoeg ruimte om twee 
paarden van de bisschop te stallen maar ook zat hij 
samen met anderen aan tafel bij de bisschop toen 
deze op bezoek was in het huis Ter Eem27. Ook  
leverde hij runderen voor diens tafel. De gebroeders 
hadden van de bisschop een deel in leen van het 
goed Voorbroek28 dat was gelegen in het toenmalige 
gerecht van Eembrugge. Jacob en zijn broer Pieter 
die later Peter Hoefliet werd genoemd, bezaten met 
een ander ook een deel van 11 dagmaat land in Eem-
brugge29. 

Gezien het bovenstaande mag worden aangeno-
men dat hun vader Jacob en hun oom Klaas in de 
jaren 1330 en 1340 een belangrijke plaats bekleedden 
in Eembrugge en Eemnes. Zou Jacob zich hebben 
verzet tegen de door Holland verplichte verhuizing 
naar Oost-Holland en had IJsselstein daarop deze 
notabele met grof geweld voor zijn buren ten voor-
beeld gesteld? Deze mogelijkheid wordt genoemd 

omdat de verhuizing van de andere grondbezitters 
aan de ree wel heel snel verliep. Dat is echter niet 
bekend. Ook is niet bekend wanneer IJsselsteins mis-
daad heeft plaats gevonden (was hij toen in functie of 
was het na 1341) en het blijft daarom gissen naar de 
reden van IJsselsteins optreden tegen Jacobs we-
duwe. 

Conclusie
IJsselstein heeft zich in de periode 1325-1341 gedragen 
zoals men van iemand van zijn stand kon verwachten. 
Hij verrijkte zich ten koste van derden, maar zorgde 
goed voor zijn familie op Hoogland. Hij speelde een 
belangrijke rol in het tot stand brengen van een al-
liantie tussen de Gunterlingen uit Utrecht en de no-
tabelen uit Eembrugge, waarmee een lokale politieke 
basis aan de expansiedrang van Holland werd gege-
ven.

Het is interessant dat IJsselstein na zijn veroorde-
ling zich een tiental jaren buiten de politiek met be-
trekking tot het Sticht hield. Wel kreeg hij van Wil-
lem V in 1354 weer het goed IJsselstein in leen. Voor-
dien, toen er nog door de bisschop om Eemnes werd 
gevochten, wilde de graaf wellicht aan de inwoners 
van Eemnes/Oost-Holland duidelijk maken dat hij ze 
tegen iedereen, ook IJsselstein, zou  
beschermen. Daarom liet hij zelfs zijn trouwe helper 
IJsselstein voor het gerecht brengen. Daar moest 
deze de vernedering ondergaan door zijn schoon-
zoon veroordeeld te worden.

Jacob Nanningszn en zijn broer Klaas waren  
notabelen van Eembrugge die hadden meegedaan bij 
de verdere ontginning in westelijke richting van Eem-
nes. Zij waren lokale grootgrondbezitters die een rol 
kregen in het Hollandse beleid om het gezag van de 
bisschop te ondermijnen. Klaas en Jacob Nannings-
zonen hebben in Eembrugge een leidende rol ge-
speeld, zonder daar een formele positie te bekleden. 

jos g .m .  hilhor s t  1 3

26 2 mei 1353: Gherrit Ghevensone, Claes Kolin, Peter Jacobs-
sone ende Claes Jacobssone verklaren … (Muller S.zn: Reges-
ten Arch. Bisschoppen van Utrecht, dl I: p. 149).   27 P.J. 
Vermeulen: Bisschoppelijke rekening van 1377-78, Codex 
Diplomaticus Neerlandicus, Werken Historisch Genootschap 
2e serie, 2e deel, 1e afd. , Utrecht 1853, p. 350.   28 A.J. Maris: 

Repertorium op de Stichtse leenprotocollen in het landsheer-
lijke tijdvak. I. De Nederstichtse leenacten (1394-1581): Den 
Haag 1956: nr. 38.   29 Muller, Rek. II: p. 701. Item Jacob Nen-
ninc ende Peter Hoefliet sijn broder houden 11 dachmaet lands, 
die met Borgart Modden onderdeeld liggen, gelegen inden 
kerspel van der Emerbruggen.   
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