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Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel 
2. 1352- 1425 

Âne A. Manien 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In het eerste artikel uit een reeks van vier over de periode waarin het 
geslacht Van Mijnden het slot Ruwiel, aan de rivier de Aa, in bezit had 
stelden we vast dat deze familie kasteel Ruwiel verwierf via het huwelijk 
van Geertruid Gijsbrechtsdochter van Ruwiel en Wouter van Mijnden.1 

In dit artikel staan we stil bij het bewogen tijdvak waarin Wouter II 
Amelisz van Mijnden, kleinzoon van Jonkvrouwe Geertruida. Heer van 
Ruwiel was. Van de Ruwielse Van Mijndens is hij de enige die het slot heel 
erg lang in bezit had, vanaf zijn zeer jonge jaren tot in zijn zeer hoge 
ouderdom. 

Wouter II van Mijnden Heer van Ruwiel 

A melis van Mijnden liet drie zoons na. Van hen volgde de oudste, 
Wouter, zijn vader op als bezitter van het slot Mijnden en als ambachtsheer 
van de tot Holland behorende heerlijkheid van Mijnden en de beide Loos-
drechten. Hij was toen nog zeer jong. Graaf Willem van Beieren, die in 
Amelis een trouw aanhanger verloor, droeg "om liefde die wi hebben tot 
heeren Meiijs kinderen van Minden" aan Jan van Ruterberch op om. ten 
behoeve van die minderjarige kinderen, goed te zorgen voor hun Hollandse 
bezittingen. Deze Jan bewoonde een hofstede nabij het huis te Mijnden.-

In 1353 ontving Wouter van de Utrechtse bisschop jan van Arkel ook de 
formele belening met het kasteel Ruwiel. Weer had een Van Mijnden twee 
adellijke huizen ter beschikking en werd bijgevolg een dubbele loyaliteit 
van hem verlangd - aan zowel graaf als bisschop - en opnieuw zorgde dat 
voor problemen. 

Wouter II had andere politieke inzichten dan zijn vader. Hij was minder 
gesteld op Willem van Beieren en lijkt aanvankelijk op goede voet te 
hebben gestaan met de bisschop. Hij besloot op Ruwiel te gaan wonen en 
kasteel Mijnden te verhuren.3 De bisschop wist zelfs te bedingen dat hij 
betrokken werd bij het beheer van het huis. dat als een Hollands brugge
hoofd in Stichts gebied lag. De bewoners werden verplicht een oorkonde af 
te geven waarin ze verzekerden vanuit het huis Mijnden de bisschop en 
zijn gebied geen schade te zullen berokkenen. 

In 1355 kocht Wouter van Mijnden de rechten die de bisschop op het 
slot Ruwiel had af.4 Van leengoed werd het kasteel nu tot eigen bezit. De 
bisschop werd mogelijk tot deze transactie verleid door zijn bijna perma
nente geldnood. De verstandhouding tussen de bisschop en Heer Wouter 
lijkt toen nog goed te zijn geweest, maar al snel bekoelde die relatie. 

Nagenoeg terzelfdertijd in 1355 lag de bisschop met zijn troepen voor 
Woudenberg.4 Vandaar stuurde hij een boodschapper naar Ruwiel om er te 
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spreken met Wouter van Mijnden of degene die hem daar in rechte ver
tegenwoordigde. De bisschop liet zijn onvrede blijken met het feit dat er 
van Ruwiel geen krijgslieden gekomen waren om hem te helpen.5 Maar 
Wouter liet weten zich daartoe niet verplicht te voelen, want hij was geen 
leenman meer. 

Er ontstond een conflict tussen Wouter en de bisschop, met het kasteel 
Ruwiel als inzet. De bisschop beweerde alleen het kasteel aan Wouter te 
hebben verkocht. Daartegenover hield Wouter vol dat ook wat bij het huis 
hoorde nu geheel onder hem viel: de gerechtsheerlijkheid Ruwiel en haar 
inwoners.6 Geen van beide partijen was bereid iets toe te geven. 

Bovendien was Wouter inmiddels in 1355 baljuw geworden van Gooi
land, en daarmee had hij dus toegenomen belangen in het graafschap 
Holland gekregen.7 Dat maakte de bisschop van Utrecht nog extra 
wantrouwend jegens de Heer van Ruwiel. 

De controverse liep hoog op. Het kan zijn dat Jan van Arkel op het 
hoogtepunt van hun meningsverschil het huis Ruwiel zelfs verbeurd ver
klaard heeft.8 Uiteindelijk wist Wouter zich echter op Ruwiel te handhaven, 
maar hij moest in 1357 wel een prijs van 2000 pond betalen om in het 
bezit te blijven van het huis en de gerechtsheerlijkheid Ruwiel.6 Boven
dien moest hij opnieuw verklaren dat hij het huis Ruwiel van het Sticht 
Utrecht in leen hield.9 Tevens was het nu zijn beurt om te beloven dat hij 
en zijn nakomelingen vanuit hun slot nooit iets ten nadele van de bisschop 
en het Sticht zouden doen. Ook zegde hij toe het huis te zullen ontruimen en 
ter beschikking van de bisschop te zullen stellen indien laatstgenoemde dat 
per gezegelde open brief wegens oorlogsomstandigheden zou gelasten. Als 
getuigen traden op ridder Jan van Cuylenburgh en van der Leek en ridder 
Steven van Zuyien. 

De eerstgenoemde getuige was een zwager van Wouter van Mijnden en 
Ruwiel. Wouter trouwde namelijk, vermoedelijk in dat jaar 1357, met Jutte 
van Cuyienburgh, dochter van Hubert Schenck, Heer van Cuylenburgh, en 
Jutte van der Leek.10 In 1357 stelde hij het financiële bestaan van zijn 
vrouw veilig door haar een jaarlijks bedrag toe te kennen uit de inkomsten 
die aan het huis Ruwiel toevielen.10 

Hoekse en Kabeljauwse twisten 

Hoe kon het gebeuren dat een eigengereid man als Wouter II van Mijn
den zich bij herhaling toegeeflijk opstelde jegens de bisschop van Utrecht: 
in 1353 en 1355 door toe te laten dat de bisschop zich mengde in de ver
huur van het slot Mijnden3 en in 1357 door te accepteren dat hij op Ruwiel 
weer de positie moest gaan innemen van leenman van de bisschop? 

Het was de algemene politieke situatie die hem daartoe noopte. In Hol
land waren de Hoekse en Kabeljauwse twisten uitgebroken. Evenals veel 
andere Hollandse edelen koos Wouter positie aan de Hoekse zijde. Bisschop 
Jan van Arkel liet zelden een kans voorbijgaan om aan de machtspositie 
van Holland afbreuk te doen; hij zag in dat de groeiende kracht van zijn 
buurgewest vooral werd gevoed door de steden, die aan Kabeljauwse zijde 
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stonden, en dus besloot hij tot steun aan de Hoeken, de binnenlandse oppo
sitie van de graaf. Dat dreef Wouter van Mijnden en Ruwiel noodgedwon
gen in de richting van de Utrechtse bisschop. Daarentegen werd de Heer 
van Nijenrode, die liever op de voor hem wat verder weg zittende Holland
se graaf steunde en de bisschop graag van zich af wilde houden, Kabeljauw. 

De Hoekse en Kabeljauwse twisten waren rond 1350 tot gewelddadige uitbarsting 
gekomen, maar hadden in feite toen al een voorgeschiedenis van vijf jaar 

De Hollandse graaf Willem IV liet, toen hij in 1345 sneuvelde, geen kinderen of 
broers na die hem zouden kunnen opvolgen Daardoor kon de keizer (als opperste 
leenheer van deze gewesten) vrij over de lenen Holland, Zeeland en Friesland 
beschikken. Hij gaf ze in 1346 aan zijn echtgenote Margaretha van Henegouwen. De 
Hollandse edelen waren daar redelijk mee ingenomen. Zij verwachtten dat ze onder de 
regering van een vrouw heel wat meer vrijheid van handelen zouden hebben en 
allerlei rechten die ze in het verleden hadden moeten afstaan weer terug zouden kun
nen nemen. De steden waren daarentegen allesbehalve tevreden met de beslissing, Zij 
gaven de voorkeur aan een man die met krachtige hand de rust in en rond het gewest 
zou weten te handhaven, waardoor handel en nijverheid konden bloeien, wat in het 
belang was van de stedelingen Margaretha vond een compromis, door haar zoon 
Willem van Beieren namens haar met het leeuwedeel van het bestuurlijke werk te 
belasten Maar Willem wilde meer en wist in 1349 te bewerkstelligen dat zijn moeder 
het grafelijk gezag aan hem overdroeg. Daarvoor moest hij Margaretha dan wel een 
jaargeld van 10 000 oude Franse schilden betalen 

Het schild was een Franse gouden munt, in 1337 ingevoerd, die in grote aantallen 
in de Nederlanden circuleerde. Hij werd er al snel door vrijwel alle vorsten nage
maakt, waarbij soms werd geknoeid met het goudgewicht. De toevoeging "oude" aan de 
omschrijving van de valuta hield in dat het betrouwbare munten moesten zijn, geen 
goedkopere imitaties 

Al spoedig kwam Willem tot de ontdekking dat de zware financiële verplichting die 
zijn moeder hem had opgelegd in de praktijk niet op te brengen viel. Ook werd hij 
geconfronteerd met opstandigheid van vele Hollandse edelen, die in hoogste instantie 
liever te doen hadden met een in het buitenland wonende vrouw dan met een zich 
binnenslands bevindende graaf. Willem verbrak de overeenkomst met zijn moeder, 
riep zijn getrouwen bijeen en bouwde een leger op waarmee hij zijn gezag wenste te 
bevestigen. Margaretha, op haar beurt, beschuldigde haar zoon van het leveren van 
een wanprestatie en herriep daarom haar beslissing om het graafschap aan hem af te 
staan. Zo kwamen twee partijen tegenover elkaar te staan, Margaretha's aanhangers 
onder de naam Hoeken en Willems aanhang onder de naam Kabeljauwen. 

Nadat aanvankelijk de Hoeken in Holland de overhand leken te gaan krijgen, 
keerde het tij in 1351 ten gunste van de Kabeljauwen. De Hoeken werden vervolgd en 
het land uitgedreven of gevangen genomen, totdat in 1354 een verdrag tot stand 
kwam en de bedreigde edelen weer naar hun kastelen konden terugkeren 

Omdat binnen Holland de situatie weer redelijk onder controle was. meende Willem 
van Beieren tegen het einde van 1355 de handen voldoende vrij te hebben om de 
bisschop van Utrecht aan te pakken wegens diens steun aan de Hoeken. Een aantal 
Kabeljauwsgezinde Stichtse edelen, waaronder Gijsbrecht van Nijenrode, zegden te
gelijkertijd hun verstandhouding met de bisschop op en voegden zich bij Willem van 
Beieren. Deze gang van zaken zal er toe bijgedragen hebben dat de bisschop in toorn 
ontstak toen hij moest vaststellen dat er ook vanuit kasteel Ruwiel geen hulp was ko
men opdagen, terwijl hij Wouter van Mijnden en Ruwiel toch als Hoeksgezind kende. 

Margaretha stierf reeds in 1356 en prompt laaiden binnen Holland de twisten weer 
op. In Holland hadden de Kabeljauwen een sterke positie, maar Willem van Beieren 
had ook nog te rekenen met bisschop Jan van Arkel die intussen Weesp en Muiden 
ingenomen had. Nog in 1356 besloten de partijen tot een nieuw vredesverdrag. 

In 1357 werd graaf Willem ongeneeslijk krankzinnig. Zijn broer Albrecht kwam, 
na een zeer tactisch verzoek daartoe van Hoekse zijde, het bewind waarnemen. Het 
duurde echter tot februari 1358 voor hij de Kabeljauwen ertoe had gebracht zich 
onder hem te schikken. 

Vanaf het moment dat Wouter van Mijnden zijn vader opvolgde tot in 
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1358 had hij er meestal direkt persoonlijk belang bij om naast zijn kasteel 
in het Hollandse Mijnden ook een vaste stek te hebben in het Sticht Utrecht. 
Werd de grond in het meestal Kabeljauws overheerste Holland hem te 
warm onder de voeten, dan kon hij veilig uitwijken naar slot Ruwiel in het 
gewest van de Hoeksgezinde bisschop. Tussen 1354 en 1356 leek het er 
even op of Wouter het ook los van de bisschop wel weer zou kunnen red
den, maar hij vergiste zich zowel in de kracht van bisschop Jan van Arkel 
als in de schijnbare vrede in het Hollandse. Aan beide kanten brak zijn 
houding hem danig op. Het leerde hem dat hij voortaan omzichtiger te werk 
moest gaan en er in ieder geval voor moest zorgen bij de leenheer van één 
van zijn beide kastelen in een goed blaadje te blijven staan. En omdat hij 
had ondervonden dat de binnenlandse situatie in Holland onverwacht snel 
kon veranderen koos hij er voor zich te schikken naar de bisschop. In het 
Sticht wist Wouter zich nu op een vooraanstaande plaats te handhaven.1 ' 

In 1364 kwam er een onvervacht eind aan de merkwaardige ruzie-vriendschap
verhouding tussen Jan van Arkel en Wouter van Mijnden. Door een pauselijk bevel 
werd Jan van Arkel verplicht het Bisdom Utrecht te verlaten en bisschop van Luik te 
worden. In Utrecht werd Johan van Vernenburg de nieuwe bisschop, in 1371 gevolgd 
door Arendt van Hoorn en in 1379 door Floris van Wevelinkhoven. Over de verstand
houding tussen Wouter van Mijnden en Ruwiel en deze bisschoppen heb ik geen 
bijzonderheden kunnen vinden. In Holland bleef het onder het bestuur van de 
"ruwaard" (= regent) Albrecht van Beieren 32 jaar betrekkelijk rustig, zodat er voor 
Wouter blijkbaar minder aanleiding was om zijn relatie met de genoemde bisschoppen 
warm te houden. 

Vermoedelijk in de tijd van bisschop Johan van Vernenburg kreeg Wouter van 
Mijnden de ridderslag.'2 

Afb. 1 (links). Het bakken van brood in een speciaal bakhuis. Het gewone volk at 
meestal roggebrood. Daarnaast was er het "schoenbroot dat die edele luden eten"; dat 
"schone" of "mooie" brood voor de adellijke familie was tarwebrood. 

Afb. 2 (rechts). Het slachten van een varken in de late Middeleeuwen. Brood en vlees 
vormden in die tijd het belangrijkste voedsel. Groente was niet meer dan een bijzaak. 
De aardappel kende men in onze streken toen nog niet. 
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Inkomstenbronnen van de Heer van Ruviel 

De Heer van Ruwiei ontving inkomsten uit het gebied dat hij bestuurde, 
het Ruwielsgerecht, te weten bepaalde belastinginkomsten en het batig 
saldo van de lagere rechtspraak, waartoe hij binnen de gerechtsheerlijkheid 
zelf bevoegd was. Die gerechtsheerlijkheid Ruwiei omvatte ongeveer wat 
later deel uitmaakte van de gemeente Ruwiei, met uitzondering van de 
gerechten Ter Aa en Breukelerwaard, die in de Middeleeuwen afzonderlijke 
bestuurseenheden waren. Ook had hij inkomsten uit de kasteelgoederen. 
Die kasteelgoederen konden heel verspreid liggen, soms dichtbij, soms ver 
weg. Door giften bij huwelijken, verervingen en koop of verkoop kwam er 
van tijd tot tijd wat bij of ging er wat van af. Zo werd hij in 1383 genoemd 
als de eigenaar van land in de Breukelerwaard13 en had hij in 1409 het 
landgoed te Schelborch met alles wat daarbij behoorde in bezit; dit werd 
door hem verpacht.14 

Omgekeerd nam Wouter zelf ook wel eens iets in pacht als hij daar uit 
financiële of prestige-overwegingen voordeel in zag. 

Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat er door de kasteelheer van 
Ruwiei tol werd geheven van passerende schepen. 

Pachter van het gerecht Breukeleveen 

Heer Wouter van Mijnden en Ruwiei wist van het feit dat hij ook een 
Stichts edelman was gebruik te maken en gedurende de periode 1375 -
1385 per contract de pacht van het dagelijks gerecht en de belastingen (de 
tijns en de grove en smalle tienden) van Breukeleveen en Tienhoven te 
verwerven, alsmede die van Breukelen-Proostdijgerecht (= de gerechts
heerlijkheid Breukelen-St. Pieters), met inbegrip van het toen nog bestaan
de dorpje Otterspoor.15 Hoe groter het gebied waarover hij zeggenschap 
had, des te meer aanzien en macht had hij binnen de ridderschap. 

De gerechtsheerlijkheden van Breukeleveen en Tienhoven waren beide 
in het bezit van het Kapittel van Sint Pieter, dat van zijn kant ook belangen 
had bij de overeenkomst met Wouter van Mijnden. Er waren onduidelijk
heden over de grens tussen Ter Sype (Nieuw-Loosdrecht) en Breukeleveen 
en dat gaf van tijd tot tijd aanleiding tot grensconflicten. Men hoopte dat 
Wouter, als hij enige tijd zeggenschap had aan beide zijden van de grens, 
dat probleem zelf vreedzaam zou weten op te lossen.16 

De plaatselijke bevolking had in het dagelijks bestaan meer te maken 
met de pachter dan met de eigenaar van de gerechtsheerlijkheid. De 
pachter benoemde de schout en regelde de praktijk van de rechtspraak en 
het innen van de belastingen. Vooral door de inwoners van Breukeleveen 
zal in 1375 vermoedelijk met zeer gemengde gevoelens zijn gereageerd op 
het bericht dat het gerecht en de belastingen verpacht waren aan de man 
die behalve Heer van Ruwiei ook Heer van Mijnden en de beide Loos-
drechten was. Wat kon men verwachten van iemand wiens belangen, naar 
hun gevoel, toch meer aan de Hollandse kant lagen dan in het Sticht? Men 
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had echter geen inspraak in de manier waarop het kapittel dit soort zaken 
wenste te regelen. 

Aan het pachten van het gerecht waren verscheidene voorwaarden verbonden, 
waarmee het Kapittel van Sint Pieter vooral zijn eigen belangen veilig stelde, maar 
waarmee ook de rechtszekerheid van de ingezetenen was gediend. De pachter van het 
gerecht Breukeleveen moest schriftelijk aan het kapittel beloven recht te spreken 
"alse daer ghewoenlike is" en van oudsher gebruikelijk was geweest. Ook werd be
paald dat hij de belangen van het kapittel diende te behartigen alsof het zijn eigen 
belangen waren Grond mocht slechts in eigendom worden overgedragen ten over
staan van het gerecht, vertegenwoordigd door de schout, en de buren (geërfden) 
Indien iemand die in het Breukeleveen land in bezit had waarvoor pacht aan het 
kapittel diende te worden betaald, zijn pacht niet zou voldoen, dan moest degene die in 
de praktijk het gerecht in handen had overgaan tot het leggen van beslag op de 
goederen van de nalatige en daardoor alsnog het verschuldigde bedrag innen, 

Dit soort bepalingen waren standaard-voorwaarden bij de verpachting van het 
gerecht van Breukeleveen. Ze werden bijvoorbeeld bij herhaling ook gesteld aan 
Gijsbrecht II van Nijenrode, die in 1332, 1347 en 1360 pachtovereenkomsten met het 
Kapittel van Sint Pieter aanging ' 7 

Het contract van 1375 met Wouter van Mijnden was echter uitvoeriger Mogelijk 
koesterde het kapittel toch enige argwaan jegens een pachter die ook grote belangen 
had liggen aan de andere kant van de Stichts-Hollandse grens en had men conclusies 
getrokken uit de eerdere moeilijkheden met de Loosdrechters. Zo moest Wouter na
drukkelijk erkennen dat hij van het kapittel geen andere tienden had gepacht dan die 
welke in het contract met name waren genoemd.'* 

Opmerkelijk was ook dat het contract met Wouter van Mijnden en Ruwiel werd aan
gegaan voor een periode van 10 jaar, terwijl zowel daarvoor als daarna het Kapittel 
van Sint Pieter gewoon was pachtovereenkomsten te sluiten met een looptijd van 15 
jaar 

Het gebied van Breukeleveen dat tussen 1375 en 1385 door Wouter be
stuurd werd was vanaf de Zogdijk (nu Scheendijk) tot aan de Lodijk (later 
Oude Lodijk, thans Herenweg) in cultuur gebracht, waarbij akkerbouw toen 
nog de belangrijkste vorm van grondgebruik was. Tussen de Lodijk en het 
Gooi (dus waar nu de Breukeleveense of Stille Plas ligt en ten oosten daar
van) lag nog onontgonnen hoogveen. De huizen van de toenmalige Breuke-
leveners stonden ten dele aan de oostkant van de Zogdijk en ten dele aan 
de Oude Weg (een nu verdwenen dijk, ter hoogte van de Kalverstraat). 

Wouter van Mijnden en Ruwiel heeft niet de rust rond de grens tussen 
Breukeleveen en Loosdrecht weten te brengen die in 1375 van hem ver
wacht werd. Vermoedelijk is daarom op die ene pachtovereenkomst inzake 
het gerecht van Breukeleveen geen tweede meer gevolgd. De nieuwe 
pachter, in 1385, was opnieuw Gijsbrecht II van Nijenrode.'9 Laatstge
noemde had reeds eerder lange tijd dat gerecht in pacht gehad, totdat een 
conflict met het kapittel verlenging van de pacht in de weg had gestaan. 

Slot Ruwiel inmiddels tot een achter af kasteel geworden 

In zijn latere jaren lijkt Wouter II het huis Mijnden weer zelf in gebruik 
te hebben gehad. Mogelijk woonde hij afwisselend op kasteel Mijnden en 
slot Ruwiel. De rust die de ruwaard Albrecht in Holland wist te bewaren 
maakte dat Wouter lange tijd zonder problemen op beide plaatsen terecht 
kon, al moet daarbij worden aangetekend dat in de persoonlijke sfeer de 
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verstandhouding tussen hertog Albrecht en Wouter II van Mijnden en 
Ruwiel niet best was. 

Ais Wouter te Mijnden verbleef betekende dat overigens niet dat slot 
Ruwiel dan leeg stond. Hij liet er altijd wel een gevolmachtigd beheerder 
met een aantal krijgers en bedienden achter. Een kasteel moest steeds 
bedrijfsklaar en verdedigbaar zijn. 

In 1385 gaf bisschop Floris van Wevelinkhoven vergunning een nieuwe, 
lange watergang aan te leggen. Deze zou de naam Heycop krijgen.20 De 
Heycop kruiste de rivier de Aa. Het feit dat hij niet in de Aa eindigde, maar 
door het Breukelerwaardse landschap heen tot aan de Vecht werd door
getrokken, maakt duidelijk dat in die tijd de Aa voor de waterafvoer zowel 
als voor de scheepvaart niet veel betekenis meer had. Slot Ruwiel was 
bijgevolg een achteraf gelegen kasteel geworden. 

Man van veel moeilijkheden 

Uit alles blijkt dat deze Wouter II een man was die in zijn lange leven 
heel wat moeilijkheden heeft meegemaakt, waarvan hij er verscheidene 
zelf heeft heeft veroorzaakt. 

Bij een onenigheid tussen Wouter II en baljuw Jan van de Poel verden de baljuw 
en zijn mannen door Wouter en de zijnen gevangen genomen en mishandeld Dat kon 
en mocht de Hollandse graaf niet door de vingers zien In 1377 werd er een verdrag 
opgesteld met de baljuw als gevolg van het misnoegen dat Wouter had opgewekt bij 
hertog Albrecht. Naast de verplicht gestelde verzoening werd er een zware straf in 
het vooruitzicht gesteld bij herhaling: verbeurdverklaring van Wouters Hollandse 
bezittingen en gevangenneming en mogelijk de doodstraf voor hemzelf 21 

De inwoners van Mijnden en de beide Loosdrechten vonden dat Wouter II zijn 
positie misbruikte om zijn persoonlijke belangen te bevorderen. Heer Wouter vond dat 
hem het nakooprecht toekwam, wat betekende dat hij goederen die zijn onderdanen 
aan wie dan ook verkochten tegen de bedongen prijs van de verkoper kon overnemen 
indien hem datzinde Werden door het gerecht iemands onroerende goederen opge
ëist en geschat, dan achtte de ambachtsheer het zijn recht zich bij voorrang deze 
goederen tegen de geschatte waarde toe te eigenen. Zodoende breidde hij zijn persoon
lijke bezittingen tegen niet ai te hoge prijzen uit, Wouters onderdanen vonden boven
dien dat hij de te betalen tienden (een belasting) aan de hoge kant vaststelde Een 
grief was ook dat Wouter hun zonder opgaaf van redenen verbood hun land te ontve-
nen, waardoor zij belangrijke inkomsten derfden en dat land in waarde daalde 2 2 

In 1384 liepen de geschillen die Wouter met zijn Loosdrechtse onderdanen had zo 
hoog op datze met hun klachten over hem naar de Hollandse graaf gingen,2^ Dat was 
een heel waagstuk in die tijd. Gehoor kreeg men niet gauw en in een beroep ingesteld 
tegen een ambachtsheer werd men zelden in het gelijk gesteld. En bij een afwijzing 
liep men het risico dat zon heer nog strenger ging optreden Anderzijds zullen de 
betrokkenen ook wel hebben geweten dat het tussen de ambachtsheer en de graaf 
niet zo best boterde De moed van de Loosdrechters werd beloond: hertog Albrecht 
besliste op bijna alle punten in hun voordeel. Het recht van nakoop en het voor-
rangsrecht bij gerechtelijke verkopen werd Wouter ontzegd. Zolang de graaf ont-
veningen toestond mocht Wouter zich er niet mee bemoeien en zijn mensen niet bij 
de turfwinning voor de voeten lopen. Ook werd bepaald dat rechtvaardigheid moest 
worden betracht bij de inning der tienden.22 

De irritatie van Albrecht jegens Wouter II bleek ook uit de terzelfdertijd genomen 
beslissing dat Wouter in Loosdrecht geen dobbelschool mocht stichten, zoals een gok-
lokaal toen werd genoemd. Tien jaar later, in 1394, kreeg Wouters zoon Amelis wel 
goedkeuring voor het inrichten van een lokaliteit waar men tegen een bepaalde 
vergoeding het kegelen en bepaalde kansspelen (zoals dobbelen en het quaec- of 
kwakspel, een soort van triktrakspel) kon leren en beoefenen.22 
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Afb. 3 Het leven op een kasteel was vrij eentonig. In het bijzonder als er gasten 
waren werd er 's avonds vrij vaak geschaakt, gedobbeld, gedamd of triktrak gespeeld. 
De hierboven gereproduceerde houtsnede laat zien dat verliezen bij het schaken niet 
altijd gelaten werd aanvaard. 

Als we zien hoe Wouter II in Mijnden en de beide Loosdrechten met zijn 
onderdanen omging, dan zal zijn gedrag jegens de inwoners van de ge-
rechtsheerlijkheid Ruwiel niet anders zijn geweest. Ook voor hun zal hij 
geen gemakkelijk heer zijn geweest: hard, streng en tactloos. 

De relatie tussen Wouter van Mijnden en Ruwiel en Gijsbrecht van Nijenrode was 
soms zo slecht dat er lokale oorlogjes ontstonden. De graaf wenste een dergelijke 
onrust zo dichtbij zijn grens niet te tolereren en greep in.24 In 1384 werd door middel 
van een officiële brief vrede gesloten tussen Wouter van Mijnden, met zijn 
verwanten en vrienden, aan de ene kanten Gijsbrecht van Nijenrode, met zijn ver
wanten en vrienden, aan de andere kant25 Albrecht bepaalde dat als er weer twisten 
dreigden op te laaien, de beide kasteelheren hun geschil maar moesten uitvechten in 
een persoonlijk duel2^ 

In 1395 kreeg Wouter van Mijnden onenigheid met Frederik van Blan-
kenheim, die in 1393 Floris van Wevelinkhoven was opgevolgd ais bisschop 
van Utrecht. De oorzaak was dat Wouters onderdanen in Ter Sype herhaal
delijk de grens met het oostelijke deel van het Breukeieveen schonden en 
daar illegaal turf staken. Dat deel van de Hoilands-Stichtse grens was 
overigens niet duidelijk gemarkeerd, want de Weersloot was nog maar voor 
een deel gegraven.26 De bisschop trad hardhandig op, wat Wouter er toe 
bracht mee te gaan werken aan een duidelijke gebiedsscheiding. 

Wouter II tot op hoge leeftijd politiek actief 

Toen in het begin van de 15de eeuw de Hoekse en Kabeljauwse twisten 
weer opvlamden kwam Wouter II van Mijnden in hetzelfde kamp terecht 
als bisschop Frederik. Beiden stonden aan de zijde van de Hoeken. 
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De aanleiding tot het opleven van de interne Hollandse spanningen lag al in 1390. 
De ruwaard hertog Albrecht van Beieren had tot dan geprobeerd zoveel mogelijk 
tussen de Hoeken en Kabeljauwen door te laveren. Maar, inmiddels weduwnaar gewor
den, werd hij verliefd op de schone jonkvrouwe Aieid van Poelgeest, wier familie 
Kabeljauws was De Hoeken meenden een verschuiving in de opstelling van Albrecht 
te bespeuren en zwoeren zich op haar te wreken. Op 21 september 1390 werd ze ver
moord. Verscheidene edelen, bang voor tegenacties, weken uit. Ook Willem, Albrechts 
oudste zoon, werd door de Kabeljauwen met de moord op de mooie Aleid in verband 
gebrachten moest vluchten, wat hem definitiefin het Hoekse kamp bracht. 

Tegen het eind van Albrechts leven kwam een verzoening tussen vader en zoon tot 
stand, waarna Willem geleidelijk de bestuurszaken begon over te nemen. De anti-
Kabeljauwse tendens in zijn beleid werd toen al snel duidelijk 

In 1404 overleed Albrecht van Beieren. Hij werd in Holland en Zeeland 
officieel opgevolgd door zijn zoon, graaf Willem VI. Bisschop Frederik en 
kasteelheer Wouter steunden ieder op hun eigen wijze deze Hoeksgezinde 
graaf. En aan de zijde van de graaf van Holland stond ook Otto van 
Nijenrode. Ruwiel en Nijenrode waren zowaar in hetzelfde kamp beland. 

In diverse Hollandse plaatsen leidde de opvolging tot opstanden, maar 
Willem maakte daar in enkele jaren een eind aan, waarbij Frederik van 
Blankenheim hem een handje hielp. Wouter van Mijnden en Ruwiel en zijn 
zoon A melis toonden zich actieve krijgslieden, onder meer bij de belegering 
van Hagestein en in de strijd bij Woudrichem tegen de Geldersen en de 
troepen van de heren van Arkel. Ook leenden ze flinke geldbedragen aan 
de graaf. Dit laatste duidt er op dat ze in financiële welstand verkeerden.27 

Nadat Willem VI eenmaal zijn gezag gevestigd had regeerde hij be
kwaam en met krachtige hand over zijn gebied. Als gevolg van de goede 
verstandhouding tussen graaf en bisschop was er toen vrede tussen Utrecht 
en Holland. Wouter van Mijnden en Ruwiel kon onder die omstandigheid 
naar eigen vrije keus blijven beslissen of hij in het huis Mijnden of in slot 
Ruwiel wenste te verblijven. Graaf Willem VI deed er veel aan om Wouter 
aan zich te binden. Zo maakte hij in 1412 de beide Loosdrechten, Mijnden 
en Muyeveld los van het baljuwschap van Amstelland en Gooiland en ver
hief hij dat gebied tot een afzonderlijk baljuwschap. Daaraan werd tevens 
Teckop toegevoegd, dat - hoewel door Stichts Utrechts gebied omgeven -
ook tot Holland was gaan behoren. Heer Wouter werd er aangesteld als 
baljuw en mocht er de hoogste rechtsmacht uitoefenen, tot en met de 
doodstraf.27 Als uitvloeisel van hun goede relatie beloofde Wouter van 
Mijnden en Ruwiel aan graaf Willem dat hij na diens overlijden zijn enig 
kind en dochter Jacoba van Beieren als gravin zou erkennen en haar zou 
helpen als die opvolging zou worden betwist. 

Korte tijd na de dood en de begrafenis van Willem VI werd de 17-jarige Jacoba 
vrijwel zonder verzet ingehuldigd als Hollands vorstin. Dit begin leek veelbelovend 
voor haar, maar die schijn bedroog. De opvolging door Jacoba deed de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten al gauw in alle felheid opleven. De Kabeljauwen schoven Jan van 
Beieren, de broer van Willem VI, met zijn instemming als nieuwe graaf naar voren 
Hij was de naaste mannelijke bloedverwant van de overledene 

Jacoba probeerde haar positie te versterken door een snel gesloten huwelijk met 
haar neef, hertog Jan van Brabant. Een paar jaar van strijd volgden. 
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Zijn gegeven woord getrouw trok Wouter van Mijnden en Ruwiel in 
1417, ondanks zijn hoge ouderdom, ten behoeve van Jacoba zijn wapen
rusting aan. Dordrecht, de eerste stad in Holland die Jan van Beieren erken
de, werd belegerd door een Hollands-Brabantse troepenmacht van Jacoba. 
In dat leger bevonden zich ook Wouter van Mijnden en zijn zoon À melis. 

Veel onderzaten van de Heer van Mijnden en Loosdrecht voelden er niets voor hem 
in de krijgstocht voor de gravin te volgen. Evenals veel Gooilanders moesten ze van 
een vrouw aan het bewind niet veel hebben. Wat zou die hen beschermen tegen de 
macht van de edele heren? Een aantal Loosdrechters gaf zelfs gehoor aan een oproep 
van Jan van Beieren en schaarde zich onder zijn vaandel in de strijd tegen Jacoba.28 

Het beleg voor Dordrecht werd een fiasco. De stad lag beschermd tussen 
de grote rivieren en had een enorme mond- en krijgsvoorraad. Jan van 
Brabant gaf, tegen de zin van Jacoba, het beleg op. Ten slotte kwam het tot 
onderhandelingen. In 1419 bevond Wouter van Mijnden zich onder de 
edelen die in Woudrichem het vredestraktaat tussen Jacoba van Beieren en 
haar oom hertog Jan van Beieren ondertekenden.29 Ook Otto van Nijenrode 
en Jan van Cronenburch, uit Loenen, waren daarbij.29 Na het sluiten van dit 
verdrag vertrok Jacoba naar Henegouwen, waar ze erg populair was. 

Deze afloop van het conflict maakte de positie van Wouter II in Holland 
weer moeilijk. Het geslacht Van Mijnden lag in ongenade bij Jan van 
Beieren. Zo weinig betekende Wouter er nog dat hij, met zes anderen, in 
1421 alleen nog maar in Holland reizen mocht als hij beschikte over een 
speciaal vrijgeleide van hertog Jan.30 

salade 

kinstuk 

schouderplaat 

okselschijf 

bovmarmstuk 
borststuk 

elle boo gp laat 

buikstroken 

onderarmstuk 

bovenbeenstuk 

knieplaat en schelp 

onderbeenstuk 

Afb 4. Ridder Wouter van Mijnden stak zich regelmatig in het harnas. Deze tekening 
laat zien uit welke onderdelen zon beschermende lichaamsbedekking was opgebouwd. 
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In 1423 overleed bisschop Frederik van Blanken heim Over 2ijn opvolging ontstond 
een jaren durende machtstrijd, waaruit uiteindelijk de Hoeksgezinde Rudolf van Diep-
holt als overwinnaar te voorschijn kwam. In 1426, toen het conflict nog volop aan de 
gang was, vond een gewapend treffen tussen beide partijen plaats nabij de Vecht 
tussen Breukelen en Loenen.31 Rudolfs tegenstander had huursoldaten uit Picardie 
(in Nuurd-r rankrijk) geworven, cue na hun nederlaag in het gevecht bij de Vecht alle 
kanten op vluchtten. Van Gijsbert van der Aa, op kasteel Ter Aa, weten we dat hij in 
deze strijd om de bisschopszetel aan de kant van Rudolf stond, en in 1426 verscheidene 
gevluchte Picardiërs krijgsgevangen wist te maken Jan van Nijenrode (de beoogde 
opvolger, en intussen alvast "assistent" van Heer Otto van Nijenrode) hield zich neu
traal. Van de Heer van Ruwiel is niet bekend of hij ook bij die gelegenheid actief 
partij koos. 

Wouter van Mijnden overleed op zeer hoge leeftijd. Over het jaar van 
zijn dood bestaan tegenstrijdige berichten, die lopen van 1423 tot 1427. Een 
brief van 2 januari 142532 doet echter vermoeden dat hij toen nog in leven 
was. Zijn oudste zoon en opvolger, A melis III, had in die jaren binnen 
Holland sterk te lijden onder de Hoekse en Kabeljauwse twisten. 

De kinderen van Wouter II van Mijnden en Ruwiel 

Van Wouter II van Mijnden en Ruwiel en Jutte (of Judith) van Cuylen-
burgh zijn vier volwassen geworden kinderen bekend. Behalve de al ge
noemde Amelis (of Melis) III hadden ze nog twee zonen en een dochter. 

A melis III van Mijnden huwde in 1391 met Margriet, een dochter van 
Willem van Cronenburch en Elisabeth van Heemskerk.33 Hij kende haar uit 
zijn inkomsten een jaargeld toe van 80 Franse schilden33 

Dat huwelijk van Amelis III zorgde voor een aanmerkelijke verbetering in de ver
standhouding tussen de familie Van Mijnden en hertog Albrecht van Beieren. Willem 
van Cronenburch was een bastaardzoon van de in 1345 in Friesland omgekomen 
Hollandse graaf Willem IV van Henegouwen en dus verwant aan het Beierse graven-
huis. Daarenboven was Willem van Cronenburch een van de vertrouwde raadgevers 
van hertog Albrecht } * 

De tweede zoon, Johan (of Jan), was kanunnik van het Domkapittel te 
Utrecht.35 De derde zoon, Claes, werd medicijnmeester.36 

Dochter Margaretha (ook wel Margriete genoemd)37 trouwde met Johan 
(ook wel Jan genoemd) van Nijenrode van Persijn, Heer van Velzen. 

Deze Johan van Nijenrode was een zoon uit het tweede huwelijk van Gijsbrecht II 
van Nijenrode, met Margaretha (of Margriete) van Rijn. Hij kreeg in 1392, naast een 
grote verscheidenheid aan andere goederen, ook het huis te Velzen in bezit. Marga
retha van Mijnden kreeg als huwelijkscadeau van haar vader enige veengronden 
mee, gelegen onder Loosdrecht en in Gooiland, tot een gezamenlijke waarde van 1300 
oude Franse schilden.38 Op 28 juli 13% gaf Gijsbrecht van Nijenrode aan zijn zoon 
Johan ook nog in leen twee hoeven land in "Camericken" (Kamerik), anderhalve 
hoeve in "Bertenghen" (Portengen) en 4 morgen bij Maarssen, onder voorwaarde dat 
de "lijftogt" (het vruchtgebruik) van deze goederen toeviel aan Margriete van Mijn
den, gemalin van Johan van Nijenrode.39 

In 1411 was deze Johan van Nijenrode van Velzen reeds overleden; zijn weduwe 
Margaretha van Mijnden, Vrouwe van Velzen, droeg toen onroerend goed dat zij in 
Bunnik bezat over aan haar zoon Gijsbert/*0 Op zijn beurt liet Gijsbert de echt-
verbintenis tussen zijn ouders Jan van Nijenrode van Velzen en Margaretha van 
Mijnden vastleggen in een gebrandschilderd raam in de kerk van Naarden.'* ' 
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Afb. 5. Middeleeuwse romantiek. Een jonkvrouw verpoost zich tijdens een roeitochtje 
op de rivier. Twee muzikanten zorgen voor extra vermaak. De boomtakken die in de 
boot zijn gezet dienden mogelijk voor enige verkoeling. 

Margaretha zelf trad na de dood van haar man in het klooster van Wijk 
bij Duurstede. Terwijl ze daar de plechtige geloften stond af te leggen, keer
de ze zich tot haar daarbij aanwezige zoon en zei ze "Mijn zoon, voor alle 
goederen van de wereld zou ik je niet willen verlaten, maar ter wille van 
mijn Schepper, God Almachtig, iaat ik je varen", en terwijl ze naar hem 
keek en hem herhaaldelijk zoende, wenste ze hem vaarwel tot in de 
eeuwigheid.42 In het spanningsveld tussen moederliefde en Middeleeuwse 
vroomheid overwon de laatste. 
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Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel 
3. 1425- 1472 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dit is het derde artikel in een reeks een vier over leden van de Hollandse 
familie Van Mijnden die tevens heren waren van het Stichts Utrechtse 
kasteel Ruwiel, dat ten westen van Breukelen aan de rivier de Aa gestaan 
heeft. Nadat werd beschreven hoe de Van Mijndens het geslacht Van 
Ruwiel opvolgden1 en hoe de befaamde Wouter II van Mijnden en Ruwiel 
pragmatisch door zijn lange leven ging,2 komen in dit artikel de zoon en 
kleinzoon van Wouter II aan de orde, die beiden A melis (of Melis) heetten. 

A melis III van Mijnden, Heer van Ruwiel 

Amelis III, in 1391 getrouwd met Margriet van Cronenburch, heeft er 
lang op moeten wachten tot hij zelf kasteelheer was. Maar met de daaraan 
verbonden plichten werd hij al wel eerder geconfronteerd, in het bijzonder 
binnen het gewest Holland. 

Zo werd hij bijvoorbeeld in 1398, toen Albrecht van Beieren had besloten met een 
Hollands leger een nieuwe krijgstocht tegen de Friezen te ondernemen, gesommeerd 
om zich met zijn krijgslieden te melden in Enkhuizen,5 teneinde vandaar onder 
leiding van de graaf van Oostervant over te steken naar Friesland.4 Deze expeditie had 
tot doel de smaad uit te vissen, veroorzaakt door een nederlaag die de Hollanders zon 
halve eeuw eerder hadden geleden. Aangenomen werd dat Albrecht hiertoe was aan
gezet door Willem van Cronenburch en Daniël van de Merwede. Veel Hollandse edel
vrouwen waren om die reden gebeten op deze beide adellijke heren, want ze waren 
beducht dat hun mannen en zonen in de strijd zouden omkomen.5 Amelis van Mijnden 
en Ruwiel kon evenwel niet anders doen dan zijn mannen mobiliseren en gaan. Zo lag 
de plicht van een leenman jegens zijn leenheer, en aan verzaking viel zeker niet te 
denken als nota bene je eigen schoonvader een van de initiatiefnemers tot de 
veldtocht was. 

Vermoedelijk omstreeks 1423 is Amelis III eindelijk definitief Wouter II 
opgevolgd als Heer van Mijnden en Loosdrecht en enkele jaren later ook als 
Heer van Ruwiel.2 Amelis was toen waarschijnlijk al rond de zestig jaar oud. 

Evenals zijn vader koos Amelis III voor de Hoekse partij van Jacoba van 
Beieren.6 Zijn Loosdrechtse onderdanen waren daar ongelukkig mee, maar 
konden hem niet van houding doen veranderen. In het gebied van Ruwiel 
had men minder moeite met zijn trouw aan Jacoba, door de overwegend 
Hoekse opstelling van het Sticht Utrecht. Amelis' Hoekse gezindheid sloeg 
ook over op zijn zonen. Zijn jongste, Jan, diende in 1423 Jacoba bij Hoorn. 

De strijd tussen de Hoeken en Kabeljauwen golfde op en neer en regel
matig kregen edelen, nu eens van de ene en dan weer van de andere partij, 
te maken met verbeurdverklaring van hun goederen. Zo kwam meteen ai in 
het opvolgingsjaar 1423 het aan Amelis III toegevallen huis Mijnden onder 
Hendrik van Nijenrode te staan.6 De Van Nijenrodes hadden zich steeds 
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voorstanders getoond van een krachtig grafelijk bestuur in Holland en 
stonden daardoor meestal aan de zijde van de Kabeljauwen.7 Het hebben 
van een machtige bondgenoot in Holland versterkte hun positie jegens de 
Utrechtse bisschop. 

Intussen maakte Jacoba van Beieren zich gereed voor een nieuwe krachtmeting 
met haar neef, Jan van Beieren zocht steun. Hij had geen zoon om hem op te volgen. 
Daarom voelde hij zich vrij om zijn neef Filips van Bourgondiè bij testament als zijn 
erfgenaam aan te vijzen, Dat verzekerde hem van de machtige hulp van de Bour
gondiërs. Hij brak daarmee evenwel het verdrag van Woudrichem, waarin was be
paald dat bij het overlijden van Jan alle rechten aan Jacoba zouden toevallen. 

Tot een nieuwe oorlog tussen Jan en Jacoba is het echter niet meer gekomen. 
Zonder het zelf ooit geweten te hebben heeft hij het toch moeten afleggen tegen de 
boze listen van zijn nicht. Hij werd het slachtoffer van een gif moord Een onbevestigd 
bericht vertelt dat Jan van Beieren de gewoonte had om de bladen van zijn gebeden
boek met spuugvingers om te slaan; aan die bladen zou de huurmoordenaar in een 
onbewaakt ogenblik het gif gesmeerd hebben.8 

Nadat zo Jan van Beieren in 1425 werd uitgeschakeld, eiste Filips, hertog 
van Bourgondiè en graaf van Vlaanderen, diens Hollandse goederen en 
aanspraken op. Jacoba van Beieren zat weer met een nieuwe tegenstander 
opgescheept. In de strijd die ontbrandde koos A melis III van Mijnden en 
Ruwiel opnieuw de partij van Jacoba.8 

Dat kwam zijn positie in Holland in het algemeen, en in zijn stamgebied 
Mijnden en Loosdrecht in het bijzonder, niet ten goede. Filips van Bour
gondiè weigerde de beleningen aan A melis van Mijnden te hernieuwen. 

Hendrik van Nijenrode werd door deze Filips als beheerder van het huis Mijnden 
gehandhaafd en tevens tot baljuw van Loosdrecht aangestelde Hendrik bleef in 
meerdere opzichten een trouwe steun van de Kabeljauwse voorman. In een bloedige 
strijd bij Brouwershaven, in 1426 geleverd tussen het leger van Filips van Bourgondiè 
en een bondgenootschap van Hoekse Zeeuwen en Engelsen, sneuvelde Hendrik van 
Nijenrode echter, te zamen met vele anderen.'° Filips behaalde de overwinning. 

Omdat de bisschop van Utrecht de kant had gekozen van Jacoba van Beieren, waar
door er voor Holland gevaar dreigde van de zijde van het Sticht Utrecht, keerde Filips 
daarop met zijn leger weer terug naar onze streken. 

In 1427 en 1428, toen de troepen van Filips van Bourgondiè onder meer 
Gooiland, Loosdrecht en Mijnden bezet hielden, was alle verkeer naar en uit 
het Bisdom Utrecht verboden. Men mocht niet van Mijnden of Loosdrecht 
naar Breukelen, Ruwiel of Breukeleveen, noch omgekeerd. Alleen als de 
bewoners van de grensstreek overlast werd aangedaan of hun vee over de 
grens liep, mochten twee personen de grens tijdelijk over. 

Tijdens deze bezetting zat Amelis - uit oogpunt van zijn particuliere 
belangen - weer aan de ongunstige kant. Filips van Bourgondiè liet Amelis 
niet in Mijnden en Loosdrecht toe. 

Inmiddels was Spiinter van Nijenrode, een broer van de hiervoor genoemde Hen
drik van Nijenrode, aangesteld tot bewaarder van de onroerende goederen en inkom
sten van het huis te Mijnden.11 Splinter had het vertrouwen van Filips. Hij was 
getrouwd met een bastaarddochter van Jan van Beieren, waardoor hij als een solide 
Kabeljauw werd beschouwd, en had als baljuw van Muiden en Gooiland zijn kundig
heid reeds laten zien. Desondanks bleek na korte tijd dat Splinter in het geheim de 
partij van Jacoba van Beieren bevoordeelde, waardoor hij prompt bij Filips in onge
nade viel. Splinter trok weg uit Holland en vestigde zich in Utrecht.12 
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Daarna werd de toestand voor de Van Mijndens nog slechter. Filips van Bourgondië 
vond in 1428 de verbeurdverklaring van het slot Mijnden met toebehoren dusdanig 
definitief dat hij het aan een andere leenman, Filips Heynkaart, wegschonk.6 Diens 
vreugde duurde echter maar kort. Nog in 1428 kwam in Delft een verdrag tussen 
Jacoba van Beieren en Filips van Bourgondië tot stand. Jacoba mocht zich in naam 
gravin van Holland noemen, maar de daadwerkelijke macht en het bestuur over 
Jacoba's gewesten vielen toe aan Filips. In deze verzoening werden ook allen inbe
grepen die tegen Filips en vóór Jacoba hadden gestreden. Alle edellieden die door de 
oorlog van hun bezittingen waren verdreven mochten terugkeren. Op 6 oktober 1428 
werd Amelis van Mijnden door Filips beleend met het huis Mijnden en de daarmee 
verbonden ambachtsheerlijkheid. Filips Heynkaart werd door hertog Filips voor deze 
gang van zaken schadeloos gesteld.' 3 

In de archieven heb ik geen aanwijzingen gevonden waar Amelis gedu
rende de jaren van verbeurdverklaring van zijn Hollandse goederen woon
de. Maar het lijkt me niet te gewaagd te veronderstellen dat hij zich toen, 
voor zover hij niet op het oorlogspad of op reis was, in het voor hem veilige 
Sticht Utrecht bevond, op zijn "tweede huis", het slot Ruwiel. 

Amelis III overleed vermoedelijk in de eerste helft van 1429, hoewel in 
de geschiedkundige literatuur latere jaren als sterfjaar worden vermeld.14 

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Amelis IV, die de erfenis echter moest 
delen met zijn broer Jan. Dat leidde reeds in 1429 tot een zodanig verschil 
van mening dat het Hof van Holland er in werd gemoeid.15 Veel 
duidelijkheid leverde dit hoger beroep niet op want in 1436 was nog steeds 
sprake van een gezamenlijke erfenis.16 

Amelis IV van Aemstel van Mijnden, Heer van Ru viel 

Hoewel Amelis (ook wel Melis genoemd) IV in de jaren voordat hij zelf 
kasteelheer werd verscheidene jaren Ruwiel als zijn ouderlijke thuisbasis 
zal hebben gehad, heeft hij zich nooit sterk verbonden gevoeld met dat 
kasteel. Hij bracht er, in de eerste jaren nadat hij zijn vader had opgevolgd, 
vermoedelijk niet meer tijd door dan waartoe de omstandigheden hem 
noopten. In het huis en de omgeving van Mijnden voelde Amelis IV zich 
toch meer thuis dan in de oncomfortabele oude woontoren aan de Aa. 

Op de dag van St. Benedictus in het jaar 1430 werd een opmerkelijke 
overeenkomst gesloten. Hoofdpersoon was Amelis IV van Mijnden en 
Ruwiel. Deze bekende in Loosdrecht twee doodslagen te hebben begaan, te 
weten op Jan Pietersz en Klaas Simonsz. De beide slachtoffers waren ver
moedelijk in dienst van zijn neef Gijsbrecht van Nijenrode van Velzen, want 
Amelis raakte door die gebeurtenis bij deze neef in de schuld. Amelis loste 
die schuld af door Gijsbrecht een overgeërfde betalingsverplichting kwijt te 
schelden en hem alle aanspraken over te dragen die Amelis had in het 
Dorsscherveen te Kortenhoef.17 

Amelis IV trouwde met Johanna van IJsselstein,18 dochter van Herberen 
van IJsselstein. Deze verbintenis met het huis van IJsselstein bezorgde 
Amelis een goede introductie bij veel Utrechtse edelen.19 Hij trok daar ver
moedelijk meer voordeel uit dan uit het bezit van het slot Ruwiel. In 1436 
zegelde hij als lid van de ridderschap van Utrecht.20 Amelis IV verkreeg 
echter nooit de status van ridder.21 In de loop der eeuwen hadden zich be-

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 2, 199! 



57 

paalde opvattingen over de ridderlijke deugdzaamheid gevormd. Een ridder 
behoorde niet uit eigenbelang ten strijde te trekken, maar om de vrede en 
het recht te bewaren. Verslagen vijanden moesten worden ontzien. Hulp
behoevenden moesten worden beschermd en noodlijdenden geholpen.22 De 
begane dubbele doodslag bleef een beletsel voor het ridderschap. 

Ondanks zijn niet vlekkeloze reputatie werd Amelis IV in 1434 door de 
graaf van Holland, hertog Filips van Bourgondié, benoemd tot baljuw van 
Mijnden, Loosdrecht en Teckop.23 

Samen met een aantal andere gerechtsheren vaardigde Àmelis, in zijn 
hoedanigheid van Heer van het Ruwielsgerecht, op 6 oktober 1438 een 
schouwbrief uit op de watergang de Aa. Daarin werd geregeld welke 
gerechtsheerlijkheden in welke mate moesten bijdragen in het onderhoud 
van de rivier, aan welke vereisten dat onderhoud ten minste moest voldoen 
en hoe daar toezicht op zou worden gehouden. De zorg voor de rivier was 
"gehoefslaagd"; dat wil zeggen dat de Aa in zijn lengterichting in een groot 
aantal stukken, "slagen" genoemd, was onderverdeeld en elke slag door een 
daartoe aangewezen landeigenaar moest worden onderhouden. Het Ru
wielsgerecht moest het grootste aantal hoefslagplichtigen leveren, op de 
voet gevolgd door het gerecht Oud-Aa en op enige afstand door het gerecht 
Otter s poor broek. In veel mindere mate moesten ook de gerechten 
Oudhuizen, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorp, Portengen-Zuideinde en Vijf-
hoeven bijdragen. Deze schouwbrief bleef bijna twee en een halve eeuw 
geldig, totdat hij zo "deur den ouderdom verdonkert" was en aan herziening 
toe dat er in 1683 een nieuwe werd afgekondigd.24 

Amelis van Mijnden en Ruwiei gedroeg zich jarenlang vooral als een Hollandse, 
niet ais een Stichtse, edelman. Militair diende hij hertog Filips. In januari 1443 
bevond hij zich, namens Filips, op het Muiderslot, samen met Dirck van Zwieten. Ze 
namen er het kasteel over van de vertrekkende kastelein (= slotvoogd) Spiinter van 
Nijenrode, inspecteerden op verzoek van de 'heere van Bourgongien en Hollant" of 
alles in orde was, met inbegrip van de inventaris, en stelden vervolgens het slot ter 
beschikking van de nieuwe kastelein, Lodewijk van Montfoort25 

In 1446 kocht Amelis het in Loenen gelegen kasteel Cronenburch van 
zijn neef Hendrik van Cronenburch de Jongere.26 Hendrik was door de bis
schop van Utrecht benoemd tot maarschalk van het Nedersticht en die 
functie vond hij aantrekkelijker dan het kasteelheerschap en alles wat daar 
aan vast zat. Bovendien verloste de verkoop van het kasteel met toebeho
ren hem van zware geldzorgen, waaronder hij reeds verscheidene jaren ge
bukt leek te gaan. Daarin probeerde zijn neef Amelis van Mijnden hem, 
misschien niet zonder vooropgezette bedoelingen, te helpen. In 1438 ver
klaarde Hendrik van Cronenburch aan Amelis een bedrag van 2507 gulden 
schuldig te zijn.27 Op zijn beurt moest Amelis daarvoor echter ook de 
nodige leningen aangaan. Hij vond in 1438 willige geldschieters in zowel 
Zweder van Zuylen als in Lysbeth van Zuylen. Zweder kreeg, als waarborg 
voor een lening ter grootte van 1000 oude Franse schilden,28 het huis en de 
gerechtsheerlijkheid Ruwiei als onderpand.20 Lysbeth leende aan Amelis 
een even groot bedrag. De lening bij Zweder van Zuylen was in 1443 blijk
baar afgelost, want toen kreeg Amelis IV Ruwiei weer zelf in handen.20 
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De aanschaf van slot Cronenburch vas dus al met al geen geringe zaak. Het kan 
niet anders of zowel Amelis III als Amelis IV moeten in economische zin een zeer 
degelijk beheer hebben gevoerd over zowel hun Hollandse als hun Stichtse goederen 
(Ruwiel met toebehoren). 

Amelis IV was nu Heer van Mijnden, Loosdrecht en Muyeveld, Heer van Cronen
burch, Heer van Ruwiel, Heer van Loenerveen en Heer van Engelen en Vlijmen1* (de 
laatstgenoemde twee dorpen liggen ten westen van s-Hertogenbosch). 

Na zijn verhuizing naar Cronenburch was het huis Mijnden voor Amelis 
niet interessant meer. Kort daarna schijnt hij het te hebben laten slopen.29 

De belangstelling van Amelis IV voor kasteel Ruwiel verminderde in die 
tijd nog verder. Hij liet dat kasteel bewonen door zijn broer Jan (ook wel 
Johan genoemd) van Mijnden, die gehuwd was met Alverada van Assen-
delft,18 dochter van Bartolomeus van Assendelft en Ida van Zwieten.30 Jan 
mocht van hem ook de titel Heer van Ruwiel voeren. Jan overleed om
streeks 1465. In Amelis' latere levensjaren had Ruwiel grotere beleids
matige betekenis voor hem en trok hij het kasteel en de bijbehorende titel 
weer aan zichzelf. 

Belangrijker dan de titel Heer van Ruwiel vond Amelis het dat hij, enkele jaren na 
een daartoe gedaan verzoek, in 1448 van hertog Filips van Bourgondië het recht kreeg 
zich weer, zoals zijn verre voorouders, Van Aemstel van Mijnden te noemen. Het was 
Amelis ter ore gekomen dat de rechte lijn van het geslacht Van Aemstel uitgestorven 
was, waardoor hij nu de meest in aanmerking komende was om de naam voor uitster
ven te behoeden. Ook Filips vond dat deze roemruchte naam niet mocht verdwijnen. De 
smet die sinds de moord op graaf Floris V op de familie Van Mijnden had gelegen ' was 
daarmee uitgewist, Filips nam deze beslissing ondanks het feit dat hij een slepend 
conflict met Amelis had over de betaling van de pachtgelden waarvoor Amelis het 
baljuwschap van Loosdrecht van hem had verkregen. 

In 1449 en de jaren die daarop volgden maakte Amelis meer gebruik 
van de positie die Ruwiel hem gaf als Stichts edelman en zocht hij de 
vriendschap van de bisschop van Utrecht.31 Hij trad meermalen voor 
bisschop Rudolf van Diepholt als getuige op bij het belenen van goederen. 

Afb. 1. De toestemming die Amelis IV kreeg om weer de naam en het wapen van Van 
Aemstel te mogen dragen leidde ook tot een aanpassing van het zegel waarmee de 
heren van Ruwiel hun officiële stukken bekrachtigden. Links het zegel van Heer 
Amelis (III) van Mijnen van Rueel. Rechts het zegel van Heer Melis (IV) van Aemstel 
van Mynen. 
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Ook mengde A melis zich in de interne aangelegenheden van het Sticht en 
was hij betrokken bij het beslechten van vele geschillen die daar aan de 
orde waren. De bestuurders van de stad Utrecht verdachten hem ervan dat 
hij door zijn optreden niet alleen ook zijn eigen belangen probeerde te 
dienen (wat onder bisschoppelijke adviseurs veelvuldig voorkwam), maar 
tevens de invloed van graaf Filips van Bourgondië in het Sticht trachtte te 
vergroten. Van dat laatste was men veel minder gediend. Gijsbrecht van 
Brederode, in de jaren 1455 - 1456 bisschop van Utrecht, kwam tot de 
overtuiging dat de stadsbestuurders wel eens gelijk konden hebben en 
daarom werd Amelis in 1456 met een aantal anderen uit de stad Utrecht 
verbannen.32 Maar al in 1458 kon hij in Utrecht terugkeren, nadat het 
Filips gelukt was om zijn bastaardzoon David van Bourgondië tot bisschop 
van Utrecht benoemd te krijgen. 

Meteen in dat jaar al werd Amelis benoemd tot "Raad" (= raadsman) van 
deze bisschop. Dat was een onbezoldigd ambt, maar als een Raad ter 
afdoening van staatszaken aan het hof van de bisschop verbleef werd hij 
wei op kosten van de bisschop geherbergd.33 Daarbij bestonden stands
verschillen. Zo kon Amelis aan het hof beschikken over drie paarden en 
drie knechten, maar de lijfarts meester Wessel Gosevaert, die eveneens 
Raad was van de bisschop, moest het doen met slechts één knecht. Tot de 
status van Amelis zal in niet geringe mate ook bijgedragen hebben dat hij 
tevens namens de bisschop kastelein (= slotvoogd) was van het kasteel te 
Vreeland.33 Voor dat laatste ontving hij een jaarlijkse beloning met 1000 
oude Franse schilden.28 

De kinderen van Amelis IV 

Amelis IV en zijn vrouw Johanna werden rijk met kinderen gezegend. In 
de archieven heb ik 13 nakomelingen van dit echtpaar gevonden, maar er 
wordt ook wel gezegd dat het er in totaal 14 zijn geweest: 7 zonen en 7 
dochters.34 Twee zonen traden duidelijk in de voetsporen van hun vader: 
Anthonis als Heer van Cronenburch en Wouter als Heer van Ruwiel. Zoon 
Herberen was kanunnik ten Dom te Utrecht en enige tijd proost van West-
friesland35 en een vierde zoon, Hubert, was ridder der Duitse Orde van 
Utrecht. Twee andere zonen stierven op betrekkelijk jonge leeftijd: Amelis 
kwam door doodslag om het leven toen hij op kostschool was ("Melis lach 
tot Roswijck ter scolen en wort daer versclagen") en Cry stof f el stierf 
ongehuwd en kinderloos terwijl hij in dienst was van de Vrouwe van 
Gruythuysen te Brugge.36 

Dochter Elisabeth (Lysbeth) trouwde in 1475 met Egbert Haeck van Ru-
tenbergh, die op de havezate Zuthem of Zuithem, bij Windesheim in Over
ijssel, woonde.37 Zij kregen een zoon, Olof van Rutenbergh. Elisabeth over
leed in 1506. De overige zes dochters van Amelis en Johanna werden non.37 

Acht van de volwassen geworden kinderen, twee zonen en zes dochters, in het 
klooster: dat spreekt van een sterke godsdienstige betrokkenheid. Maar vaak speelden 
in zon situatie ook financiële overwegingen een rol mee Kinderen die trouwden 
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kregen een deel van het familiebezit mee. Vooral als voor een kind uit een adellijk 
gezin een huwelijkskandidaat van minstens gelijke stand gevonden werd kon de totale 
waarde van de huwelijksgaven wel eens fors oplopen. Als in het gezin van een edel
man flink wat kinderen de huwbare leeftijd bereikten, dan kon dat tot een groot mate
rieel probleem leiden. De ouders kwamen daarbij voor de keus te staan of ze sommige 
kinderen misschien maar liever in de richting van het klooster moesten stimuleren. 

Het intreden in een adellijk klooster was overigens ook niet kosteloos. De kloosters 
waren voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van giften van de buiten
wereld. Voor de vrouwenkloosters gold dat het sterkst. De nonnen waren gebonden 
aan de clausuur, hetgeen betekende dat zij zich niet buiten de kloostermuren mochten 
begeven.'8 Zij hadden daardoor nauwelijks de mogelijkheid om door handenarbeid 
ook zelf bij te dragen aan de inkomsten van het klooster. Voor de adellijke vrouwen in 
de kloosters gold bovendien dat handenarbeid als ongepast werd beschouwd.^ Zij 
dienden zich hoofdzakelijk te wijden aan het gebed. Van het adellijke klooster Oost
broek bij Utrecht is bekend dat vrouwen bij hun intrede een schaal van twaalf loot 
zilver met vijftig gulden en een rentebrief van minstens tien Rijnlandse gulden 
moesten overleggen.39 Plaatsing in een regulier klooster was goedkoper. 

De adellijke ouders van huwbare kinderen stonden voor keuzes die strategische, 
gevoelsmatige en financiële kanten hadden. Gewoonlijk wilde men in de eerste plaats 
het allerbeste zien te bereiken voor een of meer zonen, die immers de familienaam 
meedroegen. In een groter gezin kwam men bij dochters dan al spoedig voor de af
weging te staan wat economisch gezien haalbaarder was, een bruidsschat of de mede-
gaven naar een klooster. De berekening sloeg vaak door naar het laatste. 

De opmerkingen over A melis en Cry stof f el verschaffen ons enig inzicht in 
de opleiding van adellijke zonen. De vader, of een door hem in dienst 
genomen ervaren wapenmeester, oefende de jongens in het omgaan met 
paarden en wapens. Iedere weerbare man uit de ridderstand behoorde een 
geoefend ruiter te zijn, die in staat was zijn leenheer als ruiteraanvoerder 
te dienen. Onderwijs genoten ze vaak op een kostschool. Ter afronding van 
de opleiding werd gepoogd een plaats voor hen te krijgen aan een of ander 
hof.40 Vooral om plaatsen aan voorname en goed bekend staande hoven 
werd gewedijverd. Wat dat betreft was Crystoffel van Aemstel van Mijnden 
gunstig bedeeld. Naast sportieve en militaire oefeningen speelde aan zon 
hof het aanleren van hoofse omgangsvormen een grote rol. Als tegen
prestatie moesten de jonge edellieden dienen als pages en edelknapen. 

Vooral voor zijn beoogde erfgenaam placht een edelman een zo goed 
mogelijke opleiding te regelen, waarbij tevens de basis werd gelegd voor 
een mogelijk toekomstig ridderschap. Tegen deze achtergrond komt het 
vemoeden op dat Amelis en Crystoffel van Aemstel van Mijnden de oudste 
zonen van Amelis IV waren. Crystoffel zou dan erfgenaam zijn geworden na 
de dood van zijn broer Amelis en Anthonis pas na het overlijden van 
Crystoffel. De beschikbare bronnen geven echter geen zekerheid over de 
volgorde van de diverse kinderen binnen het gezin van Amelis IV.36 

Kasteel Ruwiel als beloning voor geleverde krijgsdienst 

Na het overlijden van zijn broer Jan kreeg Amelis IV in 1466 ook de 
helft van de ambachtsheerlijkheid van Mijnden, Loosdrecht, Muyeveld en 
Loenderveen die tevoren aan deze broer had toebehoord.41 

Amelis IV begon zich toen zorgen te maken over hoe het met zijn eigen 
nalatenschap zou moeten gaan. Hij voelde zich bezwaard door zijn vele 
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zoons en dochters. Zijn meeste bezittingen waren Hollandse leengoederen 
en die zouden volgens het gewoonterecht overgaan op zijn oudste zoon. 
Voor de andere kinderen bleef dan weinig meer over. Hij legde - via de 
heer van Gruythuysen, stadhouder van Holland - zijn probleem voor aan 
Filips van Bourgondië, die hem wel ter wille wilde zijn.42 Filips liet Amelis 
vrij zijn bezit naar eigen goeddunken op een redelijke manier over zijn 
kinderen te verdelen, onder voorwaarde dat de ambachtsheerlijkheid en 
het kasteel wel aan zijn oudste zoon zouden toevallen. 

Hoe Amelis in detail zijn bezittingen onder zijn kinderen verdeelde weet 
ik niet. Wel is bekend dat Wouter van Mijnden niet zo maar Heer van 
Ruwiel werd. Omstreeks 1470 had Karel de Stoute, die een paar jaar 
tevoren ook graaf van Holland en Zeeland geworden was, een legermacht 
nodig in Lotharingen. Hij riep daartoe ook zijn Hollandse leenmannen met 
hun krijgers in actieve militaire dienst. Onder degenen die een oproep 
kregen om zich bij Nancy te melden was Amelis van Aemstel van Mijnden. 
Een dergelijke verplichting zinde Amelis helemaal niet en zijn oudste zoon 
Anthonis, die geen man voor een oorlog was, had al evenmin zin om te 
gaan. Toch moest een Van Mijnden er met een groep krijgslieden naar toe, 
wilde men niet in ernstige problemen komen met de leenheer van hun 
Hollandse goederen. Vader Amelis vond uiteindelijk zijn zoon Wouter 
bereid die taak op zich te nemen. Daarbij kreeg de nog jeugdige Wouter de 
toezegging dat hij daarna het kasteel Ruwiel met zijn onderhorige goederen 
zou krijgen. Wouter ging, als plaatsvervanger voor zijn vader, naar Nancy, 
overleefde de krijgshandelingen en kreeg na zijn behouden terugkeer de 
rechten op het slot Ruwiel, zoals hem was toegezegd.43 

Amelis IV en de kerk 

In zijn laatste levensjaren was Amelis IV ijverig in het godsdienstige vlak. Hij 
richtte zich daarbij vooral op de kerk van Loenen, zijn Hollandse parochiekerk. Deze 
kerk was diverse altaren rijk, gewijd aan Onze Lieve Vrouwe, St. Antonius, St. Sebasti-
aan, St. Ludgerus en St. Anna. In de 15de eeuw deden er een pastoor en vier kapelaans 
dienst.38 

In 1471 gaf Amelis 2 l /2 morgen land in Mijnden aan de kerk. De opbrengsten 
daarvan moesten worden gebruikt om vigiiiën (= avondgebeden op de gedenkdag van 
een overledene) en zieiemissen op te dragen voor zijn grootvader Wouter van 
Mijnden, zijn grootmoeder Jutte en hun kinderen. Dat moest door vier priesters 
gedaan worden Er moesten kaarsen bij worden gebrand die door de koster dienden te 
worden aangestoken.44 Amelis gaf meer van dergelijke giften aan de kerk van 
Loenen voor het zieleheil van verschillende leden van zijn familie Pas bij de 
Kerkelijke Reformatie (welke in Loenen eind 1578 plaatsvond) kwam er een eind aan 
de plechtigheden die Amelis ingesteld had.44 

Bezittingen van de Heer van Ruwiel 

Uit de tijd van Amelis IV en zijn zoon Wouter heb ik een aantal docu
menten weten te vinden die een breder beeld geven van de bezittingen die 
behoorden bij het kasteel Ruwiel. Daarbij moet een onderscheid worden ge
maakt tussen land waarvan de kasteelheer privaatrechtelijk eigenaar was 
en het Ruwielsgerecht, het gebied waarover hij regeringsbevoegdheden 
uitoefende. 
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Afb. 2. Laat-Middeleeuws boerenechtpaar met kenmerkende eenvoudige hoofddeksels. 
De mannen deden het werk op het land meestal blootshoofds. 

In het kohier van een in 1459 geheven grondbelasting, het zogeheten 
morgengeld, staat dat Amelis van Mijnden 45 morgen46 land (38,3 hectare) 
bezat in het gerecht Breukelerwaard, waarvan het Kapittel van St. Marie 
gerechtsheer was.47 Deze grond was verpacht. 

De belasting van één stuiver per morgen land werd over 24 morgen betaald door 
Goelt. de vrouw van Jacob Tymensz, en over 5 morgen door deze Jacob zelf. De overige 
16 morgen stonden op naam van Loeff Dorlant, maar de belasting werd voldaan door 
Jan Dirksz ten Weerden omdat Loeff het huis en het land aan hem had afgestaan. 

De boerderij met de 16 morgen daarbij behorend agrarisch land, waarop Jan van 
Weerden zat, vormde in die tijd een fors boerenbedrijf. Jacob Tymensz en zijn vrouw 
hadden daarentegen een boerenbedrijf (dat zij waarschijnlijk had geërfd) met nog 
flink wat meer dan die oppervlakte aan land. Dat wijst er sterk op dat zij op Oud-Ruwiel 
zaten, de kasteelboerderij van het slot Ruwiel. De kasteelboerderijen waren veel 
omvangrijker dan de gewone boerenbedrijven omdat ze ook het voedsel voor de 
kasteelbewoners moesten leveren.48 Ook tussen de Breukelerwaardse Dijk en de rivier 
de Aa, dus buiten het gerecht Breukelerwaard, zal de kasteelboer grond in gebruik 
hebben gehad. Het feit dat de grond van de kasteelboerderij eigendom was van de 
kasteelheer en door de boer van de kasteelheer werd gepacht duidt er on dat eerst het 
kasteel was gesticht en vervolgens de boerderij daarbij werd gebouwd.4' 

Het bezit van de Heer van Ruwiel binnen het gerecht Breukelerwaard vormde 
bijna een kwart van de totale oppervlakte van dat in de Middeleeuwen circa 197 
morgen grote gerecht (ook bijna al het land van het tegenwoordige Breukelen-noord 
viel daar toen onder).5° 

Het gebied dat vanuit het kasteel Ruwiel bestuurd werd omvatte toen 
met zekerheid Kortrijk, het Noordeinde van Portengen en Portengen-Ter 
Aa. Deze vormden met elkaar de gerechtsheerlijkheid van Ruwiel of het Ru-
wielsgerecht. Onduidelijk is of toen ook Portengen-Zuideinde er bij hoorde. 
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Het territorium van Portengen-Ter Aa was groot. Daaronder vielen het 
gebied van Portengen tussen de Bijleveld en Portengense Dijk dat noord
waarts aansloot op Portengen-Noordeinde, het noordelijkste (en grootste) 
deel van het gebied tussen Portengense Dijk en Boschdijk, een strook land 
ten zuiden langs de Boterwal en een deel van de oeverwalgronden aan 
weerszijden van de rivier de Aa (zie ook Afbeelding 3). 

In een ongedateerde leenovereenkomst, uitgegeven door Jan I van Nijenrode, die 
van 1430 tot 1454 kasteelheer van Nijenrode was, is sprake van een morgen' land, 
gelegen in het gerecht van Melis van Mijaden, die strekte van de Portengense Dijk in 
de richting van Oud Aa (het gerecht van Herman van den Rijn).51 

Het reeds aangehaalde belastingkohier over het jaar 145947 spreekt over Kortrijk, 
het gerecht van Melis van Mijnden 52 en een overeenkomstig kohier van enkele 
jaren later over Portengen ter Aa, het gerecht van Melis van Mijnden 53 

Afb. 3 Kaart van de gemeente Ruwiel in 1865 (uit J. Kuyper, 1868. Gemeente-Atlas van 
de provincie Utrecht. Uitgave Hugo Suringar, Leeuvarden). De gemeente Ruviel werd 
in 1815 gevormd uit het voormalige Ruvielsgerecht, het oude gerecht Breukelerwaard 
en Nieuwer Ter Aa. Wat oppervlakte betreft leverde het Ruvielsgerecht daarbij veruit 
de grootste inbreng; de vroegere grenzen van die gerechtsheerlijkheid zijn in de 
hierboven aangegeven gemeentegrenzen nog duidelijk herkenbaar 
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Een verwijzing naar Kortrijk komt ook voor in een akte van 23 juni 1455, waarin 
sprake is van Otterspoorbroek, grenzende ten oosten aan het gerecht van de bisschop 
van Utrechten ten westen aan dat van Melis van Mijnden .W 

In een leenakte van 6 augustus 1478 komt de reeds eerder genoemde ene morgen 
land opnieuw aan de orde. Er wordt dan gezegd dat deze ligt in het Noordeinde van 
Porteagea, Me/is van Mijnden 's gerecht*» 

Op 20 februari ("des Donredaghes voer sunte Peters dach ad Cathedram") 1483 
verklaarde Herman Jansz de Jonghe, met als getuigen IJsbrant Henricxz, schout, en 
Vranck (= Frank) Jansz en Dirck Ghijsbertss, buurlieden van het Noordeinde van 
Portengen - Wouter van Mi/ndens-gerecht, dat hij overgedragen heeft aan Peter van 
der Meer ten behoeve van de koorgezellen en vicarissen van St. Pieter te Utrecht, 7 
morgen land gelegen in genoemd gerecht, waarvan 3 morgen gelegen zijn in een 
weer van 12 morgen, naast land van het Vrouwenaltaar in de kerk van Breukelen.56 
(Dit laatste betrof een akker waarvan de opbrengsten moesten worden besteed voor 
het laten functioneren van het Maria-altaar, ingericht door de Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap.) 

Kerkelijk behoorde het gerecht Ruwiel tot de in 1138 gevormde parochie 
Ter Aa. De kasteelbewoners waren echter, als ze op slot Ruwiel verbleven, 
op de kerk van Breukelen gericht. Met trots vertelde Herberen van Mijn
den dan ook dat de mensen van het kasteel Ruwiel van oudsher het recht 
hadden om tijdens de mis in de kerk van Breukelen als eersten het paes-
bord (de communie) te ontvangen en als eersten een gift voor de priester 
op het altaar te leggen, vóórdat de Van Nijenrodes aan de beurt kwamen.57 

Deze traditie ging terug op het feit dat de Van Nijenrodes via een zijtak af
stamden van de oorspronkelijke familie Van Ruwiel,1 terwijl de Van Mijn-
dens golden als de rechtsopvolgers van de hoofdtak van de Van Ruwiels. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1991a. Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel, 1. 1319 - 1352. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 1, blz. 4 - 14. 

2 A.A. Manten, 1991b. Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel, 2. 1352 - 1425. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 41-53. 

3 In de rekening, door Willem van Coulster als rentmeester van Holland over het 
jaar 1398 opgemaakt, komt de volgende post voor: "Item opten vierden Mey Hansen 
gesonden met brieven aen verscheyde steden ende oick Otto van Nienrode, heer 
Melis van Mynden ende andere ridderen ende knapen, om met mijn heer St. Jans-
misse naestcomende totEnckhuysen over te trecken in Oost-Vrieslandt" (geciteerd 
door A. van Buchel in een ongepubliceerd manuscript). 

4 H. Brunekreef, 1986a. Heren van Amstel van Mijnden (II). Historische Kring Loos-
drecht, jaargang 13, nr. 56, blz. 21 - 28. Brunekreef schrijft op blz. 22 abusievelijk 
de vervulling van deze dienstplicht toe aan Wouter II van Mijnden. Hij volgde 
daarin WA. 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. 179), die de krijgstocht van 1398 besprak in zijn paragraaf over 
Wouter II. Maar de in de voorgaande noot aangehaalde tekst laat er geen twijfel 
over bestaan dat Wouters zoon werd opgeroepen. Zowel Van Spaen als Brunekreef 
vermeldden ook dat hij 20 krijgslieden meenam (wat op een vrij hoge welstand van 
het huis van Mijnden zou wijzen). Voogsgeerd had het over Amelis van Mijnden 
met 15 krijgslieden (Collectie Voogsgeerd, inv. nr. 809, blz. 5). Otto van Nijenrode, 
die ook werd opgeroepen, moest 25 gewapende manschappen meebrengen (J.J. de 
Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nyenrode, uit oor
spronkelijke stukken bewerkt. Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, 
vierde deel, eerste stuk, blz. 28 - 29) 

5 W. Voogsgeerd, 1928. Drukproef van een nooit gepubliceerd boek over de geschie
denis van Loosdrecht, aanwezig in de collectie van de Historische Kring Loos-
drecht, blz. 97. 
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6 Van Spaen, 1807, blz. 182. 
7 F. Halma, 1725. Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en Onderhorige Landschap

pen, Geopent in een Algemeen Historisch, Genealogisch, Geographisch en Staat
kundig Woordenboek, . . . Gedrukt door H. Halma, Landschaps- en Akademie-
drukker te Leeuwarden, Deel 1, blz. 386, Gijsbert van Nieuwenroode. 

8 Script De Bruijn (in Collectie Voogsgeerd bij Historische Kring Loosdrecht), blz, 64. 
9 J.J. de Geer, 1853 Nalezingen op de proeve eener geschiedenis van het geslacht van 

Nyenrode. Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, vijfde deel, eerste 
stuk, blz. 138 - 226, in het bijzonder blz 174. 

10 Arnoidus Buchelius (Aernout van Buchel, 1565 - 1641), ongepubliceerd manuscript 
(Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht). 

11 De Geer, 1853, blz. 178. 
12 Script De Bruijn, blz. 64 - 65. 
13 Voogsgeerd, 1928, blz, 121 -123. Script De Bruijn, blz. 67. 
14 Eerdere onderzoekers noemen vooral 1434 en 1436. Voogsgeerd geeft beide jaar

tallen: 1434 in Collectie Voogsgeerd, inv. nr, 257b, 1436 in Coli Voogsgeerd, inv. nr. 
809. In zijn ongepubliceerde boek (1928, blz 126) koos Voogsgeerd voor 1436 
("Omtrent het sterfjaar van Amelis III verkeeren wij in het onzekere. Wij hebben 
dit hoofdstuk onder zijn naam tot 1436 gesteld, omdat in dat jaar zijn zonen met zijn 
goederen door Filips van Bourgondië werden beleend"). Ook bij anderen speelde de 
oorkonde uit 1436 een doorslaggevende rol. Zie bijvoorbeeld Van Spaen, 1807, blz. 
183: ". . . in 1436 was hij overleden, dewijl zijn zoon toen beleend werd". Zie verder 
noot 16. 

15 Memorialen Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, fol. 35 verso (Algemeen 
Rijksarchief, s-Gravenhage): "Up Sinte Jacobsdach apostel anno XXIX (= 25 juli 
1429) soe sijn Jan van Mijnden ende Melis van Mijnden, gebroederen, gebleven an 
mijns genadichs heren Rade van sulken geschiile, als sy onderlingen hebben van 
hairs vaders erve in manyeren, soe wes die Rade dair aff seggen sullen na den 
rechten van den lande, dat sy dat houden sullen an beyden syden." 

16 Hollandse Leen registers. Akte van 11 februari 1435 (Paasstijl; = 1436 in de tijdreke
ning waarin een jaar met Kerstmis begint). Philips van Bourgondië "verleidde" 
Amelis van Mijnden met "die helfte van alle die Goede te Minden, van Loosdrecht, 
van Muinenvelt, van Loenre Venne ende bider Vecht, mitten Huyse, Heeriichede, 
thienden ende alle synen toebehoren tot eenen erfleen" en de Nesse tot een recht-
leen. Hoogstwaarschijnlijk was er in 1436 geen sprake van een nieuwe belening, 
maar van een bevestiging van een al bestaande situatie. Misschien gaf het over
lijden van Jacoba van Beieren, in 1436, daartoe aanleiding. Van betekenis is in dit 
verband dat Filips op 11 februari 1436 refereerde aan de uitspraak gedaan te Leiden 
op 31 maart 1430, die hijzelf ook bevestigd had. Die uitspraak van 1430 sluit weer 
redelijk aan bij het verzoek om een beslissing dat in het jaar daarvoor werd gedaan 
door Jan en Amelis van Mijnden (zie vorige noot). Uit de periode 1429 - 1436 zijn 
mij geen betrouwbare vermeldingen van Amelis III bekend. Er wordt wel enkele 
malen melding gemaakt van een Melis van Mijnden, maar die kunnen heel wel 
betrekking hebben op zoon Amelis IV 

17 De Geer, 1853, blz. 200 
18 W. van Gouthoeven, 1620. D'oude Chronijke van Hollandt, met West-Vrieslandt, Zee-

landt ende Utrecht, Dordrecht, 2 delen, 629 + 360 blz., in het bijzonder deel 1, blz. 
191. Zie ook Collectie Voogsgeerd, inv. nr. 809, blz. 1 en de bladzijde gemerkt 
"Wittert v.Hoogl. 3. 

19 Voogsgeerd, 1928, blz. 128. 
20 Coll. Voogsgeerd, inv. nr. 257b, blz. 2. 
21 Van Spaen, 1807, blz, 184: "De oudste zoon van Heer Amelis, droeg denzelfden naam 

van Amelis, maar hij verwierf niet de Ridderlijke waardigheid." 
22 J. Bumke, 1989. Hoofse Cultuur. Literatuur en samenleving in de volle Middel

eeuwen. Het Spectrum, Utrecht, 2 delen, te zamen 811 blz., in het bijzonder deel 2, 
blz. 371 - 372,388. 

23 Voogsgeerd, 1928, blz. 124. 
24 Schouwbrief op den Watergang van de Aa, 27 April 1683. In: C.W. Moorrees en P.J. 

Vermeulen, 1860. 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. 380 - 381. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 2, 1991 



66 

25 De Geer, 1853, biz. 176 -177,205. 
26 S. van der Linde, 1954 (ongewijzigde herdruk 1978). 1000 Jaar Dorpsleven aan de 

Vecht, Loenen aan de Vecht 953 - 1953 Uitgave Drukkerij Van Kralingen/Kantoor
boekhandel Joop Lamme, Loenen aan de Vecht, 151 blz. Van der Linde schrijft op 
blz. 24 dat kasteel Cronenburch in 1424 door Hendrik van Cronenburch werd ver
kocht aan zijn zwager Amelis III. Brunekreef (1986a) volgde hem daarin. De aan
name dat het Amelis III was die Cronenburch kocht is mogelijk terug te voeren op 
Van Gouthoeven (1620, deel 1, blz. 191: "Amelis, heere van Mijnden ende Ruweel. .. 
hadde getrout een Dochter heere Henricx van Croonenburgh, welcke Heerlijck-
heyt hy daer na kochte van sijns Wijfs broeder" ). 
Herberen van Mijnden (letterlijk geciteerd in: Kleijntjens, 1923, blz. 234) laat er 
echter geen twijfel over bestaan dat het zijn grootvader Amelis IV was die het 
Loenense kasteel kocht van zijn neef: "want mijn vaders vader . . . Melis van 
Aemstell van Mijnden, heer tot Mijnden . .. coft het huys te Cronenborch van heer 
Henrick van Cronenborch, ritter. Ende desse voerszeide Melis van Aemstell van 
Mijnden sijn moeder was een dochter van Cronenborch ende sijn vader heeten 
oeck Melis van Mijnden", Zie ook Gedenkschriften van Jhr, Herberen van Mijnden, 
blz. 16 (cf. noot 29): "Ende mijn oldevader voorseyt (= Melis van Mijnden ende van 
Ruwiel) cocht Cronenborch van heer Henrick van Cronenborch ritter 
Over het jaar waarin de transactie plaats vond wordt de nodige duidelijkheid 
verschaft in Collectie Voogsgeerd (Historische Kring Loosdrecht), groene map nr. 
13 (verzameling foto's van Middeleeuwse oorkonden, zonder nadere aanduiding 
inzake de herkomst van dit materiaal), oorkonde van 19 september 1446. Het begin 
en einde van deze oorkonde luiden als volgt: 
"Ie Melis van Mynden doen condt allen luyden alsoe myn genadighe heere myn 
heer de Hertoge van Bourgondie ende van Brabant grave van Hollant. . . int jaer 
duysent vierhundert zesse ende veertich . . . belieft heeft die oversettinghe vanden 
huyse ende slote van Cronenburch mit boomgaerde, cingelen, graven, 
uuyterdycken ende hoofweyden mitter heerlicheyd ende daer tot tgerechte van 
Loenen tot Croenenburch totbehoerende van mynen lieven neve heren Henrick 
van Croenenburch die jonge, up my ende mynen erven, . . ." 
" . . . soe heb ie Melis van Mynden voornoemt mynen segel hieran gehanghen 
Gedaen ende gegeven inden Hage upten XIXen dach in September int jaer onses 
heren duysent vierhondert zess ende viertich voirnoemt." 

27 H. Brunekreef, 1986b. Heren van Amstel van Mijnden (III). Historische Kring Loos
drecht, jaargang 13, nr. 57, blz. 50 - 56. Brunekreef, die de aankoop van Cronen
burch in 1424 dateerde en aan Amelis III toeschreef, veronderstelt in deze publi-
katie bijgevolg abusievelijk dat de Van Mijndens in geldzorgen verkeerden omdat 
de aankoop hun financiële mogelijkheden eigenlijk te boven was gegaan. Niet 
Amelis maar Hendrik van Cronenburch was echter de centrale figuur in de finan
ciële perikelen. 

28 Over de munt het (oude) Franse schild, zie dit tijdschriftnummer blz. 43. 
29 Herberen van Mijnden, in: S. Muller Fz, 1888. Gedenkschriften van Jhr. Herberen 

van Mijnden. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, geves
tigd te Utrecht, elfde deel, blz. 16. 

30 Van Spaen, 1807, blz. 183 
31 Van der Linden, 1954, blz. 24. 
32 Officiatorum domini David, fol. 1, Registrum Judicale domini David episcopi Traiec-

tensis inceptum anno LVIII terre Traiectensis. 
33 D.Th. Enklaar, 1922. Het Landsheerlijk Bestuur aan deze Zijde van de IJssel gedu

rende de Regering van Bisschop David van Bourgondie. Utrecht, blz. 34, 35. 
34 Gedenkschriften van Jhr. Herberen van Mijnden, blz, 14 - 15: ". . . Melis . . . nam 

te wijffe heer Herbern van Ysselsteins dochter, daer hy by wan seven zoenen, daer 
ick hiervoor off hebbe ghesprooken, ende seeven dochteren". De passage over de 
zeven zonen, waarnaar Herberen hier terugverwees, vinden we letterlijk 
geciteerd door Kleijntjens (1923, blz. 233 - 234), maar Herberen noemt er daar 
slechts zes. Het lijkt dus waarschijnlijk dat de "seven", waar het ging om het aantal 
zonen, een schrijffout was. Ook Van Gouthoeven, 1620, deel 1, blz. 191, somt zes 
zonen en zeven dochters op, 

35 Van Spaen, 1807, blz, 186. 
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36 Herberen van Aemstel van Mijnden ende van Ruwiel, geciteerd door Kleijntjens, 
1923, biz. 234. Herberen somde de kinderen van Amelis IV duidelijk niet in een 
chronologische volgorde op, maar volgde de volgende systematiek: (1) zonen die 
kasteelheer werden, (2) zonen die geestelijke werden, (3) zonen die jong over
leden, (4) de dochter die trouwde en een nakomeling had, (5) de dochters die non 
werden. Van Spaen (1807, bijlage VI "Geslacht van Mynden') volgde een iets 
andere volgorde, maar evenmin een chronologische (hij zette Wouter aan het eind 
omdat op die manier de stamboom beter op de bladzijde paste). 

37 Gedenkschriften van Jhr. Herberen van Mijnden, blz. 15-
38 E. Koch, 1986. Kloosterintrede, huwelijk en familiefortuin. In: N. Lettinck en J.J. 

van Moolenbroek (Red), In de Schaduw van de Eeuwigheid. Tien studies over 
religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan Prof Dr. 
A.H. Bredero. Hes Uitgevers, Utrecht, blz. 242 - 257, 302 - 306. 

39L.A.J.W. Sloet, 1879. Het hoogadellijk, vrij wereldlijk stift te Bedbur bij Kleef en 
zijne juffers, Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. 
Letterkunde, jaargang 12, blz. 1 - 108, i - cxcvi; daarin oorkonde 23-

40 Bumke, 1989, deel 2, blz, 403 - 407. 
41 Oorkonde van 27 februari 1465, gerekend naar de toen in Holland gebruikelijke 

Paasstijl of, zoals de akte zegt "naden loop van onsen hove"; in onze begrippen was 
het het jaar 1466. 

42 Collectie Voogsgeerd, groene map nr. 13. Oorkonde van 28 februari 1465 (gerekend 
naar de Paasstijl; 1466 naar onze tijdrekening). 

43 Gedenkschriften van Jhr. Herberen van Mijnden, blz. 16 -17. 
44 Voogsgeerd, 1928, blz. 141 -143. 
45 Collectie Voogsgeerd, groene map nr. 13 Akte van 1 juli 1471. 
46 1 Rijnlandse morgen = 6 hond = 600 vierkante roeden = 8516 m2. 
47 Inventaris van het Archief der Staten van Utrecht, inv. nr. 45. Manuaal van het 

morgengeld in het Nedersticht over 1459 (Rijksarchief te Utrecht). 
48 A.A. Manten, 1989. Oude kasteelboerderijen in Breukelen. Tijdschrift Historische 

Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 52 - 62. 
49 Zie in dit verband Manten, 1989, blz. 59. 
50 A.A. Manten, 1987. Het gerecht Breukelerwaard. Tijdschrift Historische Kring 

Breukelen, jaargang 2, nr. 3, blz. 107 - 118. 
51 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I 

(Rijksarchief te Utrecht), fol. 108 - 110 verso betreft Berten gen en Cortrijc. 
52 Archief der Staten van Utrecht, inv. nr. 45 Manuaal van het morgengeld in het 

Nedersticht over 1459: "Cortrijck, Melys gherechte van Mynden". 
53 Archief der Staten van Utrecht, inv. nr. 47. Manuaal van het morgengeld in het 

Nedersticht van ca. 1461 (althans vóór 1488): "Bertengen ter A Melys Gericht van 
Mynden". 

54 De Geer, 1851, blz. 41. 
55 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel 

III (1477- 1484), fol, 54 verso. Die Lyer (Rijksarchief te Utrecht). 
56 Archief van het Kapittel van St, Pieter te Utrecht, inv, nr, 1099, fol 54 verso (Rijks

archief te Utrecht). 
57 Gedenkschriften van Jhr. Herberen van Mijnden, blz. 18 en noot 3 op blz. 15 
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De korenmolen van Breukelen in de 17de tot 
19de eeuw 

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

Enkele jaren geleden kwam binnen onze vereniging de korenmolen van 
Breukelen ter sprake. Die stond aanvankelijk aan de Danne en werd later 
verplaatst naar de westoever van de Vecht bij Nijenrode1. De voorzitter 
vroeg mij toen om uit te zien naar gegevens voor een nauwkeuriger plaats
bepaling van de molen. Sindsdien heb ik in verschillende bronnen het een 
en ander over de molen gevonden. De jongste gegevens ontdekte ik nog dit 
voorjaar in het archief van notaris Voigt en in de Gerechtsrol van Breu-
kelen-Nijenrode. Inmiddels hebben de heren Manten2 en Den Besten3 hun 
bevindingen over deze molen in ons tijdschrift gepubliceerd. Hier volgt het 
verslag van mijn nasporingen. 

Oude prenten 

In het boek van Postma4 met oude prenten van kasteel Nijenrode vond 
ik tekeningen en gravures uit de jaren 1660 (zie Afbeelding 1), 1666, 1700 
(zie Afbeelding 2), 1719 en 1745 met de molen op de achtergrond. De 
molen staat daarop steeds noordelijk van Nijenrode aan de Vecht, achter 
boomgroepen en één of meer gebouwen. De afstand tot het kasteel lijkt op 
de twee oudste prenten wat groter dan op de andere. Het molentype is op 
die oudste prenten niet duidelijk te herkennen, maar het zou een standerd-
molen kunnen zijn. De gravures uit de 18de eeuw laten wel duidelijk een 
standerd molen met een hoge houten kast zien. Postma noteerde bij de 
prent uit 1700: "De molen in de bocht van de Vecht heeft het Rampjaar 
overleefd of is hersteld". In zijn boek geeft hij helaas geen verdere 
bijzonderheden over de molen. 

Interessant is in dit verband ook een litho uit 1836 van de Breukelse 
korenmolen van de hand van P.J. Lutgers.5 Op de voorgrond zijn, aan 
weerszijden van de Vecht, de buitenplaatsen Boomrijk en Vredenoord af
gebeeld en achter de laatste prijkt een hoge, achtkantige bovenkruier. Dat 
is dus niet meer de eenvoudige standerdmolen van de prenten uit de 18de 
eeuw. 

Johan van Muiswinkel lokaliseerde deze molen "op de plaats waar nu Sterovita is 
gevestigd".6 Hij voegde daar aan toe: "Deze molen staat op de plattegrond van Breu-
kelen-Nijenrode aangegeven en bestond dus nog in 1865". Op deze eveneens in zijn 
boek afgedrukte plattegrond7 vinden we het molenteken tussen de Vecht en de Straat
weg, juist tegenover de oprijlaan van de boerderij waar toen Hendrik van der Grift 
woonde. Die oprijlaan liep vroeger recht naar de Straatweg in meer noordoostelijke 
richting dan nu het geval is. De huidige bocht bij de boerderij wijst ook op een ver
legging van de laan. Die heeft plaatsgevonden tussen 1923 en 1930. Michiel Onnes was 
eigenaar van dit terrein, en liet de oprijlanen van de twee boerderijen van de familie 
Van der Grift veranderen voor de aanleg van een door bosschages omgeven ruiterpad. 
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Afb. 1. Gedeelte van een tekening die Giovanni Battista Weenix omstreeks 1660 maakte 
van kasteel Nijenrode (Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum te Amsterdam). Rechts op 
de achtergrond is de molen zichtbaar. Tussen het kasteel en de molen staan nog ten
minste twee andere gebouwen. 

Dat pad liep langs de Broekdijk, de zuidkant van het Korenpad en ten westen van de 
Straatweg weer terug naar het kasteelpark*. 

De molen uit 1865 stond dus niet waar in 19S6 op molen fundamenten gelijkende 
overblijfselen zijn gevonden^, want dat was tegenover de plaats waar de laan nu op de 
Straatweg uitkomt. De fundamenten moeten dus van een ander bouwwerk zijn ge
weest. 

De gemeentelijke archieven 

Om wat meer gegevens over de korenmolen van Breukelen te vinden, 
ben ik in de archieven gedoken. In het archief van de gemeente Breukelen-
Nijenrode vond ik de jaarlijkse "Uijtzettinge en Ommeslagh van de impositie 
opt Gemaal en zegel over de Gerechten behorende onder de Breukelse 
koornmoolen".10 Die impost was een provinciale belasting, waarvoor de 
gerechten werden aangeslagen en waarvan in Breukelen de papieren uit de 
periode 1655-1747 bewaard zijn. De gerechten van Nijenrode, Breukeier -
weert-Raijengerecht en Vijf hoeven-Van der Meulensgerecht betaalden 
samen ongeveer f 1600, welk bedrag door schout en schepenen werd uit
gezet (= omgeslagen) over de inwoners. De jaarlijsten bevatten interessante 
gegevens over de aantallen en namen van de bewoners per straat of buurt
schap. Helaas verschaften ze geen bijzonderheden over de Breukelse koren
molen. 

In de "Uytzettinge van Dorpsiasten"11, waarin jaarlijks de kosten van 
bestuur, armenzorg, brandweer en dergelijke, omgeslagen over de in
woners, werden vermeld, las ik dat Breukeien-Nijenrode het Zandpad 
tussen de Vechtbrug en de Korenmolen moest onderhouden. Van 1720 tot 
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Afb. 2. Fragment van een gestileerde kopergravure van Nijenrode, in 1700 gemaakt 
door Casper Specht. Deze prent verd voor het eerst afgedrukt in het boek van R. Ottens 
en J, Ottens, 1703:"Het verheerlijkt Utrecht vertoont in de afbeeldingen der adelijke en 
riddermatige hofsteden, gelegen in de heerlijkheid van Utrecht." Uitgegeven te Am
sterdam. Rechts staat duidelijk een standerdmolen afgebeeld. 

1770 werd ieder jaar genoteerd; "onderhoud van 't sandpad naar de koorn-
molen f 15". Dat onderhoud werd uitgevoerd door de gerechtsbode12. In die 
periode was er dus één korenmolen en die moet aan de waterkant hebben 
gestaan, omdat hij als oriëntatiepunt vanaf het Zandpad dienst deed. 

In het archief van Breukelen-Nijenrode bevindt zich ook een gedrukte 
brief uit 1805, waarin door de Raad van Financiën in het Departement 
Utrecht van de Bataafsche Republiek allerlei vragen werden gesteld over de 
korenmolens in de provincie.13 Het antwoord van Breukelen heb ik (nog) 
niet kunnen vinden, maar bij de vraag naar de hoeveelheid gemalen graan 
stond in de marge genoteerd: "50 mud tarwe 10 mud rog sweeks". Een aar
dige hoeveelheid, dacht ik, zeker voor een belastingopgave in oorlogstijd. 

Landkaarten 

Op oude landkaarten vond ik gegevens over de plaats van de molen in 
vroeger tijden. Op de kaart van Nicolaas Visscher, die omstreeks 1677 werd 
uitgegeven14, staat een molenteken met het bijschrift "Breukelse Koorn 
Moolen". Ook toen lag hij niet op de zuidpunt van Insulinde, maar meer 
naar het noorden, tegen de grens van "Vreden Oort". Ten zuiden van de 
molen stonden volgens deze kaart nog twee gebouwen. 

In het Rijksarchief te Utrecht liet de beheerder van de Topografische 
Atlas mij een Franse militaire kaart15 uit 1769 zien, waarop de "Koorn 
Molen" met een rondje is aangegeven (Afbeelding 3). Hij lag toen, evenals 
in 1865, in het verlengde van de oprijlaan van de boerderij bij Nijenrode en 
halverwege de zuidpunt van Insulinde en de gebouwen van "Vreeden 
Oord". Op deze kaart staan ten zuiden van de molen al vier huizen. Ter 
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controle heb ik nog de oudste kadasterkaart van Breukelen-Nijenrode uit 
1832 (zie Afbeelding 4) en de daarbij behorende lijst met perceel-
beschrijvingen16 geraadpleegd. Op de laatste vond ik onder nummer 90: 
"Gerrit Duuring, makelaar te Rotterdam, Korenmolen en plaats, groot 7 
roeden 20 ellen, belast met f552,28 per jaar"17. Het nummer 90 is op de 
kaart niet goed te ontcijferen, maar afgaande op de wat duidelijker ge
schreven perceelnummers 89 (boomgaard), 91 (huis) en 92 (tuin) moet de 
cirkel met een uitstulping in de Vecht de gezochte molen zijn. Ook hier ligt 
hij in het verlengde van de oprijlaan van de boerderij. Uit het kaart
materiaal kunnen we concluderen dat de Breukelse korenmolen op zijn 
minst vanaf 1677 op deze plaats heeft gestaan. 

De kadasterkaart 

Gerrit Duuring woonde ongeveer 125 meter ten noorden van zijn molen 
op Vreden Oord (perceelnummer 82). Tussen zijn huis en de korenmolen 
lagen nog de boomgaard nr. 83 en de sloot nr. 84. De afstand tussen de 
molen en de zuidelijke punt van Insulinde bedroeg eveneens zon 125 
meter. Daar stonden in 1832 nog steeds vier huizen18. U ziet ze aangegeven 
met de nummers 91, 93, 95 en 97. Het laatste huis, waarvoor in 1832 f57 
belasting per jaar betaald werd, is in 1851 vervangen door een groter huis 
met een belasting van f 175. In 1882 werd het verbouwd tot de villa Ortts-
warande19 die belast was met f275 per jaar. Omstreeks 1935 werd deze 
villa afgebroken. Op die plaats zijn in 1986 de zware fundamenten aan
getroffen, die echter, blijkens de soort bakstenen, van veel oudere datum 
zijn geweest dan de villa.9 

Voor de zojuist genoemde huizen langs ziet u, weer moeilijk leesbaar op 
de kadasterkaart, een laan met nummer 88. Dat is een rest van de oude 
"Heeren Wegh", die in 1817 en 1823 nog "de oude Kleiweg" werd genoemd. 
Hij liep langs de Vecht tot Boom en Bosch en boog daar als laan nummer 66 
naar het westen. Op de kaart uit 1769 (Afbeelding 3) kunt u dit nog beter 
zien: de weg gaat als dubbele stippellijn langs de "Koorn Molen" en 
"Vreeden Oord" naar het noorden, volgt daar de grens van Boom en Bosch 
over het pad dat nu "het laantje van Grigia" genoemd wordt, en gaat, weer 
met een haakse bocht, over in wat nu de Straatweg heet. U ziet hier ook 
duidelijk de al'takking naar de Dannestraat, Kerkweg geheten, die al eens in 
westelijke richting was verlegd20 en in 1847 werd afgesloten21. 

De Rijksstraatweg, en daarmee ook het rechte stuk tussen de Gerefor
meerde kerk en Nijenrode, kwam in het begin van de 19de eeuw tot stand. 
Op de kadasterkaart van 1832 (Afbeelding 4) kunt u zien, dat de bocht van 
Boom en Bosch is rechtgetrokken door "den Straat weg naar Utrecht" met 
kadasternummer 101. Deze wordt in de aanwijzende tafel omschreven als: 
"Straatweg, groot 97 roeden 21 ellen, in bezit van het Rijk, onbelast". Bij de 
aankoop van de benodigde grond bleven de bermen nrs. 100 en 102 het 
eigendom van de Wed. Jan Ortt van Nijenrode, die daarop het recht van 
bepoting behield. Zij heette Gijsbertha Wilhelmina Schroyestein en was van 
1817 tot 1848 eigenaresse en Vrouwe van Nijenrode22. Zij bezat ook de 
perceelnummers 85 t/m 88 en 94 t/m 99. Dat laatste perceel is OOI-
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schreven als: "vischwater, groot 2 bunder 45 roeden 30 ellen, belast als 
bouwland met f7,36". In 1851 kwamen de molen, en de perceelnummers 
89 t/m 93, weer bij Nijenrode23. 

De gerechtsboeken 

Dat de molen vroeger ook bij het kasteel had behoord, vond ik in de 
boeken van het Gerecht Breukeien-Nijenrode2'*, die in het Rijksarchief te 
Utrecht worden bewaard. In een zestal attestaties "ten versoeke van den 
wel Ed.Gestr. Heer Mr. Johan Ortt, Heere van Nijenrode Breukelen etc etc", 
verklaarden tussen 1734 en 1741 wel dertien getuigen, dat de eigenaar 
van Nijenrode25 na 1701 alles gedaan had om de wind in de zeilen van zijn 
molen te houden. Omdat deze stukken een aardig beeld geven van de be
groeiing in dit gebied en ook nog iets over de molen zeggen, zal ik ze hier 
enigszins verkort weergeven. 

De eerste verklaring2^ werd op 20 december 1734 afgelegd door twee oude mannen, 
"Jan Cornelisz van den Boogert, out omtrent 80 Jaren ende Jacob Janse van Atteveld, 
out omtrent 79 Jaren dewelke verklaarden en getuygden bij haare manne waare 
woorden", dat er sedert 1701 veel bomen van verschillende soort hadden gestaan "in 
de Plantagie laenen en weegen bij en an den huijsen Nijenrode geleegen ofte daer 
aen behoorende, welke daer op verscheyde tijden en jaren sijn uytgeroit en om
gehakt". Er volgt dan een lange opsomming van de soorten bomen en de plaatsen waar 
ze hebben gestaan. Dat er toch ook voor nieuwe aanplant werd gezorgd, blijkt uit de 
passage, dat er "in de Plantasie van Nijenrode Queckerije pleegen te staen van ver
scheyde slag van boomen". Niet alleen in het kasteelpark is duchtig gekapt maar ook 
daarbuiten, want de mannen verklaarden "dat de Esdoorens staende op de weg van 
breukelen naer en langes vreedenoort strekkende, boom om boom sijn Gedunt". Die 
weg hoeft niet helemaal in het bezit van Nijenrode te zijn geweest, want de kasteel
heer had, naast veel andere voorrechten, vanouds het plantrecht langs wegen2^. De 
mannen verklaarden verder, dat ook de abelen zijn gerooid die gestaan hebben tussen 
de iepebomen langs het land, gebruikt door Gerrit Janse van Schalkwijk, en buiten om 

Afb. 3. Detail uit de Oorlogssituatiekaart van 1769 (Topografische Atlas, Rijksarchief te 
Utrecht). 
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het bos van Vreedenoort (dat land heet nu Broeckland; het bos reikte tot vaar nu de 
bebouwing van de Stinzenlaan begint). Ze vertelden ook, "dat er tusschen de linde-
boomen op de weg voorbij en langs Nijenrode tot aan het bruggetje boom om boom 
ypenboomen gestaen hebben" (dat bruggetje lag over de Haarrijn bij "Rhijn en 
Vecht") Dat was ook 20 "op de steeg na de hofsteede nu gebruijkt bij Steeven van 
Schip". (Deze boerderij ten zuiden van Nijenrode is in 1890 afgebroken; de oude steeg 
of oprijlaan is nu een boomioze kade van de Straatweg naar de parkeerplaats achter de 
rectorswoning28.) 

De getuigen wisten dit alles, doordat ze "veele Jaaren op de voorschreven Plaats 
hebben verkeert ende het selve ook Gezien ende bijgewoont hebben". Ze boden aan dit 
te allen tijde, ais dat nodig mocht zijn, "nader metEede te bevestiegen" 

De tweede verklaring werd op 27 november 1736 afgelegd voor de schepenen Pieter 
Casteleijn en Pieter van Rossum. Daar verscheen "Johanna Stenevelt Huisvrouw van 
Gerrit van Goor^, out omtrent sesendartig Jaeren". Zij moet voor haar huwelijk tot 
het dienstpersoneel van Nijenrode hebben behoord, want ze vertelde dat zij 5 à 6 
weken voor het overlijden van mevrouw Anna Pergens (dus in november 1732) door 
deze naar Amsterdam werd gezonden naar mevrouw Bakker, "Huijsvrouw van Wel
edelgestrenge Heer Jan Bakker, hoofdofficier der stad Amsterdam", om uit naam van 
de Vrouwe van Nijenrode te verzoeken dat de erfgenamen van Juffr. Eva Raaij bij 
verkoop van haar hofstede^0 in de koopvoorwaarden zullen opnemen, dat de bomen 
"op deselve hofstede en gront staande soude moeten werden afgekapt". Ze verklaart 
dat mevrouw Bakker deze boodschap aan haar man ging overbrengen en ook op zich 
nam die aan de verdere erfgenamen bekend te maken. 

De derde verklaring is op dezelfde dag als de voorgaande afgelegd door een drietal 
mannen die uit hoofde van hun beroep de situatie kenden, waarbij we aannemen dat 
de chirurgijn zijn zorgen ook over Juffrouw Raay heeft uitgestrekt. Het zijn: "Jacob 
Janse Tuijnman, out omtrend sesenseventig Jaer, Jacobus Caan out omtrend seventig 
JaerenSl, Wesende schipper van Breukelen op Utrecht, en vice versa, en Pieter Wou
denberg Mr. Churughijn out omtrend vijftig Jaeren ende verklaerde ter goeder 
trouw" dat 20 of 25 jaar geleden de bomen op de hofstede van Juffr. Eva Raaij zaliger 
veel lager en kleiner zijn geweest dan nu, en sedert die tijd aanzienlijk hoger zijn 
gegroeid en "haar dunkens nog van Jaar tot Jaar doorgaand hoger wassen". 

Vier dagen later, op 1 december 1736, verklaarden "Jacobes Martens out omtrend 
vijftig Jaeren, Gerrit Janse van Schalkwijk out omtrend negen en veertig Jaeren en 
Steven van Schip oud omtrend sesendartig Jaeren" (de laatste twee zijn pachters van 
de boerderijen die vlak vóór en net voorbij het kasteelpark liggen) dat in de voorbije 
winter van 1735 en in het jaar 1736, op last van de Heer van Nijenrode, de beuken-
bomen "staande tusschen het huis Nijenrode ende Breukelsche koorn-Molen", en de 
het dichtst bij de molen staande rijen essenbomen, aanzienlijk van zware takken zijn 
ontdaan. De genoemde essen zijn zelfs "geheel op een spil gezet" en een gehele "rije 
ofte regel essebomen op de werf bij het heek vande Boere wooning na de molen toe 
gestaan hebbende (zie Afbeelding 3) zijn tot op de grond afgehakt en gerooid. Op de 
"hofstede van Jufr. Anna Lucretia Ortt genaemt Vreden Oort" zijn het jaar tevoren ook 
de kastanjebomen langs de weg aldaar aanzienlijk ingesnoeid, evenals de andere 
bomen die binnendijks het dichtst bij de molen staan (binnendijks is westelijk van de 
oude Heeren- of wagenweg die tegelijk Vechtdijk was). Een jaar of twee geleden was 
op Vredenoord zelfs een geheel nieuwe boomgaard aangelegd en een moestuin ge
maakt van het gedeelte binnendijks naar de molen toe, waar tevoren "vele opgaande 
Jeughdige Castanje Equina en andere Jong opgaande bomen stonden welke sijn af
gekapt en uijtgeroit". 

De vijfde verklaring is ook van 1 december 1736 en heeft evenals de tweede en 
derde betrekking op de buitenplaats van wijlen Juffr. Raay. Voor de schepenen van 
Breukelen Nijenrodes Geregt verschenen "Jan Koster out omtrend sesenveertig Jaer 
ende Cornells Boele out omtrent vijftig Jaeren ende verklaerde ter goedertrouw bij 
dese hare ondertekening" dat zij zon 20 à 25 jaren geleden, wanneer ze op de 
"plegt"^2 van de Breukelse korenmolen stonden, gemakkelijk en duidelijk de water
molens konden zien die ver achter de plaats en het geboomte van Juffr. Eva Raaij 
stonden, en nog staan. Door het op- en dichtgroeien van deze bomen kunnen die 
molens nu niet meer vanaf de plecht worden gezien^. Jan Adriaense Koster kon het 
weten, want hij woonde toen bij zijn vader op de korenmolen en heeft nu al verschei
dene jaren zelfde molen "gemaalen". Cornells Boele, de gerechtsbode van Breukelen-
Nijenrode, was de zwager van de molenaar en is vroeger natuurlijk meermalen op de 
molen geweest om Marretje Adriaansz. Coster het hof te maken. 
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Afb. 4. Gedeelte van het Kadastrale Minuutplan 1832, Breukelen, sectie C 1 (Rijks
archief te Utrecht). 

De zesde en laatste verklaring werd op 2 augustus 1740 afgelegd, kort voor het 
overlijden van Johan Ortt II. Hij vas afkomstig van twee ambachtslieden uit het dorp: 
Jacobus van Rossum, metselaarsbaas en Gerrit van Geytenbeek, timmermansbaas uit 
de Dannestraat achter (dat is ten zuiden van) het Keyserrijk. Zij hebben de situatie 
goed opgenomen en zeggen "dat de korenmolen van Breukelen staat op een verheven 
gront of hoogte drie à vier voeten boven de superfiece of vlackte van het mayvelt; dat 
het houtgewas daeromtrent ten westen staande, bestaat in eenig houtgewas van 
knootwillige en hakhout, die de wint aan de molen niet kunnen beletten" en dat ten 
noordoosten van de molen "de Heer Requirant", Johan Ortt, geen andere boom heeft 
staan dan enige lage hakwilgen aan de Vecht; maar dat aan de overzijde van de rivier 
ongeveer ten noordoosten, voor het huis en de plaats "gekomen van Juffr. Eva Ray nu 
competeerende den Heer Balde", hoog opgaande bomen staan, waarvan de afstand tot 
de molen ruw geschat voor enkele ruim 27 roeden, voor andere 44 roeden of meer be
draagt, die "wintuyt den noortoosten wayende beletten". De Rijnlandse roede was 3,77 
meter, de Amsterdamse 3,68 meter; de bomen stonden dus zon 100 tot 160 meter van de 
molen. 
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Johan Ortt had deze verklaringen34 waarschijnlijk willen gebruiken in 
een proces tegen de erfgenamen van Juffrouw Raay, omdat die door na
latigheid de capaciteit van zijn molen verminderden. Maar misschien was 
net zijn nevendoel wraak te nemen op één van hen, de Heer Hoofdofficier 
van Amsterdam, die hem in 1737 voor de tweede maal had betrapt bij een 
dame van lichte zeden en hem daarvoor, naar men zegt, een boete van 
f 20.000 had opgelegd35. Dat proces is door de plotselinge dood van Johan 
Ortt, op 24 oktober 1740, waarschijnlijk niet meer aangespannen. 

De getuigenverklaringen bevestigen de juistheid van de hierboven ge
geven plaatsbepaling van de molen. Ook weten we nu dat de Breukelse 
korenmolen op een verhoogde werf van ongeveer één meter stond, die 
volgens de kaart van 1832 met een grote ronding uitsprong in de Vecht, 
zodat wellicht ook bij noordelijke en zuidelijke winden gemalen kon 
worden. Tussen 1736 en 1836 is de toch wel lage standerdmolen ver
vangen door de veel hogere stellingmolen die Lutgers in 1836 tekende. 

Een nauwkeuriger tijdsbepaling was mogelijk, toen ik in de Gerechtsrol 
van Breukelen-Nijenrode36 nog iets over de molen vond. Op 30 mei 1776 
sprak men op een hoorzitting in het Regthuys over de vervanging van de 
korenmolen. De aanleiding voor deze bijeenkomst was een request, dat Joan 
Ortt van Nijenrode bij de Staten van Utrecht had ingediend, met het ver
zoek de maalplicht weer te mogen invoeren of te handhaven. Daarop werd 
"van Haar Eedel Moogenden geordonneert om een convocatie te houden van 
alle geërfdens onder den moolen van voorn. Heer behoorende, om dezelve 
voor te stellen en te hooren aangaande de moolen dat Nie mant der inwoon-
deren bij een ander moolenaar soude moogen laaten maaien, om daar door 
het te doen het setten van een Nieuwe en beeter moolen te favoriseeren en 
bevestigen". In de notulen van deze vergadering lezen we dat de meerder
heid van de aanwezigen protesteerde "teegen den request", "teegen den 
dwang" of "teegen den dwangmoolen". Dat waren Jacob Smit, schout van 
"breuckelerwaardt des Heer van Rayen Geregte" en Hs. van der Linden, 
schout van "den geregte van breukelen Proosdijen". Ook de broodbakkers 
Simon Claarmondt, Ary van der Pluym en Jan Eykeboom waren tegen 
dwang. Dirk van Geytenbeek, Gerrit Langezaal, Teunis van Eemeren en 
Cornells Woudenberg sloten zich bij hun mening aan. Daarentegen confor
meerden zich aan het request de schepenen Gijsbert Versteeg en Dirk van 
Erkom, evenals Jan van der Horst. Schepen Willem Oudenes, timmerman in 
de Brugstraat, kwam echter met een tussenvoorstel: "geen moolenaars van 
buyten of hun bedienden of knegts sullen vermoogen eenig kooren hoe-
genaamt van de Ingezetenen behoorende onder den Koorenmoolen van 
breukelen sullen moogen afhaalen of laten afhaalen om te maaien of 
weeder te huys te brengen, maar dat 't een yder ingezeten sal vrijstaan of 
door hem selfs of door zijn bedienden als ook met de schuyt van breukelen 
zijn koorn buyten het geregt gebragt wort om te maaien en van daar 
weeder af te haaien". Joan Stoesak, schout van het Nijenrodes en het Ortts 
gerecht, steunde zijn schepen en ook Simon Claarmondt was het met Willem 
Oudenes eens. Hij begreep dat diens voorstel het beoogde doel meer diende 
dan een simpel protest. De bakker van de hoek hield, blijkens zijn naam, 
van heldere bewoordingen en daarom voegde hij aan de woorden van 
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Oudenes toe: "(op)dat den Ambagtsheer een Nieuwe Moolen soude setten 
tot zoodaanig hoogte dat de Ingezeetenen van breukelen ten allen tijden 
met het laaten maaien van haar koorn können gerieft worden". Secretaris 
Jan Lobry zal het verslag van deze vergadering naar Utrecht hebben 
gestuurd, maar ik weet niet welk antwoord Joan Ortt van de heren Staten 
heeft ontvangen. Hij zal vroeg of laat de woorden van de bakker uit de 
Dannestraat ter harte genomen hebben, die trouwens overeen kwamen met 
zijn in het request genoemde plan. De nieuwe, gemetselde molen moet dus 
tussen 1776 en 1836 gebouwd zijn. De hierna volgende gegevens beperken 
de periode zelfs tot 1776-1817. 

Het notarieel archief 

Vlak voor de afronding van dit artikel vond ik tot mijn verrassing nog 
enkele gegevens in het archief van notaris P.A. Voigt te Breukelen37. Op 28 
juli 1817 werd een boerenhofstede "staande aan de Groote Weg tegenover 
de Koornmolen van Breukelen" voor f 695 per jaar verhuurd aan Jan Bos en 
zijn vrouw Cornelia Pauw. En toen op 30 augustus 1817 de erfgenamen van 
Joan Ortt IV de ridderhofstad Nijenrode in veiling brachten, was perceel nr. 
5: "Een Hechte Sterke tot aan den omloop van Steen opgemetselden Koorn-
en Pelmolen, met derselver capitaale Woonhuisinge, Stal, Boomgaard en 
Tuin", die tot 1 mei 1826 voor f600 per jaar aan Dirk van Berkestijn ver
huurd was. De negen percelen van Nijenrode werden eerst afzonderlijk 
geveild. Van Berkestijn wilde voor zijn molen, huis en stal f8100 betalen, 
maar kreeg het niet toegewezen, want de percelen werden tesamen voor 
een hogere prijs het eigendom van Vrouwe Gijsbertha Wilhelmina Schroye-
stein, de tweede vrouw van de overleden Joan Ortt IV38. 

Dirk van Berkestijn overleed op 28 maart 1818, waarna zijn weduwe 
met de hulp van haar jongste zoon Dominicus het bedrijf voortzette. De 
oudste zoon Jacobus was toen al "koornmoienaar aan de Haar" onder Laag-
Nieuwkoop en getrouwd met Catharina Rietveld39. Maria, de middelste van 
haar drie dochters, trouwde in 1821 met Theodorus van Weert, koren
molenaar te Gouda. Dominicus trouwde in 1822, verloor op 12 januari 1823 
zijn vrouw in het kraambed, en was in 1824 nog molenaar te Breukelen. In 
1823 had hij een huis gekocht op de Nieuwstraat nr. 3 (nu Makelaardij 
Koop Lenstra, Kerkbrink 27), maar daar is hij waarschijnlijk niet gaan 
wonen40. 

Het bevolkingsregister 

De stellingmolen is tot omstreeks 1868 in bedrijf geweest. Het be
volkingsregister van Breukelen-Nijenrode, dat in 1848 begint, laat zien dat 
er daarna nog drie molenaars hebben gewoond41. Helaas ontbreekt de 
vertrekdatum van de laatste molenaar, Teunis Brummelkamp. De laatste 
molenaarsknecht is op 21 augustus 1868 vertrokken. De woning werd na 
het vertrek van Brummelkamp nog verhuurd aan een tolpachter en een 
werkman. Uit het kadaster weten we dat de molen omstreeks 1869 is 
afgebroken42. 
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Oorzaken van de opheffing 

Het is niet bekend waarom de molen opgeheven is. Misschien konden de 
windmolens moeilijk concurreren met de meelfabrieken waarin de molen
stenen door een stoommachine werden aangedreven. In Breukelen liet 
Mijndert van Waart omstreeks 1875 zon "stoomgrut- en korenmolen" in de 
Herenstraat bij de Loswal bouwen, waarin een "stoomtuig van 16 PK" stond. 
Maar misschien was de molen gewoon te oud en wilde de eigenaar er geen 
geld meer in steken. De heer Willem Hendricus de Heus, die in 1854 Nijen-
rode had gekocht, was immers een ervaren fabrikant en investeerde wel
licht liever in zijn koperpletterijen in Utrecht en Apeldoorn, of in zijn gas
fabrieken in Arnhem en Zaandam43. Het meest waarschijnlijk is het echter, 
dat de molen nog maar weinig graan uit de Vechtstreek te malen kreeg. 
Daar werd immers veel bouwland omgezet in weiland, toen de graanimport 
uit Amerika een landbouwcrisis had veroorzaakt. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1990a. Middeleeuwse molen aan de Danne. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 1, blz. 28-36. 

2 A.A. Manten, 1990b. De directe omgeving van Nijenrode in de 16de en 17de eeuw. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 3, blz. 97-106. 

3 J. den Besten, 1990, Type en plaats van de korenmolen die nabij Nijenrode stond. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 3, blz. 107-112. 

4 E.B.J. Postma, 1972. Nijenrode in Prent. Gezamenlijke uitgave van Nijenrode, Hoge
school voor Bedrijfskunde, Breukelen, en Repro-Holland, Alphen aan den Rijn. blz. 
27,31,41,43,45,47. 

5 Afgebeeld in J. den Besten, 1990, blz. 108. 
6 J. van Muiswinkel, 1970. Oude Prentkaarten verteilen over Breukelen Repro-

Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 15 (ongepagineerd). Sterovita is de naam van de 
melkfabriek die op Insulin de heeft gestaan. 

7 Oorspronkelijk gepubliceerd in J. Kuyper, 1868. Gemeente Atlas van de Provincie 
Utrecht, naar officieele bronnen bewerkt Uitgever Hugo Suringar, Leeuwarden, 
ongepagineerd, daarin de kaart onder het hoofd " Gemeente Breukelen Nijenrode". 

8 Gegevens uit een interview met mevrouw Annie van Stam, die toen aan de Broek-
dijk woonde, en de heer Willem van der Grift, die op de in 1923 gebouwde boerderij 
"Griftenstein" bij de huidige oprit naar de kanaalbrug woont. Zie ook noot 19. 

9 Zie Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 1, 1987, blz. 40 en Den 
Besten, 1990, blz. 110. 

10 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 43/1 en 43/2 (Gemeentehuis te Breukelen), 
Uijtzettinge en Ommeslagh van de impositie opt Gemaal en zegel over de Gerechten 
behorende onder de Breukeise koornmoolen. 

11 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 25 (Gemeentehuis te Breukelen), Uyt-
zettinge van Dorpslasten en Kostergeld in de gerechten Breukelen-Nijenrode, 
Breukelerwaard-heer Raayengerechte, deel 1:1720-1745, deel 2:1745-1769. 

12 Jan van Rooijen was van 1720 tot 1734 bode van de gerechtsheerlijkheid Breu
kelen-Nijenrode, op een jaarsalaris van f30. Hij werd opgevolgd door Cornells 
Boele, die deze functie tot 1768 behield en steeds hetzelfde salaris van f 30 per jaar 
ontving. Zijn opvolger Willem van der Veen kreeg eveneens f 30 per jaar tot hij op 
23 december 1795 door de patriotten werd ontslagen en vervangen door Joachim 
Verwoerd. Van Veen bleef echter wel in dienst van de Municipaliteit. Na zijn 
eerherstel als bode in 1803 genoot hij een jaarsalaris van f 79 en na 1805 zelfs van 
f 120. In 1810 werd Hermanus H. Becker gerechtsbode, later gemeentebode van 
Breukelen-Nijenrode. 

13 Ingekomen stukken 1139-1812 (8 pakken). Archief Gerecht Breukelen-Nijenrode, 
inv. nr. 1-5 (Gemeentehuis te Breukelen). 
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14 Zie het kaartfragment in. A.A. Manten, 1991. Het geslacht van Mijnden en kasteel 
Ruwiel. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 1, blz. 5, Op deze 
kaart staan enkele fouten, onder andere de verwisseling van "Bosch van Nienrode" 
en "Vreden Oort"; zie daarom ook de latere, verbeterde versie van deze kaart, welke 
is gereproduceerd in J.E.A. Boomgaard, 1984. Holland in Kaart en Prent. Uitgevers 
Fibula-Van Dishoeck, Weesp / Lannoo, Tielt, blz. 95: Nieuwe kaart van Mynden en 
de 2 Loosdrechten, mitsgaders van s'Gravenland, nevens het gerecht van Breu
kelen, en Loendersloot &c heel naauwkeurig geteekent en gemeeten, uytgegeven 
door Nicolaas Visscher, met privilegie, 

15 J Ketelaar, Oorlogssituatiekaart van 1769 (Topografische Atlas, Rijksarchief te 
Utrecht). 

16 Topografische Atlas: Minuutplan Breukelen-Nijenrode, Sectie C, blad 1 en Oor
spronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde en 
gebouwde vaste eigendommen in de Gemeente Breukelen Nijenrode Sectie C, 
genaamd Otterspoorbroek (Rijksarchief te Utrecht). 

17 Het jaar waarin Gerrit Duuring de molen kocht, heb ik nog niet kunnen achter
halen. Wel vond ik dat hij op 13 september 1823 van de erfgenamen van Gilles van 
der Voort kocht "De Hofstede Vreeden Oord met heerenhuizing, zijvleugels, wagen-
huysinge, stallinge en verdere getimmertens, plantsoenen, bosschen, broeierijen 
en moeslanden" Op 19 november 1823 kocht Gerrit Duuring van de Vrouwe van 
Nijenrode voor f 3000 nog twee stukken land en moeras tussen de Straatweg en de 
Vecht, waarbij hij recht verkreeg op de oude Kleiweg voor zover die langs het 
verkochte stuk liep. Bij de koop was bepaald, dat hij een nieuwe scheisloot (met 
later het kadastrale nummer 84) zou graven, "welke uit de helft van de oude 
scheisloot die tusschen Vreedenoord en de Molenwerf loopt recht uit de Vecht tot 
aan de Straatweg zal moeten getrokken worden". De helft van de uitkomende specie 
moest op het "land van de Vrouwe Verkoperesse tusschen de Straatweg en de 
Koornmolen" worden gebracht. Ais Gerrit Duuring een of twee opritten naar de 
Straatweg wilde hebben, verbond de verkoopster zich "de hinderlijke boomen te 
verzetten en de opritten nimmer te zullen beletten, nog de Straatweg langs de kant 
van Vreedenoord met hakhout of kreupelhout te zullen beplanten", Verder werd 
geconditioneerd "dat den Heer Koper op dit gekogte geene hooge boomen zal mogen 
planten, welke voor de molen hinderlijk mogten zijn". 

18 Bij de veiling van Nijenrode in 1817 lagen hier drie percelen: nr, 6 "Twee woon
huizen onder een dak met erf en tuin aan de Vecht en aan de Kleiweg", verhuurd 
voor f48 en f30 per jaar; nr. 7 "Twee woonhuizen onder een dak met erf en tuin 
aan de Vecht en aan de Kleiweg", verhuurd voor f26 en f31 per jaar; nr. 8 "Een 
Capitale Wasch of Blekerij met desselfs woonhuis en Groot bleekveld, staande langs 
de Vecht en de Straatweg", verhuurd voor f 72 per jaar aan de Wed. Jan Hessels. In 
de sloot tussen de percelen 5 (= molen) en 6 lag nog een schuitenhuis van het 
kasteel Nijenrode. 

19 Zie HT. van Minnen, 1989. Oude bedrijvigheid aan de Vecht ter hoogte van Breu
kelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 41: luchtfoto 
van Insulinde uit 1928. De villa "Orttswarande" ligt uiterst links op deze foto. Rechts 
is aan de Vechtoever nog een lichte ronding waar te nemen: misschien een over
blijfsel van het in de Vecht uitstekende molen terrein. Ten westen van de Straatweg 
en parallel daaraan loopt een laan met bomen: waarschijnlijk het ruiterpad van de 
heer Onnes. 

20 Archief Dorpsgerechten, Breukelen Heer Orttsgerecht, inv. nr. 387, fol. 64v-65v, 
d.d. 1 oktober 1766 (Rijksarchief te Utrecht), waar in een transportakte van een 
gedeelte van Boom en Bosch over de huidige Markt staat: "perceel land omtrent 1 
morgen groot tussen Wagenweg en Kerkweg, welke Kerkweg van dit perceel lands 
is afgenoomen in plaatze van de oude Kerkweg die aan de Plantagie van de Hof-
steede genaamd boom en bos verhaald is, waarmeede dezelve is vergroot". Dat is 
waarschijnlijk al vóór 1681 gebeurd, want op de kaart van Bernard de Roij uit dat 
jaar loopt de Kerkweg ongeveer op dezelfde plaats. 

21 Zie H.J. van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1). Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 69-72. Uit de raadsnotulen van 3 december 
1846 (Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/2) blijkt dat burgemeester 
Joan Vlug niet zulke goede herinneringen heeft aan de afsluiting van de oude 
Wagenweg door de buitenplaats Vredenoord. Hij adviseert namelijk de raad: "Ver
meent daartoe verders te moogen aanmerken dat weegen die aan derdens in eigen-
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dom toebehoren, zoo als ook de vroegere door de plaats Vredenoord gelegene, op 
den duur aan een Gemeente of Gedeputeerd Bestuur der Provincie onaangename 
vragen of vorderingen opleveren tot verlegging of ook desgelijksch, hetwelk 
nimmer of ooit tot genoegens der Gemeentens zijn kan, daar men in weerwil, al 
ware het ook beter, tot het oude verblijven wil". 

22 Postma, 1972, blz 7 en 46. 
23 Gemeentehuis Breukelen, afd. Financiën, kadastrale legger Breukelen-Nijenrode; 

de molen, perceelnummer 90, gaat van art, 33 nr. 17 (ten name van G. Duuring), via 
art. 100 nr. 137 (ten name van de Wed, Jan Ortt van Nijenrode, rentenierster te 
Breukelen), naar art 334 nr 6 (ten name van Willem Hendricus de Heus, fabrikant 
te Utrecht). 

24 Onder andere acht in perkament gebonden boeken uit de perioden 1538-1546, 
1616-1621 en 1676-1811, waarin Schout en Schepenen door de secretaris van het 
gerecht allerlei zaken lieten vastleggen, zoals transporten van onroerende goede
ren, openbare verkopingen van onroerende en roerende goederen, plechten of 
hypotheken, in het rechthuis gesloten huwelijken, verklaringen van lening, 
gerechtelijke rapporten, afschriften van notariële akten en testamenten. 

25 In 1701 erfde Johan Ortt het kasteel van zijn gelijknamige oom, die Nijenrode na de 
verwoesting van 1673 herbouwd had, Neef Johan kon echter pas in 1733 het 
feitelijke beheer der goederen overnemen van zijn tante Anna Pergens (zie 
Postma, 1972, blz. 38-42). 

26 Archief Dorpsgerechten, inv. nr, 367 (Rijksarchief te Utrecht), 
27 Postma, 1972, blz. 22. 
28 Zie H.J. van Es, 1990, Het klooster Bethlehem te Breukelen, Tijdschrift Historische 

Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 151 «n 161. 
29 Gerrit van Goor, afkomstig uit Zutphen, was van 1727 tot 1729 secretaris van het 

Gerecht Breukelen-Nijenrode en daarna tot 1773 koster-schoolmeester van het 
dorp. Op 1 februari 1733 trouwde hij in de kerk te Breukelen met Margharita 
Cornelia Johanna Steneveld, geboren te Leerdam en wonende te Breukelen. 

30 Het latere Boomrijk aan de oostkant van de Vecht. Op de kaart van Nicolaas Visscher 
staat ten zuiden van Gunterstein eerst "Messenheuvel" en daaronder "Juff. Raey". 
Zie ook E. Munnig Schmidt en A.J.AM, Lisman, 1982. Plaatsen aan de Vecht en de 
Angstel. Canaletto, Alphen aan den Rijn, blz. 92. 

31 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, Breukelen-Nijenrodesgerecht, fol. 54v-55v 
(Rijksarchief te Utrecht). Jacobus Gijsbertsz Kaan kocht op 16 oktober 1706 van 
zijn moeder een "huysinge, erve, bergh, schuur en stal staende en gelegen bij de 
Dambrugge". Dat was op de hoek van de Dannestraat waar nu het administratie
kantoor van C. de Haas gevestigd is. 
Op 10 juni 1712 probeerde hij vergeefs de 76-jarige Anna Sweren, weduwe van 
Willem Splintersen Oukoop te redden. Zij was van de steiger naast haar huis in de 
Brugstraat (nu Weltevreden) in de Danne gevallen. In net verslag, bewaard ge
bleven in het Archief Dorpsgerechten, 366 fol. 97, staat: "dat op haar geroep van 
help help, eenige buren sijn toegeschoten en onder deselve Jacobus Kaan, schip
per op het Veer van Breukelen op Utrecht, jegenwoordig schepen in den gerechte 
van Nijenrode, dewelke met een haak in haar klederen gevat en met sijn handen 
deselve vervolgens in een schuyt heeft uyt het water gehaalt, alwaar hij met assis
tentie van eenige buren het lichaam op een ton gesolt hebben, hoewel sij in het 
ophalen nogh eenige snakken gegeven heeft. Men heeft het dode lichaam op de 
stijger gelegt met de voeten in 't water hangende, tot dat zijne Heren van den 
Ed.Hove sullen gedisponeert hebben, wat hierinne verder sel gedaan werden". De 
chirurgijn moest met de lijkschouwing wachten tot daarvoor toestemming was ge
geven door de rechtbank te Utrecht. 
Zie in dit verband ook JA. van den Berg, 1991, De Schout op het matje geroepen in 
1744. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr 2, blz, 81-82. 

32 Dit woord bewijst, zoals de molendeskundige Ing. Jan den Besten mij vertelde, dat 
omstreeks 1710 de molen nog een standerdmolen was, want de "plecht" is het bordes 
boven aan de trap van een standerdmolen. 

33 Dit moeten de watermolens zijn van de polder Breukeleveen, die op de hoek van de 
Scheendijk en de Weersloot stonden. Zie J. den Besten, 1987. De verdwenen water
molens van de polder Breukeleveen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 2, nr. 1, blz. 24-30. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 2, 1991 



80 

34 Ing. Jan den Besten zei me dat al deze verklaringen erop vijzen dat de molen die er 
toen stond, een " grondzeiler" is geweest, dus een standerdmolen. De later gebouwde 
hoge stellingmolen zou van deze bomen geen windbelemmering hebben onder
vonden, doordat zijn wiekenkruis er ruim boven lag. 

35 Postma, 1972, blz. 42. 
36 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Gerechtsrol 1675-1802 (met ongenummerde 

pagina's) (Rijksarchief te Utrecht). 
37 Notarieel Archief, inv. nr. BR 007a013, akten nr. 55 d.d. 28 juli 1817 en nr. 68 d.d. 30 

augustus 1817 (Rijksarchief te Utrecht). Pieter Augustus Voigt was van 1802 tot 
1839 notaris te Breukelen. In november 1804 werd hij door het Departementaal 
Bestuur 's Lands van Utrecht aangesteld tot schout en gadermeester van Breukelen 
Nijenrodes en Orttsgerecht. Van 1811 tot 1839 was hij burgemeester van Breukelen-
Nijenrode. Hij kocht op 23 november 1807 de hofstede "Vroeglust" aan de oostzijde 
van de Herenstraat. 

38 De som van het gebodene op de afzonderlijke percelen was f.103880; bij de veiling 
van het totaal bracht Dirk Schroyestein te Utrecht het hoogste bod uit en werd zijn 
opdrachtgeefster eigenaresse voor f.146.600. 

39 Notarieel Archief, inv. nr. BR007a014, akten nr. 28 en 29 d.d. 11 mei 1818 (Rijks
archief te Utrecht): testamenten van Jacobus van Berkensteyn, koornmolenaar 
wonende aan de Lage Haar onder de gemeente van Laag Nieuwkoop en zijn huis
vrouw Catharina Rietveld. BR007a016, akte nr. 123 d.d. 12 december 1820: inventari
satie van de bezittingen van Wilhelmina van Nieuwkerk, koornmolenaarster, sinds 
28 maart 1818 weduwe van Dirk van Berkestein, en haar vijf kinderen. Voogd over 
de minderjarige Francina was de Weleerwaarde Heer Jacobus Ignatius van den 
Nieuwendijk, pastoor onder Vleuten. In de molen bevonden zich: een molenaars-
wagen (f40), een Hollandse sjees (f125), een mangel met vier rollen (f8), zes 
zeilen van de molen (f60), ledige koornzakken (f 12), een houten balans met 
schalen en ijzeren gewichten (f 5) en een forte piano (f 60); op de zolder bevonden 
zich: 40 mud rode tarwe (f240), 22 mud witte tarwe (f.187), 8 mud nieuwe tarwe 
(f.64), 5 mud bonen (f.20), 13,25 mud erwten (f32), 2,5 mud erwten (f 15), 1 mud 
gort (f 8) en 900 ponden peimeel (f 27). 

40 Notarieel Archief, inv. nr. BR007a020, akte nr. 63 d.d. 29 december 1824 (Rijks
archief te Utrecht): boedelscheiding op verzoek van Dominicus van Berkesteyn, 
koornmolenaar, weduwnaar van Catharina Lagerwey, als vader en voogd over zijn 
minderjarige zoon Theodorus Michael van Berkesteyn. Omdat hij een tweede huwe
lijk aan zal gaan, moet het moederlijk erfdeel van zijn zoon vastgesteld worden. 
Hermanus Becker schat als beëdigd deskundige de waarde van het huis aan de 
Nieuwstraat op f 3000; het gereedschap, de paarden, het koren e.d. op de molen zijn 
te zamen f 2661 waard, 

41 Bevolkingsregister 1849-1860, Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeente
huis te Breukelen). Dit lijvige register geeft onder huisnummer A275 als bewoners: 
Dirk Brouwer (geb. Elspeet 1816; koornmolenaar; vertrekt 1852 naar Hilversum); 
Lambertus Bakker (geb. Oudewater 1827; molenaar; komt 1855 van Oudewater; 
vertrekt 1859 naar Oudewater); Teunis Brummelkamp (geb. Apeldoorn 1825; mole
naar; komt 1860 uit Apeldoorn). Het Bevolkingsregister 1860-1875 geeft voor het
zelfde huis, maar nu onder nummer B16: Teunis Brummelkamp; Dirk Schuyienburg 
(geb. Harmelen 1813; tolpachter, komt 1869 uit Koudekerk; vertrekt 1870 naar 
Vinkeveen); Jan van Meiningen (geb. Breukelen-Nijenrode 1839; werkman; komt 
1869 uit Maarssen). 

42 Gemeentehuis Breukelen, afdeling Financiën, kadastrale legger Breukelen-Nijen
rode, art. 334. Daar staat onder de Breukeise bezittingen van Willem Hendricus de 
Heus, fabrikant te Utrecht genoteerd onder volgnummer 6: "C90 Korenmolen en 
plaats, 7 roeden 20 el, Amotie != afbraak] dienstjaar 1870; overgebracht naar volg
nummer 99". Op regel nummer 99 staat dan: "C90 erf 7 roeden 20 el". De aanduiding 
"dienstjaar 1870" betekent dat de wijziging in de periode 1869-1870 heeft plaats
gevonden, want de gemeentelijke leggers werden slechts eenmaal per jaar naar 
het kadaster in Utrecht gebracht om te worden bijgewerkt. 

43 Postma, 1972, blz. 48-50. 
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De Schout op het matje geroepen in 1744 

J.A. van den Berg 
Schepersweg 58, 3621 JL Breukelen 

In het begraafboek van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk te Breu
kelen treffen we de volgende aankondiging aan1: 

"Den 2e Junij is een verdronken knegt 
van Gerrit Deegenkamp woonend 

op Rietveld^ genaamd 
Jan de Keijser alhier op 't Kterk]hoff begraven 

komt de kerk daarvan voor het 
kleed van f 3 - 3 — 
voor een uur luijden -12 — 
voor de baar - 2 — 

f 3 - 1 7 -
dit is aanstonds betaalt 
door sijn vader Lammert Keijser 
woont te Schalkwijk " 

Eigenlijk is deze mededeling niet zo opvallend. Een begraafboek is 
immers voor dit soort mededelingen. Bovendien verdronken er in onze 
waterrijke omgeving geregeld mensen. Dat ik toch deze mededeling naar 
voren haal heeft een andere oorzaak. Want in de Resolutien van het Hof 
van Utrecht3 wordt over het verdrinken van Jan Keijser ook gesproken. En 
dat is niet zo normaal. De betreffende Resolutie begint aldus: 

"Saturni den 9 Junij 1744 
Schout en Geregt4 van Breukelen 
St Pieters Gerecht4 voor Commissaris 
van den Hove zijnde ontboden, en versehe,, 
nen ter zake het Hof kennis had 
gekreegen zij op den 28 May 1744 
door den chirurgijn Pieter van 
Woudenberg hadden geschouwen 
hetdoode Lichaam van zekere Jan 
Keijser onder dezelver Geregte in het 
water verongelukt buyte kennisse 
en authorisatie van den Hove en . . . . " 

Schout en Schepenen hadden beter moeten weten. Het was nu eenmaal 
niet toegestaan om in dit soort verdrinkingsgevallen eigen rechter te spe
len. Zonder toestemming van het Hof van Utrecht mocht geen lijkschouwing 
gehouden worden. Het was trouwens maar de vraag of een verdronkene 
ook werkelijk door verdrinking om het leven was gekomen. De drenkeling 
kon ook het slachtoffer zijn van een geweldmisdrijf. 

Wat hebben Schout en Schepenen nu tot hun verdediging aan te voeren? 
We volgen nog even de Resolutie: 

... "en dienaengaende door voormlellde schout en 
Geregte tot verschoning zijnde ingebragt 
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dat die chirurgijn in hetHuys alwaer 
het doode Lichaam lag zijnde gehaeld 
om ader te laten zonder ordre van 
hetzelver Geregt het gemtelde] Lichaam 
had gevisiteerd en hun lieden van 
sijn bevinden kennis gegeven heeft.. ." 

Even kreeg ik het onbehaaglijke gevoel dat Schout en Schepenen zich aan 
hun verantwoordelijkheid wilden onttrekken. Maar we moeten toch aanne
men dat zij de waarheid spraken en zeker niet probeerden de Raadsheer 
van het Hof, de Heer van Bronckhorst, die deze zaak behandelde, een rad 
voor ogen te draaien. 

Pieter van Woudenberg was dus de hoofdschuldige. Ook hij had beter 
moeten weten. Hij was geroepen om te aderlaten en had ook maar even de 
lijkschouwing erbij gedaan. 

Ook hier blijft de vraag: waarom? We zullen op deze vraag wellicht nooit 
een antwoord vinden. Ais chirurgijn had Pieter van Woudenberg zeer be
perkte bevoegdheden. Aderlaten mocht, maar de meeste medische ingre
pen werden door opgeleide artsen gedaan en een chirurgijn had geen goede 
medische opleiding gehad. Hij was niet veel meer dan een 'eerste hulp' voor 
het platteland. 

Voor Schout en Schepenen liep het met een sisser af. Zij boden de Heer 
van Bronckhorst hun excuus aan. Van de Raadsheer kregen ze wel te horen: 

"dat Schout en Geregte zig wel 
zouden hebben te vachten van in 
het vervolg iets diergelijks te onder,, 
nemen. " 

Pieter van Woudenberg kwam er niet met een waarschuwing af. De 
Raadsheer oordeelde: 

"dat aan de chirurgijn voor de gedaene visitatie 
geen salaris zou werden goedgedaen 

Het zal de lezer niet ontgaan zijn, dat, gelet op de snelheid van het ver
keer in die dagen, het wel even kon duren voordat iemand van het Hof bij 
de plaats des onheils kwam, of toestemming van het Hof tot lijkschouwing 
verkregen werd. Het was de bedoeling dat de verdronkene bij de plaats des 
onheils bleef totdat aan dit vereiste was voldaan. Niet zelden gebeurde het 
daardoor, dat het slachtoffer uren op de walkant lag; zeker als het om een 
onbekende ging. Maar aan de jurisdictie van het Hof mocht niet getornd 
worden. 

Noten 

1 Begraafboek 1734 - 1749. Archief N.H. Kerk te Breukelen, inv. nr. 93b (Rijksarchief 
te Utrecht). 

2 Gerrit Deegenkamp woonde op de boerderij Rietveld aan de Nieuweweg. 
3 Resolutien van het Hof van Utrecht, inv. nr. 39 (Rijksarchief te Utrecht). 
4 "Geregt" werd hier gebruikt in de betekenis van "schepenen" en van "gerechts-

heerlijkheid" (= het gebied dat door die schepenen werd bestuurd). 
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Gemeentelijk ziekenhuis in 
Breukelen-Nijenrode, 1873 - 1923 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Weinigen weten nog dat er gedurende een halve eeuw in Breukelen aan 
het Kerkplein een ziekenhuis voor besmettelijk zieken heeft gestaan. In dit 
artikel vertel ik iets over de geschiedenis daarvan. 

Voorbereiding en bouw van het ziekenhuis 

Aanleiding tot het stichten van een ziekenhuis voor lijders aan besmet
telijke ziekten was artikel 7 in de gezondheidswet van 4 december 1872 
(Staatsblad No. 134). Volgens de notulen van de gemeenteraadsvergadering 
op 25 juni 18731 stuurden Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
hierover een missive nr. 17, gedateerd 12 juni 1873, aan het college van 
Burgemeester en Wethouders2 (zie Afbeelding 1 ). 

Als besmettelijke ziekte heerste in die tijd vooral de cholera asiatica. Deze vas in 
het midden van de 19de eeuw uit Azië. als de naam ook zegt. naar West-Europa 
gekomen. In onze streken zijn er minstens zeven uitbarstingen van deze ziekte ge
weest, waarvan de laatste rond 189"),̂  De armoede en de slechte hygiënische toestan
den droegen niet weinig bij tot de verspreiding van de gevreesde ziekte. Een halve 
eeuw lang heeft men geprobeerd de veroorzaker van de cholera op te sporen om haat
te kunnen bestrijden en weren. Pas in 1883 ontdekte Robert Koch de verspreider van 
deze ingewandziekte: een bacterie die samen met de ontlasting of het braaksel van een 
cholerapatient werd afgescheiden en via aldus besmet water werd verspreid. 

De burgemeester had kennelijk al enig voorbereidend werk gedaan ten 
behoeve van de raadsvergadering van 25 juni 1873. Hij stelde daarin voor 
om het ziekenhuis onder te brengen in een huisje dat gehuurd kon worden 
van de diakonie van de Nederlandse Hervormde gemeente. Dat huisje lag 
achter de Nederlandse Hervormde kerk, bij het kerkhof dat toentertijd nog 
buiten de bebouwde kom van de gemeente Breukelen-Nijenrode lag. De 
gemeenteraad gaf de burgemeester toestemming om met de diakonie in 
onderhandeling te treden. 

In de raadsvergadering van 22 juli 1873 deelde de burgemeester mee 
dat hij op zoek was gegaan naar een geschikt gebouw voor het ziekenhuis, 
maar dat de huisjes van de Hervormde diakonie zonder verbouwing toch 
niet geschikt waren.1 Hij had gesproken met de heer G.H. van der Wilt, 
diaken van de Hervormde gemeente. De diakonie bleek niet ongenegen te 
zijn om op haar grond, buiten de bebouwde kom, een ziekenhuis te bouwen 
en dit tegen de rente van het te besteden kapitaal aan de gemeente 
Breukelen-Nijenrode te verhuren. Dit plan moest echter nog wel eerst de 
goedkeuring krijgen van hogere kerkelijke instanties, voordat de burge
meester met een voorstel in de gemeenteraad kon komen. 

Kennelijk werd geen goedkeuring verkregen, want in de notulen van de 
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Afb. 1 Brief van 12 juni 1873 van Gedeputeerde Staten van Utrecht aan B&W van 
Breukelen-Nijenrode, waarin gevezen werd op de verplichting een ziekenhuis in te 
richten voor lijders aan besmettelijke ziekten. 

gemeenteraadsvergadering van 26 augustus 1873 lezen we dat het 
kerkbestuur niet zal ingaan op een regeling als voorgesteld in de vorige 
raadsvergadering. Men wil wel grond in erfpacht afstaan als de gemeente 
Breukelen-Nijenrode zelf het ziekenhuis laat bouwen.1 

Dat aanbod werd aanvaard. De eerste akte van erfpacht werd opge
maakt door notaris N.F. Snel en gold voor een periode van 25 jaar, welke 
liep van 15 oktober 1873 tot 14 oktober 1898.4 Het bedrag dat de gemeen
te jaarlijks moest betalen was bepaald op f 10,-. De oppervlakte van het 
ziekenhuisterrein bedroeg 2 aren en 12 centiaren. De tweede akte, opnieuw 
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voor 25 jaar, dus tot 14 oktober 1923, werd opgemaakt door notaris J.J. 
Schalij.4 Het jaarlijks te betalen bedrag werd toen vastgesteld op f 15r-

Toen de bouwplaats bekend was konden de tekeningen en het bestek 
voor het te bouwen ziekenhuis worden gemaakt. Deze werden goedgekeurd 
in de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober 1873,1 waarna de aanbe
steding plaats kon vinden. Het werk mocht gegund worden als de aan
nemingssom niet meer zou bedragen dan f 1550,-. Uit de raadsnotulen van 
20 november 1873 blijkt dat de laagste inschrijving f40,- boven die 
bepaalde grens uitging. De gemeenteraad verleende toch toestemming. Wie 
de aannemer was wordt niet vermeld. 

Het ziekenhuis werd gebouwd ten zuiden van de ingang van het 
kerkhof5 (zie ook Afbeelding 2). Het adres werd Kerkhof A69; als blijkt uit 
het bevolkingsregister6 is dat later gewijzigd in Kerkplein 156Thans woont 
daar de familie Frericks (Afbeelding 3). 

Breukelen-Nijenrode werkte blijkbaar langzamer dan de provincie lief 
was. Want op 22 augustus 1873 vroegen Gedeputeerde Staten van Utrecht 
via brief nr. 434 aan B&W wanneer het ziekenhuis gereed zou zijn.2 Deze 
vraag werd in een brief d.d. 13 oktober 1873 (nr. 509) nog eens herhaald.2 

B&W antwoordden op 18 oktober 1873 (brief nr. 510) dat de bouw van het 
ziekenhuis aanbesteed was en op 15 november 1873 onder de kap moest 
zijn.2 Eind december moest het gebouw klaar zijn; het schilderen zou plaats 
vinden zodra de winter voorbij was. 

Verhuur van het ziekenhuis 

Uit de raadsnotulen van 16 januari 1874 blijkt dat het ziekenhuis toen 
inmiddels gereed was.1 Het bestond uit een woongedeelte en twee zieken
kamers. Als eerste kandidaat-huurder meldde zich Arie de Jong. Men ken
de hem goed, want hij was doodgraver op de gemeentebegraafplaats en viel 
dus onder het toezicht van het gemeentebestuur. B&W stelden voor hem 
het woongedeelte van het ziekenhuis te verhuren voor f 20,- per jaar. De 
bewoner moest dan ook, zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen, 
het ziekengedeelte schoon en gereed houden en op eventuele zieken passen 
die daar ter verpleging heen zouden worden gebracht. In de raadsverga
dering van 13 februari 1874 werd gemeld dat Arie de Jong niet met de 
gestelde voorwaarden accoord ging. Hij wenste geen huur te betalen en 
vroeg bovendien, ingeval er zieken zouden worden binnengebracht, voor 
hun verpleging f 1,- per dag en f 1,- per nacht te ontvangen. De gemeente
raad vond die eisen te hoog en wenste er niet op in te gaan. 

In de raadsvergadering van 15 april 1874 werd besloten tot verhuur aan 
Frans van Meeningen.l-6 De condities waren ongeveer gelijk gebleven. Hij 
moest f 20,- per jaar betalen voor het woongedeelte en was verplicht in het 
ziekenhuis opgenomen lijders aan besmettelijke ziekten te verplegen. 
Lijderessen moesten door de huisvrouw van de huurder worden verpleegd, 
maar zulks wel tegen een vergoeding. Frans van Meeningen bleef er wonen 
tot in 1880. Hij werd, als blijkt uit de raadsnotulen van 7 mei 1880' en uit 
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het bevolkingsregister,6 opgevolgd door zijn zoon Jan van Meeningen, die er 
woonde van 1880 tot in 1883. 

Op 27 juli 1883 en 4 juni 1886 werden 3-jarige huurovereenkomsten 
bekrachtigd met Hendrik van Rooyen,7 die van beroep schilder was.6 Op 10 
mei 1889 stemde de raad opnieuw in met verhuur aan Hendrik van 
Rooyen, voor de periode 1889 - 1892,7,8 maar er werd toen een contract 
opgemaakt waarin meer eisen werden gesteld.9 De huurder werd in die 
overeenkomst onder meer ook verplicht om - tegen een beloning - ook 
lijders aan niet-besmettelijke ziekten te verplegen, wanneer B&W zulks 
zouden verlangen. Ook kreeg de huurder er nog een verplichte bijbaan bij. 
Tegen een beloning van f20,- per jaar moest hij voortaan dagelijks twee 
van de binnen de bebouwde kom gelegen 'filtreers" (waterzuiverings-
bakken) vullen, waarvan er één stond bij de Nederlandse Hervormde kerk 
en één aan de Dannestraat tegenover W. van Stam (net ten zuiden van de 
hoek Brouwerij - Dannestraat). Hendrik van Rooyen bleef huurder van het 
ziekenhuis tot in 1904. Volgens de raadsnotulen van 19 april 1904 wenste 
hij daarna niet meer voor verdere bewoning in aanmerking te komen.10 

B&W stelden daarop voor om het woongedeelte van het ziekenhuis onder 
de bestaande voorwaarden ondershands te verhuren aan de gemeente
arbeider W. van Tricht. Raadslid Klaassen had daar bezwaar tegen, omdat 
de gemeentearbeider dan als er besmettelijke zieken waren aan zijn 
gewone dienst zou worden onttrokken, wat niet in het belang was van de 
gemeente. Tevens vond hij dat het vullen van "filtreers" door een verpleger 
van aan besmettelijke ziekten lijdende personen zeer gevaarlijk. Deze 
bezwaren werden algemeen gedeeld. Omdat het laatstgenoemde punt van 

i P 'm * 

Afb. 2. Gedeelte van een bouwtekening uit augustus 1931, met daarop aangegeven de 
vestigingsplaats van het voormalige ziekenhuis van Breukelen-Nijenrode (uit: Ar
chief Nederlandse Hervormde gemeente Breukelen, inv. nr. 37). 
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algemene aard was, werd besloten om hoe dan ook in het nieuwe 
huurcontract vast te leggen dat zodra er iemand met een besmettelijke 
ziekte ter verpleging in het ziekenhuis werd opgenomen een vervanger de 
filtreers zou gaan vullen. 

Men liet nu een nieuwe oproep uitgaan voor huurders van het zieken
huis. Volgens de notulen van de op 1 juni 1904 gehouden vergadering van 
B&W11 meldden zich drie gegadigden: L. Zwaanik, H. Bochane en L.H. 
Verhoef. B&W deden in de raadsvergadering van 16 juni 1904 het voorstel 
om uit dit drietal L. Zwaanik als huurder aan te wijzen.10 De voorzitter 
deelde verder mee dat H. van Rooyen in de woning een bedstede en een 
kast had gemaakt en ook een schuurtje bij het huis had gebouwd; hij stelde 
de raad voor dat de gemeente dat te zamen voor f 36,- zou overnemen. 
Raadslid J.W. de Bruyn vroeg zich af of dat wel gewenst was; vooral tegen 
het kopen van het schuurtje had hij bezwaar. De raad ging er uiteindelijk 
mee accoord bedstede en kast over te nemen voor f.21,-. De nieuwe 
huurder zou desgewenst het schuurtje mogen laten staan, mits hij het zelf 
zou kopen en er geen varkens in ging houden. De voorzitter zei verder nog 
dat de woning nodig opgeknapt en geschilderd moest worden, wat door de 
raad werd goedgekeurd. In de notulen van 21 juli 1904 lezen we dat L. 
Zwaanik bij nader inzien het ziekenhuis toch maar niet wilde huren.10,11 

Bij een nieuwe oproep meldden zich opnieuw drie gegadigden, waarvan 
de tuinman L.H. Verhoef als de meest geschikte kandidaat werd gezien; hij 

Afb. 3. De bebouwing ten vesten van de Nederlandse Hervormde kerk (huidige wonin
gen Kerkplein 12 en 13) kort na 1900. In het pand geheel links was het ziekenhuis 
van Breukelen-Nijenrode gevestigd (foto-archief Historische Kring Breukelen). 
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kreeg voor 3 jaar de huur toegewezen tegen f 20,- per jaar. 
In dezelfde notulen staat ook dat de localiteit van het ziekenhuis tevens 

werd gebruikt voor wintercursussen tuinbouw. Men hield dus niet al te 
serieus meer rekening met het onverwacht uitbreken van besmettelijke 
ziekten. Blijkbaar waren deze aan het afnemen. 

In 1907 werd de huurovereenkomst met L.H. Verhoef voor 3 jaar 
verlengd.10,12 In 1910 werd schilder H. van Lingen voor 3 jaar huurder.13 

Toen zijn huur in 1913 met 3 jaar werd verlengd werd hij concierge 
genoemd.14 Binnen die tweede periode overleed H. van Lingen, want 
volgens de notulen van 19 november 1915 vroeg zijn vrouw, de weduwe H. 
van Lingen, ontslag als concierge van het ziekenhuis, wat haar eervol werd 
verleend.14 In diezelfde notulen staat dat zich in reactie op een oproep 
wederom drie kandidaten hebben gemeld, te weten B. Dunsbergen en echt
genote, J.L. Nagtegaal en echtgenote en J. van Ruiswijk en echtgenote. Met 
algemene stemmen werden schilder B. Dunsbergen en zijn echtgenote voor 
3 jaar het nieuwe conciërge-echtpaar van het ziekenhuis,14 welke overeen
komst in 1918 nog met een volgende periode van 3 jaar werd verlengd.15 

In de vergadering van de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode van 
23 januari 1920 kwam een voorstel van B&W aan de orde om het 
ziekenhuis aan de openbare dienst te onttrekken.15 Dit voorstel werd met 
algemene stemmen aangenomen. Aan de huurder zou voortaan een huur 
van f 2,- per week worden gevraagd, zonder bijkomende verplichtingen. 

Het ziekenhuis niet meer als zodanig gebruikt 

In dezelfde notulen lezen we dat men er naar streefde het ziekenhuis 
per 1 juli 1920 te verkopen. Wanneer geen voldoende koopsom kon wor
den bedongen zou de gemeenteraad nader omtrent de toewijzing besluiten. 

In de raadsvergadering van 23 april 1920 werd een brief van huurder B. 
Dunsbergen behandeld, waarin hij een vergoeding vroeg voor de drukte die 
hij had gehad gedurende de periode tijdens en na de oorlog van 1914 -
1918, toen het distributie- en brandstoffenbureau in de ziekenhuisruimte 
gevestigd was geweest. De voorzitter deelde mee dat aan vrouw Duns
bergen al een vergoeding voor het schoonmaken was toegekend, zodat er 
naar de mening van B&W geen aanleiding was om aan het verzoek te 
voldoen. Aldus werd met algemene stemmen besloten. 

Er kwam kennelijk geen koper voor het ziekenhuis opdagen, want in de 
raadsvergadering van 23 september 1920 deden B&W het voorstel om het 
voormalige ziekenhuis te vertimmeren en het woongedeelte ondershands te 
verhuren.15 De kosten van de vertimmering zouden f148,- bedragen. 
Verder werd voorgesteld de woning voor 6 jaar aan B. Dunsbergen te 
verhuren tegen een huursom van f 3,- per week en aan de PUEM voor het 
gebruik van een gedeelte van het voormalige ziekenhuis een huursom van 
f75,- per jaar te vragen. De heer M. Onnes van Nijenrode merkte op dat 
zijns inziens aan de PUEM best een huur van f 150,- per jaar gevraagd kon 
worden. De heer G. Vermeulen sloot zich daarbij aan, waarna het aldus 
gewijzigde voorstel met algemene stemmen werd aangenomen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 2, 1991 



89 

Einde erfpacht en verkoop van het voormalige ziekenhuis 

Op 14 december 1922 kwam in de vergadering van de raad van 
Breukelen-Nijenrode16 een brief van de kerkeraad der Nederlandse 
Hervormde gemeente d.d. 2 oktober 192217 aan de orde. Daarin stond dat 
men het erfpachtcontract tussen de gemeente Breukelen-Nijenrode en de 
diakonie van de Nederlandse Hervormde gemeente inzake de grond waarop 
het voormalige ziekenhuis staat per 14 oktober 1923 wilde beëindigen. De 
kerker aad informeerde tevens naar het bedrag waarvoor het voormalige 
ziekenhuis kon worden overgenomen. 

B&W droegen de gemeenteopzichter A. Griffioen op te bekijken wat de 
waarde van het gebouw was. Deze meldde in november 1922 dat de 
waarde van het gebouw in de staat waarin het zich op dat moment bevond 
naar schatting circa f 1500,- zou bedragen.17 Het gebouw was volgens hem 
van een lichte en niet bepaald al te solide constructie, ook wat betreft de 
gebruikte materialen. Het feit dat het gebouw op erfpachtgrond stond 
maakte de schatting erg moeilijk. B&W rapporteerden deze bevindingen op 
4 december 1922 aan de gemeenteraad.17 Daarbij lieten ze tevens weten 
dat op dat moment de jaarlijkse huuropbrengsten f 306,- beliepen, en wel 
van B. Dunsbergen f 156,- en van het Gemeentelijk Energie Bedrijf (later 
overgenomen door de PUEM18) voor een bergplaats f 150,-. Naar aanleiding 
daarvan vonden B&W een koopsom van f 1500,- aan de lage kant en kwam 
het hen billijk voor om het voormalige ziekenhuis aan te bieden voor 
f2000,-. De raadsvergadering van 14 december 1922 nam, na enige tijd in 
beslotenheid te hebben vergaderd, dit voorstel van B&W over.16 

Op 18 december 1922 werd aan de kerkeraad der Nederlandse Her
vormde gemeente een brief gezonden, waarin stond dat zij voor f 2000,-
het voormalige ziekenhuis zouden kunnen overnemen.17 Volgens een brief 
van 10 januari 1923 vond de kerkeraad die prijs veel te hoog, gelet ook op 
de wijze waarop dit ziekenhuis was gebouwd en de onkosten welke het op 
den duur met zich zou brengen.19'20 Daarom deed de kerkeraad een 
tegenvoorstel van f 1400,-, vrij op naam. De brief was ondertekend door Ds. 
C.J. Verweys en ouderling J.C. van Ginkel. 

Deze brief kwam aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van 23 
februari 192316 Tegelijkertijd stond een brief d.d. 16 februari 1923 van 
B&W aan de raad op de agenda.19 Daarin werd voorgesteld in te gaan op 
het voorstel van de kerkeraad, gezien het feit dat B&W, na een onderhoud 
met de kerkeraad gebleken was dat die kerkeraad beslist niet meer zou 
willen geven dan de geboden f1400,- en dat het erfpachtcontract niet 
verlengd zou worden. Omdat het voormalige ziekenhuis op erfpachtgrond 
stond verwachtten B&W niet dat het bij een openbare verkoping een hoger 
bedrag zou kunnen opbrengen. De kerkelijke gemeente had de burgerlijke 
gemeente dus in de klem. Met algemene stemmen nam de gemeenteraad 
het voorstel van B&W aan. 

U vraagt zich wellicht af of er in de loop van het bestaan van het 
ziekenhuis veel mensen in opgenomen zijn geweest. Helaas heb ik hier niets 
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over gevonden. Het lijkt me waarschijnlijk dat het nooit echt als ziekenhuis 
dienst heeft gedaan. Mocht er onder de lezers iemand zijn die meer weet 
over dit ziekenhuis of die een foto bezit van de toenmalige situatie, dan 
houd ik mij gaarne voor een berichtje aanbevolen. 

Noten 

1 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. l5. 
Raadsnotulen 1868 - 1882. 

2 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8^8-49 Agenda van ingekomen 
en uitgegane stukken 1873. 

3 PD. 't Hart, 1990. Utrecht en de cholera van 1832 - 1910. Stichtse Historische Reeks, 
deel 15. Walburg Pers, Zutphen, 308 blz ISBN 90 6011 699 2. 

4 Archief Nederlandse Hervormde gemeente Breukelen (Gemeentehuis te Breuke
len), inv, nr. 40 Uitgegeven akten van erfpacht 1873 - 1899. 

5 Archief Nederlandse Hervormde gemeente Breukelen, inv. nr. 37, jaar 1931. 
6 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode. Bevolkingsregisters 1890 - 1900 en 1900 -

1920. 
7 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. I6. Raadsnotulen 1883 - 1894. 

Besluitenboek 1887 - 1898. 
Repertoires 1890-1908. 
Raadsnotulen 1904 - 1912. 
Notulen B&W 1897-1906, 
Notulen B&W 1906- 1908. 
Besluitenboek 1898 - 1913. 
Raadsnotulen 1913 - 1916. 

8 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv, nr. 3^ 
9 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 20 

10 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. I8 

11 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 44 

12 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4^ 
13 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 3^ 
14 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1̂  
15 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 110. Raadsnotulen 1916 - 1922. 
16 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1 ' *. Raadsnotulen 1922 - 1924. 
17 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8129. Agenda van ingekomen en 

uitgegane stukken, 1922. 
18 H van Walderveen, 1988. Gas en electra in Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. 

Pieters van 1897 tot 1936. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 
1, blz 4 - 13, in het bijzonder blz. 13 

19 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv, nr 8' 30-131 Agenda van ingekomen 
en uitgegane stukken, 1923 

20 Archief Nederlandse Hervormde gemeente Breukelen, inv. nr. Ie. Acta van de 
kerkeraad 1899- 1946. 
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De hu lp marechaussee 

K.J. Onderweegs 
Boomstede 394, 3608 BD Maarssen 

Het woord hulpmarechaussee doet denken aan een benaming van na de 
Tweede Wereldoorlog, toen het politieapparaat gezuiverd en gereorgani
seerd werd en de hulpagent het personeelstekort bij de politie op moest 
vangen. Naar analogie daarvan zou het logisch lijken dat de hulp mare
chaussee het tekort bij de marechaussee heeft moeten opvullen. Doch niets 
is minder waar, want de hulpmarechaussee is van veel oudere datum. 
Daarom gaan we, heel summier, terug in de geschiedenis, en wel tot het 
ontstaan van het Wapen (- korps) der Koninklijke marechaussee. 

Geschiedenis van de marechaussee 

In 1813 aanvaardde de toenmalige Prins van Oranje de souvereiniteit 
over de Verenigde Nederlanden (Holland en België). Hij werd in 1814 in 
Amsterdam ingehuldigd als Souverein Vorst; in 1815 kreeg hij de titel 
Koning. 

Vele wetten, besluiten en verordeningen uit de Franse tijd bleven gel
den. Om de dienst der Justitie te laten voortgaan werden in dat jaar ge-

Afb. 1 (links). Koninklijke marechaussee, 1844 - 1869 (Marechaussee Museum, Buren). 

Afb. 2 (rechts). Dragonder van het regiment huzaren van Sytzama uit de periode 1816 
tot 1858. 
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rechtsdienaren benoemd, die voornamelijk belast werden met het beteke
nen van vonnissen, het geleiden van gevangenen en het staan bij de deuren 
van de gerechtzaien zoals de huidige parketwacht dat nog steeds doet. 

In België was reeds een begin gemaakt met de oprichting van een korps 
marechaussee. Maar pas sinds 26 oktober 1814, toen de Souvereine Vorst 
het Besluit goedkeurde tot de oprichting van een korps marechaussee en 
daarop eigenhandig het woord "Gendarmerie" veranderde in "Mare
chaussee" (zie Afbeelding 3), werd er serieus gewerkt aan de totstand
koming van het Wapen. De 26ste oktober wordt dan ook elk jaar door de 
Koninklijke marechaussee herdacht als oprichtingsdag. 
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Afb. 3 Koninklijk Besluit van 26 oktober 1814 nr. 498 tot opricht ing van de Konink
lijke marechaussee. 
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De nieuwe organisatie was, hoe kan het ook anders, op Franse leest 
geschoeid naar het voorbeeld van de vroegere Gendarmerie, die haar nut in 
de Napoleontische tijd had bewezen. De taak van de marechaussee was en 
is nog steeds: "Handhaving van de orde, het verzekeren van de uitvoering 
der wetten en het waken voor de veiligheid van de grenzen en op de grote 
wegen". Een korps dus met rijkspolitietaken. 

De marechaussee was een overwegend bereden wapen en zodoende net 
als de cavalerie zeer mobiel. Wat materieel en discipline betreft viel het 
onder de Minister van Oorlog, doch op justitieel gebied onder de Minister 
van Justitie. De marechaussee werd voornamelijk gestationeerd in de pro
vincies Brabant en Limburg. Vooral bij de afscheiding van België in 1830 
speelde de zuidgrens een grote rol in de bewaking van ons land. 

Instelling van de hulpmarechaussee 

De algemene omstandigheden waaronder de overheden op het platteland 
moesten werken waren zeer slecht. Wel werd het bestuur van schout 
(burgemeester) en assessoren (wethouders) in ere hersteld, maar finan
cieel stonden de gemeenten er slecht voor; ze hadden weinig over voor het 
regelen van de orde en veiligheid in de dorpen. Er waren te weinig veld
wachters, en deze deden zelfs op hoge leeftijd nog dienst. Twee gemeenten 
hadden soms samen één veldwachter en die had meestal daarnaast ook nog 
een bijbaantje zoals bode of deurwaarder, of hij was belast met de inning 
van havengelden. Daar stond tegenover dat hij een vrije woning en dienst
kleding had. 

In die tijd van diligence en trekschuit verrichtte de veldwachter zijn 
dienst lopend over vele kilometers zandwegen en half verharde wegen; hij 
had altijd dienst. Het inwonertal op het platteland was laag en de mensen 
woonden verspreid over een groot gebied. Landloperij, stroperij, dronken
schap en vechtpartijen kwamen veel voor. De vele rellen, opstanden en 
grote volksoplopen die de orde verstoorden vormden een probleem voor 
het landsbestuur. De regering moest hier wel iets tegen doen ondanks de 
bezuinigingsmaatregelen. Men kwam tot een tijdelijke en weinig kostbare 
oplossing. 

Uit de verschillende cavalerie-onder delen werden officieren, onder
officieren, korporaals en manschappen aangewezen om gedurende de 
wintermaanden van 1848/49 tot en met 1857 politiediensten te verrichten 
als "hulpmarechaussee" in de provincies waar geen marechaussee was ge
legerd. De geschiktste militairen werden daarvoor uitgezocht. De officieren 
en onderofficieren werden beëdigd en tevens aangewezen als hulpofficier 
van Justitie. Aan elk der officieren, onderofficieren en korporaals werd een 
exemplaar van het "Reglement op de policie, de discipline en de dienst der 
marechaussee" en van het "Algemeen Reglement voor de inwendige dienst" 
verstrekt. Elk jaar werd bovendien een "Instructie voor de hulpmare
chaussee" vastgesteld, die overigens steeds dezelfde bepalingen bevatte. 
Het personeel werd elk jaar opnieuw beëdigd. 
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Afb. 4 Brief van 24 juni 1852 betreffende de kosten van de in de provincie Utrecht 
gestationeerde detachementen hulpmarechaussee gedurende de winter 1851/1852, Een 
van de vier detachementen lag in Breukelen-Nijenrode. 
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Er werden 28 detachementen hulpmarechaussee gevormd, verspreid 
over het hele land. In de provincie Utrecht werden in de Arrondissementen 
Amersfoort en Utrecht brigades gestationeerd: in 1850/1851 in de 
gemeenten Breukelen-Nijenrode, Montfoort en Wijk bij Duurstede, in 
1851/1852 in Breukelen-Nijenrode, Baarn, Montfoort en Leersum, en in 
1852/1853 in Breukelen-Nijenrode, Baarn, Leersum en IJsselstein. De 
brigade in Breukelen-Nijenrode bestond uit een korporaal en drie man
schappen van het 3e Regiment Dragonders, en in 1853 zelfs uit zes dragon
ders, afkomstig uit Amsterdam. Voor het dienst doen als hulpmarechaussee 
kregen de militairen een toeslag op hun soldij: wachtmeesters 5 cent, kor
poraals 4 cent en cavaleristen 3 cent per dag. 

Uit de briefwisseling in 1852 en 1853 tussen de Burgemeester van 
Breukelen-Nijenrode met de commandant van het 3e Regiment Dragonders 
en met de Commissaris des Konings in de provincie Utrecht blijkt dat het 
altijd enige problemen gaf voordat de dagprijs voor fourage der dragonders 
en voor de stalling der paarden weer was vastgesteld. 

Brigade van de hulpmarechaussee te Breukelen 

In de jaren 1848 tot 1858 was in Breukelen-Nijenrode een brigade 
gestationeerd die onderdak kreeg in Logement-Stalhouderij van Van 
Leeuwen aan de Straatweg (zie Afbeelding 5). Deze kreeg daarvoor 69 cent 
per man per dag en 76 cent per paard. Nu behoefde de gemeente Breu
kelen-Nijenrode niet alleen voor de kosten op te draaien, want de regering 
kwam daarin tegemoet wanneer de werkelijke kosten niet volledig gedekt 
werden. Maar daar vonden de Provinciale Staten wat op. Alle gemeenten 
waar de hulpmarechaussee dienst had gedaan moesten naar inwonertal een 

Afb. 5. De brug in de Straatweg over de Dannegracht te Breukelen, omstreeks 1907. 
Rechts over de brug Logement en Stalhouderij Van Leeuwen, later C. Schuurman. 
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geldelijke bijdrage leveren. Dat ging meestal niet van harte; de Commissaris 
des Konings moest hen manen tot spoedige betaling van het verschuldigde. 

Echte wapenfeiten waren niet te verwachten want het martiale uiterlijk 
van de hulp marechaussees boezemde ontzag in. Alleen al hun aanwezigheid 
maakte het veel veiliger op het platteland. 

Ter illustratie van de rellen waar de hulp marechaussee mee te maken 
kreeg een voorval in Kockengen. Daar liepen de gemoederen hoog op toen 
enkele vooraanstaande rooms-katholieken in het overwegend protestantse 
dorp een eigen parochie stichtten. Zij namen een noodkerk in gebruik die 
binnen een afstand van 200 meter van een protestantse kerk was gelegen. 
Nadat men kon aantonen dat het geld voor de bouw van een kerk beschik
baar was en voor het onderhoud van de pastoor was gezorgd, verkreeg men 
op 7 februari 1852 goedkeuring voor de bouw. Hiermee waren de moeilijk
heden niet voorbij. Plotseling brak er een storm uit over de kerkbouw en 
stonden rooms-katholieken en protestanten fel tegenover elkaar. In 1853 
was namelijk de Wet op de Kerkgenootschappen in werking getreden en 
deze wet bepaalde onder andere dat geen nieuwe kerk gebouwd mocht 
worden binnen 200 meter van een bestaande kerk. De protestanten eisten 
stopzetting van de bouw, daar zij verstoring van hun godsdienstoefening 
vreesden door de zang en het klokgelui uit de rooms-katholieke kerk. Zo 
hoog liep de ruzie op dat de regering in 1855 een Inspecteur der Rijks
politie naar Kockengen stuurde om de zaak te onderzoeken. Tegelijkertijd 
werd in Breukelen de hulp marechaussee gereed gehouden. Toen bleek dat 
de toestemming voor de bouw was verkregen vóór het van kracht worden 
van de Wet op de Kerkgenootschappen konden de rooms-katholieken hun 
kerk afbouwen en hun eerste godsdienstoefening houden. Een brigadier en 
vier manschappen van de hulpmarechaussee werden die dag van Breu
kelen naar Kockengen gestuurd. Toen het rustig bleef in het dorp liet de 
burgemeester van Kockengen de brigadier met twee man terugkeren. De 
beide anderen bleven tot na de sluitingstijd der herbergen. 

Zo waren er meer incidenten waarbij de hulpmarechaussee ingezet werd. 
Na elke detachering van de dragonders moest de burgemeester aan de 

Commandant der dragonders schriftelijk berichten of er over het gedrag en 
de werkwijze van de hulpmarechaussee wat op te merken was. Daar zij hun 
dienst uitstekend deden werd altijd een gunstig advies geschreven. 

Oprichting van het korps Rijksveldwacht 

Na 1857 werden geen brigades meer uitgezet daar toen de Rijksveld
wacht de dienst op het platteland ging uitvoeren. Dit was een uitvloeisel 
van de Gemeentewet van 1851. "De dienst van geregtsdienaar, van rijks
veldwachter en van bezoldigd opziener der jagt en visscherij" werd bij Ko
ninklijk Besluit van 1 januari 1858 verenigd in één korps Rijksveldwacht. 
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De hulp marechaussee na 1857 

Dit betekende nog niet het ernde van de hulpmarechaussee. In de jaren 
1865, 1866 en 1885 heerste er in vele delen van Nederland een besmette
lijke ziekte onder het rundvee. In Breukelen-Nijenrode meldde de vee
houder E. van Woudenberg in december 1865 aan de gemeentelijke auto
riteiten dat in zijn stal de vee- of runderpest was uitgebroken. Zijn 
boerderij lag bij de grens tussen Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. 
Pieters. Daarop werd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
een gedeelte van beide gemeenten tot besmet gebied verklaard, hetgeen in 
het Provinciaal Utrechtsch Dagblad en de Amersfoortsche Courant ter open
bare kennis werd gebracht. Deze en andere gevallen noopten de regering 
wederom de hulpmarechaussee in te schakelen om de genomen maat
regelen kracht bij te zetten. 

De instructie voor de in te zetten detachementen, bestemd voor de 
bewaking, had een andere inhoud dan die in de jaren 1848 tot en met 
1857. Toen ging het om de totale politiezorg, in 1866 om een handhaving 
van een ver voersver bod, de mogelijkheid tot visitatie en inbeslagneming. 
Voor de handhaving van de maatregelen mochten de gemeentebesturen 
extra buitengewone veldwachters aanstellen die zich alleen bemoeiden met 
het voorkómen van verspreiding van de besmettelijke veeziekte. Op ver
zoek van de burgemeester van een gemeente in zon besmet gebied kon de 
hulpmarechaussee ook belast worden met het afmaken van ziek en besmet 
vee. 

De waardering voor het optreden van deze buitengewone veldwachters 
blijkt bijvoorbeeld uit een voorval in 1867. De burgemeester van Maartens
dijk vond dat de rijksveldwachter en de gemeenteveldwachter zich 
bijzonder hadden onderscheiden tijdens het uitbreken van de veetyphus. 
Zij hadden veel vee moeten afschieten. Hij droeg hen voor een gratificatie of 
een eervolle vermelding in het Algemeen Politieblad voor bij de Procureur 
van het Gerechtshof. Deze honoreerde dit niet, want volgens hem betrof het 
hier "een gewone dienstverrichting en verschuldigde plichtsbetrachting". 

In een brief van de Commissaris des Konings in de provincie Utrecht 
staat dat in 1866 een detachement gelegerd was in de Vuursche, hetwelk 
onder leiding stond van de Ie luitenant Wieling. Op 11 oktober kwamen 
daarvandaan een wachtmeester en zes dragonders naar Breukelen-Nijen
rode om hier als hulpmarechaussee dienst te doen. De bestaande post aan 
de Straatweg van een sergeant, een korporaal en tien soldaten werd toen 
opgeheven en overgeplaatst naar Soestdijk. Uit dit laatste valt af te leiden 
dat niet alleen de cavalerie werd ingezet maar dat ook een afdeling van de 
infanterie dienst deed in het bewaken der grenzen van de besmette 
gebieden. 

Dat de genomen maatregelen effect hadden bleek uit het beter 
functioneren van de Veterinaire Dienst en het betere toezicht van de 
Inspecteurs der Dierenbescherming. De controle door de veeartsen werd 
verscherpt. 
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Na 1885 werden ook brigades van de marechaussee in de overige 
provincies gestationeerd en werd de hulpmarechaussee niet meer ingezet. 

Bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1893 no. 36 werd bepaald dat 
officieren, onderofficieren en korporaals der landmacht, niet behorende tot 
het wapen der Koninklijke marechaussee, konden worden bestemd om 
dienst te doen als marechaussee. Het doel hiervan was het kader van de 
detachementen die militaire bijstand verleenden de bevoegdheid te geven 
verbaliserend op te treden en verdachten aan te houden. 

Dat het voordelen had, dienst te doen als militair en bij de marechaussee, 
blijkt uit de vele advertenties waarin politiepersoneel met ervaring als 
(hulp)marechaussee gevraagd werd; ook thans hebben zij een zekere voor
sprong om bij de politie aangenomen te worden. 
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Dienstplicht bij de Portengense brandweer 

Àrie À. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukeien 

In 1869 fuseerden de brandweren van Breukelen-Nijenrode en Breu-
kelen-St. Pieters. Daarbij werd wat Breukelen-Nijenrode betreft Portengen 
buiten beschouwing gelaten. Voor dat gebied werd een afzonderlijk brand
weerkorps wenselijk geacht, dat ook een deel van de gemeente Ruwiel, te 
weten de buurtschap Kortrijk, zou moeten bedienen.1 

Op 1 september 1869 besloot de Raad van Breukelen-Nijenrode in deze 
zaak een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de gemeente Ruwiel. 
Op 23 september 1869 hechtten Gedeputeerde Staten van Utrecht daaraan 
hun goedkeuring.2 Het gebied waarvoor deze regeling gold werd omschre
ven als: (a) "Het Noordeinde van Portengen vanaf de hofstede van H. van 
der Grift tot aan de Portengensche brug"; (b) "het zuideinde van Portengen 
vanaf de Portengensche brug tot aan de hofstede van W. Bijman" en (c) "de 
geheele Kortrijker buurt vanaf de Heycop tot aan de meent Vijf hoeven".2 

Evenals dat eerder was gebeurd voor de gezamenlijke brandweer van de 
gemeenten Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters1 werd ook voor 
de gezamenlijke brandweer van Breukelen-Nijenrode en Ruwiel een dienst
plicht ingevoerd. De noodzaak tot een dergelijk besluit werd door de 
gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode op 3 februari 1870 onder woorden 
gebracht in de constatering "dat de bijstand der plaatselijke beambten of 
vrijwillige hulp ongenoegzaam is en de plaatselijke middelen het betalen 
van hulp niet gedoogen".2 Op dezelfde gronden kwam er ook bij de brand
weer van Breukeleveen (dat door de gemeente Breukelen-St. Pieters buiten 
de samenwerking met Breukelen-Nijenrode was gehouden) een dienst
plicht. In de "Verordening regelende het brandwezen in de gemeenten 
Breukelen-Nijenrode en Ruwiel, voor de buurtschappen Portengen en 
Kortrijk" van 3 februari 1870 werd deze dienstplicht nader uitgewerkt.3 

Dienstplichtig werden alle mannelijke inwoners van de beide buurt
schappen tussen de 20 en de 60 jaar oud die door Burgemeester en wet
houders geschikt geacht werden (Art. 1). Vrijgesteld werden slechts de in 
een van deze buurtschappen woonachtige leden van de gemeenteraad en 
personen die wegens ziekte of lichaamsgebreken ongeschikt waren (Art. 2). 

Er werd echter nog wel een legale uitwijk mogelijkheid geboden: "Men 
kan jaarlijks de verpligting tot persoonlijke dienst bij de brandweer 
afkoopen, door telken jare, voor den eersten April, te storten de som van 
drie gulden" (Art. 3). "Na den eersten April kan voor het loopende jaar 
geene persoonlijke dienst meer worden afgekocht; degenen die na den 
eersten Maart zich in de gemeente komen vestigen, kunnen dien afkoop 
binnen ééne maand na hunne aankomst doen" (Art. 4). 

Voor speciale gevallen was er ook een beroepsprocedure: "Zij die zich 
bezwaard achten met hunne plaatsing bij de brandweer, kunnen in beroep 
komen bij den Raad; hangende het onderzoek en de beslissing van den 
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Raad, blijven zij verpligt de hun opgedragen diensten te verrigten" (Art. 6). 
"Het personeel bij de brandspuiten zal bestaan uit twee brandmeesters, 

minstens vier kommandeurs, twee bewaarders van geredde goederen, twee 
schroevendraayers, een lapzakdrager,4 minstens vier lantaarn- of fakkel
dragers en verdere manschappen" (Art. 7). "Door Burgemeesters en Wet
houders van Breukelen-Nijenrode, in overleg met Burgemeester en Wet
houders van Ruwiel, worden benoemd Brandmeesters en mede in overleg 
met deze, Kommandeurs aan wie, onder toezigt van Burgemeester en Wet
houders het beheer over al hetgeen het brandwezen mögt betreffen, wordt 
opgedragen. Burgemeester en Wethouders doen hunne keuze uit de meest 
geschikte en bekwame ingezetenen ..." (Art. 8). 

Er moest een lijst zijn met de namen van alle personen die bij de brand
weer dienstplichtig waren, waarvan afschriften dienden te worden gegeven 
aan de oudste wethouder en aan de twee brandmeesters; uittreksels met de 
namen van de aan hun ondergeschikten moesten beschikbaar worden 
gesteld aan "de Kommandeurs en den Kommandant" (Art. 12). 

"Zij die bij de brandweer worden geplaatst ontvangen hiervan eene 
schriftelijke kennisgeving aan hunne woning, benevens het onder-
scheidingsteeken . . ." (Art. 14). Dat onderscheidingsteken bestond "voor 
Brandmeesters en Kommandeurs in stokken waarop Breukelen Ruwiel 
geschilderd is, lang twee ellen, volgens door de Burgemeesters te bepalen 
model, en in dier voege geschilderd dat het onderscheid van rang zigtbaar 
is" en "voor de manschappen in wit lederen armbanden met door de 
Burgemeesters te bepalen kenteekenen" (Art. 15). 

"Brandmeesters genieten ieder eene schadevergoeding van drie gulden, 
en de pijpgasten ieder eene belooning van een gulden vijftig cents jaarlijks. 
De overige bij de brandweer geplaatste personen genieten geen schadeloos
stelling" (Art. 9). 

Opmerkelijk is dat in de verordening van 3 februari 1870 nergens werd gezegd vat 
er moest gebeuren met de afkoopsommen van de personen die er voor kozen drie 
gulden per jaar te betalen in plaats van hun dienstplicht te vervullen. Over rempla-
canten wordt in de verordening geen melding gemaakt. Het inhuren van vervangers, 
die dan noodgedwongen van buiten het verzorgingsgebied aangeworven hadden 
moeten worden, zou trouwens in de praktijk moeilijk geweest zijn omdat het voor 
brandweerlieden erg belangrijk is dat ze in geval van nood zo dicht mogelijk in de 
buurt zijn. Blijkbaar werd er dus vanuit gegaan dat bet met het afkopen niet zon 
vaart zou lopen dat een tekort aan brandweerlieden zou kunnen ontstaan. 

Noten 

1 A.A. Manten en H.A. Manten-Werker, 1988. Rond de bouw van het brandspuiten
huisje op het Kerkplein, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 2, 
blz. 49 - 54. 

2 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 31 (Gemeentehuis te Breukelen). 
Register bevattende Raadsbesluiten van Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. Pie-
ters. Tienhoven van 13 April 1865 t/m 13 November 1873, blz. 58 onderaan - 60 
bovenaan. 

3 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 31 Register Raadsbesluiten 1865 -
1873. blz. 60 - 68. 

4 Een lapzak was een zak voor het opbergen van allerlei kleine gereedschappen die 
in gebruik waren bij de brandweer. 
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Met C.À.À. Dudok de Wit de wereld rond 

Regina Klüvers 
Straatweg 34, 3621 BN Breukelen 

Wie aan Dudok de Wit en reizen denkt, zegt "Kees de Tippelaar'. Veel 
minder bekend is dat ook de twee jaar oudere broer van Kees, Cornelis 
Abraham Adrien (Bram) Dudok de Wit er van hield lange en verre reizen te 
maken. Onderweg maakte hij foto's, of liet hij die maken. Een aantal foto's 
van een in 1904 gemaakte wereldreis is, met langere of kortere bijschrif
ten, gepubliceerd in jaargang 5 (juli 1905 - juni 1906) van "De Prins der 
Geïllustreerde Bladen", onder de serietitel "Met C.A.A. Dudok de Wit de 
wereld rond". Daarop is dit artikel gebaseerd. 

Ik geef eerst een overzicht van de gepubliceerde illustraties. Ze geven een beeid 
van waar Bram Dudok de Witwas en wat hij in het bijzonder interessant vond. 
Nr. 10 ( 2 sept. 1905), blz. 115: hindoetempel in Singapore, kantoor scheepsagentuur 

voorheen J Daendels en Co Singapore. 
Nr. 11 ( 9sept. 1905), blz. 127: marktin Hongkong: paardenracebaan in Singapore. 
Nr. 12 (16 sept. 1905), blz 13*1: Chinese gestraften in het openbaar in een schandbord 

ten toon gesteld. 
Nr 20 (11 nov 1905). blz 231: Shang-Hai, gezien vanaf de rivier. 
Nr 21 (18 nov 1905), blz. 242: Chinese kruiwagen, Shang-Hay. 
Nr 22 (25 nov 1905), blz 258 - 259 twee-pagina's brede panorama-foto van Macao. 
Nr. 23 ( 2 dec. 1905), blz. 271; haven van Canton, theehuis in Shanghai. 
Nr, 25 (16 dec 1905), blz. 295: het ziften van de rijst (Japan): tuin in Kioto. 
Nr. 26 (23 dec. 1905), blz. 307; theehuis met blauwe gouden regens in Tokio. 
Nr 27 ( 1 jan. 1906), blz 7; straatbeeld van Tokio; stenen brug bij Nikko (Japan). 
Nr. 28 ( 6 jan. 1906), blz. 19; Misjagino-Gawa-rivier te Hakone (Japan). 
Nr 29 (13 jan 1906), blz 31 parktuin met aangelegde waterval in Nikko: bamboe-

boogbrug over een wild stromende rivier op het Japanse eiland Hondo. 
Nr 30 (20 jan 1906), blz 39: beeid van de god van de rijkdom, Kobe (Japan); monu

mentale klok bij een Boeddha-tempel in Kioto. 
Nr 31 (27 jan 1906), blz 55: tempeltuin op het Japanse platteland 
Nr 32 ( 3 feb. 1906), blz. 63. thee-ceremonie met geisha's in IJumato (Japan ). 
Nr. 33 (10 feb 1906), blz 79: twee opnamen uit de Yosemite-vallei in Californie. 
Nr 34 (17 feb. 1906), blz 87: nog twee landschapsbeelden uit de Yosemite-vallei. 
Nr 35 (24 feb 1906), blz 103: waterval in Yosemite-vallei: buitengewoon hoge bomen 

(door Dudok de Wit "reuzenzuilen" genoemd) in de Yosemite-vallei. 
Nr 36 ( 3 mrt 1906), blz 111: boom met zware trossen "oranjeappelen" in Florida 

(bezocht 15 nov 1904); ananas-plantage (door Dudok de Wit "dennenkweekerij" 
genoemd) in Tampa, Florida. 

Nr 37 (10 mrt 1906), blz. 126 - 127: zich over twee naastgelegen bladzijden uitstrek
kende foto van het "football "-stadion in Philadelphia, waar de reiziger op 26 nov 
1904 een wedstrijd bijwoonde. 

Nr. 38 (17 mrt 1906), blz. 138 en 139: drie opnamen van de Manitou en Pike s 
Peak-spoorweg, een touristische bergspoorlijn in de Verenigde Staten. 

Nr 39 (24 mrt 1906), blz. 150- 151: twee-bladzijden breed panorama van New-York. 
Nr. 40 (31 mrt 1906), blz. 159; Dudok de Wit weer thuis. 

Aardrijkskundige namen zijn hierboven vermeld zoals ze in "De Prins" 
staan afgedrukt. Blijkbaar had men soms moeite met de spelling van 
vreemde plaatsnamen; Shanghai werd zelfs op drie verschillende manieren 
gespeld. 

Maar een reis zoals Bram Dudok de Wit die in het begin van deze eeuw 
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Afb 1 'Chineesche Kruiwagen (Shang-Hay). Dit gezellige éénraderige voertuig, dat 
door één man zonder moeit« geduwd of getrokken kan worden, getuigt van den prac-
tischen zin der bewoners, Ter weerszijden van het breede caoutchouc-rad" (= rubbe
ren wiel) 'zijn zitplaatsen aangebracht, die gelegenheid bieden gemakkelijk te rusten 
en prettig te keuvelen, terwijl bovendien nog kleine bagage als mandjes, handvalies-
jes, enz. vrij kan medegenomen worden De heer Dudok de Wit vond, zéér terecht, dit 
rijtuigje met het Chineesche trio, dat er bij behoort, interessant genoeg om er zóó een 
foto van te doen nemen." (foto met letterlijk bijschrift als afgedrukt in Nr. 21). 

maakte was destijds nog heel ongewoon. Terwijl wij een deel van de foto's 
nu als leuke vakantiekiekjes ervaren, kon de redactie van "De Prins" toen 
nog zeggen dat ze haar lezers had kunnen aanbieden "'t geen de stoutste en 
ondernemendste wereldreizigers slechts ten koste van schatten en met 
levensgevaar te zien krijgen'. 

De bijschriften bij de foto's vormen een grappige mengeling van alge
mene achtergrondinformatie (de lezers van het weekblad waren immers 
weinig vertrouwd met verre landen), gegevens die echt op de foto betrek
king hebben, en notities zoals wij die maken in een vakantiedagboek. Ik 
heb een kleine selectie gemaakt uit de 36 in de jaargang 1905 - 1906 gepu
bliceerde foto's. De onderschriften zijn zoveel mogelijk in de oorspronke
lijke stijl gehouden. 

De afstandelijke verbazing waarmee Bram Dudok de Wit allerlei zaken 
bezag is ook tekenend voor zijn tijd. Het was echt een "vreemde wereld" 
voor hem. Dat blijkt vooral waar het om godsdienstige zaken ging. 
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Zo merkte hij over een hindoetempel in Singapore onder meer het volgende op 
(Nr. 10): "De sierlijk uitgebeitelde figuren op de muren brengen ons reeds in bewon
dering voor de kunstvaardigheid en den smaak der inlanders, maar de tempel zelf met 
zijne beelden, zijne miniatuurpoortjes, zijn uiterst fijn snijwerk, zijn kanteelen, zijne 
schoone reliefs, zijne figuurtjes, zijn groepen-allegorieen en zijn bekoorlijk 
bekroningswerk, brengen ons in verrukking. In eiken tempel zijn één of meer 
poppetjes, weinig grooter dan een handspan en van kleine munten vervaardigd. Het 
geloof wil, dat de goden, die voor den belijder van den hindoe-godsdienst veelvuldig 
zijn, in innige gemeenschap komen met deze poppetjes, wanneer zij naar buiten 
gaan Overigens zijn hunne goden onzichtbaar Bij alle gewichtige gebeurtenissen 
raadplegen de geloovigen hunne goden, brengen hun offeranden en smeeken hunne 
gunsten af door bemiddeling van een eveneens onzichtbaren tusschenpersoon, die 
ondersteld wordt te zetelen in de nabijheid van den tempel." (Nr. 10). 

Bij een van de foto's in Nr. 30 schreef hij: "De Japanner vereert zijne huisgoden, 
die hem van al het noodige moeten voorzien als voedsel, liefde, rijkdom, tevredenheid, 
roem en lang leven, met zekere gemoedelijke gemeenzaamheid. In tal van sierlijk 
bewerkte beelden zijn ze belichaamd; Yebis, de voedselgod wordt voorgesteld als 
joviaal, goedig en flink gebouwd; Hotei, de tevredenheidsgod wordt afgebeeld als een 
luie dikzak, die zich gaarne in de Zon warmt en zich niet bekommert omtrent 't geen 
om hem heen gebeurt; Benzaitenjo, de liefdegod, heeft een muziekinstrument in de 
hand en is de verpersoonlijking van kuischheid, schoonheid, goedheid en kunstzin 
Bisjamon, de god van de roem, is eene forsche figuur in gouden wapenrusting; 
Shin-Ro, de god van lang leven, heeft een hoog voorhoofd en is voortdurend in 
gepeins verzonken, terwijl de god van den rijkdom . . . gewoonlijk op eenige balen 
koopwaren zit en door voorwerpen van weelde is omringd, (Nr. 30). 

Afb. 2. "Theehuis in de inboorlingenwijk te Shanghai". "Zeer interessant is de wande
ling over de zigzag-brug naar het Chineezen-kwartier, waar groote bedrijvigheid en 
dikwijls luidruchtige gezelligheid heerschen. De snoezige theehuizen met hun minia
tuurkopjes en hun schilderachtige versieringen, zijn de magneten, de vereenigings-
punten van de buurt en trekken de bijzondere aandacht der vreemdelingen.' (over
genomen uitNr. 23). 
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In China verbaasde de reiziger zich er over dat ontsporingen jegens de 
godsdienst, jegens het gezag en jegens feiten welke verband houden met 
het zieleleven zwaarder werden gestraft dan maatschappelijke misdrijven 
als moord, diefstal enz. omdat de eerste voortkomen uit een slecht karak
ter, terwijl de laatste dikwijls het gevolg zijn van uiterlijke omstandigheden 
als noodzaak, momentane drift, enz. (Nr. 12). 

Uit Macao, een Portugese kolonie op een landtong niet ver van de 
Chinese stad Canton, berichtte hij dat de postzegels er zonder gom waren en 
dat men dus zelf maar een plakmiddel moest zoeken "en zulks naar 
aanleiding van het feit, dat de ingevoerde zegels eenmaal ais eene massa, 
op elkander klevend, zijn aangekomen in de plaats" (Nr. 22). Door de 
kanalen van Canton "bewegen zich tallooze pleziervaartuigen, zoogenaamde 
bloemenbooten, die het zeer gemakkelijk maken alle bijzonderheden te 
leeren kennen." "Een gedeelte van de volksklassen woont in vaartuigen op 
de rivier en in de haven, t geen een schilderachtig en bedrijvig schouwspel 
oplevert; men noemt dat de drijvende stad". "In de drijvende stad, die de 
zetel van de uitspanningen en het gezellige leven is, vindt men hotels, 
plaatsen voor publieke vermakelijkheden, restauratiën, muziek- en feest
tenten en bovenal veel jonge schoonen." (Nr. 23). 
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Afb 3 Straatbeeld uit Tokio, met "een kijkje in een van de drukste en aanzienlijkste 
straten; (paarde)tram, telefoon, eiectrisch licht, automobiel en fiets . . , alle moderne 
vindingen treft men er aan. De heer Dudok de Wit constateerde hier tevens eene zeer 
oordeelkundige en ruime beoefening van de verschillende takken van sport." (uit Nr. 
27). 
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In Japan werd de wereldreiziger duidelijk ook sterk geboeid door het 
natuurschoon en de Japanse kunst van park- en tuinaanleg. Hij merkte op 
dat ieder vreemdeling in verrukking raakte over de wonderschone tempel-
tuinen. In de theetuinen wordt men bediend "door een allerliefst gekleed 
'kelnerinnetje' die aan een vriendelijk woord de meest gracieuse buigingen 
paart." "Japan heeft in de tegenwoordige omstandigheden, nu het geen cent 
aan oorlogsschatting van Rusland gekregen heeft, wel behoefte aan bezoe
kers, die met klinkende waar komen aandragen; de Japanners zijn in de 
laatste jaren onder den invloed der westelijke beschaving wat weelderiger 
geworden, waardoor de levensstandaard is verhoogd; thans doet zich de 
terugslag gevoelen en wordt er veel armoede geleden. Die er heen reist, 
handelt politiek, door veel geel in zijn costuum te hebben, want op die 
kleur zijn de Japanners verzot" (Nr. 3D. 

Voor het overige liet hij zich overwegend kritisch uit over de mensen 
daar. "De Japanners hebben gaarne, dat men hun land, hunne voortbreng
selen en hunne kunst roemt, maar zij zijn erg wantrouwend." "Zij zijn sluw, 
bedrieglijk vaak, zoodat ze in vele opzichten den Chineezen de baas zijn en 
achten zich in staat alles goed na te doen. Maar geachte lezer, als ge in 
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Afb. 4. "Een reuzenboom te Mariposa in de Yosemite-vallei van Californie, - De heer 
Dudok de Wit, dien men naast den koetsier ziet zitten, maakte dezen interessanten 
tocht den 6en September 1904; voor het omspannen van den kolossus, die den koning 
van een veteranen-garde mag genoemd worden - want men vindt hier verscheidene 
van die dikke boomen - zijn 26 personen van middelmatigen lichaamsbouw noodig." 
(uitNr.33). 
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Japan komt en muzikale ooren hebt, wees dan niet streng in uwe critiek; 't 
kan soms voorkomen dat men u een tingeltangel-moes voor eene mooie 
opera-ouverture opdischt, ondanks het conservatorium in Tokio, de trots 
van Japan! Wees ook blijde, dat ge de finesses van de Japansche taal niet 
kent, want de straatliedjes daar zijn juist niet voor de allerkuischte ooren 
gemaakt. Fluiten, rooken en zingen, daarvoor geneeren zich de 
welopgevoede dames zelfs in den trein soms niet." (Nr. 32). 

Ook in Noord-Amerika was het vooral het landschap dat hem boeide. In 
september 1904 bracht hij verscheidene dagen door in de Yosemite Valley. 
Hij kon er niet genoeg van krijgen de "prachtige natuurtafreelen" te 
roemen, en de afwisseling daarin. Hij genoot van "de canons, zijnde diepe 
rivierbeddingen met honderden meters hooge loodrechte rotssteenoevers", 
maar ook van de "heerlijk besproeide dalen met weelderigen plantengroei", 
de "vischrijke wateren, maar ook woeste bergstreken" (Nr. 33). En niet te 
vergeten de "zeer goeden wijn" (Nr. 34). Ook Florida, waar C.A.A. Dudok de 
Wit op 15 november voet aan wal zette, prees hij, vooral om zijn akker-

Afb. 5 "Halte van de Manitou en Pike's Peak-spoorweg. Ruim 14000 voet boven de zee, 
te midden van een onafgebroken sneeuw- en ijsgebied; voor deze fotografische opna
me hebben de toeristen, een echt internationaal ensemble uitmakend en onder wel
ken men den heer Dudok de Wit bij nauwkeurige aanschouwing ook zal ontdekken" 
(achteraan op hettreinbalkonnetje), 'eenige oogenblikken geposeerd. Na de opname 
heeft het gezelschap zich vermaakt met sneeuwballen werpen, waarvan men het 
bewijs nog bij de jonge schoone op den voorgrond kan waarnemen; zij heeft den 
solied gekneden bal in de handen met bestemming voor een der ouderen heeren." "Als 
eene merkwaardigheid vermeldt de heer Dudok de Wit, dat" (terwijl de trein door een 
dik sneeuwdek op de Pike's Peak rijdt) "een meisje den waggon binnentreedt om van 
de passagiers de namen op te nemen, die dan, terwijl dezen het grootsche schouwspel 
om zich heen waarnemen, afgedrukt te worden in eene excursie-courant, waarvan 
ieder mede-reiziger een exemplaar als eene blijvende herinnering ontvangt. - Dit 
geschiedt bij eiken rit." (uit Nr. 38) 
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Afb. 6. "De heer C.A.A Dudokde Wit weer thuis na zijn wereldreis." (uitNr. 40) 

bouwprodukten en fruit (Nr. 36). New York was voor hem vooral een stad 
van haven en handel. En natuurlijk ontbreekt niet de opmerking 'De stad 
werd in 1612 door de Hollanders onder den naam van Nieuw-Amsterdam 
gesticht en is dus oorspronkelijk eene Nederlandsche volksplanting" (Nr. 
39). Over de mensen in Noord-Amerika zei hij vrijwel niets. Blijkbaar 
voelde hij zich daar weer in meer vertrouwd gezelschap. 

De grote belangstelling die Bram Dudok de Wit had voor de sport komt 
ook in deze reisreportage tot uiting. Op 28 mei 1904 was hij ere-jurylid bij 
een concours hippique in Singapore (Nr. 11). In Philadelpia, in het oosten 
van de "Vereenigde Staten van Noord-Amerika" zag hij een rugbywedstrijd, 
waarbij hij zich "in zijn element gevoelde" (Nr. 37). 

In tegenstelling tot zijn broer Kees, die lopend overal heen ging, maakte 
Bram gebruik van allerlei beschikbare transportmiddelen, in het bijzonder 
boot, trein en verschillende soorten door paarden getrokken voertuigen. 
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Wegbewak ingsd ienst 

Breukelen-Ni jenrode, dinsdag /woensdag 
26/27 september 1944 

W.M. van der Harst 
Olympiaweg 6, 3245 DL Sommelsdijk 

De heer W.M. van der Harst kwam als onderduiker begin 1944 naar 
Breukelen. Via een bevriende relatie kreeg hij een persoonsbewijs 
ten name van Jacobus van den Berg en verhuisde hij op papier van 
Hoogland naar Breukelen om als advocaat - met valse papieren -
zogenaamd te werken op het advocatenkantoor van mevrouw Mr E.A. 
Haars c.s. Dientengevolge kreeg hij bijgaande vordering (zie Af
beelding 1) langs officiële weg. Van der Harst woonde in het 
souterrain van Rozenvilla naast de Nederlands Hervormde school 
waarvan ¥. Herfkens hoofd was. Met de in het stuk genoemde 
gemeentebouwkundige wordt de heer H.M. Vlug bedoeld, die woonde 
aan de Straatweg hoek Korenpad (thans Willink van Collenstraat). 
Van der Harst heeft mevrouw Haars onlangs zijn oorspronkelijke 
aantekeningen uit de oorlogsdagen toegestuurd, waaruit hieronder 
de interessantste gedeelten, in de spelling en stijl van toen, worden 
afgedrukt 

De Breukelsche bevolking, althans eenige onbekend gebleven Breukel-
sche elementen daarvan, stout geweest zijnde in de spannende dagen in het 
begin dezer maand, moest gestraft worden voor het zwartschilderen van 
richtingaanwijzers, het omkappen van enkele boomen dwars over den 
rijweg en het strooien van kopspijkertjes. Om het Duitsche vervoer te be
lemmeren. SABOTAGE !!! 

De Sicherheitsdienst nam dit op zich en verzon de "Wegbewakings
diensten", te verrichten door iedere mannelijke inwoner boven 16 en be
neden 60 jaar. Den Burgemeester werd de verdere organisatie overgelaten 
als aantal uren, controle, trajecten enz. En die begon meteen er flink in te 
hakken door op iedere tijdsruimte van acht uren een ploeg van tien man te 
laten aanrukken. Die dan witte herkenningsbanden aan de linker jasmouw 
moesten dragen. 

Ook mijn beurt kwam. Consequentie van mijn officieel inwonerschap, 't 
Werd mij 's morgens aangezegd door den gemeentebode, want de post 
werkt niet meer. Alsdat ik dan vanavond om acht uur bij de marktbel op 
de Markt moest wezen. Niet opvolging zou zwaar worden gestraft. Ik ging. 
Dat zou me een nachtje worden. Acht onoverkomelijke uren buiten sjouwen 
en kou lijden. Maar enfin. Daar stonden we ons dan te melden. De hoofd
onderwijzer mijn linkerbuurman, met zijn twee zoons, mijn overbuur man, 
de belastinginspecteur, de heer Oranje en nog enkele braven. Bert [Haars] 
hing uit het raam te grinniken. Maar ze had goed gezorgd voor veel eten 
o.a. snert met kluif en roggepap en koffie en brood. Allemaal voor van
nacht. Met de Herfkensen, de linkerbuurman kreeg ik toegewezen het stuk 
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VORDERING VAN PERSOONLIJKE DIENSTEN. 

De Burgemeester van Breukelen-Nijenrode/St. Pieters; 

Gelet op artikel 97 der Algemeene Politieverordening; 

V o r d e r t 
overeenkomstig dit artikel de medewerking ter uitvoering van genoemde verordening van: 

V ' r G 
geboren *—( Aj^y^ ' > , wonende te Breukelen-Nijenrode/St. Pieters 
adres: 2J^\%jJ^Ay (fi*J , °m op/X«rx-*. dag, den £i~ ut^Zf"^-^. 1944 t e ̂ 0 u u r 

aanwezig te rijn bij den ingfeng van het Gemeentehuis, in het park „Boom en Bosch", teneinde alsdan in 

opdracht van den Sicherheitsdienst wegbewaking te verrichten. 

Ontheffing wordt niet verleend. Het niet-voldoen aan deze verordening is strafbaar. 

Breukelen-Nijenrode/St. Pieters, / / ^ " Z ^ V t ^ L 1944. 

De- Burgemeester van Breukelen-Nijenrode/St. Pieters, 
I. J. G. Vor der Hake 

wnd. 
DEZE LASTGEVING MEDEBRENGEN. 
K 656 

Afb. 1. De oproep tot het verrichten van wegbewaking van 11 oktober 1944, 

Straatweg vanaf Hildebrand (?) tot aan de steenoven (?), plaatsaandui
dingen, waarvan ik bij benadering de juiste ligging niet wist. Liet ik over 
aan mijn gezelschap. 

Ter verkenning liepen we dat stuk alvast maar eens. Voorbij het kasteel 
Nijenrode, dat nu een grootsch en feodaal silhouet vormde tegen een 
achtergrond van woest voorbijschuivende wolkenbrij met wassende maan. 
Mooi! 

Verder alleen maar weg en groote boomen en links de Vecht. En wij met 
dikke jassen aan en wandelschoenen, pijp in ons gezicht, ondanks alles min 
of meer geprikkeld door de sensatie om op dit verboden uur buiten te 
loopen. In troosteloze verlatenheid. Bij den gemeentebouwkundige ver
dwenen pa en zoon Herfkens naar binnen. Om te bridgen. Dat kwam er den 
laatsten tijd zoo slecht van en dit was een mooie gelegenheid. 

Wij overblijvenden, liepen het traject ten einde en weer terug tot het 
huis des hoofdonderwijzers, waar ook wij verdwenen om koffie ingeschon
ken te worden en wat mij betreft, de steeds verslofte buurvisite te maken. 
Na hier een uurtje verpoosd te hebben kreeg ik trek in de snert met kluif 
bij Bert, ook met koffie en lange lullepot. Zoo werd het half twaalf. Nog vier 
en een half uur. 

Niemand meer op straat natuurlijk. Weinig militair verkeer en zelfs van 
de andere bewakers geen spoor. Toen weer naar mijn huis. Dikke cigaret 
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gerold, dikke das aangetrokken, dikke woorden gezegd bij het zien van 
mijn bed en weer op stap. Er moest tenslotte wachtgeloopen worden. 

Na een uurtje zaten we weer bij Herfkens. De robber was uit en de pa 
met zoon zaten er al. Met tabak en koffie. Toen hebben we er maar meteen 
een gezellige pan van gemaakt. Zware boom over van alles. Veel koffie. 
Brood. Pijpen. Wat men noemt: stomgezellig. We waren het er roerend over 
eens, dat die wachtlooperij groote poppenkast was. Hij (pa) moest veel 
details van mij weten, verwonderd als hij in het begin van den avond 
blijkbaar was over het feit, dat ik door de gemeente officieel was op
geroepen. Vertrouwde hij het niet heelemaal? Wie zal het zeggen. Reeds 
hierom mag ik voor die oproeping blij zijn, omdat zij mij dan toch in ieder 
geval in zekeren zin heeft gerehabiliteerd, althans zekere vermoedens om
trent mij, heeft gesmoord. Ik kan hier nog dit aan toevoegen, dat mij een 
permanente uitnoodiging werd gedaan om geregeld de familie H. te komen 
bezoeken op ieder tijdstip waarop de ruimte van mijn woning mij te eng 
werd. Bewijs, dat ik in de smaak ben gevallen. 

En om drie uur gevieren nogeens het traject gewandeld, waarbij op verre 
afstand lichtkogels werden waargenomen, van welk uitstapje we dan om 
klokke vier terugwaren ter afmelding op het Marktplein. Gebeurd was dat. 
Onnadenkend heb ik toen Bert schandelijk in opspraak gebracht door met 
de mij meegegeven sleutel haar huisdeur te openen (om vier uur in den 
morgen) en naar binnen te sluipen. Al die Breukelaars, oude en nieuwe 
wachtploeg, konden moeilijk weten, dat dit was om de voor mij klaar
gezette pap te gaan ops muilen die in de keuken in de hooikist stond, om 
daarna weer even geruischloos te verdwijnen. Wat kan 't ook schelen. Maar 
alles bij elkaar was het een leuk wachie. En een leuk nachie. 

k Heb tot den volgenden middag 12 uur geslapen. 

't Bleek hiermee niet afgeloopen te zijn. Want tijdens die wachtlooperij 
zijn er op ons traject 3 koeien uit een weiland gestolen. Nu zijn koeien over 
het algemeen geen voorwerpen, die zoo gemakkelijk weggemoffeld kunnen 
worden, dus als ze over den weg waren gekomen en daar hadden net be
wakers geloopen, dan was het opgemerkt. Enfin, de Breukelsche politie er 
achteraan, dat wil zeggen op onderzoek uit. Gevolg was een bezoek van 
zoon uniform aan mij hoogstpersoonlijk. Maar ik had natuurlijk niks gezien 
van dat "krakie ". Ofschoon 't wel op mijn weg was gebeurd lag het tenslotte 
niet op mijn weg ook daarop te letten. Dat kwam uitgebreid in het proces
verbaal met mijn naam, geboortedatum en beroep. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 2, 1991 



I l l 

Mededelingen van het bestuur 
Extra dikke tijdschriftnummers 

Omdat 1991 voor onze Kring een lustrumjaar is, ons tijdschrift de belangrijkste 
band vormt met de leden en er veel kopij is, kregen we van de in Breukelen gevestig
de Stichting Socubel eenmalig een flinke subsidie, te besteden voor het publiceren 
van extra tijdschriftpagina's. Daarom telt dit nummer 72 in plaats van de begrote 40 
bladzijden en zullen ook de twee volgende afleveringen meer dan 40 bladzijden kun
nen hebben. Hartelijke dank aan deze Stichting voor dit welkome jubileumgeschenk. 

Varende excursie 

Zaterdag 8 juni 1991 houdt de Kring haar jaarlijkse excursie Ditmaal is dat een 
boottocht waarin de gevarieerde geschiedenis van de Kievitsbuurten en het gebied 
van de Vijfde en Vierde Plas centraal staat. Vertrek vanaf de Breukelse bad- en zwem-
inrichting de Meent. Plassen 59 (verlengde van de Laan van Gunterstein, na de 
kruising met de Scheendijk). Afvaart 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 f5,-. niet-leden betalen f 10-

Het programma voor de tweede helft van het jaar omvat medewerking aan de Open 
Monumentendag, een bezoek aan de watermolen van Kockengen, een lezingenavond 
en de onthulling van het beeld van Kees de Tippelaar, 

Jaarvergadering 1991 

Op woensdag 20 maart 1991 hield de Kring in de Scholengemeenschap Vegtstede 
(voorheen de Centrale Technische School) haar vijfde jaarvergadering. Tijdens het 
huishoudelijke deel werden de bestuursleden B, Barelds en J.G. Bokma herkozen, Onze 
vice-voorzitter de heer Van den Berg, die om gezondheidsredenen terugtrad, werd op
gevolgd door de heer H.J. van Es. In de plaats van Mw, K. Nijmeijer werd Mw Joke van 
Kouterik bestuurslid. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester over 1990 
werden goedgekeurd, evenals de begroting voor 1992. De kascommissie die de finan
ciële stukken in orde had bevonden bestond uit de heren Ph. Burggraaf en W. den 
Hartog. Eerstgenoemde trad reglementair af en werd opgevolgd door Mw. T. Bijleveld, 

Vervolgens waren er twee voordrachten De heer H.J van Es sprak over de situatie 
in het gebied tussen Danne en Markt in de periode van het Rampjaar 1672 tot de 
Tweede Wereldoorlog en de heer MA. Perdon besprak fragmenten uit de geschiedenis 
van de RK-parochie van de Heilige Johannes de Doper te Breukelen. Beiden zijn 
voornemens hun verhaal in een bewerkte versie ter publikatie aan te bieden. De 
Willem van Leusden Stichting te Maarssen vertoonde een tweetal video's over de 
kunstschilder en etser Van Leusden, die in Maarssen woonde maar in Breukeleveen 
een intensief gebruikt zomerhuis had, "Lager Wal" geheten. 

Op 21 maart is een delegatie uit het bestuur de heer Van den Berg wezen bedanken 
voor het bestuurswerk dat hij voor de Kring heeft verricht. 

Muziekavond op 17 april bood prachtig programma 

Woensdag 17 april 1991 trad in de Gereformeerde kerk het befaamde muziek
theaterensemble "Gheselscap goet ende fyn" onder leiding van Robbert van Lint voor 
ons op. Voorafgaande aan het optreden van het gezelschap vertelde de heer H.J. van 
Es iets over de geschiedenis van de kerk en het kerkgebouw 

Het vier mensen sterke ensemble bracht een programma van muziek, zang en 
verhalen zoals rondreizende Middeleeuwse muzikanten die ook in onze streken ten 
gehore brachten. Geopend werd met het beroemde "Egidius, waer bestu bleven", een 
14de-eeuws klaaglied waaraan het gezelschap haar naam ontleende Minneliederen 
en drinkliederen waren er in diverse vormen. Een hoogtepunt was de in de vorm van 
straattoneel gebrachte ballade van Heer Halewyn 

Na afloop van het officiële programma bood het gezelschap ruim de gelegenheid 
om hun grote verscheidenheid aan muziekinstrumenten van dichtbij te bekijken en 
daarbij nadere toelichtingen te krijgen 
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l o r t verslag van de Kringavond in lockengen 

Maandagavond 29 april hield de Kring in gebouw Irene te Kockengen een boeiende 
bijeenkomst waarin, na een korte voordracht door Jan Rutges over geschiedenis in 
mondelinge overlevering, een aantal oudere inwoners van Kockengen onder leiding 
van de heer Guus Ruiter met elkaar in gesprek gingen over het dorp van vroeger. 
Medewerking verleenden de heren N Hilhorst, T. Kroon, Th. C. Romijn, J. Stam en G 
Thomas Ook het aanwezige publiek liet zich daarbij niet onbetuigd. 

Aanvankelijk had Kockengen alleen een openbare lagere school. In de vorige 
eeuw kwamen daar een R.K-school en een protestants-christelijke school bij. Deze 
laatste was ooit gevestigd in wat nu het gebouw Irene is. In 1934 werd de openbare 
school opgeheven wegens gebrek aan leerlingen. De overgebleven leerlingen 
gingen voortaan naar de christelijke school; niemand stapte toen over naar de 
R.K -school Plattelandskinderen liepen in de vooroorlogse jaren soms meer dan een 
uur op klompen om op school te komen. Alle jongens droegen een pet, die ze mee
namen de school in Uiteen boek dat werd weggestopt in de op de knieën liggende pet 
was het goed spieken 

Kockengen was altijd erg koningsgezind. Bij belangrijke feesten rond het konink
lijke gezin stonden er verscheidene erebogen in het dorp. Maar toen in 1937 prinses 
Juliana trouwde was er een incident: er kwam een draaimolen naar Kockengen en 
daarom kregen de kinderen van de christelijke school geen vrij. Anderen namen het 
minder steng. Er werd zelfs naar gestreefd de hooibouw klaar te hebben voordat de 
Utrechtse kermis begon. Voor de werkers in de hooibouw leverde de Kockengense 
brouwerij speciaal "dun" bier. Al vroeg in de 20ste eeuw kwam er aan het bier-
brouwen daar een eind; het gebouw van de brouwerij werd in 1938 gesloopt. 

Veel werd er gesproken over het verkeer en vervoer: per schip, te voet, met de 
handkar, hondekar of paardewagen, én in strenge winters ook per slee. Onder de 
bedrijvigheden nam naast de veehouderij, de vee- en de kaashandel de sigaren-
makerij een belangrijke plaats in (in het begin van deze eeuw èên groot bedrijf, van 
Bart Vermeulen, waar meer dan 30 mannen werkten; na het faillissement daarvan 
een versnippering over vele kleine sigarenmakerijtjes). Ook waren er diverse 
'snijders (een kombinatie van kleermaker en barbier), Een dominant gebouw in het 
dorp was de maalderij Stam. 

Er werd op gewezen dat Kockengen een eigen "volkslied" had en dat er ook een 
lang volksvers bestond waarin de namen van vele Kockengense families waren 
verwerkt ("Vrouw Van Rooyen had de vlooien, Vrouw De Lange zou ze vangen," enz), 
Wie kent de volledige teksten ? 

Gekregen 

De Kring kreeg weer diverse zaken die voor de bestudering van de Breukelse 
geschiedenis van belang zijn, Daaronder de koopakte van Efa-Corema door F, Haze-
meijer & Co in 1949 (van Hr, M. Verkuil), het nummer van het Staatsblad waarin de 
wet van 25 november 1948 staat afgedrukt die de samenvoeging van Breukeien-
Nijenrode en Breukelen-St. Pieters regelde, alsmede diverse oude foto's (van de familie 
Berhitoe-Sterken te Driebergen), een bouwplaat van kasteel Nijenrode (van Hr. M. 
van Kralingen) en documenten betreffende de RK-parochie, de begrafenisvereni
ging St. Barbara, het Wit-Gele Kruis, de Buurtvereniging Korenpad in 1938, alsmede 
enkele foto's en een verzameling sigarenbandjes met opdrukken van verscheidene 
Breukelse ondernemingen (van Hr S. Bosman). Daarvoor hartelijk dank. 

Helaas was er ook een geval waarin een overledene een gedane toezegging dat 
verscheidene zaken aan de Kring moesten toevallen niet in haar testament had laten 
opnemen, hetgeen er toe leidde dat deze wens door de verre erfgenamen niet tot 
uitvoering werd gebracht. 

Vie v i l helpen om de geschiedenis van Kockengen uit te zoeken ? 

Na de gemeentelijke herindeling is het archief van de vroegere gemeente Kocken
gen ondergebracht in Boom en Bosch Het bevat veel interessant materiaal. De Kring 
zoekt nog een of enkele mensen die een beetje met Kockengen bekend zijn om delen 
uit dat archief door te lezen, er aantekeningen uit te maken en eventueel ook stukjes 
over te schrijven Graag aanmelden bij de voorzitter of op een dinsdagse werkavond. 
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Laat u door de Historische Kring 
in de boot nemen 

We kennen de kievit als een kenmerkende broedvogel in wei- en bouwlanden, en ook 
wel in de duinen of op de heide. 
Maar het Breukelse gebied tussen de Scheendijk en de Kalverstraat, bekend als de 
Kievitsbuurt, valt niet onder een van deze soorten landschap. Het toont een afwisse
ling van water en ooit door turfbaggeraars gebruikte legakkers, een zogeheten 
petgatenlandschap. Leefde de kievit vroeger ook in zo'n type landschap ? 

Op 1 en 2 mei 1694 verkocht notaris Hendrik Verwoert te Breukelen in opdracht van 
de weduwe en erfgenamen van Jacob Cornelisz Boogaart verscheidene roerende 
goederen. Bij die gelegenheid werd een hoeveelheid hout gekocht door ene Aert die 
woonde "in de Kievith buurt". De naam Kievitsbuurt is dus al behoorlijk oud. En het 
gebied zag er toen anders uit dan nu. 

Hoe anders ? 
Dat komt aan de orde op de excursie van de Historische Kring Breukelen op 
zaterdagmorgen 8 juni 1991, een tocht met een rondvaartboot door de Kievitsbuurt en 
over de Vijfde en Vierde Plas. 

Het landschap in dat gebied is in de loop der eeuwen een aantal malen ingrijpend van 
karakter veranderd. 
De buurtschap Breukeleveen lag niet altijd waar die thans ligt. 
Het Tienhovens Kanaal was vroeger helemaal niet van Tienhoven. 
De Brugstraat in Breukelen-dorp werd oudtijds ook wel genoemd de Herenweg van 
Breukeleveen afkomende van de brug, 
De Vijfde en de Vierde Plas waren voorheen gescheiden gebieden. 
Middenin Breukeleveen lag een tolhuis. 
De grotendeels verdwenen Weersloot was eeuwenlang niet alleen de grens tussen 
Breukeleveen en Nieuw-Loosdrecht, maar ook tussen die tussen de gewesten Utrecht 
en Holland. 

Over deze en andere onderwerpen zal tijdens de vaartocht het een en ander worden 
verteld. 
Daarna kijkt u ongetwijfeld met andere ogen dan tevoren naar dit deel van het 
plassenlandschap. 

De boot (waarop men zowel binnen als buiten kan zitten) zal om 10.30 uur vertrekken 
vanaf de Breukelse bad- en zwe min rich tin g de Meent, Plassen 59 (verlengde van de 
Laan van Gunterstein, na de kruising met de Scheendijk). De tocht duurt ongeveer 2 
tot2'/2uur. 

Tevoren aanmelden bij het secretariaat van de Historische Kring Breukelen 
(Bisschopswater 5, Breukelen, tel. 03462 - 63740) is noodzakelijk. 

De Historische Kring Breukelen viert haar vijfjarig bestaan. De prijs van de excursie 
is daarom feestelijk laag gehouden. Leden van de Historische Kring betalen voor deze 
interessante boottocht f 5,-. niet-leden f 10.-. Aanmelding verplicht tot betaling. 
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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). 
De geschiedenis van kasteel Ruwiel is een centraal thema in jaargang 6. 


