
Verschijnt viermaal per jaar ISSN 0922-1247 

TIJDSCHRIFT 

HISTORISCHE KRING BREUKELEN 

ï 
%' 

Jaargang 6 
Nummer 1 
Maart 1991 



HISTORISCH KRING limJŒLM 
BESTUUR 
A.A. Manten, voorzitter 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen tel. 62253 
J.A. van den Berg, vice-voorzitter 

Schepersweg 58, 3621 JL Breukelen tel. 62747 
Mw. M.B. van Leeuwen - van Rossum du Chattel, secretaris 

Bisschopswater 5, 3621 WV Breukelen tel. 63740 
B. Barelds, penningmeester 

Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen tel. 61779 
H. van Walderveen, archivaris/bibliothecaris 

Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen tel. 62413 
J.G. Bok ma, lid 

Vrijheidslaan 26, 3621 HH Breukelen tel. 61830 
Mw. K. Nijmeijer - Kok, lid 

Stationsweg 49, 3621 LK Breukelen tel. 62280 
H. Polderman, lid 

Stinzenlaan-Ncord 108, 3621 RK Breukelen tel. 61716 
G. Versloot, lid 

Portengen 97, 3628 ED Kockengen tel. 03464-1293 

REDACTIE 
Mw. H.A. Manten - Werker 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen tel. 62253 

DOELSTELLING 
De Historische Kring Breukelen houdt zich bezig met de geschiedenis van 
Breukelen en de omgeving van Breukelen, alsmede met die aspecten van 
de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis die van belang zijn 
voor een goed begrip van de geschiedenis van de gemeente Breukelen. 

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE 
Gewone leden (inclusief tijdschrift) f 30,00/jaar 
Verdere leden uit zelfde huishouden (zonder tijdschrift) f 15,00/jaar 
Eerdere afleveringen van dit tijdschrift zijn aan nieuwe 
leden nog (beperkt) leverbaar voor f 10,00/nummer of f 30,00/jaargang 

BETALINGEN 
De lidmaatschapsbijdrage dient te worden voldaan na ontvangst van de 
acceptgirokaart. 
Bankrekeningnummer: 3106.48.521 (t. n. v. penningmeester Historische 
Kring Breukelen). Gironummer van de (Rabo)bank: 42595. 

KRINGAVOND 
Iedere dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur, in het souterrain van "Boom 
en Bosch" (gemeentehuis), Markt 13, Breukelen (ingang zuidzijde). 



Tijdschrift 

Historische Kring 

Breukelen 

Jaargang 6 

1991 



ISSN 0922-1247 

©1991 Historische Kring Breukelen. 

Auteursrecht voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overneming of repro-
duktie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is 
verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. 



Redactioneel 

Bij gelegenheid van het eerste lustrum van de Historische Kring 
Breukelen is het wellicht aardig even stil te staan bij de vijf achter ons 
liggende jaren. Het eind vorig jaar gepubliceerde register heeft al duidelijk 
gemaakt dat we zo langzamerhand een grote verscheidenheid aan artikelen 
over de Breukelse historie het licht hebben doen zien. Maar ik was toch ook 
benieuwd of er tendensen te bespeuren vallen in de loop van de jaren. 
Daartoe heb ik een overzicht gemaakt van de aantallen pagina's, artikelen, 
en schrijvers, alles per jaargang. 

Pagina's Artikelen Schrijvers 

Jaargang J 112 15 12 
Jaargang 2 120 IS 12 
Jaargang 3 120 19 12 
Jaargang 4 216 30 17 
Jaargang 5 168 19 12 

Totaal 736 101 39 

Uit deze cijfers valt te zien dat er een opmerkelijk regelmatig patroon 
bestaat. Ook hoeven we ons voorlopig nog geen zorgen te maken dat de 
stroom kopij opdroogt. We hebben een vaste kern van auteurs die zeer 
geregeld bijdragen inleveren, en elk jaar een aantal mensen die voor het 
eerst de pen ter hand nemen en daarmee openvallende plaatsen meteen 
weer invullen. 

Voor de jaargang die met dit nummer begint, hebben we een serie arti
kelen over het vroegere kasteel Ruwiel en zijn bewoners in petto. De prent 
op de voorkant van het tijdschrift houdt daar uiteraard ook verband mee. 
Van nabij heb ik het ontslaan van deze reeks gevolgd: het ontsluiten van 
vele obscure documenten, het in elkaar passen van de losse gegevens, het 
leggen van nog niet eerder geziene verbanden, het weer schrappen in de 
overmaat van feitjes om toch een leesbaar en boeiend verhaal te krijgen -
zo af en toe leek het of er een detective aan het werk was. 

Ook voor 1992 hebben we al een thema vastliggen: dan zal het 100 jaar 
geleden zijn dat het Merwedekanaal (thans Amsterdam-Rijnkanaal) ge
opend werd. Rijkswaterstaat heeft de gemeente Breukelen verzocht een 
eigen bijdrage te leveren aan het eeuwfeest, en de gemeente heeft deze 
vraag naar de Historische Kring doorgespeeld. Op dit moment is al een 
behoorlijke hoeveelheid materiaal rond het ontstaan van dit kanaal ver
zameld, en staan een aantal schrijvers in de startblokken. We zoeken nog 
naar gegevens over een aantal andere facetten, zoals de geschiedenis van 
het pontje bij Nieuwer Ter Aa. Relevant illustratiemateriaal is eveneens 
zeer welkom! 

Huub Manten-Werker 
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Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel 
1. 1319- 1352 

Ane A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Aanvankelijk ging in onze streken het verkeer en vervoer hoofdzakelijk 
over water. De vaarroute over de rivier de Aa was tot ver in de Middel
eeuwen belangrijker dan die over het gedeelte van de Vecht tussen 
Breukelen en (het latere) Nieuwersluis.' 

Nabij die rivier de Aa, ten oosten van Oud Aa, stond in de late Middel
eeuwen het kasteel Ruwiel <zie Afbeelding 1), tussen een pad dat direct 
langs de rivier liep en de dijk van het ingepolderde gebied van de Breuke-
lerwaard.2 

Volgens sommige auteurs zou dit slot in 1226 door Gijsbert (of Gijs-
brecht) van Ruwiel (of Ruele) gesticht zijn.3 Anderen noemen 1265 als het 
bouwjaar,1 maar dat kan niet juist zijn.-15 Dat het kasteel in 1226 werd 
gesticht is al evenzeer aanvechtbaar. Vermoedelijk gebeurde dat eerder.6 

In het beruchte Rampjaar 1672 - 1673 werd kasteel Ruwiel door het 
Franse leger verwoest. Daarna is het niet weer opgebouwd. In het land
schap van nu geeft alleen een slotgracht nog aan waar ooit in het verre 
verleden dat toch wel mysterieuze huis verrees.2 

Het kasteel lag in het Bisdom Utrecht. Maar in de 14de eeuw kwam het 
in handen van het geslacht Van Mijnden, dat te maken had met zowel de 
bisschop van Utrecht als de graaf van Holland. Die twee hoge heren stonden 
lang niet altijd op goede voet met elkaar. Dat maakte het bestaan van deze 
kasteelheren meestal niet eenvoudig, maar bracht hun soms ook voordeel. 

Mijn speurtocht naar deze slotvoogden van Ruwiel leverde stof op voor 
een reeks van vier artikelen. 

Geertruid van Ruwiel trouwde met Wouter van Mijnden 

De opvolging van het geslacht Van Ruwiel door het geslacht Van Mijnden 
had een lange voorgeschiedenis. 

Rond 1300 zat er opnieuw een Gijsbert (of Gijsbrecht) van Ruwiel op het 
gelijknamige kasteel7 In die tijd was de positie van het slot reeds minder 
strategisch dan ten tijde van de Gijsbert van 1226. Steeds vaker begon het 
voor te komen dat schepen op de Vecht de kortste route namen in plaats 
van over de "oude Aase omweg te varen. 

Gijsbert II had een dochter, Geertruit of Geertys van Ruwiel, die haar 
vader reeds op jeugdige leeftijd verloren lijkt te hebben. Zij trouwde met 
Wouter van Mijnden, zoon van A melis I van Aemstel van Mijnden. Wan
neer dat gebeurde is niet met zekerheid bekend. Misschien was het in 
1317, toen de vermoedelijk nog vrij jonge Wouter voor het eerst als ridder 
werd aangeduid. Met meer zekerheid weten we dat de twee in 1319 een 
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Afb, 1. Gedeelte van de "Nieuwe Kaart van Mynen en de 2 Loosdrechten, midtsgaders 
van s' Gravenland, nevens het gerecht van Breukelen, en Loenderslootetc van Nico-
laas Visscher, ca. 1577, met daarop aangegeven het kasteel Ruwiel, toen inmiddels al 
een ruïne 

echtpaar vormden.8 Geertruid overleed spoedig daarna, mogelijk in het 
kraambed. 

Al in 1321 hertrouwde Wouter van Mijnden met een Jonk vrouwe van 
Wulven van der Horst.9 

Wouter had twee zonen, Amelis en Gijsbert (Gijsbrecht).10 

Mijnden lag oostelijk van de Vecht en ten noorden van het Breukeien-Proosdij-
gerecht. Rond 1200 vestigde zich er een Van Aemstel, wat leidde tot het geslacht Van 
Aemstei van Mijnden. Van het oeverwalgebied van Mijnden uit werd de veenontgin-
ning van het Mijndenveld (Muyeveld) tot stand gebracht Bovendien kwamen 
(Oud-)Loosdrecht en Ter Sype (Nieuw-Loosdrecht) onder de Heren van Aemstel van 
Mijnden. Zij woonden op het kasteel Mijnden. 

Aanvankelijk maakte ook het gebied van de Heren van Aemstel van Mijnden deel 
uit van het Sticht Utrecht. Een in politiek opzicht belangrijke gebeurtenis aan het 
eind van de 13de eeuw bracht daar echter verandering in: de moord op de Hollandse 
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graaf Floris V in 1296 De direkt daarbij betrokkenen werden er door de opvolger van 
Floris V, Jan I, voor gestraft. Daarbij verden ook de bezittingen van Gijsbrecht van 
Aemstel aan het Hollandse huis getrokken. Zijn verre familielid Heer Amelis I van 
Aemstel van Mijnden, die van 1285 tot 1317 Mijnden, met Loosdrecht en Ter Sype, 
bestuurde, ondervond daarvan eveneens de gevolgen. Hij was een van de dertig 
borgen die Gijsbrecht eerder op eis van Floris V had moeten opgeven, als garantie van 
een door Gijsbrecht opgelopen oorlogsschuld. Evenals dat voor de andere borgen gold, 
had Amelis I daar al zijn goederen aan verbonden.' ' Ook die werden nu door Holland 
ingelijfd. Bisschop Willem van Mechelen, in 1296 net tot bisschop van Utrecht geko
zen, probeerde dat nog wei te verhinderen door onverwacht de verbeurd verklaarde 
gebieden binnen te vallen, maar zonder blijvend succes.12 Zo kwam de nieuwe grens 
tussen het Sticht Utrechten Holland te liggen tussen de gerechten Breukelen-Proosdij 
en Breukeleveen aan de ene kant en Mijnden en Ter Sype aan de andere kant. 
Eeuwenlang zou dat de gewestgrens blijven. Pas in 1819 kwam Loosdrecht weer terug 
van de provincie Holland naar de provincie Utrecht. 

Gedurende geruime tijd na 1296 lieten de Heren van Amstel van Mijnden het eerste 
deel van hun naam weg en noemden zij zich kortweg Van Mijnden. Het kasteel Mijn
den werd voortaan door de graaf van Holland als leengoed aan de Heer van Mijnden 
uitgegeven. 

In 1317 was Wouter zijn vader Amelis I opgevolgd als Heer van 
Mijnden. Dat ging niet zomaar. De graaf van Holland wenste er van het 
begin af aan zeker van te zijn dat hem van de zijde van Wouter en van het 
kasteel Mijnden geen kwaad te duchten viel. Daartoe moest hij op 17 
oktober 1317 een gezegelde oorkonde aan de graaf afgeven13 en elf borgen 
stellen, die voor hem instonden en als bewijs daarvan ook hun zegel aan de 
oorkonde hechtten. Slechts enkele van die borgen kwamen uit het gewest 
Holland. De meesten waren Stichtse edelen. Dat duidt er op dat ook na 1296 
veel banden tussen de familie Van Mijnden en het Sticht behouden waren 
gebleven. Onder die borgen bevonden zich Gijsbrecht (Gijsbert) van Ruwiel, 
de toenmalige heer van het slot Ruwiel, en Gijsbrecht van de Poel, de 
villicusH van het Ronde Dorp van Breukelen. 

Toen Geertruid van Ruwiel met Wouter van Mijnden trouwde kreeg ze, 
naar de gewoonte van die tijd, een bruidschat mee. Voor adellijke vrouwen 
bestond die vaak vooral uit roerende goederen of geld, opdat het essentiële 
familiebezit niet zou worden aangetast. En als de medegave wei onroerend 
goed omvatte, dan betrof het meestal landbezit op enige afstand van het 
stamslot. Tegen die achtergrond gezien was de bruidschat van Geertruid 
van Ruwiel nogal opmerkelijk, want niet alleen kreeg ze onroerende goede
ren mee ten huwelijk, maar voor een deel lagen ze ook nog vlak bij het 
kasteel. 

Dat laatste blijkt uit het feit dat in 1325 haar weduwnaar, Wouter van Mijnden, werd 
genoemd als de bezitter van land dat eerder aan Gijsbert van Ruwiel had toebehoord.15 
Vrouwe Hadewych Uyten Enghe was toen pachtster van de tienden (een belasting
heffing) over 20 morgen16 land in het bezit van Wouter van Mijnden bij Ruwiel. Op 
een andere plaats werd gesproken van 7 morgen land van Gerrit van der Aa, dat aan 
de ene kant werd begrensd door land van Gijsbert (Gijsbrecht) van Nijenrode en aan 
de andere kant door land van Wouter van Mijnden. 

Geertruid had deze bezittingen vermoedelijk bij haar huwelijk meege
kregen om haar bij het oude familiebezit betrokken te houden en na haar 
overlijden werden ze door Wouter ten behoeve van hun zoon Amelis 
beheerd.16 Werd Geertruid al in 1319 als een vermoedelijke erfgename van 
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het kasteel Ruwiel gezien? Wat haarzelf betreft is door haar vroege dood 
die erfenis nooit gekomen en ook Wouter heeft het kasteel nooit zelf in 
handen gekregen. Pas van hun zoon Ameiis weten we zeker dat hij het slot 
Ruwiel in bezit had. 

Wouter van Mijnden overleefde Geertruid van Ruwiel, zijn eerste vrouw, 
slechts ruim vijf jaar. Op 13 maart 1326 werd gemeld dat hij inmiddels was 
overleden.18 Graaf Willem van Henegouwen en Holland benoemde daarop 
Dirk van der Does als voogd over de nog zeer jonge kinderen van Wouter. 
Deze Dirk van der Does was de oudste zoon van Maurijn van der Does en 
een zuster van Wouter van Mijnden.19 Hij verplichtte zich de kinderen be
hoorlijk te zullen opvoeden en kreeg voor het uitoefenen van die voogdij 
tot aan hun meerderjarigheid een vergoeding van 130 ponden per jaar toe
gekend. (Een pond was 240 penningen, oorspronkelijk het aantal munten 
dat uit één gewichtspond zilver geslagen werd.) Het grootbrengen van de 
kinderen Van Mijnden mocht de graaf echter verder niets kosten. Verder 
bepaalde de graaf van Holland dat de kinderen van Wouter van Mijnden 
zonder de toestemming van de graaf niet mochten trouwen.20 Het was hem 
duidelijk niet onverschillig met wie de in een uiterste uithoek van zijn 
gebied wonende familie Van Mijnden, die bovendien tot 1296 tot de Stichts 
Utrechtse adel had behoord, nauwe betrekkingen aanknoopte. Dirk van der 
Does werd ook belast met het beheer van de Hollandse goederen van de 
Van Mijndens (kasteel Mijnden, ambachtsheerlijkheid Mijnden en de beide 
Loosdrechten, landbezit). Uit de gerechtsinkomsten mocht hij de lage 
boeten behouden, terwijl de hoge boeten gedurende die periode aan de 
graal' moesten toevallen.20 

Gijsbert van Ruwiel en de jonge Âmelis II van Mijnden 

Dat Dirk van der Does ook de aan Ameiis van Mijnden toegevallen 
goederen bij Ruwiel onder beheer heeft gehad is onwaarschijnlijk. Daarover 
had de graaf van Holland niets te zeggen. Bovendien zat op kasteel Ruwiel 
in die tijd nog een Gijsbert van Ruwiel. 

Officieel was in de jaren 1340 (maar vóór 1348) vastgelegd dat zijn oom 
Hendrik Rover van Ruwiel en, na hem, Ameiis van Mijnden deze Gijsbert 
van Ruwiel zouden opvolgen indien laatstgenoemde zonder nakomeling
schap ( 'descendenten') zou komen te sterven.21 

Wie was deze Gijsbert van Ruwiel? 
Uit het feit dat Ameiis van Mijnden als kandidaat-opvolger werd genoemd valt af te 

leiden dat hij een betrekkelijk nauwe binding had aan deze Ameiis, zoon van 
Geertruid van Ruwiel. Dat beperkt de kring waarbinnen we moeten zoeken. 

Gijsbert kan niet de vader van Geertruid zijn geweest. Die overleed vrijwel zeker al 
toen Geertruid nog erg jong was.^ Bovendien noemde Gijsbert in de jaren 1340 Hen
drik Rover van Ruwiel zijn oom. Deze Hendrik was een broer van Geertruid van 
Ruwiel. We moeten dus in de generatie na die van Geertruid zoeken, in plaats van de 
generatie vóór haar 

De eerstvolgende mogelijkheid die zich aandient is dat de Gijsbert van Ruwiel uit de 
jaren 1340 een zoon was van een broer van Geertruid. Dat zij een broer had is zeker, 
want in 1290 werd een knape Gijsbert van Ruwiel tot ridder geslagen^ en in 1317 was 
een Gijsbrecht (= Gijsbert) van Ruwiel - zoals we hiervoor reeds opmerkten - een van 
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de borgen voor Amelis en Wouter van Mijnden. Hij is eerder dan Geertruid over
leden, want anders zou hij als oom van haar kinderen meer in aanmerking zijn geko
men voor de voogdij dan neef Dirk van der Does. Neef Gijsbert Gijsbertsz van Ruwiel 
was vermoedelijk nog niet volwassen toen Geertruid stierf. 

Of was deze Gijsbert van Ruwiel dezelfde als de eerder genoemde Gijsbert, de broer 
van Amelis en had men zo - omdat het dienen van twee heren, de graaf van Holland 
en de bisschop van Utrecht, niet zo eenvoudig was - goederen die de familie Van 
Mijnden via Geertruid van Ruwiel in het bisdom Utrecht had geërfd zo snel mogelijk 
weer gescheiden van hun goederen in Holland? Deze mogelijkheid acht ik niet zo 
waarschijnlijk. Gijsbert van Mijnden was een jongere broer van Amelis. Het huwelijk 
tussen Wouter van Mijnden en Geertruid van Ruwiel duurde maar zeer kort. Het is dus 
twijfelachtig of de tweede zoon van Wouter wel uit zijn eerste huwelijk stamde. Als 
Geertruid van Ruwiel echter niet zijn moeder was kwam Gijsbert van Mijnden ook niet 
als Heer van Ruwiel in aanmerking. Bovendien zou hij dan al op zeer jonge leeftijd 
zijn naam Van Mijnden in Van Ruwiel veranderd moeten hebben." 

Er is bovendien een aanwijzing dat de Gijsbert die in het tweede kwart van de 14de 
eeuw op slot Ruwiel woonde nog een echte Van Ruwiel was. Toen in 1351 Gijsbrecht II 
van Nijenrode aantrad als Heer van Nijenrode wijzigde hij zijn familiewapen. Gerard 
Splinter van Ruwiel, de stichter van Nijenrode, voerde het wapen van Ruwiel, te 
weten een balk van keel (rood) op een veld van goud, maar met daaraan toegevoegd 
een barensteel van azuur (blauw) om aan te geven dat hij een jongere zoon van de 
Heer van Ruwiel was. Zijn opvolgers als Heer van Nijenrode namen het wapen van de 
stichter over. Gijsbrecht II van Nijenrode liet pas vanaf 1351 de barensteel van de 
jongere tak uit zijn wapen weg.2^ Indien de mannelijke lijn in de hoofdtak van de 
Van Ruweels al ergens tussen 1320 en 1325 uitgestorven was geraakt, zouden de Van 
Nijenrodes hun familiewapen hoogstwaarschijnlijk al wel eerder aan de nieuwe 
situatie hebben aangepast. 

Ik houd het er op dat de begin- 14de-eeuwse Gijsbert van Ruwiel een 
neef was van de jonge A melis van Mijnden. In zon situatie was hij de 
natuurlijke Stichtse voogd over zijn bloedverwant en diens in het bisdom 
Utrecht gelegen bezittingen. 

Slot Ruwiel behoorde ten tijde van deze Gijsbert van Ruwiel nog steeds tot de 
kleinere kastelen, zowel wat betreft zijn omvang als zijn uitstraling. Riddertoernooien 
zullen er niet georganiseerd zijn, jachtpartijen wei. Het bestond toen vermoedelijk uit 
de versterkte toren met enkele bijgebouwen, een slotplein en de verdedigingsmuur 
aan de binnenzijde van de slotgracht. Zo volgebouwd ais in latere jaren zal het kas
teelterrein in Gijsbrechts tijd nog niet zijn geweest. De toren zal hebben bestaan uit 
een gewelf, een beneden-etage, een verdieping en een zolder met puntdak. Gebruike
lijk was dat in zon kasteel het gewelf bereikbaar was via een ingebouwde stenen trap, 
maar dat de weg naar boven alleen kon worden afgelegd via losse trappen en een 
vloer- respectievelijk zolderluik. Daardoor kon de verdieping bij een aanval op het 
kasteel als een laatste schuilplaats dienen. Dan kon de ladder worden opgetrokken, 
waardoor de vijand er minder makkelijk door kon dringen en tijd voor laatste onder
handelingen werd gewonnen. 

De vloeren van gewelf en beneden-etage zullen - als in de meeste andere versterk
te huizen van die tijd - van eenvoudige rode of bruine plavuizen zijn geweest. De 
muren waren dik, de vensters slechts smalle openingen. Als men op een mooie dag op 
de verdieping voor een venster zat kon men genieten van een prachtig landschap, 
maar de breedte van het uitzicht was gering. In de winter gingen er luiken voor de 
vensters om de kou te helpen weren. 

Binnen zal het somber, kil en vochtig zijn geweest. De grote stookplaats was geen 
overdaad. Het open vuur werd vooral gestookt met takkenbossen en turf. Dat gaf 
warmte en licht maar ook veel walm en roet. Maaltijden werden bereid in een pot die 
boven het vuur hing (zie Afbeelding 2). Dat beperkte de culinaire mogelijkheden. 

Voor de open haard stond altijd een bank. De tafel stond op schragen en was ver
plaatsbaar. Verder was in een toenmalig kasteelinterieur altijd wel een hoeveelheid 
krukjes, bergkisten, kandelaars en tinnen en stenen vazen aanwezig. 

Het wooncomfort was dus niet groot en voor de bewoners was er weinig privacy. De 
vrouwen ondervonden dat het meest, omdat zij meer uren binnen de slotgracht door
brachten dan de mannen. Het leven in zon kasteel was veeleer hard dan romantisch. 
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Afb. 2 (links). Een dienstmaagd bereidt het eten in een ketel boven een open vuur. 

Afb. 3 (rechts). Het nuttigen van een maaltijd. Het meeste voedsel werd met de handen 
gegeten. Een mes diende vooral om een portie vlees af te snijden. 

Ongeveer 12 jaar lang zullen de in Holland gelegen bezittingen van de 
Heer van Mijnden door de voogd Dirk van der Does zijn beheerd.24 En zijn 
goederen in het Sticht Utrecht dus vermoedelijk door zijn neef Gijsbert van 
Ruwiel. 

Maar in 1338 werd Amelis (of Melis) van Mijnden volwassen genoemd. 
In dat jaar, hij zal toen mogelijk 18 jaar oud zijn geweest,25 trouwde hij 
ook, en wel met jonkvrouwe Beatrix, waarvan de achternaam en verdere 
familiebetrekkingen niet bekend zijn.26 Amelis kende haar het recht toe op 
een uitkering van 70 ponden per jaar uit de belastingopbrengsten (de 
tienden) van Loosdrecht. Zij heeft na haar huwelijksdag niet erg lang meer 
geleefd.26 

Vermoedelijk stierf ook zij in het kraambed, in die tijd de belangrijkste doods
oorzaak onder vrouwen in de vruchtbare leeftijd. "Tijdens de bevalling lig je met één 
been in het graf" zegt een eeuwenoude uitdrukking. De medische kennis was nog niet 
zo groot en bovendien werden geboorten in de Middeleeuwen met veel geheimzinnig
heid omgeven. Alleen vrouwen mochten een kraamvrouw bij de bevalling terzijde 
staan, en die werkten buiten de zich ontwikkelende medische wetenschap. Pas als 
alles achter de rug en opgeruimd was mocht een man het bed van een kraamvrouw 
naderen, ook als het een geneesheer betrof. 

In 1341 huwde Amelis van Mijnden, Heer van Mijnden, Loosdrecht ende 
Ruwiel voor de tweede maal, deze keer met Lutgarde van der Merwede, 
dochter van ridder Daniël van der Merwede en Moerkercke.26 Zij kwam uit 
een belangrijk Hollands geslacht, dat een kasteel en heerlijkheid had nabij 
Dordrecht. De graaf van Holland kon gerust zijn; de Heer van Mijnden 
richtte zijn blik Holland in en niet naar het Sticht. 

Blijkbaar had Amelis een krijgshaftige aard, want kort daarop, in 1341, 
ontving hij, nog pas omstreeks 21 jaar oud, de ridderslag.27 Het was een 
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belangrijk jaar voor Amelis, want in 1341 maakte de graaf van Holland 
bovendien de belening met het huis Mijnden, dat Amelis van hem had, 
erfelijk.27 Opmerkelijk is dat van Amelis en zijn zoon Wouter op 16 oktober 
1347 werd verlangd opnieuw te erkennen dat zij hun Mijndense goederen 
in leen bezaten van de graaf van Holland.28 

Àmelis II van Mijnden, Heer van Mijnden, Loosdrecht en Ruwiel 

De laatste Gijsbert van Ruwiel overleed inderdaad na zijn oom Hendrik 
van Ruwiel en zonder zelf een zoon of dochter na te laten die hem kon 
opvolgen. Bisschop Jan van Arkel, in 1341 tot bisschop gewijd, beleende 
vervolgens Amelis met Ruwiel. In de literatuur wordt daarbij wel het jaar 
1348 genoemd,21 maar misschien gebeurde het al wat eerder. 

Bisschop Jan van Arkel was een sterke persoonlijkheid die radicale beslissingen 
niet schuwde. Toch gaf hij gehoor aan de wens van Gijsbert van Ruwiel dat diens kas
teel aan Amelis van Mijnden werd beleend. Ik vraag mij af of hij er ook mee inge
stemd zou hebben dat kasteel Ruwiel een dependance werd van een Hollands edelman 
als toentertijd Ruwiel nog echt een belangrijke positie in het Sticht had ingenomen. 

Door de belening met Ruwiel had Amelis van Mijnden voortaan in 
principe zowel de graaf van Holland als de Utrechtse bisschop te vriend te 
houden. Maar voor dat laatste deed hij niet al te veel moeite. Het lijkt of hij 
de kracht van Jan van Arkel heeft onderschat. Onder de voorgangers van 
Jan, als bisschoppen van Utrecht, was het bisdom in verval geraakt en sterk 
onder Hollandse invloed. Jan van Arkel was echter speciaal naar voren 
geschoven om aan die situatie een eind te maken. 

De graaf van Holland zag dat met lede ogen gebeuren en belegerde in 
1345 de stad Utrecht, bij welke gelegenheid diverse Stichtse edelen zich bij 
de Hollanders aansloten. Niettemin was deze belegering onbeslist geëindigd 
met een bestand. Jan van Arkel meende dat dit bestand voor drie jaar gold 
en vreesde in 1348 opnieuw een confrontatie met de Hollanders. Om op 
alles voorbereid te zijn trok hij met het grootste deel van de weerbare 
burgers uit de stad Utrecht met vliegende vaandels op naar het noorden, 
waar nog met enige afvallige Stichtsen af te rekenen viel. Door krachtig op 
te treden hoopte de bisschop een afschrikwekkend voorbeeld te kunnen 
stellen, dat herhaling van collaboratie met de vijand en afvalligheid zou 
voorkomen.29 

Allereerst pakte hij Eemnes aan, dat zich aan het gezag van het bisdom 
had onttrokken. Op een open veld ten zuiden van het dorp Eemnes, 
Lapers" geheten,30 stuitte het leger van de bisschop op Hollanders, die 

uitgerukt waren om Eemnes te helpen.29 Amelis van Mijnden was zo stout
moedig geweest mee op te trekken en nog wel als "Capiteyn van de Hollan
ders ". Het kwam tot een gewapend treffen, waarin de Hollanders de neder
laag leden. Amelis van Mijnden raakte gewond. Hij werd, te zamen met vele 
anderen, door de Utrechters gevangen genomen. Er moest flink wat losgeld 
worden betaald voordat ze door bisschop Jan van Arkel weer op vrije 
voeten werden gesteld.31 
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Afb. 4. Het gebruik van een stormram en een "kaf bij een aanval op de muur van een 
belegerd kasteel (reconstructie door E. Vioilet-le-Duc). 

Graaf Willem van Beieren toonde zich zeer ingenomen met de diensten 
die A melis van Mijnden hem en Holland bewezen had. Behalve het kasteel 
Mijnden met bijbehoren, dat al in 1341 tot een erfleen was verheven, 
maakte hij nu ook alle andere Hollandse leengoederen van Amelis, waar
onder de ambachtsheerlijkheid van Mijnden en de beide Loosdrechten, tot 
erflenen "overmits dat hi ghevanghen was in onsen dienst in den orloghe 
tusschen den biscop ende den stat van Utrecht, omme bescattinghe, cost 
ende scade, die hi daer om onsen wille gheleden heeft ende om menighe 
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trouwen dienst, die hi ons ghedaen heeft ende noch doen mach".32 

Heel anders was de nasleep aan de Stichts Utrechtse zijde. Het bleef daar 
niet bij het al geïncasseerde losgeld. De bisschop had zeer weinig op met 
leenmannen die hun trouw aan hem niet gestand deden. Ook het kasteel 
Ruwiel ondervond de strafoefeningen van Jan van Arkel. Utrechtsen, onder 
bevel van de maarschalk van de bisschop, rukten op naar Ruwiel en 
sloegen het beleg voor dit waterslot. 

In deze periode maakte het voeren van een oorlog, en de rol van kastelen daarin, 
belangrijke ontwikkelingen door. 

(1) Er waren zwaardere katapulten en andere werp- en slingermachines ontwik
keld. Verder lieten de aanvallers, die een dam in een slotgracht probeerden te leggen 
of met behulp van een (van een ijzeren kop voorziene) stormram bezig waren een 
kasteelmuur te ontwrichten, zich tegen beschieting en bekogeling van bovenaf be
schermen door een overdekte'werkplaats, de "kaf (zie Afbeelding 4). 

(2) Het buskruit was uitgevonden. Ofschoon kanonnen al vrij snel zeer veel 
functies gingen vervullen, werden ze vooral bij belegeringen ingezet, zij het 
geruime tijd nog niet erg effectief.33 Door onbedoelde ontploffingen waren ze haast 
even gevaarlijk voor de gebruikers als voor de beoogde slachtoffers.3"» 

(3) Een vorst die een oorlog te voeren had was niet langer alleen afhankelijk van 
een feodaal leger, waarbij leenmannen met hun horigen werden opgeroepen. Hij kon 
nu ook strijdkrachten recruteren uit de stadsbevolking.33 Tevens boden zich ook 
huurtroepen aan, vaak met ervaring in het krijgsbedrijf en specialist in bepaalde 
onderdelen daarvan. Ze waren beschikbaar zolang er geld was om hun soldij te 
betalen zulks in tegenstelling tot feodale krijgers die slechts tot 40 dagen, hooguit 3 
maanden dienstplicht per jaar konden worden verplicht.33 

Na langdurige belegering werd kasteel Ruwiel in 1352 ingenomen en 
vernield,31 hoewel inmiddels Amelis II, in 1351, overleden was.35 Een 
aantal jaren later verkocht de bisschop dat wat er nog van het slot over 
was aan de zoon van Amelis II van Mijnden.36 

Noten 

1 AA Man ten, 1989. De Middeleeuwse scheepvaartroute via de Aa. Tijdschrift Histori
sche Kring Breukeien jaargang 4, nr. 3, biz. 137 - 148. 

2 Proefonderzoek bij het voormalige kasteel Ruwiel. Tijdschrift Historische Kring 
Breukeien, jaargang 5, nr. 2, biz. 79 - 80. 

3 Zie, bij voorbeeld: J.R Clifford Kocq van Breugel, Kastelenboek Provincie Utrecht, 
4de druk, biz. 230. Tevens: E.B.J Postma, 1983. Nijenrode in Prent. Nijenrode/Breu-
kelen en Repro-Holland/Alphen aan den Rijn, biz. 5. 

4 Zo schreef de burgemeester van de gemeente Ruwiel op 23 juni 1838 aan het 
provinciebestuur van Utrecht dat de naam van zijn gemeente was ontleend aan de 
in 1265 door Gijsbrecht van Ruöel gestichte riddermatige hofstad. Zie: J.C Wisse, 
1987. Een dode vrouw in een Ruwielse hooiberg in het jaar 1857. Tijdschrift 
Historische Kring Breukeien, jaargang 2, nr. 2, biz 66 - 67. 

5 Omstreeks 1270 (of wat eerder) stichtte de derde zoon van Gijsbert van Ruwiel het 
kasteel Nijenrode. Deze zoon had toen dus ten minste een jongvolwassen leeftijd. 
Naar de gewoonte van die tijd zal Gijsbert van Ruwiel er voor gezorgd hebben dat 
hij over een bij zijn stand passend onderkomen beschikte voordat hij een gezin 
stichtte. In ieder geval is het onaannemelijk dat vader en zoon in bijna dezelfde tijd 
bezig waren een kasteel te bouwen. 

6 AA Manten, in voorbereiding. Kasteel Ruwiel en het geslacht Van Ruele. Tijd
schrift Historische Kring Breukeien. 

7 H Brunekreef, 1985b. Heren van Amstel van Mijnden (I). Historische Kring Loos-
drecht jaargang 12, nr. 55, biz. 116 - 128. Brunekreef duidde deze Gijsbert (Gijs
brecht) van Ruwiel aan als de "bouwer van het kasteel van die naam". Dat kan 
echter onmogelijk juist zijn. De jongste van drie zonen van Gijsbert I van Ruwiel 
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stichtte, als gezegd, reeds vóór of rond 1270 Nijenrode. Deze Gijsbert I zal dan niet 
zo'n halve eeuw later, in 1319, nog een jongedochter op huwbare leeftijd hebben 
gehad. De vader van Geertruid van Ruweel moet een zoon van Gijsbert (of Gijs-
brecht) I van Ruele zijn geveest, 

S Stamboom van Amstel, van Mijnden, IJsselstein, Collectie Voogsgeerd (in beheer bij 
de Historische Kring Loosdrecht). Tevens: Collectie Voogsgeerd, inv. nr. 258 en 501. 
[W. en W.J. Voogsgeerd waren enthousiaste onderzoekers van de Loosdrechtse ge
schiedenis. Vader W. Voogsgeerd was van 1891 tot 1922 hoofd van de Christelijke 
lagere school te Loosdrecht, zoon V.J. Voogsgeerd van 1922 tot 1960. Het leeuwen
deel van de door hen verzamelde informatie bleef ongepubliceerd. Bij veel gege
vens in hun notitieschriften is helaas geen vindplaats genoteerd.] 

9 W A Rijksvrijheer van Spaen, 1807. Historie der Heeren van Amstel, van Ysselstein 
en van Mynden. Immerzeel & Comp., Den Haag, 199 blz. * bijlagen, in het bijzonder 
blz. 175. 

10 Collectie Voogsgeerd, inv. nr. 8Û0, blz. 3-
11 H Brunekreef, 1985a. De Heren van Amstel II. Historische Kring Loosdrecht, jaar

gang 12, nr. 54, blz. 69 - 77, in het bijzonder blz. 74, 77. 
12 Bij die gelegenheid was Gijsbrecht van Nijenrode een bondgenoot van de graaf 

van Holland en dus een tegenstander van de Utrechtse bisschop Het kasteel en 
verdere bezittingen van Nijenrode schijnen toen door het optreden van de bis
schop vrij aanmerkelijke schade opgelopen te hebben. In 1311 bekende graaf 
Willem 11j dat hij bij Gijsbrecht van Nijenrode voor de kapitale som van 2000 
zwarte tournooisen in de schuld stond wegens schade die Nijenrode in het belang 
van de grafelijkheid door Willem van Mechelen had opgelopen. In 1329 was er nog 
sprake van een aflossing van die schuld aan Gerard Splinter van Nijenrode, zoon 
van Gijsbrecht, in jaarlijkse termijnen van 130 tournooisen, te onttrekken aan de 
inkomsten die de graaf genoot uit de goederen van de kinderen van Wouter van 
Mijnden. 

13 F van Mieris, 1753 - 1756. Groot Charterboek der Graven van Holland en Zeeland en 
Heeren van Vriesland. Leiden. 4 delen; in het bijzonder deel II blz. 189. Zie ook: 
Van Spaen, 1807, blz. 174 - 175. Tevens: W. Voogsgeerd, 1928, drukproef van een 
nooit gepubliceerd boek (in Collectie Historische Kring Loosdrecht), blz. 63. 

14 De bestuurder van het Ronde Dorp, woonachtig op de villa van Breukelen. Meer 
over de villa is te lezen in: A.A. Man ten, 1990. Oudste landgoed bij Breukelen aan de 
Vecht. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4r blz. 137 - 149. 

15 Als volgt ontleend aan S. Muller Fz, 1891. De registers en rekeningen van het 
bisdom Utrecht 1325 - 1336 (deel 2 ). Werken van het Historisch Genootschap geves
tigd te Utrecht, nieuwe serie, no. 54. in het bijzonder biz. 674 682: 
"Vrouwe Hadewich uten Enghe hout den tiende van twintich morghen lants uyt 
heren Wouters lande van Mynden by Ruweel (1325). 
"Geryt van der A hout 7 morgen lands mitten dagelix gerichte tyns ende tiende, 
gelegen in Broeclerweerde, daer boven naest gelant is her Ghisebert van Nyenrode 
ende beneden her Wouter van Mynden" (preciese datering van de oorspronkelijke 
acte niet bekend). 

16 1 Rijnlandse morgen = 6 hond = 600 vierkante roeden = 8516 m^. 
17 Het feit dat Wouter en later ook zijn zoon Amelis werden genoemd in verband met 

landbezit bij Ruwiel maakt het vrijwel zeker dat Geertruid van Ruweel de moeder 
van Amelis was Het was in die tijd heel gebruikelijk dat bij het huwelijk van 
belangrijke personen huwelijkse voorwaarden werden opgesteld die bepaalden dat 
de in net huwelijk ingebrachte goederen van de vrouw, indien zij zou komen te 
overlijden zonder een of meer kinderen na te laten, moesten terugkeren naar haar 
eigen familie. In het geval van Geertruid gebeurde dat niet, wat er toch wel erg op 
wijst dat zij een natuurlijke erfgenaam had. 

18 Van Mieris, Groot Charterboek, deel II, 381, 407. 
19 Arnoutvan Buchel (1565 - 1641) maakt in een ongepubliceerd manuscript melding 

van "J.N. Mynden, getrout met Mouryn van der Does in Hollant". Van Gouthoeven 
(in zijn "D'oude Cnronijke van Hollandt, met West-Vrieslandt, Zeelandt ende 
Utrecht" uit 1620, deel 1, blz. 168) schrijft dat "Heer Maurijn vander Does" (uit 
Rijnlandt), "Ridder, Raet (= raadsheer) vanden Grave Willem van Hollant, An. 1326, 
hadde te wijve een Dochter van Amelis van Mynden". 
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20 Van Spaen, 1807, biz. 175: "Ook verpachte de Graaf den 15. December 1326 (N.B. door 
drukfout staat er 1376) aan Dirk van der Does, de voogdij over de kinderen van 
Wouter van Mynden, 

21 Collectie Voogsgeerd, inv. nr. 258. 
22 Er zijn aanwijzingen dat deze Gijsbert, zoon van Wouter I en broer van Amelis II, 

zijn leven lang de naam Van Mijnden is blijven voeren en dat hij zich in de stad 
Utrecht vestigde. In de tijd van Wouter II van Mijnden (zoon van Amelis II) woon
den er Van Mijndens in Utrecht, waar ze tot de aanzienlijke families gerekend wer
den. In verschillende documenten worden Willem en Amelis van Mijnden ge
noemd, die bij herhaling een zetel hadden in het Utrechtse stadsbestuur. Met de 
graaf van Holland stonden zij niet op goede voet (Voogsgeerd, 1928, blz. 110). 

23 Postma, 1983, blz. 14. 
24 Archief van de Ambachtsheerlijkheid van Mijnden en de beide Loosdrechten, inv. 

nr. 191 (Rijksarchief te Utrecht). 
25 Van Spaen (1807) nam in zijn familiehistorische werk als Bijlage VI een stamboom 

van het geslacht van Mynden op, waarin hij als geboortejaar van Amelis 1326 
vermeldt. Brunekreef (1985b) stelde vervolgens, van dat gegeven uitgaande, dat 
Amelis bij zijn eerste huwelijk 12 jaar oud was. Dat geboortejaar kan echter onmo
gelijk juist zijn, want Amelis was de oudste van twee zonen van Wouter van Mijn
den, die vroeg in 1326 al dood was. Omdat via Geertruid van Ruwiel de aanspraken 
op kasteel Ruwiel in de familie Van Mijnden waren terechtgekomen, acht ik het 
waarschijnlijk dat Amelis een zoon was uit het eerste huwelijk van Wouter en dus 
omstreeks 1319 - 1320 werd geboren. Dat maakt een huwelijksleeftijd van 18 jaar 
aannemelijk. 

26 Van Spaen, 1807, blz. 176. 
27 Van Spaen, 1807, blz. 176: 'Kort daarna moet hij den Ridderslag ontvangen hebben, 

want met die waardigheid bekleed, werd hij door den Graaf in 1341 erfelijk met alle 
ieenen die hij bezat, verleid .". Hierover ook Voogsgeerd, 1928, blz. 75 en 85 (daar 
ook noot 1 ); deze stelt dat een van de oorkonden waarmee de bezittingen van Amelis 
tot erf lenen werden verheven abusievelijk op 1341 in plaats van 1351 is gedateerd. 
In 1341 zou het nog alleen over het huis Mijnden zijn gegaan. Gelet op de motieven 
die in de oorkonde waarop Voogsgeerd hier doelde voor het erfelijk maken van het 
leen worden aangevoerd (vele trouwe diensten, gevangenschap, afgeperst geld) 
lijkt zijn conclusie aannemelijk, Mogelijk werd de fout gemaakt doordat de schrij
ver in 1351 het document van 1341 als uitgangsmateriaal bij de hand had en daaruit 
bepaalde zaken overnam. 

28 A Perk, 1866. Hortentius over de opkomst en ondergang van Naarden. Historisch 
Genootschap te Utrecht, nieuwe reeks, nr. 5. 

29 W van Gouthoeven, 1520. D'oude Chronijke van Hollandt, met West-Vrieslandt, Zee-
landt ende Utrecht Dordrecht 2 delen, 629 • 360 blz. in het bijzonder deel i M? 
384. 

30 Lapers lag ten noorden van waar nu de weg van Hilversum naar Baarn ligt, tussen 
de buitenplaatsen de Hoge Vuursche en Groeneveld. 

31 Van Spaen 1807, blz. 177. 
32 Voogsgeerd, 1928, blz. 85. 
33 H W Koch, 1980. Over Hellebaarden, Donderbussen en Huurlingen. Het Krijgs

bedrijf in de Middeleeuwen. Elsevier, Amsterdam, 259 blz., in het bijzonder blz. 128 
137. 

34 KA, Ottenheym, 1989. Oorlog rondom kastelen. In: A.J. Brand (Red.), Oorlog in de 
Middeleeuwen. Verloren, Hilversum, blz. 71 - 88. 

35 Van Spaen (1807, Bijlage VI) geeft als sterfjaar van Amelis van Mijnden 1352 op. 
Perk (1866) noemt 1351. Vrijwel zeker is 1351 juist, want toen liet de bisschop van 
Utrecht een document opmaken waarin hij vastlegde hoe Ruwiel door het verzoek 
van Gijsbert van Ruwiel en het overlijden van Hendrik Rover van Ruweel in 
handen was gekomen van Amelis van Mijnden. Dat document zal vermoedelijk ge
diend hebben bij het regelen van de opvolging van Amelis. 

36 Kroniyk van Arent toe Bocop. In: Codex Dipl. Neerlandicus. Historisch Genootschap 
te Utrecht, 2e serie, 5e deel, blz. 279: Omstreeks 1352 heeft de bisschop van Utrecht, 
Jan van Arkel, het huis Ruwiel ingenomen en vernietigd, "dre iarren hyernae 
heff de vors. biscop dat huys an Wolter van Mynden vercofft". 
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Het huis Guarda te Breukelen 

H.J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Wie op de Markt met zijn rug naar Boom en Bosch gaat staan, en dan 
naar de gevels van de tegenoverliggende huizen aan de Straatweg kijkt, ziet 
dat drie van de vijf een naam dragen. Naar het meest rechtse moet u maar 
niet te lang kijken, want dat vroeger zo deftige huis staat er nu wat 
schreeuwerig bij. Twee van de drie huizen onder één kap hebben een 
begrijpelijke naam: Noordwijk en Middenburg. Het derde is naamloos, maar 
zou Zuidwijk kunnen heten. Op het grote huis links daarvan staat de 
vreemde naam "Guarda". Dat is Spaans en betekent "wachter". Sommigen 
van u zullen weten, dat de eigenaar van dit huis, oud-notaris T.C. Akker
man, een band heeft met Latijns-Amerika doordat zijn vrouw afkomstig is 
uit Mexico. In 1985 heeft hij zelfs een Aztekenmotief in zijn nieuwe 
pannendak laten leggen. Zijn liefde voor de midden-amerikaanse cultuur 
zou de Spaanse naamgeving van dit huis hebben kunnen verklaren. Toch is 
dit een verkeerde gedachte, want het huis draagt deze vreemde naam al 
vanaf het stichtingsjaar 1884. Misschien is er een verklaring voor deze 
naam te vinden in de bebouwingsgeschiedenis van dit stukje Straatweg. 

Het terrein tussen de Stationsweg en de J.E. Boutstraat behoorde vroeger 
tot de twee panden die toen aan de zogenaamde Poeldijk (thans Stations
weg) stonden: de herberg Het State Wapen en de boerderij De Poel. Op de 
oudste kadasterkaart met bijbehorende perceelbeschrijving1 uit 1832 is dit 
goed te zien. Sectie C nummer 170 en 171, met een oppervlakte van 48 
roeden en 60 el, was eigendom van Jan de Kruyff Sr., kastelein te Breuke
len. Nummer 172 t/m 181, met een oppervlakte van 11 bunder 46 roeden 
40 el, behoorde toe aan Jan van Ginkel, boer te Breukelen. Zijn land had 
dezelfde diepte als de tuin van Het State Wapen, maar strekte zich langs de 
Poeldijk naar het westen uit tot aan de Broekdijk. De strook grond ten 
zuiden hiervan tot het midden van de huidige Willink van Collenstraat 
behoorde tot de buitenplaats Boom en Bosch. Het omvatte de kadastrale 
percelen 165 t/m 169 en had een oppervlakte van 6 bunder 37 roeden 70 
el. Dit bouw- en weiland strekte zich ook uit van de Straatweg tot de 
Broekdijk. Ten zuiden van deze percelen begonnen de landerijen van 
Nijenrode, waarop na 1900 nog een pastorie, een kerk en de boerderij 
"Griftenstein" zijn gebouwd. De oude kasteelboerderij, waarop in 1832 al 
een Van der Grift woonde, ligt nog steeds in de zuidoosthoek van deze 
landerijen, vlak bij de bosrand. 

Tussen deze boerderij en Het State Wapen was in 1832 nog geen enkele 
bebouwing, met uitzondering van een theekoepel op het zuidelijke stuk van 
de herbergtuin (nr. 170 tuin en koepel 40 r 40 e). Op de kadasterkaart is 
deze koepel helaas niet ingetekend, maar omdat men theekoepels vaak 
tegen de grenzen van een perceel plaatste, neem ik aan dat hij op de hoek 
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van de J.E. Boutstraat heeft gestaan. Na de verbouwing van Het State 
Wapen in 1845 wordt de koepel niet meer vermeld; waarschijnlijk zal hij 
toen afgebroken zijn. 

Het logement was in 1824 overgegaan van vader Jan op zoon Dirk de 
Kruijff. Deze verkocht het in 1835 aan de heer M.À. Sinkel te Amsterdam, 
die het in 1849 naliet aan zijn nicht (?) Emelien Moorman2. Zij was 
getrouwd met F.L. Kübats, die in 1835 kastelein van Het State Wapen was 
geworden3. Na haar overlijden op 23 januari 1850 werd Ferdinand Ludwig 
eigenaar. Hij was op 11 februari 1811 in Lingen bij Hannover geboren en 
overleed te Breukelen op 27 december 1876. Zijn dochters Maria Elisabeth 
en Maria Agnes Kubatz (nu zonder Umlaut en met een z!) hebben de zaak 
tot 1886 voortgezet.'1 Kwam de oudste dochter in geldnood doordat ze de 
vier andere kinderen hun vaderlijk erfdeel moest uitkeren? Misschien, 
want in 1880 verkocht zij een stuk grond van 29 roeden en 80 el - en dat 
was meer dan de helft van de tuin - aan Herman Daniël Willink van Collen. 
Deze liet er vijf villa's op bouwen om die te verhuren. 

Het eerste huis kwam in 1882 gereed5; er is nu een winkel voor elek
trische artikelen gevestigd. Het was 34 jaar lang kantoor en woning van 
notaris Jan Jacob Schalij.6 Toen de notaris en zijn vrouw respectievelijk op 
29 en 30 december 1916 overleden waren, betrok hun schoonzoon N. Mijn-
lieff de woning. Hij was huisarts en verkocht het pand in 1920 aan zijn 
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opvolger Klaas de Snoo. Deze verhuisde in 1935 naar zijn nieuwgebouwde 
woning op Markt 16, waar tevoren de theekoepel van Boom en Bosch had 
gestaan. 

Op het bouwterrein aan de Straatweg kwam in 1883 een blok van drie 
huizen. In het dossier van het Posthuis7, dat Willink van Collen tegelijker
tijd aan de oostkant van de Straatweg liet bouwen, vond ik een aanteken-
briefje met de kadasternummers van zijn nieuwe huizen aan de overkant 
van de weg. Er stond genoteerd: "In voormalige tuin van Kubats de 
nummers 1355 (notaris) 1366 t /m 1369 resp. C. Kasteleyn (zuidhuis) 
Bianchi (middelhuis) Leopold (noordhuis) en Oud Guarda op de punt". 
Willink van Collen vergiste zich in noord en zuid, want de veehouder 
Kasteleyn kwam op nummer 1366 in het noordhuis te wonen en de rijks-
en gemeenteontvanger Leopold op nummer 1368 in het zuidhuis. Opmerke
lijk is echter, dat hij perceel nummer 1369 "Oud Guarda"' noemde. 

Het huis dat hij daar in 1884 liet bouwen kreeg dan ook de naam 
"Guarda". Het stond als een wachter aan de zuidelijke toegangsweg tot het 
dorp en was het eerste huis waar men langs kwam. Wat "Oud Guarda" 
geweest is, weten we niet. Op oude kaarten is geen bebouwing te vinden 
die deze naam gedragen kan hebben. We hebben alleen ons koepeltje uit de 
kadastrale legger van 1832 tot 1845. Ik neem dus voorlopig maar aan, dat 
de oude theekoepel van Het State Wapen de naam Guarda heeft gehad. Het 
is ook niet onwaarschijnlijk: zon koepel had wel iets van een wachthuisje, 
van een uitkijkpost. 

Het nieuwe Guarda werd in 1886 de woning van burgemeester Jean 
Theodore Adrien Braams. Hij waakte er over ons dorp tot 1910, samen met 

Afb. 2. Huize Guarda omstreeks 1920 (2ie M. Verkuil, 198S. Spaarbank voor Breukelen 
en Omstreken 1S46-19S7, Eigen uitgave van de Spaarbank Breukelen en Omstreken, 
Breukelen, blz. 46). 
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Afb. 3. Huize Guarda, 1986 (foto T.C. Akkerman). 

zijn vrouw, vier kinderen, een kinderjuffrouw, een keukenmeid en twee 
dienstboden.8 Daarna woonde er tot 1919, met minder personeel maar wel 
met vier kinderen, jonkvrouwe T.P. Röell, weduwe van Jhr. F.A. Backer. In 
1920 kwam er een echte wachter, de commandant van het 7e District van 
de Rijksveldwacht, Jhr. Dirk P.M. Graswinckel, die er tot 1930 woonde. Toen 
werd het huis gekocht door notaris Eilard Berend van Julsingha, die het 
vergrootte en verbouwde. De voordeur aan de Straatweg verdween en 
achter aan de zijkant van het huis kwam een nieuwe entree. De garage zal 
er toen ook zijn bijgebouwd. Notaris Van Julsingha verkocht het huis in 
1947 aan zijn opvolger Anthonie Hendrik Doude van Troostwijk. In augus
tus 1963 werd Guarda eigendom van notaris Teunis C. Akkerman, die het 
tot op heden bewoont. 

Toen in 1985 het oude zinken dak vervangen moest worden, wilde de 
heer Akkerman een pannendak zoals hij in Beaune (Bourgondië, Frankrijk) 
op het oude ziekenhuis "Hotel Dieu" had gezien. Hij heeft in Frankrijk de 
fabrikant opgespoord die nog zulke pannen maakte. Guarda met een dak
helling van 27° vereiste Romaanse pannen (zogenaamde nonnen en monni
ken) en daarmee konden geen figuren gelegd worden zoals op het gasthuis 
in Beaune. De heer Akkerman is toen zelf een patroon gaan tekenen. Hij 
nam een Mexicaans voorbeeld: het 1000 jaar oude Mixtekenpaieis te Mitla 
bij Oaxaca, waarop de heilige slang in gestileerde vorm ais geometrische 
figuur voorkwam. Voor de nokrand ontwierp hij een figuur van twee 
slangen met de koppen naar de voor- en achtergevel. De verbinding tussen 
de twee staarten is geïnspireerd op figuren op de tempel in Uxmal, op 80 
km afstand van de geboorteplaats van zijn vrouw. Nadat aannemer J. de 
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Gier de twee oude schoorstenen had weggebroken, hebben Franse cou
vreurs in 14 dagen de pannen gelegd en de speciaal gebakken nokvorsten 
met versieringen aangebracht. Het zijn lelies die gelijkenis vertonen met de 
lelie van de Bourbons, maar dat mag na de Franse Revolutie. De dubbele 
slangenfiguur prijkt zowel op de zuid- als op de noordkant van het dak. Zo 
kreeg Guarda na honderd jaar een Aztekendak. 

Noten 

1 Rijksarchief Utrecht, afd. Topografische Atlas: Kadastrale kaart Gemeente Breu
kelen-Nijenrode, Sectie C genaamd Otterspoorbroek. Idem: Oorspronkelijke aan
wijzende tafel der grond-eigenaren en der ongebouwde en gebouwde vaste eigen
dommen, benevens van derselver inhouds-grootte, klassering en belastbaar in
komen, volgens het kadaster. 

2 Gemeente Archief'Breukelen-Nijenrode, kadastrale legger art. 175: Michael Anton 
Sinkel te Amsterdam. C 170 tuin en koepel 40r 40e, d.j. 1846 amotie en herbouw > C 
1138 tuin 3Sr 60e: C 171 huis schuur erf Sr 20e, d.j. 1837 bijbouw > C 908 huis erf 
schuur 8r 20e, d.j. 1846 bijbouw > C 1139 huis erf stal lOr. Via successie in d.j. 1850 
naar art. 308: Emelien Moorman, echtgenote van F.L. Kubats, C 1138 en 1139. Lega
tering in d.j. 1852 naar art. 347: Ferdinand Ludwig Kubats c.s. logementhouder te 
Breukelen, C 1138 en 1139. 

3 Gemeente Archief Breukelen-Nijenrode. Raadnotulen 1832-1839, inv. nr. 1.1: 
Bekendmaking op 4 augustus 1835 dat Z.E. de Heer Staatsraad Gouverneur dezer 
Provincie op vrijdag 7 augustus 1835 een spreekuur zal houden "des morgens ten 9 
uren ten huize van den kasteieijn Kubats in het Statenwapen te Breukelen". 

4 Gemeente Archief Breukelen-Nijenrode, Bevolkingsregister 1849-1860 onder huis
nummer A93: Ferdinand Ludwig Kubatz, geb. Lingen (Hannover) 11.02.1811, R.C., 
logementhouder +v (overl. 23.01.1850) +5k. Bevolkingsregister 1860-1875 onder 
huisnummer A10Û: idem. Bevolkingsregister 1874-1884 onder huisnummer Al 16: 
idem, overl. 27.12.1876. Maria Elisabeth Kubatz, geb. Breukelen-N. 30.07.1837, R.C., 
logementhoudster, + Maria Agnes Kubatz, geb. Breukelen-N. 303.1840. Bevolkings
register 1885-1890 onder huisnummer A116: idem. Jacobus Reinier Jan Pieter Guth, 
geb. Utrecht 21.01.1S65, N.H., logementhouder, *v -3zoons (komt 20.02.1886 uit 
Utrecht). 

5 Toen in het kadaster aangeduid met Sectie Cnr. 1355 huis en tuin 8r 30e. 
6 Gemeente Breukelen-Nijenrode, Bevolkingsregister 1885-1890 onder huisnummer 

Al 16a: [an Jacob Schalij, geb. Jutfaas 12.04.1834, N.H., notaris, geh. m. Geertruida 
Vos, geb. Breukelen-N. 19.05.1845 -7k. Bevolkingsregister 1890-1900 onder huis
nummer A135: idem +v-7k. Bevolkingsregister 1900-1920 onder huisnummer A135: 
idem (overl. 29.12.1916) -v (overl. 30.12.1916) -5k. Inwonend: E.B. van Julsingha, 
geb. Ulrum 501.1882, notaris (komt 5-04.1910 uit Dordrecht). N. Mijnlieff, arts, geh. 
m. A.G. Schalij (komt 5.07.1917). Klaas de Snoo, geb. Brielle 11.06.1894, N.H. arts, -v 
(komt 4.08.1920 uit Utrecht). 
Archief Nederlands Hervormde Gemeente van Breukelen, map "Vereeniging Chris
telijke Naaischool 1877-1947". 

8 Gemeente Archief Breukelen-Nijenrode, Bevolkingsregister 1885-1890 onder huis
nummer Al 16e: Jean Theodore Adrien Braams, geb. Den Haag 1.04.1834, HJH., burge
meester, +v *4k, -kinderjuffrouw -keukenmeid +2dienstboden (komt 19.05.1886 uit 
Buren). Bevolkingsregister 1890-1900 onder huisnummer A139: idem. Bevolkings
register 1900-1920 onder huisnummer A139: idem -v -4k (vertrekt 306.1910 naar 
Renkum). Jonkvr. Theodora P. Röeil, wed. Ihr. f.Af. Backer, geb. Den Haag 
24.05.1860, N.H., -4k (komt 30.10.1910 uit Vreeland, gaat 12.09.1919 naar Drie
bergen). Jhr. Dirk P.M. Graswinckel, geb. Zalk 1.05.1864, N.H., cdt. Rijksveidwacht 
7e district (komt 20.04.1920 uit Utrecht). Burgemeester Braams dronk graag een 
borreltje in een rustig café bij het station. Om daar ongezien te kunnen komen, had 
hij een plank over de sloot achter zijn huis gelegd. Zo kon hij over het erf van 
boerderij De Poel op de Stationsweg komen. Volgens de overlevering is hij op een 
avond bij zijn terugkomst naast de plank gestapt. Omwonenden hebben hem op zijn 
hulpgeroep gered, maar de sluiproute was sindsdien niet meer geheim. 
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De Wagend ijk te Kockengen in de 18de eeuw 

Arie A. Manien 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Wie in Kockengen over de Kerkweg de T-splitsing met de Wagendijk 
nadert riet links nog de oude waterloop de Bijleveld; naar rechts is die 
versmald en ten dele in duikers verdwenen. 

Het grootwaterschap Bijleveld begon dat gelijknamige kanaal in 1413 te 
graven. Hoewel het door dat waterschap bedoeld was als afwaterings
kanaal, had het voor Kockengen eeuwenlang vooral betekenis als vaar
water, totdat in onze eeuw het transport over land de overhand kreeg. In 
1958 werd de eindbeslissing genomen het gedeelte van de Bijleveld binnen 
de bebouwde kom van Kockengen te dempen. 

Aan weerszijden van de Bijleveld lag van oudsher een dijk, behalve 
binnen het dorp Kockengen dat op een kleibank was gebouwd en daardoor 
hoger lag en minder van bodemklink te lijden had dan het omringende 
veenland. Een van die dijken langs de Bijleveld had een kruin die breed en 
hard genoeg was om er met wagens op te kunnen rijden. 

Oorspronkelijk lag deze Wagenweg of Wagendijk te Kockengen aan de 
oostzijde van de Bijleveld, dus zo ongeveer waar nu de Voorstraat ligt. Maar 
in de 17de eeuw bleef men zwaar in gebreke om die dijk te onderhouden. 
Zodoende werd in 1702 vastgesteld dat de weg over de oostelijke dijk 
"vervallen en ten eenemaal onbruykbaar" geworden was. In plaats van 
hem in alle opzichten te herstellen werd een nieuwe wagenweg aangelegd 
op de dijk aan de westzijde van de Bijleveld. De sterk agrarisch gerichte 
bevolking in het buitengebied van Kockengen had meer belangen bij een 
stevige westelijke dijk, die een echte polderdijk was, dan bij de oostelijke 
dijk. die slechts aan de smalle strook land tussen Bijleveld en Heicop 
bescherming bood, 

In 1712 gaf het grootwaterschap Bijleveld vergunning voor de aanleg 
van een houten brug over de Bijleveld bij het dorp Kockengen (ongeveer 
ter hoogte van de Koningstraat): de nieuwe Spengense Vaibrug. Tevoren lag 
deze brug bij het begm van de Spengense Meent (in termen van nu iets ten 
zuiden van het punt waar de provinciale weg T-27 de Bijleveld kruist). 

In het midden van het dorp, bij de dorpskerk, lag al eerder een brug (zie 
Afbeelding 1 ), de kerkbrug voor de poiderbewoners. 

Conflict met Laag-Nieuwkoop en Gieltjesdorp 

Na het maken van de nieuwe Wagendijk besteedden het bestuur en de 
landeigenaren in Kockengen nog minder aandacht en geld aan de buiten het 
dorp gelegen delen van de oude Wagendijk. Dat viel verkeerd bij de inwo
ners van Laag-Nieuwkoop en Gieit]esdorp, ten oost-zuidoosten van Kocken
gen (zie Afbeelding 2*. Zij maakten van de oude weg gebruik om in Kocken
gen naar de kerk te gaan, waarbij de weg in een zodanige staat moest ver-
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Afb. 1. De ophaalbrug over de Bijleveld, tegenover de Nederlandse-Hervormde kerk 
van Kockengen kort voor de afbraak in 1954 (foto-archief voormalige gemeente 
Kockengen). 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 1, 1991 



22 

P R O V E f C l E TITRE C H T . C E M E E X T E L A A C X l E T W K O O r . 

\f V^0 ̂
" \ % 

1 
i 

ihn* Ä ^L -*? P ^^^^ 

5 - > 

Ä \ ^ 
-̂-*«<X fold e. T TR> •& 

JUE/V* ^ r ^ ^ £ & ^ ̂ 3 ^ " '*\^^s 3L /^- ' ."y\ //r\ jr 
_ Ko c k c n ç c » AlWÉw* J£****** 

k-^tf r 

i 

\ & \ 
^5r \ \\ V^NVA v x/X//*âr 

V\^vT\ L\AO NIE WK^rW^^J^fJ 

-* 

JCt\ 'i^à/fS^ 2» ïï a \a T \ I 

i 
i 

i 

ZV*-

}«c^pa^ 

4 AW* 

V VAX T 1 

f J&£~ 

S C I I A A I 1: 37,âoo . 
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Afb. 2. Kaart van de gemeente Laag-Nieuwkoop omstreeks 1865 (uit: J. Kuyper, 1868. 
Gemeente Atlas van de Provincie Utrecht. Uitgave Hugo Suringar Leeuwarden ). Links 
boven, tussen Heicop en Bijleveld de oude kern van het dorp Eockengen. Vóór de 
Franse tijd bestond de ambachtsheerlijkheid Laag-Nieuwkoop slechts uit het zuidelijke 
gebied, tussen Schutterskade, Portengense Dijk, Nieuwkoopse Dijk en Heicop. Ten oos
ten van Laag-Nieuwkoop liggen Gieltjesdorp (ten zuiden van De Meent) en Vijfhoe-
ven. Een blik op deze kaart maakt duidelijk dat de inwoners van Laag-Nieuwkoop en 
Gieltjesdorp moeilijkheden kregen de kerk van Koeken gen te bereiken toen de berijd
bare Wagendijk werd verlegd van de oostelijke naar de westelijke oever van de Bijle
veld. Ten zuiden van Kockengen lag Gerverscop (later opgenomen in de gemeente 
Harmeien). 
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Afb. 3. Ophaalbrug over de Bijleveid bij Gerverscop, 1957 (foto-archief voormalige 
gemeente Kockengen). Deze brug lag net ten noorden van de plek waar de oude weg 
van Kockengen richting Harmeien (Wagendijk, Rodendijk) de spoorlijn Breukelen-
Woerden bereikt (helemaal rechts op de foto is daar nog iets van te zien ). Dit gedeelte 
van de loop van de Bijleveid is enige tijd daarna gedempt, waarmee ook de brug 
overbodig werd. De afgebeelde huizen staan er nog. 

keren dat ze ook ongehinderd hun doden naar Kockengen konden brengen. 
In 1725 was de ergernis zover opgelopen dat de inwoners van Laag-

Nieuwkoop en Gieltjesdorp samen met hun schout en hun ambachtsheer 
Willem van der Meulen, Heer van Laag-Nieuwkoop en Gieltjesdorp, eensge
zind bij Kockengen protesteerden, onder het dreigement niet langer bij te 
dragen in de kosten van het kerspel Kockengen als de weg niet snel zou 
worden verbeterd. Het conflict liep hoog op, maar de schouten wisten geza-
melijk te bewerkstelligen dat onderhandelingen werden aangeknoopt "tot 
bijlegginge" van het geschil "en voorkominge van verdere verwijderinge, 
onheilen en Proceskosten, die hieruyt souden können resulteeren". Er von
den verscheidene gesprekken plaats, die uiteindelijk tot een compromis 
leidden. 

Nieuwe brug aan de zuidzijde van Kockengen 

De bereikte overeenkomst hield in dat er een goede en sterke "valbrug" 
(ophaalbrug) over de Bijleveid zou worden gelegd aan het "eynde van de 
Cockengensche Buurt". Dat was waar ten zuiden van het dorp Kockengen de 
rij boerderijen langs de Bijleveid ophield (dit punt is nu nog in het land
schap herkenbaar door de bocht in de weg nabij de boerderij Wagendijk 1, 
oudtijds de boerderij van Stam). Vanaf die nieuwe brug zuidwaarts tot aan 
de Gerverscopse Brug (zie Afbeelding 3) zou de oude Wagendijk worden 
verhoogd en verbreed, zodanig dat die goed bereden en begaan kon 
worden. Om die verbreding te kunnen uitvoeren moest een sloot naast de 
dijk 2 voet worden verlegd, waartoe de eigenaar van sloot en grond, Jan 
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Gijsbertse Verleer, toestemming gaf voor de prijs van een gouden ducaat en 
het recht op het gras dat op de dijk groeide. De kosten van aanleg van de 
brug en verbetering van de dijk, alsmede de verdere onderhoudskosten 
zouden gelijkelijk over Kockengen, Laag-Nieuwkoop en Gieltjesdorp worden 
omgeslagen, naar rato van hun landoppervlakte. De inwoners van de drie 
buurtschappen verkregen een vrij gebruik van brug en weg. De grond
eigenaren, pachters en inwoners in Gerverscop en Indijk zouden eveneens 
om niet van de brug en weg gebruik mogen maken, onder de voorwaarde 
dat zij als tegenprestatie de mensen uit Kockengen, Laag-Nieuwkoop en 
Gieltjesdorp vrije passage door hun buurtschappen toestonden. Alle ande
ren "die dese Brug en Dijk met Rijtuygen passeeren, en tot het maken der-
selver niet hebben gecóntribueert" moesten tol gaan betalen. 

Op 2 september 1728 werd de bereikte overeenkomst notarieel vast
gelegd. Op 20 mei 1729 werd ze door Gedeputeerde Staten van Utrecht 
goedgekeurd. Partijen verklaarden dat daarmee "alle verschillen sullen 
komen te eyndigen en de lasten der Carspelen van Cockengen naar ouder 
gewoonten werden zullen voldaan en betaalt". 

Nieuwe Wagendijk al snel in verval 

In 1775 kwam het tot een openbare discussie over het feit dat er sinds 
de aanleg van de nieuwe Wagendijk in 1702 nooit behoorlijk toezicht was 
geweest op het onderhoud van die kade of waterkering, "waardoor te 
dugten was, dat deesen Dijk wederom, als voorheen zoude vervallen en ook 
door het verswaaren der wateren van tijd tot tijd niet alleen merkelijk 
verswakt, maar door doorbraken en continuele leckingen en overlopinge 
bereyds grote Schadens aan de Ingesetenen en Polder heeft veroorsaakt". 
Gevreesd werd dat, tenzij er spoedig maatregelen werden genomen, de 
problemen snel erger zouden worden. 

Het initiatief tot de discussie werd genomen door de schout (Schaarden
burg geheten) en de molenmeesters. Vooral de laatsten voelden in de 
praktijk de gevolgen van slecht dijkonderhoud doordat er meer water 
uitgemalen moest worden. Zowel schout als molenmeesters zagen ook hoe 
de pachters van de boerderijen en landbouwgronden leden onder het te 
spaarzame financiële beleid van de landeigenaren. Schout en molen
meesters wilden daarom dat er een formeel geregelde onderhoudsplicht 
voor de Wagendijk kwam, met een goed toezicht daarop in de vorm van 
een tweemaal per jaar te houden schouw. Ze legden hun plan voor aan de 
ambachtsheer, de hoogste plaatselijke authoriteit, Antoine François Godin, 
Heer van Kockengen, Spengen en Lokhorst, die in de stad Utrecht woonde. 
Hij stemde er mee in. 

Ook de "geërfden" van kockengen zegden daarna hun medewerking toe. 
Dat waren de mensen en instellingen die door vererving grond binnen die 
ambachtsheerlijkheid in bezit hadden. Geen van hen was meer in Kocken
gen gevestigd; allen zaten in Utrecht. Hun binding met het oude bezit ten 
plattelande was, meer dan iets anders, een financiële. De instellingen die 
grond in Kockengen hadden kwamen alle uit de kerkelijke hoek: het Kapit-
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tel van Oudniunster, het Kapittel van St. Jan en het Convent van Mariën-
daal. Andere grondeigenaren waren de Heer van Karsbergen, Martinus de 
Bruin, Jan van Duuren, Mijndert de Ligt, Willem Vogel, Ermbout de Vromen, 
Cornells Verlaan en Willem Blom. 

Besloten werd dat de geërfden een schouwbrief zouden laten opstellen. 
Op 7 oktober 1775 werd de definitieve tekst daarvan in het kapittelhuis 
van het Kapittel van Oudmunster aan alle betrokkenen ter ondertekening 
voorgelegd. Op 31 oktober 1775 verwierf het document de officiële goed
keuring van Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

Voorschriften voor het onderhoud van de Wagendijk 

In de schouwbrief van 1775 werd bepaald dat de bovenzijde van de 
Wagendijk 12 voet breed moest zijn. Vanaf de kruin diende de dijk gelijk
matig naar de Bijleveld toe te hellen, zodanig dat een lat die op de helling 
werd gelegd overal kontakt maakte met de grond. Als door wegspoelen of 
verzakken de oever aangetast was geraakt mocht de helling niet door 
afschrapen weer worden geëgaliseerd, want daardoor trad een geleidelijke 
versmalling van de dijk op, maar moest de verdwenen grond worden 
aangevuld en met stevige zoden afgedekt. Daar waar de dijk al niet meer de 
vereiste breedte had diende deze te worden verbreed. Er waren echter 
uitzonderingen mogelijk. Tussen de Spengense Meent en de Spengense Vai-
brug bij het dorp Kockengen (zie Afbeelding 4) en tussen de Kockengense 

Afb. 4. De Spengense Brug, een ophaalbrug ("valbrug") ter hoogte van de Kockengen
se Koningstraat omstreeks 1900 (oude prentbriefkaart uit het foto-archief van de 
voormalige gemeente Kockengen). Het schip dat achter de brug afgemeerd ligt toont 
aan dat de Bijleveld voor Kockengen betekenis had als scheepvaartverbinding. Rechts 
een van de openbare waterpompen. 
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Brug, gelegen bij de brouwerij tin begrippen van vandaag: nabij de Rabo
bank, Voorstraat 2; zie ook Afbeelding 5), en de wat zuidelijker gelegen 
Gemeenelandse Kade was het blijkbaar niet overal mogelijk om de vereiste 
breedte van 12 voet te realiseren. Daarom kregen schout, schepenen en 
geërfden toestemming om in goed overleg redelijk te achten afwijkingen 
toe te staan. 

Het verhogen of verbreden van de dijk mocht niet met bagger worden gedaan, 
maar moest gebeuren met droge aarde, met daarop een laag afval van de steenovens, 
dan vel puin, van ruim een halve voet dikte. Het achterstallig onderhoud moest door 
de aangrenzende landeigenaren worden uitgevoerd, onder bedreiging met een boete 
van 6 stuivers, maar het toekomstige aanvullen met steenovenafval of puin zou door 
schouten schepenen worden geregeld, te financieren uit de opbrengsten van een tol, 
die met toestemming van Gedeputeerde Staten d.d. 2 juni 1775 werd opgericht. Waren 
de opbrengsten van de tol daarvoor onvoldoende, dan mochten de resterende kosten 
hoofdelijk worden omgeslagen over alle inwoners van Kockengen, te betalen bij de 
jaarlijkse inning van de plaatselijke belasting, de "dorpslasten" of "personele setting" 
geheten ("personeel' betekent hier "persoonlijk"). 

Het gewone onderhoud bleef wel een taak van de "aangelanden". Volgens een al 
eerder uitgevaardigde verordening van Gedeputeerde Staten van Utrecht diende het 
wegdek jaarlijks met zand te worden aangevuld. Blijkbaar werd daaraan in het 
verleden echter niet altijd de hand gehouden. Op in gebreke blijven werd in de 
schouwbrief van 1775 een boete van 10 stuivers gezet. Ook zou ieder van hen voortaan 
"voor zijn land alle maanden de gaten in de spooren en andere ongelijke plaatsen in 
den Dijk moeten gelijk maken en effenen op een boete van 6 stuyvers". Binnen het 
dorp, tussen de Spengense valbrug en de Kockengense brug, werd de plicht tot 
"verhoging, gelijkmaking, verbetering en sandingen" opgelegd aan "de bewoonders, 
voor wiens Huisinge, Erff of werff desen Dijk is leggende, op de boete van 10 
stuyvers" 

Afb. 5. De Kockengense Brug op een foto uit omstreeks 1900 (foto-archief voormalige 
gemeente Kockengen). Op de plek van het huis direct rechts van de brug is thans de 
Rabobank gevestigd. Ten oosten daarvan, dus wat meer richting Heicop, lag de 
brouwerij. Geheel rechts op de foto de woning van de burgemeester van Kockengen 
(die kippen hield). Links de Wagendijk. 
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Op de oever van de Bijleveld mochten geen hekken, doornhagen, bomen of andere 
obstakels staan. Aan de binnenkant van de dijk varen bomen wel toegestaan, maar 
deze dienden zo opgesnoeid te zijn dat ze niet lager dan 12 voet boven de dijk hingen, 
zodat wagens met hooi of andere lading er geen hinder van ondervonden. Kwamen de 
takken toch lager dan die 12 voet vanaf het wegdek gerekend, dan kon een boete 
worden opgelegd van 4 stuivers per boom, tot een maximum van 12 stuivers. 

Niemand mocht aarde, vuilnis, mest, hooi, stro, hennep of iets anders waardoor het 
rijverkeer kon worden gehinderd op de weg deponeren. Bij een overtreding van die 
bepaling volgde een boete van 20 stuivers en de plicht alles binnen 24 uur op te 
ruimen, indien men wilde voorkomen dat het op kosten van de overtreder vanwege de 
schout, molenmeesters of schepenen werd gedaan. 

Twee maal per jaar inspect ie van de Wagendijk 

De schouwbrief schreef voor dat er jaarlijks twee maal schouw over de 
Wagendijk moest worden gehouden. De voorjaarsschouw zou plaats vinden 
in de maand mei of juni, gelijk met de schouw van de Kockengense polder-
weteringen, door schout, secretaris en molenmeesters. De najaarsschouw 
moest in oktober of november gebeuren, gelijk met de schouw van het 
Zandpad, door schout, secretaris en schepenen van Kockengen. Beide keren 
diende ook een vertegenwoordiger van de geërfden mee te gaan, zonder 
dat hij daarvoor een vergoeding zou ontvangen. 

Ten tijde van de schouw moest de Wagendijk er bij liggen als in de schouwbrief 
voorgeschreven en moest de dijk ook vrij zijn van ruigt en lang gras. Overtreders 
kregen een boete opgelegd en een sommatie hun verzuim binnen 8 dagen te verhel
pen, op straffe van een dubbele boete. De gerechtsbode van Kockengen moest hen 
daarvan aanzegging doen, waarvoor 3 stuivers aan kosten door de bode in rekening 
werden gebracht als de overtreder in Kockengen woonde en 6 stuivers als de bode 
daarvoor buiten Kockengen moest reizen. Werd 3 dagen na de gestelde termijn nog 
nalatigheid vastgesteld, dan konden schout en molenmeesters of schepenen die op 
kosten van de nalatige doen wegwerken. 

Boetes die niet binnen 14 dagen waren betaald mochten door de gerechtsbode via 
beslaglegging en openbare verkoping worden geïnd, mits 8 dagen voor de executie 
daarvan schriftelijk bericht was gegeven. De opbrengst aan opgelegde boetes diende 
te worden gebruikt voor de aankoop van puin en steenoven-afval ten behoeve van de 
Wagendijk. 

Bronnen 

Schouwbrief van den Wagenweg onder Kokkengen, dd. 7 October 1775. In: C.W. 
Moorrees en P.J. Vermeulen, I860. Mr. Johan van de Waters Groot Plakkaatboek 's 
Lands van Utrecht aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810. Kemink en Zoon, 
Utrecht. 778 blz., in het bijzonder blz. 184 - 186. 

Notariële overeenkomst der Geërfden onder Kokkengen met die van Laagniekoop en 
Gieitjensdorp, aangaande het leggen van eene Valbrug over de Bijleveld en het 
onderhouden van die brug met den Ouden- of Geerdijk, dd. 2 September 1728. In: 
C.W. Moorrees en P.J. Vermeulen, I860, blz. 183 - 184. 

J.C. Jongeneel, 1980. Grepen uit de Geschiedenis van de Gemeente Kockengen. N. Sam-
som, Alphen aan den Rijn, 3e druk. bewerkt door G.F.W. Herngreen, 135 blz., in het 
bijzonder blz. 11, 13,43,44,111-112. 

Gesprek met de heer Th.C. Romijn te Kockengen. 
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Voetballen in Breukelen, 1913 - 1924 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15,3621 CC Breukelen 

Mijn nieuwsgierigheid naar het bestaan van een voetbalclub in Breuke
len in het eerste kwart van de 20ste eeuw werd gewekt door een brief die 
ik vond in het Gemeentearchief van Breukelen-Nijenrode. Deze brief, geda
teerd 28 april 1924, was gericht aan het gemeentebestuur van Breukelen 
en afkomstig van de ' Voetbal-Vereeniging Vitesse te Breukelen1 (zie 
Afbeelding 1 ). Deze club kon niets te maken hebben met de huidige 
Christelijke Sport Vereniging Vitesse, want die is in 1950 als korfbalclub 
opgericht en pas tien jaar later uitgebreid met een afdeling zaterdag-
voetbal. Wat was dit dan wel voor een vereniging, en wie waren het 
bestuur en de spelers? 

Eerste fase 

In het brief hoofd staat dat de vereniging op 21 april 1913 is opgericht. 
Dat geldt echter alleen voor de Voetbalvereniging 'Breukelen", dus zonder 
de toevoeging "Vitesse". 

Ik ben op zoek gegaan in de archieven van de KNVB afd. Utrecht, voor
heen de Utrechtsche Provinciale Voetbal Bond (UPVB), te Nieuwegein en in 
het Officieel Orgaan van de UPVB. In de 3e jaargang nr, 3 d.d. 25 augustus 
1914 staat onder andere dat de Voetbalvereniging Breukelen toegelaten 
was tot de UPVB en dat de toenmalige secretaris de heer N.E. Holstein, 
Heerenstraat 331 te Breukelen was teen spelfout; dit moest zijn: Halstein). 
Er werd op zondag gevoetbald en in het seizoen 1914 - 1915 speelde men 
in de afdeling F. 

Ik heb slechts één uitslag van een wedstrijd kunnen vinden: op 14 
oktober 1914 eindigde Breukelen - Zeist in 0 - 6. De eindstand van de 
competitie van het seizoen 1914 - 1915 staat wel in het Officieel Orgaan 
van de UPVB, in de 3e jaargang nr. 39 van 18 mei 1915: 

Aantal wedstrijden Punten Doelsaldo 
UW 5 10 15 37-13 
Zeist 10 14 42- 13 
Hercules "i 10 10 31-21 
UGAV 10 10 19-20 
Voorwaarts 3 10 7 16-22 
Breukelen 10 4 7 - 6 3 

Het eerste seizoen was dus niet zon succes. Of het hierdoor kwam weet 
ik niet, maar in het Officieel Orgaan van de UPVB, 4e jaargang nr. 7 van 14 
september 1915, staat vermeld dat de Voetbalvereniging Breukelen heeft 
bedankt voor het lidmaatschap van de UPVB. Uit de jaren 1915 - 1916 en 
1916 - 1917 is er dan ook niets te vinden over de vereniging. 
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VOETBAL-VEREENIGING . l£>*^w< 
„BREUKELEN" 

OPGERICHT 21 APRIL 1913. 

# 

Secretariaat: 

,, , - / r^,,.~A c5 Ç ^ 'ƒ Vt' 

b&uœ&fen,, .AP.jfyiy^Çrï. / ^ 2 V 

« ^ i _ $ 7iC O^. â-^yrx^i^'U. <& •XJ-tM^i^C LAsCj 

Lu MVO~+<. ,L. A^KU^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w W 

A.fb. 1. Brief van de Voetbal-Vereeniging Vitesse aan B & W van Breukelen-Nijenrode, 
met het verzoek een voetbalterrein te mogen huren op landgoed de "Eendracht". 

Tweede fase 

In het Officieel Orgaan, 6e jaargang nr. 40 van 14 mei 1918, kwam ik de 
naam van de VV Breukelen weer tegen; de vereniging was opnieuw lid 
geworden. De heer H. de Heer werd genoemd als secretaris. Volgens het 
Officieel Orgaan, 6e jaargang nr. 41 van 23 mei 1918, was de VV Breukelen 
ook op de jaarvergadering vertegenwoordigd. 
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Op de volgende jaarvergadering, in 1919, heeft men kennelijk verstek 
laten gaan, want volgens het Officieel Orgaan, 7e jaargang nr. 1 van 25 mei 
1919, kreeg de VV Breukelen f 5,- boete volgens art. 45 van het Huis
houdelijk Reglement wegens het niet aanwezig zijn. Of er nog gevoetbald 
werd weet ik niet, want de jaargangen van het Officieel Orgaan van de 
UPVB van 1918 t/m 1920 zijn niet meer in de archieven aanwezig. Ook 
heeft de club kennelijk in die tijd weer bedankt voor het lidmaatschap. 

Derde fase 

Volgens het Officieel Orgaan, 10e jaargang nr. 14 van 5 oktober 1921, 
werd de VV Breukelen met ingang van het speelseizoen 1921 - 1922 
wederom toegelaten tot de UPVB. Als secretaris stond toen de heer G.J. van 
Schaik, Korenpad 37 te Breukelen vermeld. Details over de kleding en het 
terrein zouden in het daaropvolgende Officieel Orgaan vermeld worden. 
Daar is echter niets van terug te vinden. De spelersnamen hoefden niet 
opgegeven te worden aan de Bond, omdat men maar één elftal had. 

Kennelijk zat men na deze tweede opleving met het probleem dat men 
geen speelveld had. In het Gemeentearchief van Breukelen-Nijenrode trof 
ik een brief aan, gedateerd 17 oktober 1921 en gericht aan het gemeente
bestuur van Breukelen-Nijenrode, met het verzoek een sportterrein groot 
120 x 70 meter beschikbaar te stellen, waarvoor men een huurprijs van 
circa f 80,- per jaar wilde betalen. In die brief staat verder dat het doel van 
de VV Breukelen was het beoefenen en bevorderen der voetbalsport en 
onderlinge kameraadschap door het spelen van wedstrijden. Voorts vroeg 
men een spoedig antwoord omdat het wedstrijdseizoen 1921 - 1922 reeds 
per 1 oktober begonnen was. Deze brief was ondertekend door de eerste 
secretaris, G.J. van Schaik. 

In de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 1921 werd de aan
vraag behandeld, tegelijk met een brief gedateerd 19 maart 1921. In de 
laatste verzochten leden van de voetbalvereniging Breukelse Boys beleefd 
aan hen tegen nader overeen te komen voorwaarden een stuk land te 
willen verhuren ter grootte van ongeveer 100 x 50 meter (klein in 
vergelijking met het door de VV Breukelen gevraagde veld) om zodoende 
de edele voetbalsport te kunnen beoefenen. Deze brief was ondertekend 
door C.J. van Nimwegen, voorzitter, en H. van der Horst, secretaris. De 
verzoeken van de twee verenigingen werden door de gemeenteraad afge
wezen in een brief gedateerd 22 december 1921. Het antwoord aan beide 
verenigingen heeft dus wel erg lang op zich laten wachten! 

Van de VV Breukelse Boys heb ik verder niets meer kunnen vinden, 
maar in een gesprek met de heer G. van Dijk vertelde deze mij dat dit een 
rooms-katholieke voetbalclub is geweest, die gespeeld heeft op het land 
achter Tuincentrum Degenkamp, thans Zandpad 74. 

De VV Breukelen heeft kennelijk ook zelf voor een terrein aan het 
Zandpad kunnen zorgen, dicht bij waar thans de Algemene Begraafplaats 
ligt. 
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Het Officieel Orgaan van de UPVB, 10e jaargang nr. 17 van 25 oktober 
1921, bericht dat de heer j . van Kooten, Herenstraat, tot terreinconsul was 
benoemd. Er zijn volgens het Officieel Orgaan van de UPVB wedstrijden 
gespeeld in de 3e klasse B, waarvan ik enkele uitslagen hieronder vermeld. 

16-10-1921 Breukelen - VOG 3 2-1 
23-10-1921 Ares 2 - Breukelen 2 - 1 
20 - 11 - 1921 Breukelen - All Ready 2 6 - 1 
27-11-1921 Stichtenaren 2 - Breukelen 2 - 4 

De laatste wedstrijd, tegen Sportlust 2, werd vastgesteld op 23 mei 1922, 
maar deze is kennelijk niet doorgegaan: een eindstand was niet te vinden. 
In het seizoen 1922 - 1923 werd gespeeld in de 3e klasse A, waarvan ik 
één opmerkelijke uitslag wil noemen: Breukelen - Elinkwijk 2: 12-1 (ge
speeld op 17 september 1922). 

Een liedje uit die tijd was volgens de heer G. van Dijk: 

Oude schoen, oude schoen 
Weet je nog van toen. 

Toen er nog geen voetbal was 
Had je niets te doen." 

Waarschijnlijk is de club na januari 1923 weer opgeheven, want er is 
dan niets meer over hen te vinden in het Officieel Orgaan van de UPVB. 

Volgens de heer G. van Dijk hebben er diverse onregelmatigheden plaats 
gevonden, waardoor de VV Breukelen een ongewenste voetbalclub werd bij 
de UPVB. Er werd zelfs gezegd dat een voetbalclub die een vriend
schappelijke wedstrijd tegen de VV Breukelen gewonnen had op de terug
tocht met de boot over de Vecht door de Breukelse toeschouwers met 
stenen bekogeld zou zijn. 

Veranderd in zaterdagclub 

Men wilde spoedig daarna kennelijk toch weer gaan voetballen en omdat 
de VV Breukelen een beladen naam was geworden en op zondag voetballen 
in die tijd niet gewenst werd, heeft men de naam VV Breukelen gewijzigd 
in Vitesse en ging men op zaterdag spelen. 

De in de aanhef genoemde brief van 28 april 1924 aan het gemeente
bestuur is daar een bewijs van. In een brief van 3 mei 1924 werd op ver
zoek van het gemeentebestuur nogmaals aangegeven wanneer men precies 
gebruik zou willen maken van het terrein, namelijk van maandag tot en 
met vrijdag vanaf 5 uur 's middags, zaterdags, tweede paasdag, tweede 
pinksterdag en tweede kerstdag vanaf 1 uur 's middags. 

Op 9 mei 1924 berichtte het gemeentebestuur in een brief dat men geen 
bezwaar had tegen het voornemen van de heer T.J. Staal om een terrein 
van 120 x 65 meter te verhuren aan de voetbalvereniging Vitesse te 
Breukelen, onder de voorwaarde dat op zondagen geen gebruik van het 
terrein mocht worden gemaakt. Dat terrein maakte eertijds deel uit van de 
boerderij De Eendracht. De toestemming werd verleend tot einde 1924. De 
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Afb. 2. Foto van het voetbalelftal van de VV Breukelen, omstreeks 1926. Bovenste rij, 
van links naar rechts: de heren Hendriks, Bijeman, Landzaat, Joop Voorend, Willem 
van Walderveen, Frans Goossens, Rijk Schouten, Jan van der Schaft, Cor Landzaat, 
Draaier Van Nooyen, Hensbergen en Van Beest. Onderste rij, zittend, van links naar 
rechts: Kobus Bijeman, Daaf ter Mey, Piet Bakker, Piet van Riet en Gerrit Donkelaar. 
(Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

kwestie kwam nogmaals ter sprake in de rondvraag van de gemeente
raadsvergadering van 19 juni 1924. De heer K. Westerman meende name
lijk dat er, waar het om een onschuldige sportbeoefening ging, geen be
zwaar behoefde te bestaan dat ook op zondag van het terrein gebruik werd 
gemaakt. De voorzitter wees er op, dat gezien ervaringen op een ander 
terrein daarbij opgedaan, B & W in geen geval zouden toestaan dat op 
zondag wedstrijden werden gespeeld. De heren Van Ginkel en S. Breuning-
hoff verklaarden zich ook tegenstanders en keurden het beleid van B & W 
goed. 

De vraag rest waar het terrein op De Eendracht precies heeft gelegen. Bij 
navraag bij diverse oudere Breukelaars bleek men zich hierover weinig te 
herinneren. De heer G. van Dijk vertelde me dat de VV Vitesse gespeeld 
heeft op een terrein in de buurt waar vroeger de meubelfabriek "De Een
dracht" van de firma Aalbers heeft gestaan, thans werkplaats van Gemeen
tewerken. Ook de heer CD. Landzaat kon zich nog vaag iets herinneren. 

Er werden op dat veld hoofdzakelijk vriendschappelijke wedstrijden 
gespeeld en men heeft er maar een korte periode gebruik van gemaakt, 
waarschijnlijk tot 31 december 1924. Spelers waren onder anderen Frans 
Goossens, Gerrit van Donkelaar, Piet van Riet, Jan van der Schaft en Willem 
van Walderveen. Deze namen komen we later ook weer tegen na 1925, als 
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de VV Breukelen wederooi opgericht wordt. Een foto van het elftal staat in 
het jubileumboek van de VV Nijenrodes 1932 - 1987. Het jaartal moet 
volgens mij niet 1920 zijn zoals in dat boek vermeld staat, maar 1926 of 
nog later, gezien de leeftijden van de spelers. De VV Vitesse bestond toen 
niet meer. 

Bronnen 

Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 8'33 Ingekomen stukken van 1924 
(Gemeentehuis te Breukelen ). 

Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr S '25 map II. Ingekomen stukken van 
15 augustus 1921 - 31 december 1921. 

Gemeente Archief Breukelen-Nijenrode inv. nr. l". Notulen Gemeenteraad van 5 
oktober 1921 - 7 juli 1924, blz. 188 - 189. 

C van Nieuwkerk (eindredacteur), 1987. Jubileumboek VV Nijenrodes 1932 - 1987. 
Utrecht 95 blz. 

Officieel Orgaan van de ÜPVB, jaargangen 3 (1914.) - 10 (1921). 

Uit oude raadsnotulen 
6. Dranklokalen bleven in 1905 op zondag open 

• -é^r r 
Q^ 7^ •/' -

- - • __ j 

Uit: Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 3"* (Gemeentehuis Breukelen) 
Raadsbesluiten van de Gemeente Breukelen-Nijenrode aanvangende 7 November 1898 
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De kosten door de Pruisische troepen in 
1787 in Breukeleveen veroorzaakt 

Àrie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In 1787 kon stadhouder Willem V niet meer op tegen de acties van de 
patriotten. Daarop kwam zijn zwager, de koning van Pruisen, hem met een 
leger te hulp. Zoals u eerder in dit tijdschrift hebt kunnen lezen werden 
toen ook in Breukelen en omgeving Pruisische troepen ingekwartierde Dit 
is een korte aanvulling op dat artikel. 

Het leger wist zijn verblijfkosten op eenvoudige wijze af te wentelen op 
de burgerbevolking. De huishoudens waarbij de militairen werden onder
gebracht draaiden in eerste instantie op voor de kosten van hun eten en 
drinken. Schout en schepenen kregen de rekening gepresenteerd voor het 
paardenvoer en andere algemene vorderingen van het leger. 

Toen de Pruisen weer vertrokken waren regende het aanvragen bij 
schout en schepenen om gemaakte kosten of geleden schade vergoed te 
mogen krijgen. Pas na enige tijd kon de totale schadepost worden 
opgemaakt. In Breukelen-dorp en omgeving werd deze vastgesteld op 5823 
gulden en 11 stuiversJ 

Ook Breukeleveen had in 1787 een aantal militairen met hun paarden en 
verdere uitrusting tot zijn last gekregen. 

Die plaats was toen nog een zelfstandige heerlijkheid, met een eigen 
Rechthuis en een eigen college van schout en schepenen. In belangrijke 
zaken riep het college ook nog een aantal of alle zogenaamde geërfden bij 
hun vergadering; dat waren de mannen die uit hoofde van hun grondbezit 
in dorpszaken stemgerechtigd waren. Dit laatste gebeurde ook op 15 mei 
1788, toen men zich in het Rechthuis boog over de rekeningen van de 
inkwartiering.2 

Van de geërfden kwamen er drie ter vergadering. Vermoedelijk waren 
het bepaalde schepenen en deze drie personen die in het bijzonder de 
lasten van de inkwartiering te dragen hadden gekregen. Op een boerderij 
waren gemakkelijker een aantal soldaten en paarden onder te brengen dan 
bij een middenstander. Over de bescheiden onderkomens van de boeren-
knechts en de veenarbeiders praten we hier maar niet. Niet alleen hadden 
die zelden ruimte voor een gast, maar ze zouden als niet-geërfden ook niet 
door schout en schepenen voor overleg worden uitgenodigd 

Het totaal van de kosten waarmee Breukeleveen was blijven zitten bleek 
1141 gulden 7 stuivers en 10 penningen te belopen. Men schrok van de 
hoogte van het bedrag. Zoiets kon niet binnen een paar jaar uit de opbreng
sten van de plaatselijke belastingen worden voldaan. Dat begrepen ook de 
"cedenten", degenen die schout en schepenen vroegen om hun claim van 
hen te willen overnemen. Maar ze wilden toch wel op een overzienbare 
termijn geld zien. Daarom besloot men een gezamenlijk verzoekschrift te 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 1, 1991 



35 

richten aan de Heren Staten van de Provincie Utrecht om ais dorps
gemeenschap het bedrag tegen een matige rente van hen te mogen lenen, 
met een aflossing van 200 gulden per jaar. De secretaris werd gemachtigd 
om het verzoek op te stellen, alsmede een specificatie hoe men tot dit 
totaalbedrag was gekomen. 

Schout en schepenen van Breukeleveen stelden zich met hun verzoek 
bescheidener op dan hun collega s van Breukelen-Nijenrode, die vonden dat 
alles wat met het leger te maken had een boven-lokale aangelegenheid was 
en daarom de provincie vroegen alle kosten dus maar voor haar rekening 
te nemen. ' 

Ik heb niet teruggevonden hoe de Staten van Utrecht op het verzoek
schrift uit Breukeleveen hebben gereageerd. 

De letterlijke tekst van het verslag van de vergadering waarin een en 
ander werd besproken volgt hieronder. 

Den 15 Maij 1788 

Den Geregte en Geervdens extra vergadert in den Geregtshuise ten eijnde met den 
anderen nauwkeurig te Esamineren de rekeningen welke waren ingekomen ten 
lasten van het Dorp - meestal voorkomende uit de inquartiering der militaire troepen 
van desen Staat, en hetgeene daar aan was behorende naar Examinatie van welke is 
gebleken dat de selve monteerde eene Capitale Somme van f 1141 - 7 -10 ! En also de 
Presente Cedenten ten vollen bewust sijn dat gemelde Penningen niet kunnen op een 
off twee jaren worden uitgeset en ingegadert als sijnde der selver inwoonderen 
daartoe buiten staat, sijn de presente leden geresolveert, gelijk deselve resolveren bij 
desen, omme metten eersten sig bij requeste aan haar Ed. Mog.^e Heere Staten 's Lands 
van Utrecht te addresseere daarbij versoekende dat het haar Ed. Mog. gelieve dat den 
voornoemde Geregte en Geervdens ten lasten van derseiver gemeen negotieere tegen 
een matigen intrest de voornoemde somme van f 1141 - 7 - 10 onder Conditie van 
Jaarlyx af te leggen de somme van f 200 -,, - ,, ofte so veel minder off meerder als den 
Geregte sullen komen nodig te oordeelen 1 Authoriserende den Secretaris tot het 
opstellen request alsmede tot het opstellen memorie waaruit de voornoemde schuld is 
spruitende. 

w.g. Jan Post 
Marten Loenen 

Present den Schout, alle de schepenen, geervdens Corn. D. van den Wilt, Carel Piek, 
Claas van Doorn. 

Noten 

1 H.J, van Leusen. 1986. De schade, door Pruisische troepen in 1787 in Breukelen aan
gericht. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 3, blz. 100 - 103. 

2 Archief Gemeente Breukelen-St Pieters inv. nr. 2. Resolutieboek Breukeleveen 
1775 (- 1808), fol. 120 - 121 (Gemeentehuis te Breukelen). 
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De afdeling Breukelen van het Genootschap 
voor Landbouw en Kruidkunde in de tweede 
helft van de 19de eeuw 

H.H.J. Doude van Troostwijk 
Straatweg 244, 3621 BZ Breukelen 

Bij hei doorbladeren van wat oude papieren stuitte ik op een aantal 
stukken betreffende de afdeling (of "onderafdeling' zoals men toen zei) 
Breukelen van het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde in de 
Provincie Utrecht. Deze regionale organisatie wordt sinds vroeg in de 20ste 
eeuw algemeen het Utrechts Landbouw Genootschap genoemd. Maar statu
tair heet zij tot op de dag van vandaag het Genootschap voor Landbouw en 
kruidkunde in de Provincie Utrecht. Het werd in 1841 opgericht, en bestaat 
dit jaar dus anderhalve eeuw. Gegevens uit de beginjaren van dit genoot
schap zaten er helaas niet tussen mijn papieren. 

Wel ontdekte ik een brief van de onderafdeling Breukelen aan het 
hoofdbestuur, gedateerd 1 november 1856 (welke een reactie was van een 
"missive d.d. 15 October 1856" van het hoofdbestuur aan hen), waarin me
dedeling werd gedaan van de oprichting van een onderafdeling Breukelen 
van genoemd genootschap, en tevens werd geschreven dat deze toen al "het 
aanzienlijk getal van 150 Leden" had bereikt. De Breukeise onderafdeling 
was dus zeer voorspoedig van start gegaan. 

Het genootschap heeft in 1856 in Breukelen een tentoonstelling ge
houden, blijkens een proces-verbaal, opgemaakt op 18 september 1856, 
waarin alle bekroningen nauwkeurig zijn beschreven. Waarschijnlijk is bij 
gelegenheid van deze tentoonstelling het initiatief geboren om in Breukelen 
een onderafdeling op te richten. Van deze onderafdeling werd het bestuur 
gevormd door de volgende personen: 

GD Duuring (burgemeestervan Breukelen) President 
E van Beusekom te Loenen Lid des Bestuurs 
Dirk Jut te Breukelen Lid des Bestuurs en vice president 
W. Koomans te Abcoude Lid des Bestuurs 
Jhr J.P.C, van Reede tot Ter Aa te Loenen Lid des Bestuurs 
Joan Vlug te Breukelen Secretaris 

In het genoemde proces-verb aal lezen wij dat de tentoonstelling werd 
gehouden op de ridderhofstad Nijenrode. Tentoongesteld werden "Vee, 
voortbrengselen van de landbouw en andersints". Het aantal prijzen 
bedroeg 29. Uitgeloofd werden 8 grote zilveren medailles en 18 kleinere, 
benevens getuigschriften "aan hen die het naastebij aan de bekroonde 
evenaarde" alsmede "drie prijzen in stukken zilver voor de beste boter, 
zoetemelksche en komijne kaas". 

Het bezoek aan de tentoonstelling door leden, andere belangstellenden en belang
hebbenden vas zeer aanzienlijk en boven alle verwachting. Vermeld verden voorts 
de namen van de keurmeesters velke onder andere uit Breukelen, Utrecht, Benschop 
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en De Meern afkomstig waren en met de meeste lof hun taak hadden volbracht. Ten
toongesteld werden 247 stuks vee, landbouwprodukten en andere zaken. Aan de ten
toonstelling namen 140 personen uit verschillende gemeenten van de provincie deel. 

Vervolgens werden nauwkeurig met naam en woonplaats de bekroonde personen 
genoemd, waaronder verschillende wier namen de oudere lezers nog bekend zullen 
voorkomen, alsmede een omschrijving van de bekroonde zaken. Zo kreeg H. van der 
Grift te Breukelen een grote medaille voor "de fraaiste Hengst" en een getuigschrift 
voor zijn "zoetemelksche kaas". De "Grote zilvere Medaille" voor "de zwaarste en vetste 
os" ging naar D. Jut te Breukelen. Een "kleine zilvere Medaille" voor "de beste schoof 
haver en vijf kop zaad' werd toegekend aan G.D. Duuring te Breukelen en een zelfde 
prijs, maar dan voor "de beste schoof garst en vijf kop zaad", aan A, Degenkamp te 
Breukelen. 

Het proces-verbaal eindigt met een bijzondere vermelding van de heer CA. de Wit 
van Siangevecht, de grootvader van L.C. Dudok de Wit, beter bekend als Kees de Tippe
laar. De heer De Wit had namelijk de tentoonstelling opgeluisterd "door plantgewassen 
te hebben tentoongesteld meest vreemd in deze provincie zijnde de Javasche en 
Surinaamsche Mais". Tot zover het proces-verbaal van deze tentoonstelling. 

Interessant zijn voorts een aantal nota s van de plaatselijke Breukelse 
middenstand, betreffende voor de tentoonstelling verrichte werkzaam
heden. Ik noem er een van meester-timmerman H. van Grimpel voor het 
maken van schapenhokken en "aanhoorn", hetgeen waarschijnlijk toe
behoren betekent. Wij lezen daarin: 

De baas41/2 dag.Kees4dagen.Evert 3,/2 dag. f 16,57'/2 
Gerrit 3'/2 dag. Hein 4 dagen. f 6,50 
Materialen o.a. 600 stuks haken en lasijzers. f 3,55 
Toon Koenen 1 dag. Lamfert 1/2 dag. f 1,20 
Voor gebruik van hout en schaven en zagen en materialen gerekend f 10,-

Samen f 37,82'/2 
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Leden en medewerkers van de onderafdeling consumeerden hun ver
teringen in restaurant Het State Wapen, dat gedreven werd door de familie 
Kubatz. Deze familie stamde uit Duitsland en was omstreeks 1850 naar 
Nederland gekomen. Nog heden ten dage wonen nazaten van de familie 
Kubatz in ons land, één zelfs nog in Breukelen. Uit een gespecificeerde reke
ning van 1856 valt op te maken dat Het State Wapen toen werd gedreven 
door de heer F.L. Kubatz en dat onder andere zes 'dienaars' brood, koffie, 
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bier, borrels en een fles wijn gebruikten voor de totale som van f4,95-
Voorts vermeldt genoemde nota 8 dejeuner voor f 5,60 en voor 9 personen 
diner voor f 18,-. 

Een andere nota ten bedrage van 1 36,60 betren een geleverd diner + vertering van 
de heren keurmeesters alsmede voor andere onkosten voor de politie en muzikanten 
ter gelegenheid van harddraverijen gehouden op 5 augustus 1858. Tot slot is er nog 
een nota ten bedrage van f 3,95 wegens vertering door de heren leden van het 
bestuur tijdens een vergadering gehouden op 29 december 1858. 

Verder zijn er twee notas van H. Kenkel. handelende in manufacturen, garen, 
band, sajetten, goud, zilverwerk enz. Hij leverde rozetjes welke 171/2, 20 en 25 cent 
per stuk kostten. De zaak van Kenkel zat in het pand waar nu de firma Pols gevestigd 
is, de opvolger van de dames Zuidam. 

Nog een interessante nota is afkomstig van J, Vlaanderen; deze luidt als volgt: "Van 
een balijn zweep met ijvoor gemaakt, peeze en 30 vaam marlijn. Bedrag f 12,90 In 
een oud woordenboek vond ik het volgende over het woord marlijn: "Marli of marly 
naar het Frans. Licht enigszins stijf weefsel van garen of zijde, ook halfzijden stof, 
genoemd naar het dorp "Marli-la-Machine" waar zij voor het eerst werd vervaardigd." 
Het marlijn diende dus waarschijnlijk als omwikkeling van de zweep waarvan het 
buigzame binnenwerk uit een balein bestond. 

De laatste nota, ten bedrage van f4,15, volgens kwitantie betaald door de secretaris 
Joan Vlug, betrof een advertentie die in het jaar 1858 is geplaatst in de Utrechtsche 
Courant. 

Uit de in mijn bezit zijnde stukken blijkt verder dal de onderafdeling 
Breukelen over een bode beschikte, genaamd Johannes van der Burg. In 
een brief d.d. 14 januari 1864 staat te lezen dat de timmerman T. Hoogen-
doorn te Breukelen zich borg wilde stellen "wel hoofdzakelijk voor de 
nauwkeurige verantwoording der door de heer van der Burg (ook Verburg 
genoemd) te verantwoorden contributies der leden van de afdeling waar
van de kwitantiën door den penningmeester tot ontvangst derzelven zullen 
worden toevertrouwd". In een aanhangsel bij bovenvermelde brief, even
eens van 14 januari 1864, getuigt burgemeester Duuring "de gegoedheid 
van bovengenoemde Hoogendoorn tot het bedoelde bedrag ten behoeve van 
de bode J. van der Burg". 

Uit een schrijven van Johannes van der Burg blijkt dat hij op 12 decem
ber 1881 na 25 dienstjaren om gezondheidsredenen ontslag vroeg. Dit ont
slag werd hem per brief van 31 januari 1882 verleend met ingang van 1 
januari 1882. De ontslagbrief is ondertekend door de heren H.J. Doude van 
Troostwijk (overgrootvader van schrijver dezes), die toen voorzitter was, en 
de heer E. van Beusekom die als secretaris optrad. 

Tot slot vermeld ik nog een aantal in mijn bezit zijnde aankondigingen 
van tentoonstellingen en evenementen, georganiseerd door de onder
afdeling Breukelen van het genootschap. Daaronder zijn enkele affiches die 
gebruikt zijn bij het 25-jarig bestaan. Afbeelding 1 toont één daarvan. 
Gezien het formaat van de grootste aankondiging, die ongeveer 2 meter 
lang is, kan daarvan slechts een klein gedeelte gereproduceerd worden (zie 
Afbeelding 2). 

Weet iemand meer te vertellen uit de oude geschiedenis van het 
Utrechts Landbouw Genootschap in Breukelen? 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 1, 1991 



40 

Mededelingen van het bestuur 
Programma voor de komende maanden 

Woensdag 20 maart, 19.30 uur, Centrale Technische School, Engel de Ruyterstraat, 
Breukelen. Jaarvergadering 1991, beginnend met een kort huishoudelijk gedeelte, 
gevolgd door een afwisselend programma met drie verschillende onderdelen, waarin 
zal worden verteld over de vooroorlogse situatie in het gebied tussen Danne en Markt 
en over de geschiedenis van de rooms-katholieke parochie in Breukelen, en een 
videopresentatie over de schilder Willem van Leusden te zien zal zijn. 

Woensdag 17 april 1991.20.00 uur. Gereformeerde kerk. Optreden van het befaamde 
professionele muziektheaterensemble "Gheselscap goet ende fyn" onder leiding van 
Robbert van Lint. Zij bieden een gevarieerd programma van oude Nederlandse 
muziek, zang en folklore, waarbij historische muziekinstrumenten worden bespeeld. 
Het gezelschap zorgt-voor toelichtingen op het muzikale programma; de heer H. J. van 
Es zal iets vertellen over de geschiedenis van het gebouw. Noteer de datum alvast want 
dit mag u beslist niet missen! Voor leden van de Kring is deze avond gratis; personen 
uit het huishouden van een Kringlid die niet ook zelf lid zijn betalen f 5,-; van alle 
overigen wordteen toegangsprijs van f 10,- verlangd. 

Maandagavond 29 april, 20.00 uur, gebouw Irene, Wagendijk 43. Kockengen. Korte 
voordracht door Jan Rutges over geschiedenis in mondelinge overlevering, waarna 
een aantal oudere inwoners van Kockengen onder deskundige leiding met elkaar in 
gesprek zal gaan over het dorp van vroeger. Toegang voor leden gratis, van anderen 
wordt f 5,- gevraagd. 

Zaterdag 8 juni 1991, boottocht waarin de geschiedenis van de Kievitsbuurten en 
het Plassengebied centraal staat. Vertrek vanaf het openluchtzwembad de Meent om 
10.30 uur: duur ongeveer 2 tot 2'/2 uur. Tevoren aanmelden bij het secretariaat is 
noodzakelijk. Voor leden van de Historische Kring kost deze boottocht f 5,-, niet-leden 
betalen f 10.-. 

Samenstelling bestuur 

In de jaarvergadering 1991 zijn reglementair aan de beurt van aftreden de 
bestuursleden B. Bareids, J. G. Bokma en J.A. van den Berg. Beide eerstgenoemden zijn 
herkiesbaar. De heer Van den Berg wenst om gezondheidsredenen terug te treden. In 
zijn plaats stelt het bestuur kandidaat de heer HJ. van Es, Griftenstein 19, Breukelen. 
Mw. K. Nijmeijer ziet zich door sterk toegenomen tijdsdruk genoodzaakt haar HKB-
bestuursfunktie op te geven; bestuurskandidaat voor deze vacature is Mw. Joke van 
Kouterik, Weerestein 11. Breukelen. Tegenkandidaten kunnen bij het secretariaat 
worden aangemeld; daarbij zijn statutair tien handtekeningen vereist. 

Aantal leden 

Ook in 1990 vertoonde het ledenaantal van de Kring een stimulerende groei. Deze 
was minder groot dan in voorgaande jaren, maar dat viel te verwachten. Ook histo
rische bomen groeien niet tot in de hemel. Als gebruikelijk geven we u enkele cijfers, 
met daarachter tussen haakjes steeds het overeenkomstige cijfer van een jaar eerder. 

Op 31 december 1990 had de Kring 569 (510) betalende leden. Daarvan waren 530 
(481) volle leden en 39 (3D gezinsleden (dat zijn tweede of verdere personen uit 
eenzelfde huishouden, die geen tijdschriftabonnement verlangen). Lid waren 414 
(37$) heren en 148 (126) dames, terwijlde Kring 7 (6) onpersoonlijke leden had. 

Geografisch was de verdeling als volgt: kern Breukelen 317 (327), gebied ten 
zuiden van de oprit naar de hoge brug (inbegrepen Broekland) 46 (18), wijk Over de 
Brug 1 (1), buitengebied West (Kortrijk, Galgerwaard, Breukelerwaard, Oud Aa) 17 
(17), Nieuwer Ter Aa 16 (11), Kockengen 51 (23). Zandpad en Scheendijk 21 (24), 
Breukeleveen 12 (10), Nederland buiten Breukelen en Breukeleveen 85 (76), buiten
land 3 (3). De groei van het ledental in Broekland werd bijna geheel veroorzaakt door 
verhuizingen vanuit de kern Breukelen. Erg blij zijn we met de groei in Kockengen 
en Nieuwer Ter Aa. 

Het aantal ruil-Iidmaatschappen met andere verenigingen bleef 10, het aantal 
abonnementen op ons tijdschrift door bibliotheken en andere niet-leden bleef 12. 

Na verwerking van de gebruikelijke mutaties begonnen we 1991 met 559 leden. 
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Het Gheselscap goet ende fyn is gespecialiseerd in Nederlandse liederen, 
teksten, muzikale gedichten, volksgebruiken en folklore. 
Het instrumentarium, waaruit geput kan worden, bestaat uit allerlei 
muzikale werk- en speeltuigen waarop en waarmee gedoedeld, gefleuterd, 
gepijpt, getokkeld, gestreken, geblazen, gedrukt, gedraaid en gerommeld 
kan worden. 
In hun programma wisselen ernst en luim, muzikaal luistergenot en licht
voetig vermaak elkaar op verantwoorde wijze af. 
De Historische Kring Breukelen is er zeer trots op dit beroepsensemble naar 
Breukelen te kunnen halen. Blokkeer in uw agenda nu reeds de avond van 
17 april 1991 zodat u er bij kunt zijn om hen te horen en zien. 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Kasteel Ruwiel aan de rivier de 
Aa in zijn glorietijd. Dit kasteel lag aan de noordzijde van het laantje naar 
de boerderij Oud-Ruwiel, Oud Aa 36. Alleen de slotgracht is er thans nog 
van over. De omslagprent toont het hart van een gravure, van de hand van 
de tekenaar en graveur Jacob Schijnvoet (1685 - ca. 1733). Deze afbeelding 
werd door hem ontleend aan een gewassen krijttekening die in 1646 werd 
gemaakt door Roeland Roghman (ca. 1620 - 1686), een begaafd kunstenaar, 
vriend van Rembrandt, en grootmeester van de Nederlandse kastelen
tekenaars. Die tekening is in dit tijdschrift gereproduceerd in jaargang 4 nr 
3,blz. 139. 
De geschiedenis van kasteel Ruwiel is een centraal thema in jaargang 6. 


