
Verschijnt viermaal per jaar ISSN 0922-1247 

TIJDSCHRIFT 

HISTORISCHE KRING BREUKELEN 

e;,- *i.A *ï_-

\-+ï%**%*?' 

Jaargang 6 
Nummer 3 

September 1991 



HISTORISCHE KRING BROTOLIN 
BESTUUR 
A.A. Manten, Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

voorzitter 
HJ. van Es, Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

vice-voorzitter 
Mw. MB. van Leeuwen - van Rossum du Chattel, 

Bisschopswater 5, 3621 WV Breukelen 
secretaris 

B. Barelds, Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 
penningmeester 

H, van Walderveen, Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 
archivaris/bibliothecaris 

JG. Bokma, Vrijheidslaan 26, 3621 HH Breukelen 
Mw. J. van Kouterik - Enserink, Weerestein 11, 3621 XR Breukelen 
H. Polderman, Stinzenlaan-Noord 108, 3621 RK Breukelen 
G. Versloot, Portengen 97, 3628 ED Kockengen 

REDACTIE 
Mw. H.A. Manten - Werker, Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

tel. 03462 - 62253 

tel. 03462-61988 

tel. 03462 

tel. 03462 

tel. 03462 

tel. 03462 
tel. 03462 
tel. 03462 
tel. 03464 

63740 

61779 

62413 

61830 
62250 
61716 
1293 

tel. 03462-62253 

JA. van den Berg 
(1930- 1991) 

Op 11 juli 1991 bereikte ons het bericht dat op de leeftijd van 60 
jaar onze oud-vice-voorzitter Joop van den Berg is overleden. 

Hij kwam in 1956 als onderwijzer naar Breukelen. Toen hij in 1969 
zijn onderwijsloopbaan elders voortzette bleef hij in Breukelen wonen. 
Inmiddels had hij ook een studie geschiedenis voltooid. 

In 1989 trad hij vervroegd uit als conrector van het Hervormd 
Lyceum West te Amsterdam. Met veel enthousiasme pakte hij allerlei 
nieuwe taken aan. Hij werd toen ook vice-voorzitter van onze Kring en 
voorzitter van onze Monumentenwerkgroep. Hij had een werkzaam 
aandeel in en rond de dinsdagse werkavonden van de Kring, was 
aktief betrokken bij de organisatie van de Breukelse herdenkings
tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in 1990 en zette zich 
aan diverse publikaties. 

Bij de bestuursvergadering van december 1990 moest hij wegens 
ziekte verstek laten gaan. Enige tijd daarna hoorde hij dat hij niet 
meer zou herstellen. Daarop trad hij als bestuurslid terug, maar zijn 
warme belangstelling bleef naar de Kring uitgaan. Wij zijn hem 
dankbaar voor alles wat hij voor ons deed en meer nog voor de warme 
manier waarop hij dat deed. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen voor wie het 
gemis nog vele malen groter is dan voor ons. Mogen zij troost vinden 
in de door Joop zelf voor zijn rouwbrief gekozen regels uit het 
Wilhelmus: "Zijn ziel in het eeuwige leven verwacht de jongste dag". 
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De Oude Batterij op boerderij Cromwijk 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Boerderij of buitenplaats? 

Het is u vast wel eens opgevallen, dat er in het westelijk poldergebied 
boerderijen liggen die dezelfde naam hebben als oude buitenplaatsen aan 
de Vecht. In Oukoop draagt de "kaasboerderij" van J. Karsemeijer (Oukoop 
32) de naam Sterreschans, evenals het buiten dat aan de westzijde van de 
Vecht tussen Over Holland en Rupelmonde ligt. De laatste boerderij in 
Kortrijk (huisnummer 25) heet Vreedenoord, net als de buitenplaats tussen 
Boom en Bosch en Nijenrode. Aan de westzijde van de Oud Aasche dijk ligt 
de boerderij Kweekhoven (Oud Aa 23) met dezelfde naam als het prachtige 
buiten Queekhoven aan het Zandpad in Breukelen (zie Afbeelding 1). 

Waarschijnlijk zijn deze boerderijen eens het eigendom geweest van de 
bewoners van de vernoemde buitenplaatsen. 

Voor Vreedenoord weten we dit zeker, want dit buiten was in 1823 eigendom 
geworden van Gerrit Duuring en uit het kadaster van 1832 blijkt dat ook de boerderij 
Vreedenoord in zijn bezit is geweest.' Het is echter merkwaardig, dat op de topo
grafische kaart van 1908 (Afbeelding 1) deze boerderij de naam Rhijn en Vecht heeft 
gekregen. Weliswaar had de familie Duuring in 1856 zowel het tolhuis als de boerderij 
verkocht, maar de nieuwe eigenaar is. naar het kadaster uitwijst, nooit in het bezit 
geweest van de buitenplaats Rhijn en Vecht, Die werd in 1889 toegevoegd aan de bezit
tingen van mevrouw J.ME Willink van Collen en kort daarop afgebroken. De naam 
Rhijn en Vecht gaf zij toen aan de boerderij die ze daar in 1891 liet bouwen.2 Het is 
niet waarschijnlijk, dat er omstreeks 1900 in Breukelen-Nijenrode twee boerderijen 
met dezelfde naam zijn geweest. In Kortrijk kent men alleen de naam Vreedenoord. De 
huidige eigenaar, de heer JA. Snel, vond die vermeld in zijn koopakte van 1986 en 
heeft hem toen op de gevel aangebracht Laten we dus voorlopig maar aannemen, dat 
de samenstellers van de topografische kaart zich vergist hebben. 

Cromwijk 

Merkwaardig is dat de uit 1881 stammende boerderij van Woudenberg 
(Oud Aa 1), die in 1960 door Niek Stam gekocht werd en na 1983 in het 
bezit kwam van de heer H.J. den Hertog, in 1989 vervangen is door een in 
boerderijstijl gebouwd landhuis met de naam Cromwijk. Nu heeft dit 
terrein met de achterliggende landerijen wel tot 1883 bij de boerderij 
Cromwijk gehoord,3 maar die ligt nog steeds aan de oostkant van de Aa met 
als adres Oud Aa 10 (zie Afbeelding 2: Sectie B nrs. 5 en 9-34). De hoeve 
Cromwijk ontleende zijn naam niet aan de kromming die de rivier de Aa 
hier maakt, maar aan de buitenplaats Cromwijck in de bocht van de Vecht 
tegenover uitspanning De Oliphant. Dit Cromwijck is met de ernaast gelegen 
steenbakkerij van 1757 tot 1904 eigendom geweest van de familie 
Basten.* Tot het bezit van deze familie behoorden ook de reeds genoemde 
boerderij Cromwijk (Oud Aa 10) en de (inmiddels voormalige) boerderij 
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Afb. 1. De hoeve Cromwijk en omgeving (gedeelte van kaarten nrs. 405 en 425 in GL. 
Wieberdink, 1989. Historische Atlas Utrecht. Uitgeverij Robas Produkties, Landsmeer) 

Rietveld aan de zuidzijde van de kromming in het Tienhovensch Kanaal (zie 
Afbeelding 1 ). Beide boerenbedrijven lagen op kleigrond. 

De klei en de turf die men voor de steenfabricage nodig had, werden met pramen of 
vletten over de rivier aangevoerd naar de vletsloot naast het terrein van de steen
oven. Op de kaart van Afbeelding 1 staat de brug in het Zandpad, waardoor de pramen 
het fabrieksterrein konden bereiken, nog aangegeven. Het is waarschijnlijk niet toe
vallig, dat de aanduiding vletsloot^ ook voorkwam in de landerijen ten oosten van de 
Aa, waar kleigrond voor de steenbakkerijen werd afgegraven (zie Afbeelding 2: Sectie 
B nr. 35) Op deze kaart is nog goed te zien, dat de 'Groote Heykop" na de kruising met 
de Aa in noordoostelijke richting doorliep, bij "huysinge erve en grond van ouds 
genaemt Ameland'' (Sectie B nrs. 190 en 191) de Looiersdijk kruiste en tegenover 
Queekhoven in de Vecht uitmondde. Hetafgraven van klei noemde men "afvlette " 6 

De boerderijen van de steenbakkersfamilie Bastert 

De "heer Canonik7 Nikolaas Basterd" had op de veiling van 26 april 1793 
voor f 14 480 een boerderij in Oud Aa laten kopen, die precies 75 jaar in de 
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familie zou blijven. Hij, of zijn opvolger Nicolaas Bastert Jr., heeft deze 
boerderij de naam van zijn buitenplaats aan de Vecht gegeven. De oudste 
vermelding van de boerderijnaam Cromwijk vond ik op een militaire kaart 
uit 1835.8 

Op 18 september 1793 werd deze boerderij voor schout en schepenen 
van het Orttsgerecht overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar9. 
Volgens de transportakte bestond de hofstede uit "een huys, twee bergen, 
bakhuys, wagenhuys, bouw- en weiland groot 9 morgen en daaronder 6 
morgen 94 roeden bouwland, vrij goed, sijnde goede steenbakkersaarde, 
strekkende uit de halve Oudaanse Wetering genaamd de Aa oostwaarts op 
tot over den Breukelerwaartsen dijk ten halven sloot". De woorden "sijnde 
goede steenbakkersaarde" doen vermoeden, dat Nicolaas de boerderij voor
al om de grondstof voor zijn steenfabriek had gekocht. 

3.2. . 

Afb. 2. Vergroot fragment van de kadaster-werkkaart Breukelen-Nijenrode, getekend 
door de heer H de Lanoy Meijer, werkzaam op de Topografische Atlas van het 
Rijksarchief te Utrecht; namen en sectienummers zijn ingetekend door de auteur van 
dit artikel. 
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Tot 1778 was herbergier Jan van der Horst eigenaar van deze boerderij geweest en 
in 1793 behoorde hij aan de erfgenamen van Ariaantje van der Horst. Dat waren Dirk 
van Nieuwkerk en zijn vrouw Jansie Kastelijn uit Amsterdam, die ook het Rechthuys 
van Breukelen hadden geërfd, 

Wie gedurende de Bastert-periode de pachtboeren op Cromwijk zijn geweest, heb ik 
nog niet kunnen achterhalen. Misschien is "bouwman Jan van Ginkel" de laatste 
pachter geweest, want hij kocht de hoeve in 1868. 

Hoeve Cromwijk besloeg in 1832 de kadastrale percelen Breukelen 
Nijenrode Sectie A nrs. 379-411 en Sectie B nrs. 5, 9-29 en 32 (zie Afbeel
ding 2). Dat hij het bezit is geweest van de familie Bastert, blijkt nog uit een 
gevelsteen in een bijgebouw.10 Op de plaats van de in 1936 vervangen 
oude boerderij staat nu de hooiberg en ten zuiden daarvan staat nog een 
oude stal (zie Afbeelding 3). De in fraai verband gemetselde steentjes van 
de voorgevel zullen wel op Cromwijck aan de Vecht gebakken zijn. Zeker is 
dat echter niet, want men schijnt vroeger ook wel gebruik te hebben 
gemaakt van "veldovens", die tijdelijk bij de bouwplaats werden ingericht. 
Boven de deur in de voorgevel van dit zomerhuis bevindt zich een 
gedenksteen van 55 bij 30 cm (zie Afbeelding 4) met de vierregelige 
inscriptie: "De eerste steen gelegd / door / Jacob Nicolaas Bastert / den 19 
Augustus 1834". 

Jacob Nicolaas was een kleinzoon van de kanunnik en de oudste zoon van het 
echtpaar Nicolaas Bastert Jr. en Christina Elisabeth Jut, die op de buitenplaats Crom
wijck woonden. Hun tweede zoon, Pieter Nicolaas, was volgens de traditie genoemd 
naar zijn grootvader van moederskant: Pieter Nicolaas Jut uit Amsterdam. Pieter Jut 
was eigenaar van het huis Vreedevecht in de Herenstraat te Breukelen (nu huis
nummers 24 en 26) en bezat ook landerijen aan de Breukelerwaardse dijk (zie Af-

Afb. 3. De sul uit 1834 van hoeve Cromwijk. (Foto Miep Kiela, 15 mei 1991.) 
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Afb. 4. De gedenksteen uit 1834 in de voorgevel van de stal van hoeve Cromwijk. Het 
paardehoofd is waarschijnlijk veel jonger. (Foto Miep Kiela, 15 mei 1991.) 

beelding 2: Sectie B nrs. 73-76 en 30, 31 en 33-44), De laatste percelen grensden aan 
Cromwijk en werden doorsneden door de vletslooü ' Voor een deel, nrs. 30-34, zijn ze 
later bij Cromwijk gekomen, want in 1903 behoorden ze tot het bezit van Herman van 
Ginkel 

Herman van Ginkel, de tegenwoordige gebruiker van het oude Cromwijk 
in Oud Aa, die me daar rondleidde en de steen in het zomerhuis liet zien, 
vertelde dat een soortgelijke steen met de naam Bastert te vinden is in het 
zomerhuis van de voormalige boerderij Rietveld aan de Nieuwe Weg.12 In 
het kleine zomer- of bakhuis van die boerderij (zie Afbeelding 5) zag ik 
links onder bij het raam in de voorgevel inderdaad een steen met de naam 
J.N. Bastert. Met zijn 28 bij 28 cm is hij kleiner dan de steen op Cromwijk, 
maar draagt toch de vijfregelige tekst: "Deze steen gelegd / door / J.N. 
Bastert / oud 3 '/2 jaar / 1860". De benedenhoeken zijn versierd met ge
stileerde bladnerven en om de steen is een kader gebeiteld. 

De steenlegger was één van de negen kinderen van Jacob Nicolaas Bastert die in 
1834 de steen op Cromwijk had gelegd en die op 19 oktober 1902 te Maarsseveen was 
overleden. In een akte13 uit 1918 staat de volle naam van de steenlegger uit 1860: Mr, 
Dr. Jacob Nicolaas Bastert, koopman te Bussum, Zijn broer Sijvert Nicolaas was in 1918 
kunstschilder te Loenen aan de Vecht, en broer Jan Daniel noemde zich toen nog 
"oud-notaris en steenfabrikant te Breukelen-St. Pieters". In Breukelen werd hij Jantje 
Bastert genoemd, Hij woonde na 1904 eerst op "Heemsmade" (zie Afbeelding 1, waar 
"Himsma" staat) en later in een kleinere woning bij Het Kraaijenest Hij was lid van de 
gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters, kenner van de Vechtstreek en wandelde tot 
op hoge leeftijd dagelijks naar het dorp Breukelen. 
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Afb. 5 Het zomerhuis uit 1860 van de voormalige boerderij Rietveld. (Foto H van 
Walderveen, 1 mei 1991.) 

Retranchement, bolwerk of batterij 

Kanunnik Nicolaas Bastert had op 3 januari 1797 op de boerderij Crom-
wijk door de schout en de leden van de municipaliteit van Breukelen zijn 
land laten opmeten.14 Dat was om vast te laten stellen hoeveel land ge
bruikt was voor "het nieuw gemaakte retrenschement alhier te Breukelen 
bij Galgerweerd ten behoeve van de Provintie van Holland groottengedeelte 
op sijn grond opgerigt". Dat bleken 478 roeden in Rijnlandse maat te zijn. 

Zes jaar later15 liet hij door de schout van Breukelen-Orttsgerecht vast
stellen wat de waarde was van de 478 roeden land die "van de hofsteede 
van gemelde burger N. Basterd zijn afgegraven en gebruykt ten behoeve 
van den Lande voor het Retrochemend of Bolwerk bij Galgerwaard onder 
desen geregte". Die waarde werd "om de steenaarde' geschat op f 1075. In 
de transportakte16 van het door Jacobus Abraham van der Linden gekochte 
land staat: "strekkende westwaarts op gedeeltelijk tegens de Graft der 
Nieuwe aangelegde Batterij en gedeeltelijk ter halver sloot tegen de kaade, 
meede nuw opgeworpen immers zo verre 't hek van Pallisaden gemaakt 
staat, alwaar Zuydwaarts de rivier Heycop en Noordwaarts den eygendom 
van de heer N. Basterd". 

In de notulen van de vergadering der Municipaliteit van Breukelen17 

van 25 april 1796 staat, dat de representanten van de provincie Utrecht in 
een extractresolutie mededelen: "dat [de municipaliteit?] alle manschap 
welke als wagters hebben gedient bij de Post of Batterij aan Galgerwaerd 
zal verpligt zijn te betaelen in de week 35 stuyvers en dat door 't Provin-
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tiaal Committee van Holland daer nog zal bijgelegd voor elke man 1 gulden 
per week". De Breukelse municipalen besloten van de representanten te 
zullen terugvorderen "de volle voldoening der uytgeschoten Penningen 
voor de Inquartieringe der gemelde Wagten", 

Uit deze passages valt op te maken dat op het land van Nicolaas Bastert 
bij de kruising van de Groote Heycop en de Aa in 1795 of vroeg in 1796 
een veldschans, bolwerk of batterij was aangelegd ten behoeve van de 
militaire verdediging van het gewest Holland. Die batterij had een gracht en 
er was een kade met een palissadenhek. Op de kadasterkaart van 
Breukelen-Nijenrode uit 1832 is een en ander nog duidelijk te zien (Afbeel
ding 2). In de bijbehorende lijst van grondeigenaren wordt de gracht nr. 25 
omschreven als "water 24 roeden 20 el", nr. 26 is "Batterijen (belast) als 
weiland 63 roeden 40 el" en nr. 32 is "moeras 3 roeden 80 el". Dat moeras 
tussen de gracht en de Heycop was dus afgesloten door een kade met een 
palissadenhek. De toegang tot de Batterij was het pad nr. 16. De bedienings
manschappen zullen in de naaste omgeving ingekwartierd zijn geweest, dus 
op Cromwijk of elders in Oud Aa. 

Op dit strategische punt konden de vuurmonden van de Batterij de 
Heycop en de Kerkgracht met de daarlangs lopende Poeldijk bestrijken om 
een eventuele inval uit het oosten te verhinderen. De uitspanning Galger
waard (nu Stationsweg 24) stond dan wel in het schootsveld, maar die zou 
desnoods met kolfbaan en al opgeruimd kunnen worden. 

Gelukkig is dat niet gebeurd In deze herberg18 (Sectie C nrs. 200 en 201) hebben 
na 1S34, toen de Rhijnspoorweg geopend werd, ruim een eeuw lang de boeren op 
zaterdagmorgen hun paarden uitgespannen om met de trein verder te gaan naar de 
veemarkt in Utrecht. 

Bij enkele omwonenden ben ik eens gaan informeren of er nog iets van 
de Oude Batterij bekend was. Dat was niet veel; de meesten hadden er nooit 
van gehoord. Mevrouw Van Wees wist echter dat er op die plek een 'zeelt
gat' van vishandel Griffioen was geweest. 

De heer K. Rodenburg, die in een ark aan de Aa woont, had wel eens van 
een 'tolfort aan de Aa' gehoord. Hij had er vroeger zelfs een tekening van 
gehad, maar die had hij eens uitgeleend en nooit meer teruggezien. Herman 
van Ginkel had van horen zeggen dat er een houten fort had gestaan. Dat 
klopt wel enigszins, want er is een "pallisadenhek" geweest en de wallen 
van batterijen maakte men destijds vaak door tegen een gebogen of vijf-
hoekige palissadewand aan de buitenkant klei te storten. 

De heer Van Ginkel kon mij in zijn land nog de sporen van de Oude 
Batterij laten zien: een cirkelvormige verlaging in het terrein met aan de 
noordwestkant zelfs een 'del' waarin riet groeit (Afbeeldingen 6 en 7). Dat 
is het westelijke en noordelijke deel van de gedempte fortgracht; over het 
oostelijke loopt nu de snelweg. Omstreeks 1955, toen de Heycop werd 
uitgediept, is aan de zuidkant nog een laag slib op het terrein gestort. Een 
smalle strook grond tussen het damhek op de rand van de oude gracht en 
het nog hoge middenstuk heeft volgens de heer Van Ginkel een vastere 
bodemstructuur dan de gedempte gracht. Kennelijk is dit een deel van het 
toegangspad dat op de kadasterkaart is aangeduid met nr. 16. 
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Afb. 6. De verhoging in het landschap die nog aangeeft waar op de hoeve Cromwijk de 
"Oude Batterij" of "Bastion de Waakzaamheid" lag. De gedempte gracht ligt aanzienlijk 
lager. (Foto Miep Kiela, 15 mei 1991.) 

De heer C. Hoogenveen, die vroeger bij vishandelaar Griffioen gewerkt heeft, kon 
mij meer over de door mevrouw Van Wees genoemde visvijver vertellen. Griffioen 
huurde twee vijvers van Van Ginkel op Cromwijk. Ze waren rond van vorm en werden 
door een kade gescheiden. De noordelijke en grootste was het karper gat, de westelijke 
het zeeltgat, De karpers werden gevoerd met kippemais, de zeelten met bloed uit de 
slachtplaats van Folkerts, dat in melkbussen werd aangevoerd. De vijvers waren 
behoorlijk vol, en de vis werd er pas uitgeschept als er, meestal in Duitsland, een 
goede prijs voor gemaakt kon worden. Om eventuele stropers te weren, waren de 
vijvers omgeven door struikeldraden die verbonden waren met een 'kanon' Om
streeks 1935 zijn ze gedempt met stadsvuil uit Utrecht of Amsterdam, dat met schuiten 
werd aangevoerd. Bij het poten van de perebomen, waarvan er nu nog bij het 
gedempte karpergat staan, vond men allerlei aardewerk, lepels, knikkers en pijpe-
koppen afkomstig uit het stadsvuil. 

De verdedigingslinie bij Breukeien in de Franse tijd 

Twee deskundigen hielpen mij verder om de historie van de batterij te 
achterhalen: dat waren Jan Slingerland, onze 'Rampjaarkenner',19 en Douwe 
Koen uit Maarssen, werkzaam op het Rijksarchief te Utrecht en kenner van 
de geschiedenis van de Hollandse waterlinies. Zij verschaften mij tekst
gedeelten uit het hoofdstuk "De Hollandse Waterlinies'' in de "Atlas van 
Historische Vestingwerken in Nederland".20 Daaruit bleek dat de Oude 
Hollandse Waterlinie omstreeks 1740 in oostelijke richting was verplaatst 
tot voorbij Woerden. Hij ging niet meer langs Nieuwersluis en Ter Aa naar 
Wilnis, Woerdense Verlaat en Bodegraven, maar kwam van Ter Aa langs de 
Joostendam en Woerdense Verlaat naar Woerden, Linschoten en Oude-
water. Bij de inval der Pruisen in 1787 hebben de patriotten geprobeerd 
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Afb 7 Het laagste punt in de noordwesthoek van de gedempte gracht op het terrein 
van de hoeve Cromwijk; deel van het oude 'zeeltgat'. (Foto Miep Kiela, 15 mei 1991.) 

weerstand te bieden in een vooruitgeschoven Hollandse Waterlinie. Dat was 
tevergeefs, want de hoofdaanval vond plaats in het zuidelijke deel bij 
Vianen en Vreeswijk, waar de inundaties nog niet waren voltooid. In de 
nacht van 15 op 16 september ontruimden de patriotten overhaast de stad 
Utrecht en konden de Pruisen naar Amsterdam oprukken. Ze werden echter 
door de forten bij Nieuwersluis opgehouden en in Breukelen ingekwartierd. 
Dat bezorgde de inwoners een schade van ruim f5800.21 Toen in oktober 
1794 een inval van Franse troepen dreigde, stuurden de "Edel Mogende 
Heeren Staaten 's Lands van Utrecht" een missive ter publikatie naar de 
Gerechten22 met "een Plan van een Spoedige Wapening van Landzaten in 
Provintie Utregt ter defensie van het Vaderlant". Ze deden voor de finan
ciering daarvan een beroep op de ingezetenen en na veertien dagen moest 
de schout de ingezamelde gelden met de intekenlijsten naar Utrecht sturen. 
Hoeveel die inzameling in Breukelen heeft opgeleverd is niet meer vermeld. 

Het is waarschijnlijk ai te laat geweest om de burgers nog te bewapenen, 
want in januari 1795 vielen de Fransen ons land binnen. De waterwegen 
waren bevroren en de Hollandse Waterlinie kon nauwelijks functioneren. 
Ook de "redoute" of veldschans aan de Joostendam bij de sluis in de 
Bijleveld zal geen dienst hebben gedaan. De Franse troepen zijn nog enige 
tijd gebleven en hebben, evenals in 1787 de Pruisen, allerlei goederen en 
diensten van de Breukelse bevolking geëist. De schade was nu ruim f4600; 
deze werd in april 1796 voor de helft vergoed. De andere helft werd pas op 
7 februari 1797 uitbetaald.23 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 3, 1991 



122 

In Breukelen was op 16 februari 1795 een voorlopige municipaliteit of gemeente
raad gevormd ter vervanging van de door de ambachtsheer benoemde schout en 
schepenen Die dag vas er een brief gekomen van het "Verenigd Commite van om
wenteling residerende te Amsterdam" met de aanbeveling om "oude regenten, die door 
de overheersing aan de macht waren gekomen, af te danken door een volks
vergadering en hunne plaats aan andere braave kundige burgers te vervallen" Elf 
patriotten2^ hadden toen uit naam van de burgers de regenten ontslagen, dat wil 
zeggen de schepenen afgedankt, want schout Jacob de Jong bleef in functie, evenals 
de oranjegezinde secretaris Jacob Lobrij. De eveneens oranjegezinde bode Willem van 
der Veen werd pas op 23 december 1795 ontslagen. Als "provisionele representanten 
van het volk" hadden de elf patriotten in dat "Eerste jaar der Bataafse Vrijheid" op 18 
februari de eed afgelegd in handen van hun president Willem de Heer. Zij zwoeren "in 
de naam van het volk aan desselfs belangen getrouw te zullen zijn". 

Op voorstel van de chirurgijn-makelaar Willem van Blarkom, die in Het Keyserrijk 
woonde, besloten zij op 20 februari de kerk te inspecteren "of aldaar niet aanstotelijke 
borden of wapens gevonden wierden". De volgende dag al kregen de kerkmeesters 
Gijsbert van Zomeren (schilder) en Godefridus de Kaater (smid) opdracht binnen vier 
of vijf dagen de wapenborden "als één boven de bank van de burger van Collen 
(Gunterstein) en 't ander boven de bank van burger Cliket (Vechtvliet) af te neemen 
en uyt de kerk te doen brengen omme deselve te vernietigen". Die zelfde dag schreef 
de Heer van Nijenrode uit Amsterdam een brief, waarin hij protesteerde "teegens alle 
het voorgevallene seedert maandag den 16 februari 1795 in het korten van sijn 
wettige Eygendommen". Dit protest zal niet veel uitgehaald hebben, want patriotten 
als Willem de Heer en Jacob Abram van der Linden geloofden heilig in de demo
cratisering van het bestuur op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Willem 
de Heer omschreef zijn ideaal als volgt: "dat wij en onse nakomelingen eens mogen 
smaken en genieten de voorregten van mensch en burger onder de Lommer van een 
Zagte regtmatige en regtvaardige regeringe, staande houdende Constitutionele 
wetten, ontdaan van alle aristocratie en eygenbelang". 

Het democratische ideaal van de patriotten was waard verdedigd te 
worden. De patriotten heugden zich echter maar al te goed de nederlaag 
tegen de Pruisische troepen in 1787. Daarom zullen ze ijlings de waterlinies 
hebben versterkt. Onder de kartograaf C.R.T. Krayenhoff, die in 1796 was 
aangesteld als Directeur der Hollandse fortificatiën, "werd de Waterlinie 
verbeterd door aanleg van de Linie van ter Aa en van twee kleinere 
werken bij Breukelen". 

De "linie van ter Aa" was een wal met twee bastions en op elke vieugel 
een vierkante sluitredoute. Een van de kleinere werken die in 1796 werden 
aangelegd was de "post aan de Galgenwaard ", een getenailleerde wal bij de 
noordelijke beginpunt van de Otterspoorbroekse kade.25 De batterij op 
Cromwijk wordt in "De Hollandse Waterlinies" beschreven als : "Het bastion 
de Waakzaamheid (bastion Galgenwaard). Bastion gelegen bij de samen
komst van de Aa en de Heycop. Was aan de keel door middel van een 
aarden dam verbonden met westelijk, hoger terrein. Aangelegd in 1796 
(Algemeen Rijks Archief, plans van vestigingen H 719, H784). Geslecht."20 

De genoemde redoute, linie en post zijn al spoedig verdwenen en hebben, 
in tegenstelling tot het bastion, geen sporen in het landschap nagelaten. 

De Oude Batterij 

Krayenhoff moest als Minister van Oorlog onder Lodewijk Napoleon 
bezuinigen en het onderhoud van verschillende vestingen in de Hollandse 
Waterlinie beëindigen. Na de Franse tijd, in 1815, heeft Koning Willem I op 
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voorstel van dezelfde Krayenhoff besloten Utrecht binnen de Hollandse 
Waterlinie te brengen. Dat gebeurde deels vóór 1825, deels na 1840. In de 
periode 1840-1860 werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorzien van 
bomvrije gebouwen. Bastion de Waakzaamheid bij Breukelen was dus al 
spoedig overbodig geworden. Het fort aan het Tienhovensch Kanaal, niet 
ver van de boerderij Rietveld, had zijn taak overgenomen. Op een militaire 
kaart van omstreeks 183526 staat ons bastion dan ook aangeduid als "Oude 
Batterij". Dat is ook zo op de topografische kaart van 185027 en op de 
gemeentekaart van Breukelen-Nijenrode uit 1868.28 Op de topografische 
kaart van 1911 is de fortgracht met de toegangsdam aan de noordwestkant 
nog duidelijk te zien (zie Afbeelding 1). De Heycop gaat dan onder de 
spoorbrug (Br) door en met een duiker (Gr Dr) onder het in 1892 voltooide 
Merwedekanaal; daarna loopt hij evenwijdig aan het kanaal verder tot de 
Looiersdijk, die hij kruist bij de Amelandse brug om bij MP26 door de 
Straatwegbrug te gaan en in de Vecht te komen. 

Op een luchtfoto29 uit 1989 meen ik de contouren van de Oude Batterij 
nog enigszins waar te nemen. 

Waarschijnlijk zullen de sporen van dit "bastion de Waakzaamheid" over 
enige jaren niet meer zichtbaar zijn en zal wellicht ook de voormalige 
uitspanning Galgerwaard moeten verdwijnen. Er zijn namelijk plannen de 
snelweg A2 verder te verbreden. Aan de oostzijde zou die de, toch al zo in 
een hoek gedrukte, Kortrijker molen bedreigen. Als de verbredingsplannen 
doorgaan, zal uit twee kwaden gekozen moeten worden. Jammer voor wat 
nog rest van dit stukje verleden. 

Noten 

1 Kadasterkaart Breukelen Nijenrode Sectie C2 nrs. 545-895, Otterspoorbroek 1832 en 
de bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren, aanwezig 
in het Rijksarchief Utrecht, afdeling Topografische Atlas De boerderij (Sectie C nr 
770) was een onderdeel van de vele bezittingen van Gerrit Duuring in Otterspoor
broek (onder andere nrs. 726-795). Ten noorden van deze boerderij had hij al vóór 
1832 over eigen grond de Woerdenseweg of Laan van Duuring laten aanleggen 
(nrs. 735 en 739). Deze tolweg gaf een kortere verbinding met Woerden en dus ook 
met Rotterdam, waar Duuring makelaar in koffie was. Volgens de kadastrale legger 
Breukelen Nijenrode art. 33 (Gemeentehuis Breukelen, afd Financiën) werd in 
1841 op nr. 742 het tolhuis (nu Kortrijk 23) gesticht, dat als zodanig te boek heeft 
gestaan tot 1878. Het was in 1856 via Arie Snel eigendom geworden van Corneiis 
Snel te Utrecht, Het tolhuis had door de aanleg van het Merwedekanaal zijn functie 
verloren en zal daarna als boerderij zijn gebruikt. T Woudenbergh (art 942) werd 
er in 1899 eigenaar van en liet het in 1909 verbouwen. Een nazaat, ook Teus 
Woudenbergh geheten, woont nog aan de Laan van Duuring, maar dan tussen de 
spoorlijn en de snelweg. Ook de boerderij Vreedenoord werd in 1856 door de familie 
Duuring verkocht. Hij werd eigendom van Coenraad Adriaan Temminck te 
Maarssen en vererfde in 1862 naar de familie Waller te Amsterdam. In 1926 werd 
hij gekocht door Jan Willem Griffioen, landbouwer te Breukelen 

2 H.J. van Es, 1990. Het klooster Bethlehem te Breukelen. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 150-163 

3 Kadasterkaart Breukelen Nijenrode Sectie A2 nrs. 155-430 Oud-Aa 1832 en bij
behorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren, Rijksarchief 
Utrecht, afdeling Topografische Atlas Volgens de kadastrale legger in het Ge
meentehuis van Breukelen werden deze landerijen, Sectie A nrs. 379-411, in 1868 
samen met de boerderij Cromwijk die in Sectie B aan de oostkant van de Aa ligt, 
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gekocht door Jan van Ginkel te Breukelen (art. 447 nrs. 4-49). Pas in 1880 werd in 
Sectie A op de nrs. 3% en 398 een boerderij gebouwd, die in 1883 met de landerijen 
ten westen van de Oud Aasche dijk (nrs 384-399) verkocht werd aan Nicolaas 
Woudenberg, gehuwd metGijsje van Ginkei (art. 739). 

4 J.D Bastert, De Buitenplaats "Cromwijck'. Jaarboekje van het Oudheidkundig 
Genootschap Niftarlake 1934, blz. 14-16 Bastert schreef daar: "De brand, welk op 15 
dezer [maart 1934] het huis "Cromwijck" heeft geteisterd, geeft schrijver dezes, als 
zijnde diens ouderlijk huis, aanleiding om hieromtrent eenige bizonderheden, ook 
van historischen aard, in dit Jaarboekje te vermelden: Deze destijds fraaie Buiten
plaats, waarop 't oud-Vechtsch Landhuis met mooi poorthek is gelegen aan de 
kromming van de Vecht (vandaar die naam), onder de gemeente Maarsseveen aan 
het Zandpad op de grens van de gemeente Breukelen-St. Pieters, waaronder de 
toenmalige steenplaats van dien naam ressorteerde, waarvan de aldaar 
gefabriceerde steen eene vermaardheid genoot om zijn deugdelijkheid en fraaie 
kleur ( . . . ) op 18 Mei 1757 door huwelijk met Cornelia Toll in eigendom kwam aan 
den Heer Nicolaas Johannes Bastert en in de Familie Bastert onafgebroken verbleef 
tot Mei 1904, wanneer hetzelve, wegens sterfgeval van den Heer Jacob Nicolaas 
Bastert, tengevolge van verkoop, in andere handen overging, terwijl door plaats 
gehad hebbende verkavelingen de Buitenplaats werd gesplitst, waardoor veel 
schoons ging verloren! ( . ) De aan de Tienhovensche Vaart staande Boeren-
hofstede genaamd "Rietveld", ( . . . ) met 44 morgen land, vormde destijds met de 
steenplaats "Cromwijck" met gebouwen en arbeiderswoningen een aaneengesloten 
geheel." 

5 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol 136, d.d 30 oktober 1797, transport van 
een hofstede naar Cornells van der Linden (Rijksarchief te Utrecht). Daar staat: 
"en Westwaarts de van ouds genaamde Vletsloot naast gelegen zijn". 

6 Zie T. van Veen, 1989. Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek. Walburg Pers, 
Zutphen Onder "vlette" staat: (ww) turf vervoeren meteen schouw van 'tveenland 
naar het erf van de vervener of de schuur. Ook gebruikt voor een dergelijk 
vervoer van klei voor de steenovens (Breukelen, Zuilen). Dit laatste had plaats met 
lange pramen." In een interview met Jacobus Stolwijk op 3 mei 1991 gebruikte deze 
nog het werkwoord afvlette (= afgraven en verschepen van klei) Hij vertelde dat 
met de grond die langs de Tienhovensche Vaart bij de ouderlijke boerderij Rietveld 
was afgevlet, de begraafplaatsen van Zuilen en Maarssen waren opgehoogd, De 
betere klei was naar de steenbakkerij "Vecht en Rhijn" van de heer De Freytag 
gegaan De beste klei, panaarde genoemd, werd echter naar de pannenbakkerij in 
Zuilen verkocht De panaarde van de 1 ha grote Puntkamp had wel f 3400 opge
bracht. In vijf jaar mocht voor het overeengekomen bedrag zon 70 cm klei 
afgegraven worden. Die had dus bijna twee kwartjes per kubieke meter opge
bracht, 

7 Een "kanunnik" is een koor-, dom- of kapittelheer, een wereldlijk geestelijke die 
deel uitmaakt van het kapittel van een kathedrale kerk. De kapittelheren 
beheerden vaak de kerkelijke goederen. Na de reformatie gingen die veelal over in 
protestantse handen, waarna de titel "kanunnik' ook gevoerd werd door de niet-
roomskatholieke bestuurders. De heer Bastert was misschien bestuurder van de 
oude kapitteigoederen in het Proosdij gerecht Breukelen-St. Pieters. 

8 Grote Historische Atlas van Nederland, 1990. Wolters-Noordhof, Groningen. 
9 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 117r (Rijksarchief, Utrecht). 

10 Volgens de kadastrale legger Breukelen Nijenrode art. 7 is de oude boerderij ver
bouwd in 1838 toen Nicolaas Bastert Jr. eigenaar was In 1856 ging de hoeve over op 
Pieter Nicolaas Bastert te Breukelen St. Pieters (art. 422) en in 1861 op Jacob Nico
laas Bastert te Maarsseveen (art. 421). Deze laatste, die lid was van Provinciale 
Staten, verkocht de boerderij in 1868 aan Jan van Ginkel, bouwman te Breukelen 
Nijenrode (art. 447). Tot op heden is de boerderij in de familie Van Ginkel gebleven. 
De opvolgers van Jan waren: Evert (in 1878), diens weduwe Evertje Doornenbal 
(1883), Hendrik (1903), Jan (1928), Jan Christiaan (1932), Teunis Cornelis (1946), 
diens weduwe Maria Visser (1985) Vader Jan, zoon Chris en kleinzoon Teus van 
Ginkel, die eerst op boerderij De Poel hadden gewoond, waren bekend om hun zalf 
tegen eczeem, waarvoor de mensen van heinde en verre naar Cromwijk kwamen. 
Naar men zegt zijn zij dan ook met justitie in aanraking gekomen wegens het 
onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Het oude hoofdgebouw is in 1936 afge
broken, nadat er een nieuwe boerderij vóór was gezet. Naast de oude wagenschuren 
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staat nog het zomerhuis van 1834. Het rieten dak is helaas versleten en grotendeels 
vervangen door golfplaten. Binnen zijn echter nog de oude, door pennen ver
bonden balken te zien en delen van het bakhuis en de karninrichting. Ook zijn 
daar nog de oude pomp, de watergoot voor de koeien in de potstal en de drie mest-
luiken in de zijgevel. 

11 Pieter Nicoiaas Jut had het huis Vreedenvecht op 14 april 1824 gekocht van de erf
genamen van Jacob Abraham van der Linden, de schout van Breukelen Proosdij
gerecht. Jacob Abraham en diens broer Cornells van der Linden hadden de aan 
Cromwijk grenzende boerderij en landerijen op 30 oktober 1797 van Dirk van 
Nieuwkerk en Jansie Kasteleyn gekocht. Zij hebben die te eniger tijd aan Pieter Jut 
overgedaan, want diens erfgenamen bezaten in 1832 de genoemde percelen De 
begrenzing ervan stemt overeen met die welke in de transportakten van 30 
oktober 1797 genoemd wordt. Cornelis kocht de "Hofsteede bestaande uit huisinge 
berg en schuur, vijf morgen wei, bouw of boomgaardland strekkend voor van de 
Breukelerwaardsen dijk tot agter tegens heykop aan, alwaar Westwaarts de van 
ouds genaamde Vletsloot." Jacob Abraham kocht 'Zes en halve morgen weyland 
verongeldende voor zeven morgen strekkend uit de halve sloot westwaarts op ( .) 
alwaar Zuydwaarts de rivier Heycop en Noordwaards den eygendom van de heer N 
Basterd". Na 1903 behoorden de percelen nrs. 30-34, net als vóór 1793, tot de 
landerijen van Cromwijk. In 1950 moesten ze, samen met andere, aan de Staat 
verkocht worden ten behoeve van de aan te leggen snelweg. 

12 De boerderij Rietveld was in 1832 eigendom van de weduwe Nicoiaas Bastert, steen-
bakster op Cromwijck te Nieuw Maarsseveen. In 1904 kocht Theodorus Hermanus 
Jeuken, veehouder te Achttienhoven, de boerderij en verpachtte hem met de bij
behorende 24 ha land aan Jan Stolwijk uit Linschoten. Deze werd in 1928 eigenaar, 
Na zijn dood in 1956 namen de zoons Cornelis en Jacobus Stolwijk ieder een deel van 
het bedrijf over. Kees beëindigde zijn veehouderij in 1970, Co zet zijn fruitteelt-
bedrijf nog steeds voort, De oude boerderij werd gekocht door Rien van de Broeke, 
die er een recreatiepark wilde stichten, maar hem na een brand omstreeks 1982 
verkocht aan Smit Maarssen BV. De heer Smit liet er een modern landhuis bouwen, 
maar het oude bakhuis en de schuur zijn behouden gebleven. De oorspronkelijke 
boerderij moet heel oud zijn geweest, want bij het baggeren van de stoepsloot 
kwamen er vaak kloostermoppen boven water 

13 Akte van verkoop door de erven Bastert en koop door Michiel Onnes van Nijenrode, 
heer van Breukelen-Nijenrode en de Eese, gepasseerd op 22 november 1918 voor 
notaris EB van Julsingha te Breukelen-Nijenrode, betrekking hebbend op het 
pand Vreedevecht: "Een heerenhuis plaatselijk gemerkt A292 met koepel en tuin, 
staande en gelegen te Breukelen-Nijenrode in de Herenstraat" 

14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369 (Rijksarchief te Utrecht). 
15 Archief Dorpsgerechten, inv, nr. 388, fol. 8, dd. 28 juni 1803 (Rijksarchief te 

Utrecht). 
16 Archief Dorpsgerechten, inv, nr, 387, fol. 137r, d.d. 30 oktober 1797 (Rijksarchief te 

Utrecht). 
17 Archief Dorpsgerechten, inv nr. 361 (Rijksarchief te Utrecht) 
18 Notarieel Archief, inv. nr. BR007a022, (idem) nr. 32: testament van Pieter Oeleman, 

herbergier te Galgerwaard, weduwnaar van Aaltje van 't Schip weduwe van Jan 
Gerrits Degenkamp; nr. 42: verkoopakte van zijn inboedel op 25 juli 1826, o.a. 7 
koeien, 7 kalveren, twee viskaren en een visschuit; nr 61: verkoopakte on
roerende goederen op 4 oktober 1826. Kavel 1 was huisnummer 16 onder Breu
kelen: de 'herberg en tapperij genaamd Galgerwaard bestaande in 3 royale ver
trekken, 1 slaapkamertje, 1 keukentje, ruime zolder, overdekte kolfbaan, schuur 
waarin stalling voor hoornvee en paarden, boomgaard, land en grasakkers samen 
85 roeden 16 el, staande en gelegen aan de Poeldijk, riviere de Aa en Heicop ", met 
een leenbrief van Nijenrode aan Jan Gerrits Degenkamp d.d. 29 augustus 1800 (zie 
Afbeelding 2: Sectie C nrs. 200 en 201). Deze kavel werd gekocht door Jan Coenraad 
Duuring uit Amsterdam, die 's zomers op Vechtstroom woonde, een buitenplaats ten 
noorden van Breukelen waar nu de huizen Straatweg 188-196 staan (Afbeelding 2: 
Sectie B nrs, 80-91) Hij was al eigenaar van het land tussen Groote Heycop/ 
Kerkgrachten de molenviiet van Kortrijk (Afbeelding 2: Sectie C nrs. 198-206), en 
van het land tussen de Aa en de Groote Heycop (Afbeelding 2: Sectie A nrs. 404-407) 
Hij kocht nu ook kavel 2: vijf kampjes hooi- en weiland in de polder Oud Aa, samen 
groot 5 bunder 10 roeden en 95 el (Afbeelding 2: Sectie A nrs. 235-239). Het vis-
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water was tot oktober 1831 voor f 14 per jaar verhuurd aan Nicolaas Basiert en Dirk 
Jut, De laatste herbergier was Jan van Wees, wiens schoondochter nog in de 
voormalige herberg-boerderij woont, 

19 Zie J, Slingerland, 1989, Breukelen en de Waterlinie in 1672/1673, Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 4, blz. 193-200. 

20 Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Neder
land, deel III De Provinciën Utrechten Noord-Holland, eerste aflevering: Utrecht, 
blz 15, 16 en 24, 

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

22 Archief Dorpsgerechten, inv, nr, 369, d.d. 12 oktober 1794 (Rijksarchief te 
Utrecht) 

23 Archief Dorpsgerechten, inv, nr, 369, januari 1797 (Rijksarchief te Utrecht): 
Memoire van zodanige leveranties en Rijlonen etc, welke door de opgezetenen van 

Breukelen zijn opgegeven en door hun op Requisitie der franse armee te zijn ge
daan met verdere bijvoeginge der Somma waarmee de Representanten 's Lands van 
Utrecht hebben geoordeelt deselve te voldoen", Dat was een bedrag van 4620 gulden 
5 stuivers 2 penningen, waarvan f2368 voor 50 gevorderde koebeesten. De grootste 
schade was opgegeven door Engelbert Cobus, de waard van het Rechthuis, Hij had 
ruim f222 tegoed aan verteringen en rijlonen. Dan volgde Antoine Rietveit met 
f 157 schade. Hij had zijn land in de polder Otterspoorbroek en woonde waarschijn
lijk aan de Kortrijkerdijk, waar nu nog op nr. 26 de familieboerderij De Spriethof 
ligt Joost van Trigt op boerderij De Poel had f82,50 schade, Cornelis Kastelijn op de 
Eendracht f46,50 en jan Cruyswijk f31 

24 Willem de Heer die aan de Korte Gracht op Weltevreden woonde, de welgestelde 
burgers Willem van Willen, Coenraat Hartman en Jacob Abram van der Linden uit 
de Klapstraat, burger Eduart de Leegny, kruidenier Pieter de Haan uit de Danne-
straat, Dirk van Eyk de smid uit de Brugstraat, Jan Eykeboom de zadelmaker-
schipper uit de Achterstraat, de landbouwers Gerrit van Cooten en Antonie Rietveit 
en de oud-schepen van het Orttsgerecht, de herbergier Jan de Kruyff uit Het Staten 
Wapen. 

25 Deze gegevens staan op blz. 24 van de in noot 20 genoemde uitgave van de Stichting 
Menno van Coehoorn. Met de Otterspoorbroekse kade zal niet de Broekdijk of de 
Kortrijkerdijk zijn bedoeld. Misschien was het de kade in het verlengde van de 
Otterspoorbroekse midden we tering tussen Heycop en Kortrijker molenviiet (zie 
Afbeelding 1) of de molenkade zelf (zie Afbeelding 2: Sectie C nr. 222). In oude 
stukken kwam ik de "ketelboeterskade" tegen, maar heb die nog niet kunnen 
lokaliseren. Het woord 'getenailleerd' betekent ongeveer: met een punt uit
springend. In Kramers Algemeene Kunstwoordentolk (derde druk, 1863) staat bij 
'tenailie": tangwerk, schaarwerk, zulk een vestingwerk dat twee faces (voorzijden) 
heeft, die een inspringende hoek vormen en dienen om eene courtine (wal tussen 
twee bolwerken) te bedekken, 

26 Grote Historische Atlas van Nederland. Wolters-Noordhof, Groningen, vier delen. 
27 Zie A.A. Manten, 1987. Het gerecht Breukelerwaard, Tijdschrift Historische Kring 

Breukelen, jaargang 2, nr, 3, blz. 107-118, in het bijzonder de kaart op blz. 108. 
28 J. Kuyper, 1868 Gemeente Atlas van de Provincie Utrecht, naar officieele bronnen 

bewerkt Hugo Surin gar, Leeuwarden, ongepagineerd, daarin de kaart onder het 
hoofd "Gemeente Breukelen Nijenrode"; zie ook J. van Muiswinkel, 1970. Oude 
prentkaarten vertellen over Breukelen, Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 
3. 

29 Foto Atlas Utrecht, zonder jaar (1991). Uitgeverij Robas Produkties, Den lip en 
Topografische Dienst, Emmen. Kaart 48, Breukelen. De oude loop van de gedempte 
Heycop naar het noordoosten is hier nog slechts tussen de afrit van de snelweg en 
de spoorlijn te zien als kavelscheiding 
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De nacht- of kiepwacht van Kockengen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Kockengen was vaak net even anders. Zo ook waar het ging om de 
instelling van een nachtwacht. Alle steden en de meeste dorpen in het 
Sticht Utrecht hadden ai lang, soms zeer lang, een nachtwacht toen men in 
1718 in Kockengen besloot dat het inmiddels toch wel erg wenselijk was 
geworden dat ook daar een kiepwacht werd ingesteld. 

De behoefte werd toen ter plaatse in brede kring gevoeld. Dat leidde tot 
overleg tussen de schout, de buurmeester fwethouder van financiën zou
den we nu zeggen), de schepenen en verscheidene inwoners van Kocken
gen. Ze hadden de overtuiging dat er op het platteland een sterke toene
ming was van diefstal ("diverij"), alsmede van baldadigheid en vandalisme 
("moetwillighijt"). Het overleg mondde uit in een ontwerp-verordening 
("ordonnantie") voor een eigen nachtwacht, die op 20 januari 1718 ter 
goedkeuring werd opgestuurd aan de Staten van het Land Utrecht. 

De goedkeuringsprocedure verliep snel. Op 25 januari 1718 benoemden 
Gedeputeerde Staten een commissie van drie om een advies over het 
Kockengense ontwerp te geven. Deze commissie rapporteerde reeds op 4 
februari. Ze was het met de inhoud eens en had geen wijzigingen voor te 
stellen. Daarop gaven Gedeputeerde Staten diezelfde dag nog hun 
goedkeuring aan het voorstel. In twee weken was de hele zaak rond, 
waarop met de uitvoering kon worden begonnen. 

In veel kleinere plaatsen moesten de eigen mannelijke ingezetenen bij 
toerbeurt verplicht en kosteloos dienst doen bij de nachtwacht. Niet zo in 
Kockengen. Daar werd gekozen voor één beroepsnachtwacht. Die moest 
een daarvoor bekwame man zijn, die zichzelf goed kon verdedigen ("weer-
aghtigh" was) en de leeftijd van ten minste 21 jaar had bereikt. De post 
van nachtwacht zou in het openbaar worden aanbesteed en door schout en 
buurmeester aan de laagste gekwalificeerde inschrijver worden gegund. 

De schout, buurmeester en schepenen hadden vervolgens tot taak om 
vast te stellen hoeveel ieder gezin in het dorp Kockengen per maand 
moest bijdragen aan het salaris, de gage, van de klepperman. Deze 
nachtwaker zou zelf in het dorp moeten rondgaan om zijn loon bij de 
huizen op te halen. Als iemand niet wilde betalen kon de klepperman 
terugvallen op de schout of de gerechtsbode die dan, net als in het geval 
van andere dorpsbelastingen, door beslaglegging het verschuldigde bedrag 
kon invorderen, zonder dat hij daarvoor een speciale machtiging behoefde 
te vragen. 

In veel plaatsen werd in de ordonnantie op de nachtwacht een vrij 
uitvoerige omschrijving van de taken opgenomen. De bestuurders van 
Kockengen evenwel hielden het kort. Veel werd ter nadere uitwerking 
overgelaten aan de schout en buurmeester. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 3, 1991 



128 

Alsoo de Moetwillighijt en Aanwas 
Der vagebonden, Diven en Lantlopers 
van tijt tot tijt vermeerdert, waar door 
de ingesetenen Der Dorpen van Cockengen 
nietweijnigh werden Gedrukt, en Altoos 
in bekommeringe sijn van 't eniger tijt 
des nagts door Huijsbraak vant Haaren 
te sullen werden beroofft, daar men 
tegenwoordigh ten platten Landen seer 
veel van Hoort, soo Hebben wij Schout 
buermeester en Schepenen mitsgaders 
Ingesetenen van den Dorpen van Cockengen 
tot nuten welwesen vant Gemelde Dorp, 
en tot verhoedinge van de voorschreven 
onheijlen, Achtervolgende het Exempel 
van de meeste Dorpen indesen Gestigte 
Geordoneertende Gestatueert de naar 
volgende Pointen, Alles op Aprobatie van 
Haar Ed. Mog Heere Staten Slants van 
Utrecht 

Art 1 
In den Eersten, Dat tot waarschouwinge 
van brandt weringe van Diverij, en moet
willighijt, die bij naght soude können 
Geschiden, sai omme gaan Een naght-
waker met de kleppe, en behoorlijk met 
geweer voorsien, die gehouden sal wesen 
alle uren des naghts het dorp door en 
om te gaan, met de kleppe te slaan ente 
roepen op sodanige plaatsen als hem door 
den Schout en buermeester sal werden 
geordoneert, beginnende van victoris tot 
paasschen van savonts ten tien uren 
tot smorgens ten vijff uren, en van paasschen 
tot victoris van savonts ten tien uren 
tot smorgens ten Drie uren. 

Art. 2 
Weik kleppermanschap door den Schout en 
buermr off Een Schepen in der tijt aan 
den minst aannemende sai werden 
aanbesteet, aan Een weeraghtigh en daar
toe bequaam sijnde persoon, en boven de 
twintig jaren oudt sijnde 

Art 3 
Die voornamentlijk Goede Aghtinge sal 
moeten nemen op alle vreemde persoonen 
bij naghte in het Dorp komende, mitsgaders 
op alle moetwillighijt en Straat Schenderije, 
die bij Enige rebelle met Stoten en werpen 
op de deuren Als andersints wort Gepleeght. 

Art 4 
En sulks Gebeurende off ook wel Huijsbraak 
vernemende, sal hij Gehouden sijn het 
selven met Alle mogelijke vigilantie te weren 
en de Daders daar van Dadelijk met alle 

getrouwighijt Aan te brengen Daar sulks 
behoren sal. 

Art, 5 
En Indien hij sulks nieten Deden, off 
sijn waght, Als Articulo Een is Geseght, 
nietwaar neme, sal Daar over verbeuren 
Een boeten van Drie Gulden, ten behoeven 
van het dorp, off ook wel werden gecasseert 
naar bevindinge van Saken 

Art, 6 
En sal nimantder Ingesetenen offte 
Imant Anders Den Genen die met de 
kleppe des naghts waken hebben te mis
doen met woorden, vervolgh, drijgen, Slaan 
off Smijten op Eniger weijsen op de verbeurte 
telken Malen van een boeten van vijff 
en twintigh Guldens ten behoeven van het 
Dorp en den Armen Elks de Helft, Alles 
onvermindertde boeten Jegens het Slaan 
en Smijten Enden Door haar Ed. Moge bij 
placaten Gestatueert 

Art, 7 
En sal tot betalinge der Gasie van den 
klepperman, bij den Schout buermr en 
Schepenen, Een omslagh werden Gemaakt 
hoe veel ider huijsgesin int Dorp smaants 
daartoe sal moeten contribueren, hetwelk 
door den klepperman sal werden uijtgemaant 
en indien imant wijgert het selven te betalen 
sal den Schout offte Sijn boden sulks para-
telijk vermogen te Executeren, als andere 
personele ongelden sonder daar op speciale 
Autorisatie te versoeken 

Aldus GearresteertEnde Gesloten bij den 
Schout, buermeester, schepenen mitsgaders 
Ingesetenen Der Dorpen van Cockengen 
die Desen hebben ondertekent op den 
20en Jan n i 1718, 

H. bilstijn 
Gerard van 1718 
Waay roelof ver burgh 

Aart pack 
Jacob de man 
P Boerman 
Willem cornelissen verhaer 
Hendrik Pot 
Robartl?] hendrick senft[?] 
Jan hendricksen reesfeltl?] 
Dirck Antonissen Lighthart 
Simon Winkel 
Ghijsbert den bruijnen 
P, Gabrianod 
Dirck van Attevelt 
B Verweijs secretaris 

1718 

Afb 1 De letterlijke tekst, in transcriptie, van de ordonnantie van 1718 op het 
waken bij nacht in het dorp Kockengen, 
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Aan Haar Ed Mog. Heeren 
Staten Slants van Utrecht 
ofte Haar Ed, Mog, Heeren 
ordinaris Gedeputeerden 

Geven Demoediglijk te kennen, Schout 
buermeester, Schepenen, en Ingesetenen der 
Dorpen van Cockengen, datsij Supplen op 
UEd. Mog Aprobatie hadden beraamt, de 
Annexe ordonantie, op hel waken bij naghl 
aldaar, en Alsoo hetselven van de uijterste 
nootsakelijkhijt is lot weringe van Diverij 
en Moetwillighijt dat tans ten platten Landen 
Sterk in Swang gaat, endat het selven ook 
op de meeste Dorpen in desen Gestigte reets is 
gepractiseert, soo versoeken dierhalven de 
Suppl.en dat het UEd, Mog, mogte Geliven 
desen haare Gemaakte ordonantie mede 
te Aproberen, Dit doende Etcet 

uijt naam van de Supplien 

H. bilstijn 
schout 
1718 

de gedepQ van Staten s Lands van 
Utregt, gehoort hel Rapport van de 
heeren van Karsbergen en anderen 
haar Ede mog 
gecomm^ 
approberen 
dese ordonne 

op het waken 
bij nacht 
in den dorpe 
van Cockengen 
bij de Suppleanten 
den 20e 

Januarii 1718 
apgestelt 
gedaan tot 
Utregtoen 
4 feb, 1718 
Terordonn.e 

als boven 
C, Voet van Winssen 

De Gedep1^0 van Staten s Lands 
van Utregt versoeken en com
mitteren de Heeren van Karsber-
gen, van Natewisch en van 
Voorst om dese te examineren ende 
daar vante rapporteren, Gedaen 
t Utregt den 25 Jan r i i 1718 
Ter orde als boven 
C, Voet van Winssen 

4 
Gehoort ende fiat -1718 

2 

Afb, 2, De letterlijke teksten van de brief waarmee schout H Bilstijn van Kockengen 
namens alle verzoekers ('supplianten") de ontwerp-ordonnantie op de nachtwacht 
indiende bij de Staten van het Land Utrecht (links boven), van de instelling door 
Gedeputeerde Staten van een commissie van advies (links onder), de besluitvorming 
door GS. naar aanleiding van het ontvangen advies (rechts boven) en van het 
uiteindelijke besluit zoals dat onderaan de ordonnantie werd genoteerd (rechts 
onder), 

De nachtwacht moest zowel waarschuwen bij brand als waken tegen 
allerlei vormen van ongewenst gedrag. Hij moest een ratel ("kleppe") bij 
zich dragen en middelen om zich in geval van nood goed te kunnen ver
dedigen ("behoorlijk met geweer voorsien" zegt de ordonnantie, waarbij 
"geweer" in die tijd een algemeen verzamelwoord was voor verdedigings
wapenen). In de winter moest de nachtwacht zijn ronden maken van tien 
uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends, maar in de zomer mocht hij zijn taak 
al om drie uur in de ochtend beëindigen. Eenmaal per uur moest hij 
ratelend en de uren roepend rondgaan, verder moest hij - als bij nacht
wachten te doen gebruikelijk was - stil zijn weg gaan. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr . 3. 1991 



130 

V o v^ 

v>3~0 

3^l-> c r v ^ t;-vuvv V~i\/7z tâf/ - V-zr^- ^~Z/^' i'-el//7e&VebT^ imitai 

CZ*> e 7 / / / é>fj:07/r//re?///qe ///// l^iA / / • / ' £////}&>> Vh/^~ 

4̂- ////iV/i^/*^?^// O e?/rafft t ehoû,^ /> 

_û/ / / c^e / / 

sy^/. 

£^£- '2_ 

C \SU o 
7/7 0~r ch //q c i~n //uk i^/r/ny/-// ? s * 

ie7///?fC 

*GÏ yt 4 À/?/" £<•&'. Zj)cnJ>e/T ///J-r.^// 

'V f/&ai— 

<• (-iï/'&£''<bj2?0~/ " fe/7, * r y r/j*r/J ? er6û* ̂ ^ ^ûl " 

~/es7f //&/-£// J/p/z/fy Wi-
r 

•)/•// 

/ 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 3, 1991 



131 

Afb. 4. Nachtwacht of klepperman met ratel, speer en hond; midden 19de eeuw 

Het aanvangs- en eindtijdstip geven een indruk van het levensritme in 
die tijd in een dorp als Kockengen. Blijkbaar lag om tien uur in de avond 
nagenoeg iedereen in bed. Maar de dorpelingen stonden erg vroeg weer 
op. Want men zal de nachtwacht zijn taak pas hebben laten beëindigen op 
een tijd waarin de gewone sociale controle door de inwoners zelf de ge
wenste waakzaamheid weer overnam. De kortere zomerse diensten van de 
nachtwacht begonnen met pasen en duurden tot "victoris". Met deze laat
ste tijdsaanduiding werd vermoedelijk de naamdag van St. Victor bedoeld 
(10 oktober). Er bestaan meer soortgelijke afleidingen van de naam van 
deze heilige; zo wordt de aan St. Victor gewijde Middeleeuwse (thans) 
Nederlandse Hervormde kerk te Batenburg de Victoreskerk genoemd. 

De nachtwacht moest vooral letten op onbekende personen die bij 
donker in het dorp rondliepen en op alle uitingen van baldadigheid en 
straatschennis. De grootst mogelijke waakzaamheid ("vigilantie") was 
geboden inzake inbraak ("huijsbraak") en personen die daarop werden 
betrapt moest hij onmiddellijk in het cachot gaan opsluiten. Op enigerlei 
vorm van plichtsverzuim door de nachtwacht stond een boete van drie 
gulden per geval. 

Afb. 3 (op de bladzijde hiernaast), Eerste gedeelte van het originele handschrift van 
de Kockengense ordonnantie op het waken bij nacht (voor de volledige tekst hier
van zie Afb. 1), met daarop links boven bijgeschreven de besluitvorming door Gede
puteerde Staten van Utrecht (zie ook de transcriptie in Afb. 2 rechts boven). 
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De ordonnantie bevatte ook een beschermende bepaling voor de per
soon van de nachtwacht zelf. Niemand van de ingezetenen van het dorp 
mocht degene die met de klep rondging hinderen met woorden, nalopen of 
dreigen, om maar helemaal niet te spreken van het geven van een klap of 
het toedienen van een pak slaag (een "smijt"). Daarop werd per geval een 
boete gezet van 25 gulden, waarvan de helft ten goede zou komen aan de 
dorpskas en de andere helft aan de plaatselijke armen. Bovendien zou een 
klap of een pak ransel ook nog eens extra worden berecht overeenkomstig 
de voorschriften neergelegd in de provinciale placaten. 

De in 1718 getroffen regeling bevredigde na verloop van tijd blijkbaar toch niet 
meer zo goed De stille rondgang van de nachtvacht werd effectiever geoordeeld dan 
het rondgaan met de ratel en het roepen van de uren En nachtwacht en dorps-
bestuur zagen er ook de bezwaren van in dat de wacht zelf bij de huizen zijn loon 
moest ophalen; er werd een aanvaardbaar alternatief gevonden door die kosten op te 
nemen in het totaal van de door het dorp te vorderen plaatselijke belasting, de 
dorpsiasten". 

Een goede aanleiding om de werkwijze aan te passen deed zich voor in het begin 
van het jaar 1788 De nachtelijke veiligheid ten plattelande was toen nog steeds een 
belangrijk punt van zorg. Toen schout en schepenen een hiermee in verband 
staande brief van Gedeputeerde Staten van het Land Utrecht te beantwoorden 
hadden deelden ze meteen mee dat zij "tot beveijliging van de in- en opgesetenen in 
hunlieden dorpe geduurende de winter maanden en uijt hoofde van het min 
kostbaarste, hebben genomineert eenige personen tot het waarnemen van de stille 
nagtwagt'. Daarmee was aan beloningen een bedrag van 5 gulden en 12 stuivers per 
week gemoeid Schout en schepenen verzochten "geauthoriseert te mogen worden, 
om gemelde kosten te brengen op de Setting der dorpsiasten, om also over de op- en 
ingesetenen van Cockengen om te slaan en te gaderen". Ook nu weer stelden 
Gedeputeerde Staten een commissie van advies in, die voorstelde het Kockengense 
plan goed te keuren, "mits niet langer dan tot paaschen eerstkomende". Blijkbaar 
wilde men eerst nog eens nader bezien wat de consequenties ervan waren. 
Gedeputeerden namen op 8 februari 1788 dat advies in hun besluit over. 

Bronnen 

Archief van de gemeente Kockengen, inv nr. 2. Reglement op de nachtwacht, 1718 
f Gemeentehuis te Breukelen). 

Archief van de gemeente Kockengen, inv. nr. 14 Request van schouten schepenen 
om de kosten eener stille nachtwacht op de zetting der dorpsiasten te mogen 
brengen, 1787, 

AA Manten, 1989. De nacht- of klepwacht van Breukeleveen. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 4, blz. 188 - 192. 

Gesprek met Hr, A Perdon te Breukelen over de interpretatie van de tijdsaanduiding 
"victoris". 
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Oude torenklokken en klokkenrovers 

J. Slingerland 
Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

L'histoire se répète (de geschiedenis herhaalt zich). Een Frans gezegde, 
dat knap diepzinnig is. Je zou er zelfs het bestaansrecht van de geschied
beoefening mee kunnen aanduiden. Toch is het niet letterlijk waar. Maar er 
is wel steeds de verleiding vergelijkingen te maken tussen bepaalde ge
beurtenissen of personen. Hoe vaak hoorden we in 1990 en 1991 niet de 
vergelijking tussen Saddam Hoessein en Hitler. Of in juni 1941, toen de 
Duitsers Rusland waren binnengevallen, de" vergelijking tussen Hitler en 
Napoleon. Meestal zijn zulke vergelijkingen ook niet zo vriendelijk van 
aard. Dat was een van de gedachten die me door het hoofd speelden toen ik 
dit artikel ging schrijven. 

Torenklokken 

Een andere gedachte was hoezeer torenklokken in verband stonden en 
nog staan met een grote verscheidenheid aan aspecten van het dagelijks 
leven. 

Eeuwenlang luidden de klokken om twaalf uur, als het middaguur was 
aangebroken en men het werk even mocht onderbreken. Bij brand of ander 
gevaar werd de klok geklept. Evenzo als er een noodzaak was de mensen 
bij elkaar te roepen. Bij kerkelijke huwelijken jubelden de klokken mee. 
Tot in de dagen van nu kondigt op de zondagen klokgelui de kerkdiensten 
aan en worden de doden onder somber klokgebeier begraven. 

Oorspronkelijk werd op een klok alleen het jaar vermeld waarin hij was 
gegoten, maar sedert de 13de eeuw werd het meer en meer gebruikelijk 
om er korte aanroepingen, gebeden, spreuken of bijbelteksten op te 
plaatsen. Ook afbeeldingen van Christus, Maria of andere heiligen werden 
er vaak op aangebracht. Dikwijls ook de namen van de gieter, de gever, enz. 
Na het ontstaan van de protestantse kerken kwamen vaak namen van 
kerkmeesters op de klokken voor, evenals die van predikanten. Zelfs de 
namen van schouten en burgemeesters werden dikwijls vermeld, wat te 
verklaren is uit de nauwe band die er toen veelal tussen kerkelijke en 
burgerlijke gemeente bestond. 

Zozeer beschouwde men al in de vroege Middeleeuwen torenklokken als 
een deel van de samenleving dat men er toe overging klokken te dopen of 
te wijden en ze de naam van een heilige te geven. Na de Kerkelijke Refor
matie braken de protestanten met die gewoonte. Er zijn in de Vechtstreek 
niet veel oude klokken overgebleven die een naam dragen. 

Ook op andere wijze verbonden torenklokken tijd en eeuwigheid. Al 
eeuwenlang weten de klokkengieters dat ze werken "ad majorem Dei 
gloriam et ultima ratio regis", wat wil zeggen: tot grotere eer van God en tot 
de laatste middelen des konings. Als voor een staatshoofd een militaire 
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nederlaag dreigde werden klokken omgegoten tot kanonnen. En tijdens een 
ongestoorde vrede werden soms kartouwen (- vuurmonden, kanonnen) 
omgesmolten tot klokken. Daarin herhaalde de geschiedenis zich meerdere 
malen . . . 

B uitrecht 

Deze eeuwenoude relatie tussen torenklokken en kanonnen werd, als 
zoveel andere zaken in de samenleving, al spoedig ook vertaald in geld. 

Volgens het buitrecht, een onderdeel van het oude militaire gewoonte
recht, mochten de torenklokken van een veroverde stad door de ver
overaar worden opgeëist als buit voor de officieren der artillerie. Dat 
gebeurde ook in het Rampjaar 1672-73, toen de Republiek der Zeven 
Provinciën werd overvallen door het machtige leger van de Franse koning 
Lodewijk XIV. Zijn minister van oorlog, en de grote organisator op de 
achtergrond, was Michel Le Tellier markies de Louvois. Van hem wordt in 
het gemeente-archief te Zutphen (welke stad op 25 juni 1672 door de 
Fransen werd bezet) een briefje bewaard, dat laat zien dat dit buitrecht 
voor die officieren flinke betekenis had. 

Het briefje luidt vertaald als volgt: 

Aan de burgemeesters Saint-Germain, 10 aug. 1672 
van Zutphen 

Ik heb de brief ontvangen, die u mij hebt geschreven, waarin u mij te kennen geeft, 
dat u niet in staat bent tienduizend escus te betalen voor het recht dat de 
artillerie-officieren hebben op uw klokken. 
Ik heb het aan de koning gemeld en Zijne Majesteit heeft de som tot de helft villen 
terugbrengen. Thans is het zaak dat u deze kwestie direct afhandelt. 
Ik verblijf, 

hoogachtend, 
uw dienstwillige dienaar 

De Louvois 

Meestal waren de overheden in veroverd gebied in staat de losprijs te 
betalen. Was dat niet het geval dan was, zo blijkt uit dit briefje, er nog wel 
eens iets te marchanderen. 

De Vechtstreek in het Rampjaar 

In het Vecht- en Plassengebied - dat frontgebied was tijdens het 
Rampjaar - kwam men minder lankmoedig van de Franse troepen af. In 
verschillende dorpen zijn toen de torenklokken geroofd of vernield. 

Loenen. De notulen van de kerkeraad vermelden dat de Fransen in 1672 
het lood van het kerkdak en de klokken uit de toren van de Hervormde 
kerk hebben gestolen. De kerkmeesters waren op 26 december 1672 in 
Utrecht om hun torenklokken te zoeken. Waarschijnlijk zijn zij daarin ge
slaagd en hebben zij de klokken - hoewel gehavend, wellicht gebroken -
teruggekregen. Op 2 maart 1676 nam Pieter Hemony, 'clockgieter tot 
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Afb. 1. Het gieten van kanonnen, waarbij een torenklok ais grondstof dient. Laat-17de 
eeuwse gravure uit de collectie van de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek te Wenen. 

Amsterdam" de opdracht aan om een klok te gieten van de specie der oude 
Loenense klokken. Toen die onvoldoende bleek werd een van de klokken 
gemaakt van de specie van een kartouw. Op 5 juli 1676 hingen er twee 
nieuwe klokken in de toren van de dorpskerk van Loenen. In 1726 werd 
een van de klokken vervangen door een klok van Jan Albert de Grave. 

Nigtevecht. Op de klok van de toren in de Nederlandse-Hervormde kerk 
van Nigtevecht staat te lezen; 

Een frans vuur brande Nigtevecht 11 februari 1673 
Gods zegen kerck en huys weer recht 1675 
Johannes van Cuylenborgh, predikant 
Willem Dirckz, kerckmeester 
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Vreeland. De klok die thans in de toren van de Hervormde kerk van Vree
land hangt is van 1884 en heeft geen opschriften. Vroeger hingen er meer 
klokken in die toren. De geschiedenis verhaalt dat op 29 maart 1673 twaalf 
Fransen uit Utrecht naar Vreeland waren gekomen om de klokken weg te 
halen, zoals zij ook al in verscheidene andere dorpen hadden gedaan. Een 
boer waarschuwde de Staatse bevelhebber van Hinderdam en vanuit deze 
versterking trok kapitein Holbarent met zestien vrijwilligers, allen muske
tiers, er op af. In Vreeland gekomen troffen zij de Fransen, die juist bezig 
waren met het inladen van de klokken. Dezen probeerden nog te ontkomen, 
maar de hen achtervolgende Staatsen wisten de achterste zes, die de 
klokken met zich voerden, in te rekenen en over te brengen naar Weesp. 

Nieuwer Ter Aa, In Nieuwer Ter Aa deed zich iets soortgelijks voor als in 
Loenen: de klok werd geroofd, kwam kapot terug en moest opnieuw 
gegoten worden. De vroegere burgemeester van Nieuwer Ter Aa, Mr. H.J. 
Doude van Troostwijk, meldde dat het opschrift op de klok van de Neder-
landse-Hervormde kerk in Nieuwer Ter Aa luidt: 

Doe 't Spaansch gebroed 
Hier was te land 
Zo wierdt verwoed 
Mijn kap verbrandt (1575) 
Maar ik bleef hangen door geluk 
Nu ben ik door het fransch geweld 
Verbroken en voor weinig geld (1673) 
Verkogt doch weer te regt gesteld ( 1676) 
De kerkmeesters Dirk Jacobsz Schout en 
Pieter Harmensz Haan hebben mij doen vergieten 

Nieuw-Loosdrecht, De Nederlandse-Hervormde of Sypekerk heeft twee 
torenklokken, een grote en een kleine, welke laatste uit 1769 dateert. De 
grote klok heeft als opschrift: 

'k wyerd van 6000 pont door 't frans geboeft tot gruys; 
'k weech 1700 nu en dyen opnyeuw Godes huys, 
Yan Adryaens Gudensteyn ende Yan Gerryts Roeys 
Kerckmeesters yndertyt, anno 1675 

Oud-Loosdrecht. Toen de Fransen in 1673 vertrokken namen ze de twee 
torenklokken van de kerk van Oud-Loosdrecht mee. Ze kwamen er niet ver 
mee, omdat ze werden achtervolgd. De Fransen zouden toen één van de 
klokken in "de Horren" (de Horndijk, een buurtschap in Loosdrecht aan de 
weg naar Kortenhoef ) hebben begraven. Vandaar dat deze weg de bijnaam 
"het Franse pad" kreeg. De klok is niet teruggevonden. 

De geschiedenis herhaalt zich 

Die vermaledijde Fransen toch, die zich onbeschaamd vergrepen aan onze 
kerkklokken. Je zou je er zelfs nu nog boos over kunnen maken. Maar ook 
dit keer gold: de geschiedenis herhaalt zich, / 'histoire se répète. En wie 
leverde ditmaal het spiegelbeeld van de roofzuchtige Fransen? 
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Op 13 juli 1674 verscheen een Hollandse vloot van 40 grote en 60 
kleinere schepen onder bevel van admiraal Tromp voor de kust van de 
Vendée in Frankrijk, ten zuiden van Nantes. De volgende dag lukte het om 
aan land te komen op het eiland Noirmoutier. Men plunderde en vernielde 
totdat op 20 juli een verdrag werd getekend, waarbij de bevolking verdere 
schade afkocht voor een grote som oorlogsschatting. Na 21 dagen vertrok 
de krijgsmacht van Tromp weer. Omdat het de bevolking moeite kostte het 
bedrag van de hen opgelegde oorlogsschuld bijeen te brengen werden zes 
personen, waaronder de prior van de abdij La Blanche, als gijzelaars mee
genomen en in Rotterdam op 12 oktober in de gevangenis van de Admirali
teit ingesloten. Pas op 16 juni 1676 kwamen ze weer vrij en op 24 juli 
waren ze behouden terug op Noirmoutier, erg boos dat hun landgenoten er 
zo lang over hadden gedaan om de schuld te betalen waarvoor zij borg 
waren gesteld. 

Toen in 1674 de schepen van Tromp Noirmoutier verlieten namen zijn 
mannen ook de buit mee van de eerste week, waarin ze vrij hadden kun
nen roven. Daaronder bevonden zich koren, runderen en . . . zes klokken. 

Vervangende torenklok voor Oud-Loosdrecht. In 1673 was de kerk van 
Oud-Loosdrecht dus door toedoen van het leger van de Franse koning 
Lodewijk XIV haar beide klokken kwijt geraakt. Maar al spoedig kwam er 
een vervangende klok, een tweedehandsje, maar nog wel zo goed als nieuw. 
Deze klok heeft een opschrift in de Franse taal. 

In vertaling luidt dit opschrift; "In de naam van Jezus, Maria en Sint Joseph ben ik 
gegoten en aan God gewijd met toestemming van de genadige Heer Pieter Daniau 
rector en van de Heren der kerkvoogdij ten tijde van de edele Jan Bayzeau, Heer van 
La Pallue en Pieter Boutteau voorzitter van genoemde kerkvoogdij, Lucas Dorineau, 
Heer van het leen Cadou en Jonkvrouwe Anne Marie de Faye, dochter van Hugo de 
Faye, Heer van Ribouard en Jonkvrouwe Anne Imber. Zij hebben mij genoemd Marie 
Anne". De klok was bij ingebruikneming in 1661 gedoopt en gewijd en had daarbij een 
eigen naam gekregen. Hij moest dus wel uiteen rooms-katholieke kerk zijn gekomen. 

Elders staat het opschrift (vertaald uit het Frans): "Leonard Hervé beeldhouwer en 
gieter heeft mij gemaakt in het jaar 1661 ". Onderaan de rand staat nog vermeld "Louis 
Teeret sacretain": de naam van de oorspronkelijke koster-klokkeluider vereeuwigd op 
zijn klok; een grote uitzondering! 

Pastoor A.E. Rientjes uit Maarssen zocht in 1933 in de buurt van Nantes 
naar de herkomst van deze Oud-Loosdrechtse klok en constateerde dat hij 
inderdaad uit een rooms-katholieke kerk in de parochie Noirmoutier af
komstig was. De op de klok genoemde personen waren daar bekend, even
als de naam van de klokkegieter/beeldhouwer, die beide kanten van zijn 
beroep op de klok had uitgeleefd, want de klok is met veel ornamenten 
versierd. Voor zover Rientjes kon nagaan waren in ons land geen verdere 
klokken of andere gietwerken van Leonard Hervé bekend; in Frankrijk zijn 
er nog verscheidene. 

Hoe die klok van Noirmoutier in Oud-Loosdrecht was beland viel niet te 
achterhalen. Waar de andere vijf klokken zijn gebleven die door de mannen 
van Tromp waren meegenomen is onbekend (misschien in een kanonnen-
gieterij?). 
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Toren en klokken van de Breukelse Pieterskerk 

In de toren van de Nederiandse-Hervormde of Pieterskerk te Breukelen 
hangt een klok van 1463. Daarop staat een zesregelig vers, geplaatst op 
twee banden boven elkaar, waarbij de versregels van elkaar zijn geschei
den door familiewapens (Van Nijenrode, Van Borsselen en Buitendijk) met 
randschriften. De tekst luidt: 

ie heet peter en bid in trouwen 
dat God van nienroet wil behouwen 
Ghisbert en Alienora 
va borssel va zulen als ie versta 
ioncfrou van nienroed wie dat wondert 
men screef MLXIII en CCCC [spreek uit: 1063 en vier honderd] 
steven butendiic 

Gijsbrecht van Nijenrode III (kasteelheer van Nijenrode, 1455 - 1476) 
was gehuwd met Eleanora van Borsselen van Zuilen (overleden in 1485), 
zuster en erfgename van Frank van Borsselen, de laatste echtgenoot van 
Jacoba van Beieren, gravin van Holland. Eleanora was rijker dan Gijsbrecht; 
samen schonken ze de klok. 

De klok heet dus Peter. Niet toevallig, want de Breukelse dorpskerk is 
een Pieters(= Petrus)kerk. 

De naam aan het eind van het gedicht, Steven Buitendijk, was die van de 
klokkegieter. Hij werkte in Utrecht en goot in de tweede helft van de 15de 
eeuw een aantal - thans verdwenen - klokken voor de Domtoren. Zijn naam 
is door de gemeente Utrecht aan de vergetelheid ontrukt doordat een plein 
achter de Stadsschouwburg, in de nieuwbouw aan de Kruisstraat, naar hem 
genoemd is. 

Het was niet zo eenvoudig het opschrift op de Peterklok correct te weten 
te komen. Het bevredigde de vroegere burgemeester van Breukelen-
Nijenrode Mr. M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren 
niet dat hij slechts een onvolledig, grotendeels onjuist afschrift had, 
opgenomen door een werkman. Daarom verzocht hij 75 jaar geleden het 
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake het opschrift eens goed te ont
cijferen. Daarop ging iemand van "Niftarlake", bijgestaan door twee werk
lieden, met ladders naar de hoog hangende, moeilijk bereikbare klok. Met 
behulp van een fietslantaarn (destijds een carbid- of een kaarslantaarn) 
kon men de letters zichtbaar krijgen. 

De toren - met een versnijding - is 28 meter hoog, plus de spits van 12 
meter en de haan van 2 meter. De zuid- en westmuur zijn meer dan een 
meter dik; de beide andere muren zijn veel dunner. Het grondvlak meet 
7,30 meter in het vierkant. In het begin van de 18de eeuw kreeg de toren 
veel stormschade. Daarvan getuigt het opschrift boven de kerkdeur, waarin 
dank wordt gebracht aan Anna Pergens (1650 - 1732), vrouwe van Nijen
rode en patrones van de kerk, die in 1705 - 1706 f2000,- tegen 3V2 % 
rente aan de kerkmeesters leende om de toren weer op te bouwen. 

De toren had al in 1593 een uurwerk. Voor het bedienen ervan kreeg de 
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koster-schoolmeester 5 gulden per jaar. Tot 1876 was er maar één wijzer, 
die de uren aangaf. Toen in dat jaar het kerkdak, de toren en het toren
uurwerk gerestaureerd moesten worden bekostigde de kerkvoogd H.D. 
Willink van Collen van Gunterstein een minuutwijzer op de toren met een 
gift van 600 gulden. 

Lange tijd hingen er twee klokken in de toren. Maar een brand die 
ontstond na een blikseminslag in de toren op 13 april 1813 had verlate 
gevolgen. Bij het doodsluiden voor de Heer van Nijenrode Johan Ortt IV 
(overleden 30 maart 1814) viel op 1 mei 1814 de grote klok door de 
torenzolder heen in stukken. Op de Nieuwstraat te Breukelen werd het 
schroot daarna verkocht "aan enige Israëlieten uit Amsterdam", voor een 
prijs van 819 gulden en 14 stuivers minus 2%. 

De klok van 1463 hangt nog steeds in de toren. In 1965 beklom wijlen 
Ds. F.J. ter Beek de toren om de klok opnieuw goed te bekijken. Hij was 
daarbij vergezeld van de tandarts G.C. van Baaien (overleden 18 april 
1976), die ervaring had in het maken van afdrukken. In het halfduister 
maakte hij wasafdrukken van de diverse familiewapens op de klok. Ze 
bleken bij nader onderzoek niet goed leesbaar meer; het brons van de klok 
is na meer dan vijf eeuwen sterk aangetast. 

Uit de blijvende aanwezigheid van de oude klok blijkt dat de Franse 
bezetting, van juli 1672 tot september 1673, deze klok onberoerd heeft 
gelaten. Een opmerkelijk feit, omdat bijna heel Breukelen, inbegrepen de 
meeste buitenplaatsen en kastelen, toen vernietigd is en de Fransen bijna 
alle mogelijke oorlogsbuit uit Breukelen hebben weggevoerd. Een duidelijke 
verklaring voor het - overigens sterk gehavend - bewaard blijven van de 
kerk en het niet naar beneden halen van de klokken is er niet; de archief
stukken van de kerkelijke en burgerlijke gemeente uit die tijd zijn ver
dwenen. 
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Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel 
4. 1472- 1563 

Arie À. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dit is de laatste van vier artikelen over Heren Van Mijnden die tevens 
Heren Van Ruwiel waren, het slot dat ten westen van Breukelen aan de ri
vier de Aa heeft gestaan. Nadat werd vastgesteld hoe de Van Mijndens aan 
Ruwiel kwamen1 en hoe zowel de befaamde Wouter II van Mijnden2 als 
zijn zoon Amelis III en zijn kleinzoon Amelis IV3 zich nu eens als Stichtse 
en dan weer als Hollandse edelman opstelden, gaat het aan het eind van het 
verhaal vooral over Van Mijndens voor wie Ruwiel hun enige kasteel was. 

Wouter III van Aemstel van Mijnden van Ruwiel 

Toen Amelis IV in of kort na 1472 overleed4 volgde zijn zoon Anthonis 
hem op de gebruikelijke wijze op als Heer van Cronenburch en als am
bachtsheer van Mijnden en Loosdrecht. Zoon Wouter kreeg, zoals met hem 
overeengekomen was,3 het slot Ruwiel toegewezen, met alles wat daar zoal 
bij hoorde.4 Op 30 januari 1473 legde de bisschop van Utrecht vast dat na 
het overlijden van Amelis IV van Mijnden en Ruwiel diens zoon Wouter 
formeel leenman van Ruwiel geworden was. 

Met de komst van Wouter III Amelisz van Aemstel van Mijnden naar 
het slot Ruwiel eindigde een periode van bijna één en een kwart eeuw 
waarin het kasteel hetzij een nevenverblijfplaats was van een Hollandse 
edelman danwei door hem in bruikleen werd afgestaan. Er kwamen nu 
weer bezitters voor wie de gerechtsheerlijkheid en het slot Ruwiel de 
voornaamste basis van hun bestaan waren. 

Wouter III had een door hem erkende buitenechtelijke dochter, Cunera 
van Mijnden, die omstreeks 1464 geboren is. Wouters moeder zorgde op 
Cronenburch voor haar opvoeding; zij groeide daar op samen met onder 
meer haar neven Àmelis en Jacob van Mijnden, zonen van Wouters oudere 
broer Anthonis. Later was zij burgeres van de stad Utrecht.5 

Pas toen zijn dochter Cunera al door haar kleuterjaren heen was trouwde 
Wouter III van Aemstel van Mijnden van Ruwiel. Vermoedelijk heeft hij 
met het stichten van een eigen gezin gewacht tot hij officieel Heer van 
Ruwiel geworden was. Zijn gemalin was Rijclant,6 een jonkvrouwe Van 
Merenborg (of Van Merenburch).7 

In 1473, dus al heel spoedig nadat hij als kasteelheer vas aangetreden, gaf Wouter 
van Aemstel van Mijnden van Ruwiel aan zijn neef Gijsbert van Nijenrode van Velzen 
een jaargeld van 10 oude Franse schilden, ten laste van inkomsten die Wouter genoot 
uit bezit in Leersum en omgeving8 Deze Gijsbert was de inmiddels bejaarde zoon van 
Margaretha van Mijnden en Johan van Nijenrode, een achterneef van Wouter III en 
oudoom van Gijsbrecht III van Nijenrode die sedert 1455 op het kasteel Nijenrode het 
bewind voerde. Enkele jaren later overleed Gijsbert van Nijenrode van Velzen. 
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A melis I 

Geertruid van Ruwiel x Wouter I 

I 
Amelis II x (1) Beatrix, (2) Lutgarde van der Merwede 

I 
Wouter II x Jutte van Cuylenburgh 

Amelis III 
x Margriete van 
Cronenburch 

Johan 

Amelis IV 
x Johanna van 

IJsselstein 

Jan (Johan) 
x Alverada van 

Assendelft 

Anthonis 11 (of 12) 
anderen 

Wouter III 
x Rijclant 

van 
Merenborg 

Amelis V 

Anthonis II 

Cornells I 
x Johanna 

van Scher-
penseel 

I 
Cornelis II 
x Josina van 

Sparewoude 

Herberen 
x Jvr. van 

Schroijenstein 

Margaretha 
x Johan van Nijenrode 

van Velzen 

Gijsbert van Nijenrode 
van Velzen 

x Geertruid Uten Hamme 

Adriana van Nijenrode 
van Velzen 

x Albrecht van Schagen 

Josina van Schagen 
x ( 1) Wouter van Egmond 

(2) Joost van Borselen 

Afb. 1. Overzicht van de leden van het geslacht Van Mijnden die zich ook Heer van 
Ruwiel mochten noemen (vet gedrukt), en van enkele anderen die in deze reeks van 
vier artikelen worden vermeld 

Een kleindochter van Gijsbert van Nijenrode van Velzen was Josina (of Joost) van 
Schagen. Op 6 augustus 1484 sloot de knape (= zoon van een ridder, die zelf niet de 
status van ridder heeft bereikt) Wouter van Aemstel van Mijnden een overeenkomst 
met Josina, die daarbij in rechte werd vertegenwoordigd door haar echtgenoot Wouter 
van Egmond. Daarbij gaf Wouter 23 morgen land binnen het kerspel Breukelen aan 
Josina in leen. Hiervan lag 12 morgen in het Bisschopsgerecht "achter de kerck te 
Breuckeien", terwijl de overige 11 morgen, de "Ybel hoeve" geheten, in de Breukeier-
waard lagen, "daer boven naest gelant is Jacob van Vyanen en beneden Louf van 
Pallaes" ? 

In 1481 kasteel Ruwiel verwoest 

Over de eerste acht jaren waarin Wouter het bewind voerde over kasteel 
en gerechtsheerlijkheid Ruwiel is verder niet veel bekend. 

Daarna kwam een periode van rampspoed. Deze werd veroorzaakt door 
factoren van buitenaf. Politieke ontwikkelingen binnen Sticht en stad 
Utrecht gingen aan Wouter III en aan het kasteel Ruwiel niet voorbij. 
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Afb. 2. Laat-Middeleeuwse prent van een valkenier die bezig is een valk af te richten 
voor de valkenjacht. Deze vorm van jagen werd door zowel de ridders en knapen als de 
edelvrouwen beoefend. Het was een tijdrovend geduldwerk om van een valk een goede 
jachtvogel te maken, Reigers waren in onze streken vaak de prooi. 

Toen Wouter van Mijnden kasteelheer werd op Ruwiel was David van Bourgondië al 
ruim 15 jaar bisschop van Utrecht. Hij zou het nog bijna een kwart eeuw blijven. 
Bisschop David deed zijn best in het Sticht een gecentraliseerd bestuursstelsel in te 
voeren, wat niet zo in de smaak viel van de gevestigde edelen op het platteland en de 
patriciërs in de steden, die gewend waren een betrekkelijk ruime autonomie te 
hebben. De Staten van Utrecht dwongen hem in 1477 op zijn plannen terug te komen. 
Na enige jaren begon de bisschop te proberen langs andere weg toch zijn doel te 
bereiken. Jaren van grote onrust binnen het bisdom waren het gevolg. 

In 1481 schaarden Hoekse Utrechters onder aanvoering van Jan van Montfoorten 
burgemeester Jan van Lanscroon zich aan de kant van opstandige Hoeken in het 
gewest Holland. Gezamenlijk veroverden zij Leiden en plunderden ze Den Haag. Door 
een Bourgondisch leger verjaagd, zochten Hollandse rebellen en Utrechtse Hoeken 
hun toevlucht in de stad Utrecht. Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, die door 
zijn huwelijk met de Bourgondische erfdochter Maria de Rijke ook graaf van Holland 
was geworden, duldde een dergelijke concentratie van muiters vlak bij de grens niet 
en eiste van Utrecht dat de gevluchte Hoeken werden uitgewezen. Om zijn ultimatum 
te onderstrepen legde hij beslag op alle Utrechtse goederen in Holland. De stad 
Utrecht wendde zich tot bisschop David om diens voorspraak bij Maximiliaan, maar 
kreeg van hem het advies de eis in te willigen. Na lang beraad besloot de Raad dat 
inderdaad te gaan doen, maar meteen daarop sloegen de Hoekse extremisten hun 
tegenstanders de stad uit, waarbij veel slachtoffers vielen,10 
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Dit was het begin van een langdurige oorlog van Holland tegen Utrecht. Deze 
bestond hoofdzakelijk uit plunderingen van het platteland en een blokkade van de 
stad Utrecht en van haar bondgenoot Amersfoort Een aantal malen werden snelle 
tochten uitgevoerd om kasteien of steden te verrassen; soms werd zelfs een compleet 
veldleger op de been gebracht, De systematische politiek van de verschroeide aarde 
maakte van het tevoren bloeiende Sticht één grote puinhoop. Omgekeerd lieten de 
Stichtenaren zich niet onbetuigd en betaalden de Hollanders en hun medestanders 
met gelijke munt terug.10 Deze oorlog van Utrecht tegen Maximiiiaan eindigde in 1483 
met de inneming van de stad Utrecht. 

De kastelen bij Breukelen hadden in deze, wat genoemd werd, Grote 
Oorlog de invloed van beide strijdende partijen te verduren. 

Nijenrode steunde Holland en werd door de Utrechters ingenomen en 
verbrand, waarna Jan III van Nijenrode aan de herstelwerkzaamheden kon 
beginnen. 

Kasteel Ruwiel, dat aan de bisschoppelijke kant diende, werd in 1481 bij 
een verrassingsaanval door de Woerdenaren ingenomen en verbrand." 
Wouter van Mijnden heeft er de handen aan vol gehad de schade in de Joop 
der daarop volgende jaren weer te herstellen. Op 20 augustus 1497 werd 
nog eens bevestigd dat Wouter van Mijnden met Ruwiel beieend was.12 

Wouter III en zijn gezin 

Mogelijk verklaart deze gang van zaken rond de verwoesting en weder
opbouw van kasteel Ruwiel waarom Wouter ook pas op die 20ste augustus 
1497, zon kwart eeuw na zijn huwelijk, de financiële toekomst van zijn 
vrouw Rijclant zeker stelde. Hij deed dat door haar de belastingopbrengsten 
toe te kennen die aan Ruwiel toevielen, alsmede de opbrengsten van een 
boomgaard die aan kasteel Ruwiel toebehoorde.6 

Uit het huwelijk van Wouter III en Rijclant van Merenborg zijn drie 
zonen en een dochter bekend. Daarvan speelden er twee een rol in de ge
schiedenis van Ruwiel: Cornelis en Herberen. Corneiis werd in of rond 1476 
geboren.13 Herberen, die naar zijn oom de Domkanunnik Herberen van 
Aemstel van Mijnden van Ruwiel was genoemd,14 kwam vermoedelijk 
enkele jaren later ter wereld.15 De derde zoon heette Hubert, de dochter 
Johanna.16 

In het Sticht, en vooral in de stad Utrecht, bleef het nog lang onrustig. In 1496 
werd Frederik van Baden bisschop van Utrecht. In tegenstelling tot zijn voorganger 
streefde Frederik niet naar een sterk gecentraliseerd gezag, maar stelde hij zich er 
mee tevreden te regeren in samenwerking met de Staten. In de stad Utrecht kreeg ook 
hij echter te maken met een anti-Hollandse beweging onder de patriciërs, geleid door 
Evert Zoudenbalch, en met het tot uitbarsting komen van de eeuwenoude haat tegen 
IJsselstein. 

Beginnende met de herbouw van slot Ruwiel die op de verwoesting in 
1481 volgde, heeft onder Wouter III en zijn nakomelingen hoogstwaar
schijnlijk een geleidelijke verdichting van de bebouwing op de binnenplaats 
van het kasteel plaats gevonden. Doordat de militaire functie van het 
kasteel was verminderd kon de bezitter meer aandacht gaan geven aan de 
verbetering van het wooncomfort. Als eerste grote uitbreiding zal vrijwel 
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zeker het huis naast de woontoren zijn gerealiseerd. De uitbreidingen en 
aanpassingen die ook wijzigingen in de verdedigingsmuur vereisten, zoals 
het daarin plaatsen van vensters, zijn pas later tot stand gebracht, na de 
tijd van de Van Mijndens op Ruwiel. 

Anthonis, de oudste broer van Wouter, die al Heer van Cronenburch was, 
kocht in 1490 ook kasteel Loenersloot en de bijbehorende gerechtsheerlijk-
heid van Loenersloot, Ter Aa en Oukoop. De verkoper was heer Boudewijn 
vanZwieten.17 

Cornells I van Aemstel van Mijnden van Ruwiel 

De oudste zoon, Cornells, volgde zijn vader Wouter van Aemstel van 
Mijnden van Ruwiel op.7 Dat gebeurde in 1500, na op het overlijden van 
Wouter III.18 Cornells was toen omstreeks 24 jaar oud.13 Maar de eerste 
periode van zijn kasteelheerschap duurde slechts kort. Op 8 juli 1502 werd 
bericht dat Cornells van Mijnden uit kasteel Ruwiel vertrokken was, 
waarna Heer Herman van Lokhorst ermee beleend werd.19 Ongeveer twee 
weken later kende Herman van Lokhorst de volledige lijftocht van Ruwiel 
aan Cornells van Mijnden toe.19 Dat wijst er op dat er tussen deze beide 
heren een goede verstandhouding bestond. Eind 1508 zag Herman van 
Lokhorst weer van Ruwiel af en kwam het kasteel opnieuw aan Cornells 
van Mijnden.20 Deze belening aan Cornells werd op 20 januari 1518 
herbevestigd.21 Het blijft een intrigerende vraag welke zwaarwegende 
zaken Cornells in de jaren 1502 - 1508 te doen had dat hij de zorg voor het 
kasteel en de gerechtsheerlijkheid Ruwiel er toen niet bij kon hebben. Het 
antwoord heb ik tot dusver niet kunnen vinden. Vanaf 1508 is Cornelis 
gedurende zijn verdere leven Heer van Ruwiel gebleven. 

In het kohier van het huisgeld, een belastingheffing, uit 15H is sprake 
van de boerderij "cleyn Rueeü" (Klein Ruwiel), gelegen in de Breukeier-
waard en bewoond door Henrick Reyerss. Gelet op de hoogte van de aanslag 
was hij de rijkste van de vier in de Breukelerwaard wonende boeren.22 De 
naam van het bedrijf geeft aan dat het een boerderij op pachtgrond was. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat het dezelfde boerderij betrof als die welke in 1459 
door de Heer van Ruwiel was verpacht aan Loef Dorlant3 "Klein Ruwiel" lag aan de 
weg waarover men moest gaan om vanaf Breukelen kasteel Ruwiel te bereiken (de 
huidige verbinding via een weggetje dat van Oud Aa aftakt was eertijds in ieder geval 
minder direct doordat de brug over de rivier de Aa er nog niet was) en had dus een 
belangrijke strategische functie. Verdacht volk kon er worden opgehouden en in de 
tussentijd kon de wacht op het slot worden gewaarschuwd. Aanvankelijk zal het 
bedrijf mogelijk ook de taak hebben gehad de kasteelboerderij te ondersteunen inzake 
de voedselvoorziening van het kasteel. Toen echter onder de Van Mijndens het slot 

Afb. 3 (boven) en 4 (onder) op de bladzijde hiernaast. De tekening, door Roeland 
Roghman ca. 1646 van "De Burcht Ruwiel" gemaakt (Afb. 3) en de daarop gebaseerde 
gravure van Jacob Schijnvoet, die zon 60 jaar later pas werd gemaakt, toen het kasteel 
zelf al door de troepen van Lodewijk XIV was vernield (Afb. 4). Van buiten komend 
moest men, om de brug over de slotgracht te bereiken, eerst een eenvoudig 
poortgebouw passeren In Afb 3 is rechts vaag nog iets van dat poortgebouw te zien 
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Ruwiel slechts een "tweede huis" vas, had het kasteel deze agrarische steun in de rug 
van "Klein Ruwiel" niet meer zo nodig en kon men er toe overgaan de boerderij te 
verpachten aan een notabele die de meeropbrengsten aan landbouwprodukten wel 
goed kon gebruiken, 

"Klein Ruwiel" stond iets ten westen van de huidige boerderij "Molensteyn", 
Breukelerwaard 3 Toen de oude boerderij bouwvallig was geworden werd aan de ande
re kant van het schuurtje een nieuwe boerderij gezet, die lange tijd ook nog "Klein 
Ruwiel heeft geheten. Delen van dat schuurtje/kalverhok zijn het enige wat nog rest 
van alles wat ooit de opstallen van het oude "Klein Ruwiel" waren. Verder zijn onder 
het huidige weiland op de plek waar eeuwenlang de boerderij stond spaarzame bak
stenen overblijfselen aanwezig. Na een verkoop werd in 1940 de naam van de 
boerderij gewijzigd in "Molensteyn". 

Ook in Loosdrecht hadden de Ruwielse Van Mijndens nog bezit. In 1520 
stond Cornells een stuk land met daarop gebouwde opstal, dat hij van zijn 
vader Wouter geërfd had, af aan zijn zuster Janna (= Johanna).23 

Cornells trouwde, vermoedelijk begin 1520, met Johanna van Scherpen-
seel, dochter van de Gelderse edelman Geurt van Scherpenseel.24 

In 1515 had de jeugdige Karel van Oostenrijk, zoon van de in 1506 overleden Filips 
de Schone, de regering over een belangrijk deel van de Nederlanden aanvaard. Hij 
werd achtereenvolgens in Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland ingehuldigd. In 
1516 werd Karel - door het overlijden van Ferdinand van Aragon, zijn grootvader van 
moederszijde - tevens koning van Spanje. Om die taak degelijk te kunnen vervullen 
had hij behoefte aan rust in de Nederlanden. Een van zijn problemen was de Stichtse 
bisschop Frederik van Baden, die bijna voortdurend met de stad Utrecht overhoop lag 
en daardoor ook in Holland onrust teweeg bracht. Karel wist in 1517 bisschop Frederik 
te bewegen af te treden en slaagde er in zijn bloedverwant Filips van Bourgondië door 
de paus tot opvolger benoemd te krijgen. In augustus 1517 trad bisschop Filips als 
wereldlijk heerser aan, in het begin van 1518 werd hij als kerkvorst ingewijd. In 1519 
werd Karel van Oostenrijk, als Karel V, tevens opvolger van zijn andere grootvader, 
keizer Maximiliaan van Oostenrijk, 

In 1521 en volgende jaren werd Cornells van Aemstel van Mijnden van 
Ruwiel genoemd als lid van de ridderschap van 't Sticht.25 Hij moet 
bisschop Filips van Bourgondië dus redelijk goed gekend hebben. Reeds in 
1524 overleed Cornelis, 48 jaar oud,24 

Doordat hij pas op betrekkelijk late leeftijd huwde zijn Cornelis van 
Aemstel van Mijnden van Ruwiel en Johanna van Scherpenseel niet langer 
dan vier jaar getrouwd geweest.24 Zij hadden maar één kind, een zoon. 
Aanvankelijk heette die, naar zijn grootvader, Wouter van Aemstel van 
Mijnden26 Maar na het overlijden van zijn vader heeft zijn moeder de naam 
van het jongetje veranderd in Cornelis.24 

Cornelis I had voor zich en zijn gezin ook een woning in de stad Utrecht. 
Dat adellijke huis, ook Ruwiel geheten, stond aan de zuidzijde van de 
Oudegracht, tussen de Bakkersbrug en de Jacobibrug.26 Daar verbleven ze 
meer dan op het slot Ruwiel.25 De weduwe en haar zoon bleven na de dood 
van Cornelis in Utrecht wonen. Kasteel Ruwiel was hun buitenverblijf. De 
jonge Wouter/Cornelis ging in Utrecht naar school. 

Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel 

Toen vader Cornelis overleed was zijn zoon Wouter/Cornelis II pas drie 
jaar oud.28 Hoewel hij al spoedig met kasteel Ruwiel en alles wat daarbij 
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behoorde beleend werd,29 kon hij in de praktijk die verantwoordelijkheid 
nog lange tijd niet aan. Daarom trad namens hem zijn oom Herberen op als 
Heer van het huis en gerecht van Ruwiel.3- In een belastingkohier uit 1536 
wordt gesproken van het Ruwielsgerecht van Herbert van Mijnden.31 In 
een later kohier, waarbij dat van 1536 duidelijk als voorbeeld had gediend, 
werd daarnaar nog eens nadrukkelijk verwezen.32 

Herberen voerde zijn taken als slotvoogd van Ruwiel als nevenactiviteit 
uit. Daarnaast deed hij een aantal andere dingen waardoor ook hij waar
schijnlijk heel wat meer tijd in de stad Utrecht doorbracht dan op kasteel 
Ruwiel.25 In het bijzonder diende hij de heren Walraven van Brederode en 
Wolfert van Brederode als hofmeester.33 De heren van Brederode hadden 
het kasteel van Vianen als hun traditionele thuisbasis, maar bezaten 
bovendien een huis in de stad Utrecht.34 Herberen huwde een dochter van 
de Utrechtse schepen Joost van Schroijenstein.35 

Uit de tijd van Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel is een 
aanwijzing bewaard gebleven dat ook Portengen-Zuideinde onder Ruwiel 
viel. In 1526 werd Wendelmoet, dochter van Peter Ruysch, door de heer 
van Ruwiel beleend met 4 morgen land in het Zuideind van Portengen.36 

Slotvoogd schreef memoires 

Van Herberen zijn 29 tweezijdig beschreven bladen met "memoires" 
bewaard gebleven.37 Het betreft een verzameling van herinneringen, door 
Herberen niet lang na de vertelde gebeurtenissen, op verschillende tijden 
en zonder enig systeem opgeschreven.33 Het handschrift en de zinsbouw 
verraden dat Herberen niet gewoon was de pen te voeren.38 

Helaas vertelt de schrijver in deze memoires niet erg veel over zichzelf 
of over kasteel Ruwiel. De meeste verhalen gaan over gebeurtenissen in de 
stad en het gewest Utrecht. De gedenkschriften zijn ook onvolledig. Soms 
kwam Herberen er blijkbaar gewoon niet toe om bepaalde ervaringen op 
papier vast te leggen. Vrij onverwacht hield hij tenslotte met schrijven op. 

Herberens geschriften geven ons indirect wel enig zicht op zijn persoon: 
een edelman die de gebruikelijke opvoeding van zijn tijdgenoten ontving, 
over praktische kennis beschikte, maar weinig algemeen ontwikkeld was; 
een man ook die vervuld was van de luister van zijn eeuwenoude geslacht.7 

Begin van de Kerkelijke Reformatie 

Om het tijdvak van Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel te 
begrijpen moeten we opnieuw aandacht geven aan de algemene politieke 
ontwikkelingen in het gewest Utrecht en daarbuiten. 

Bisschop Filips van Bourgondie was een ontwikkeld en bedachtzaam man Daardoor 
wist hij in het Nedersticht in brede kring respect te verwerven. Maar daarbuiten zat 
het hem niet mee, vooral doordat hij zich voortdurend moest verdedigen tegen Karel 
van Egmond, hertog van Gelre, die doorkneed was in zowel de Staatskunde als de 
krijgskunst. In het Oversticht (Overijssel) kreeg hertog Karel de overhand. Als ker
kelijk vorst kreeg Filips het evenmin gemakkelijk, Op 31 oktober 1517 had Luther zijn 
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95 Stellingen bevestigd aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Dat leidde tot een 
beweging die op kerkelijk zowel als politiek gebied grote veranderingen in West-
Europa teweeg heeft gebracht. Bisschop Filips had oog voor de in de Rooms-Katholieke 
kerk ingeslopen misbruiken en begrip voor de geschriften van Luther en andere 
kerkhervormers. Toch moest hij als bisschop er aan meewerken de uitbreiding van de 
kerkscheuring tegen te gaan. Hij deed dat met beleid en gematigdheid. 

Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel was minder gematigd in 
zijn oordeel over de ketterij. Hij noemde Luther een valse profeet die mis
leidende boeken schreef. Op niet mis te verstane manier maakte Herberen 
duidelijk dat hij het afkeurde dat Luther niet veel van de paus moest 
hebben, zijn monnikspij had afgelegd en een vrouw had getrouwd. Heel wat 
positiever uitte Herberen zich over Erasmus. Herberen maakte er melding 
van dat ook in Utrecht en omgeving slechte mannen en vrouwen van hun 
oude geloof waren afgevallen en 's nachts heimelijk in het open veld hun 
nieuwe geloof predikten.39 Ze hielden niet van sacramenten en heilige olie, 
niet van paus en priester, zongen de mis in de landstaal en verkondigden 
dat ieder mens zijn eigen vrije wil heeft. Herberen keek met verbaasde 
ogen het gedrag van de ketters aan. 

Einde van het wereldlijk regime van de bisschop van Utrecht 

In 1522 overleed bisschop Filips van Bourgondie. Hendrik van Beieren, zoon van de 
keurvorst van de Palts, werd zijn opvolger Bisschop Hendrik deed vanaf het begin 
van zijn regering pogingen het gehele Sticht onder zijn gezag te brengen. In het 
Oversticht stuitte ook hij daarbij op Karel van Egmond Voor een flink bedrag aan 
geld, vooruit betaald, wilde Karel echter wel het veld ruimen, want de voornaamste 
Overijsselse steden hadden zich aan zijn heerschappij onttrokken en zich zelfstandig 
verklaard en Karel had het er eigenlijk niet meer zo voor over om hen opnieuw te 
onderwerpen. Maar bisschop Hendrik zat met een lege kas en de Staten van Utrecht 
wilden hem geen geldmiddelen verschaffen. De kloosters konden niet genoeg opbren
gen. Dus moest de stad Utrecht dan maar gaan betalen, wat tot forse conflicten leidde, 
tussen bisschop en stadsbestuur en tussen de heersende magistraat en de gilden. 

Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel maakte deze gebeurte
nissen van nabij mee, want hij woonde in die tijd in Utrecht bij heer 
Wolfert van Brederode.34 

Hij vertelde dat hij een groep burgers in vergadering bijeen had gezien, 
waar ze mopperden op hun bestuurders, in het bijzonder op de patriciërs 
onder de leiding van Evert Zoudenbalch. Ze namen het de zittende magis
traten onder meer kwalijk dat door hun toedoen een aantal geachte mensen 
uit de stad verbannen was, Onder die bannelingen was ook Herberens neef 
A melis V van Aemstel van Mijnden, Heer van Cronenburch, die al zon tien 
jaar niet meer in de stad had mogen komen.34 

Toen deze ballingen (misschien wel door toedoen van Herberen) verna
men dat de burgers van Utrecht in verzet kwamen tegen de voorzitter van 
het stadsbestuur hielpen ze graag mee om verdeeldheid te zaaien. Ze boden 
de burgerij aan om hen met ongeveer twee- tot driehonderd man te hulp te 
komen, als zij bereid waren op een ochtend de stadspoorten voor hen te 
openen.34 De burgers gingen daar niet concreet op in. 
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Het stadsbestuur onder Evert Zoudenbalch werd door de stedelingen zelf ten val ge
bracht, Daarna konden de bannelingen weer gewoon vrijelijk in de stad komen. Maar 
de problemen waren daarmee nog allesbehalve opgelost. De spanningen liepen zelfs 
zo hoog op dat de patriciërs uiteindelijk de bescherming inriepen van de Gelderse 
hertog Karel van Egmond, die prompt met zijn krijgslieden het Nedersticht binnen
drong. De bisschop kon niet meer doen dan een verdedigingsoorlog voeren. Van 
Holland kreeg hij geen steun. Op 5 augustus 1527 reden de eerste Gelderse ruiters de 
stad Utrecht binnen, 

Kort daarop kreeg de bisschop er genoeg van om met onwillige onderdanen een 
uitzichtloze oorlog te moeten voeren. Hij achtte zich niet in staat zijn wereldlijk gezag 
over het bisdom te handhaven. Dat bracht hem tot een ingrijpend besluit. Hij bood de 
keizer aan het hele Sticht aan hem af te staan, onder voorwaarde dat die het Sticht zou 
beschermen net zo als zijn andere landen en dat aan de bisschop een jaargeld zou 
worden uitgekeerd. Overijssel sloot zich bij het voorstel aan en de keizer ging er op 15 
november 1527 op in. Aan de periode waarin de bisschop van Utrecht tevens als 
wereldlijk vorst optrad was een einde gekomen. 

Nog in 1528 werden de troepen van Karel van Egmond uit de stad Utrecht verdre
ven en kwam een vredesverdrag tussen Karel V en Karel van Egmond tot stand, 
Utrecht was nu onder dezelfde heer gekomen als Holland: Karel V, die als landsheer de 
titel koning voerde en als opperste leenheer de titel van keizer. Beide gewesten 
werden, hoewel Utrecht gedeeltelijk nog eigen rechten behield, voortaan namens de 
koning door dezelfde stadhouder bestuurd. Overijssel werd van het Nedersticht 
gescheiden en kreeg een eigen bestuurder. Friesland en Groningen hadden ook Karel 
V als hun heer aangenomen. Hoewel Gelderland nog ontbrak, begonnen de contouren 
van de verenigde Nederlanden zich af te tekenen. 

In Breukelen was vanaf 1528 de koning, in plaats van de bisschop, leen
heer van kasteel Ruwiel. Tevens werd het oude Bisschopsgerecht omgezet 
in het Koninklijke Majesteitsgerecht (soms ook het Keizerlijke Majesteits
gerecht genoemd). Als een uitvloeisel van de machtswisseling van bisschop 
naar koning/keizer Karel V werd op 29 juli 1529 herbevestigd dat Cornelis 
van Mijnden was beleend met het huis en de goederen van Ruwiel.40 

Bestuurlijke hervormingen, godsdienstig conservatisme 

In 1536 erkenden de Staten van Utrecht het slot Ruwiel als een 
ridder matige hofstad.41 De ambachtsheerlijkheid Ruwiel was rond die tijd 
802 morgen en 300 roeden groot (683,4 hectare).42 

In 1539 gaf keizer Karel V aan Herberen van Mijnden toestemming om 
in het gerecht Ruwiel over te gaan van het burenrecht (waarbij alle man
nelijke erfelijke grondbezitters stemrecht hadden) op het schepenrecht 
(waarbij vijf schepenen namens de ingezetenen optraden).42 Overigens 
moeten we in dit geval over de toepassing van het burenrecht niet al te 
moeilijk denken; het hele gerecht telde niet meer dan zon 35 à 40 huizen. 

Naast slotvoogd van Ruwiel was Herberen van Aemstel van Mijnden van 
Ruwiel in 1538 ook kameraar van de Staten van Utrecht.28 De kameraar of 
thesaurier was een ambtelijke medewerker die belast was met het geldelijk 
beheer. 

Inmiddels greep de Kerkelijke Reformatie in de jaren 1530 en daarna 
steeds sterker om zich heen.43 In het westen van het Sticht Utrecht wisten 
vooral de Wederdopers aanhang te verwerven. Daarnaast waren er gema
tigder protestanten. Herberen van Mijnden zag die godsdienstige verdeeld
heid met lede ogen aan. Hij kon er zich goed in vinden dat de ketters van 
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overheidswege werden gestraft. Daarbij ging het er soms niet zachtzinnig 
aan toe: mannen werden onthoofd of verbrand, vrouwen in de nacht in het 
Utrechtse raadhuis in wijnpijpen (= lange en smalle vaten) verdronken.44 

Toen Herberen in die tijd onder het gehoor zat van de beminnelijke 
maar in zijn ogen dwalende pastoor Dirck van Abcoude kon hij het niet 
laten hem toe te roepen: "Meneer pastoor, u hebt zulke goede ouders en 
voorouders gehad, net als ik, wilt u dan wijzer zijn dan zij?", waarop de 
pastoor antwoordde dat zij nog niet beter wisten en, voor zover ze dingen 
wel aanvoelden, de waarheid nog niet durfden zeggen.43 Meester Dirck van 
Abcoude kwam er uiteindelijk verhoudingsgewijs genadig van af. Hij zat 
een jaar lang in kasteel Vredenburg gevangen, werd tot de brandstapel 
veroordeeld maar kreeg op voorspraak van vrienden gelegenheid zijn 
dwalingen schriftelijk te herroepen en het volk in het openbaar vergiffenis 
te vragen omdat hij hen slecht en valselijk was voorgegaan. Daarop werd 
hij, onder bedreiging met de doodstraf, naar Leuven verbannen.45 

De ingezetenen van het Ruwieisgerecht (Kortrijk, Portengen, Portengen-
Ter Aa) zullen van de behoudende godsdienstige opvattingen van hun 
slotvoogd en waarnemend gerechtsheer op de hoogte zijn geweest. Zo ze al 
geneigd waren tot afwijkende inzichten was het niet verstandig daarvan in 
het openbaar blijk te geven. 

Herberen beheerde Ruwiel tot medio 1540. In dat jaar werd de jonge 
Cornelis "mondig".40 

Herberen heeft vermoedelijk gedurende de tijd waarin hij slotvoogd over Ruwiel 
was veel van het huis Ruwiel in de stad Utrecht gebruik gemaakt. Hij werd in 1537 
vermeid ais lid van de Utrechtse ridderschap 25 In 1540 was hij tegenwoordig bij de 
intocht van Karel V te Utrecht.33 Bij die gelegenheid reisde de keizer eerst van 
Amsterdam naar Cronenburch in Loenen; vandaar werd hij opgehaald voor de tocht 
door gewest en stad Utrecht,46 Ook in 1549 werd Herberen als lid van de Utrechtse 
ridderschap genoemd.25 Herberen overleed in of kort na 1566.47 Hij had twee zonen, 
Wouter en Filips, en vier dochters, Johanna, Catharina, Petronella en Anna.47 Zoon 
Wouter overleed kinderloos in grote armoede te IJsselstein in 1612.48 Een van de 
dochters, Petronella, non te Coninxvelt bij Delft, stierf in 1598,48 

Cornelis II van Aemstel van Mijnden van Ruwiel 

Op 2 juni 1540 legde Cornelis II van Aemstel van Mijnden van Ruwiel de 
eed van trouw aan de landsheer af.40 Vanaf die datum trad hij officieel op 
als Heer van Ruwiel. Cornelis II trouwde met Josina van Sparenwoude.49 

Van al de Van Mijndens van Ruwiel is Cornelis II de enige waarvan een 
portret bekend is (zie ook Afbeelding 5). Het betreft een schilderij van vijf 
leden van de Utrechtse Jeruzalemsbroederschap,50 dat werd geschilderd 
door Jan van Scorel en in het bezit is van het Centraal Museum te Utrecht.28 

In het onderschrift staat te lezen: "van Aemstel van Minde, heer tot Ruweel 
Bin ie Cornelis jonc van jaren. Te Jerusalem was ie god hebs deel. In 't jaer 
(vijftien) eenenveertich bi waerheits verclare". 

In de ambachtsheerlijkheid van Mijnden en de beide Loosdrechten was de eerder 
in dit artikel genoemde Anthonis van Aemstel van Mijnden van Cronenburch opge
volgd door zijn zoon Amelis V (zie Afbeelding 6). Hij werd ook Heer van Loenersloot. 
In 1515 werd die belening herbevestigd51 Amelis' jongere broer, Jacob van Aemstel 
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Afb 5 Portret van Cornells II van Aemstel van Mijnden van Ruwiel, als lid van de 
Utrechtse Jeruzalembroederschap, geschilderd door Jan van Scorel (reproduktie 
beschikbaar gesteld door het Centraal Museum te Utrecht). 

van Mijnden geheten, trouwde met Johanna van Nijenrode, de jongere zuster van de 
erfdochter Josina van Nijenrode die met Willem Turck gehuwd was?2 Deze Jacob van 
Aemstel van Mijnden kreeg in 1516 door zijn broer Amelis kasteel Loenersloot 
toebedeeld.53 Hij voerde daarna de titel Heer van Loenersloot, Oukoop en Ter Aa. Jacob 
van Aemstel van Mijnden komt in de geschiedenis onder meer voor als hofmeester en 
vertrouwde raadgever van bisschop Hendrik van Beieren. Bij sommige tegenstanders 
van de bisschop binnen de stad Utrecht was hij niet zo geliefd; zij noemden hem 
spottend "bisschop Jacob". Jacob van Aemstel van Mijnden was ook hoofd van de 
Stichtse ridderschap 54 

Cornells II in financiële problemen 

Cornelis II en Josina van Sparenwoude kregen een zoon Gerrit, die jong 
overleed, en drie dochters. De oudste van deze dochters, Johanna, trouwde 
met Frederik de Wael van Vronenstein, welk huwelijk kinderloos gebleven 
lijkt te zijn. De beide andere dochters stierven op jeugdige leeftijd.55 

Toen keizer Karel V in 1549 opnieuw naar Utrecht kwam was Cornelis II 
van Aemstel van Mijnden van Ruwiel een van de leden van het officiële 
ontvangstgezelschap.56 

Reeds in de nadagen van Cornelis II bleek er onder zijn nakomelingen 
niemand meer te zijn die na hem de zorg voor Ruwiel op zich kon of wilde 
nemen. Bovendien was de financiële positie van Cornelis II niet best, zodat 
men in zijn verre familie er niet op zat te wachten om in zijn voetsporen te 
treden. Op 15 januari 1557 nam Cornelis van Mijnden een hypotheek van 
1200 gulden op kasteel Ruwiel, hem verschaft door Cornelis van Mierop.57 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 3, 1 9 9 ! 



152 

A melis IV 

Aathonis I Wouter III 
x Elisabeth van Zuilen van Nyveld Heer van Ruwiel 

. I 
A melis V Jacob I Cornells I Herberen 

x Johanna van Nijenrode 

Jacob II Anton Cornelis II 
x Philippotte Uiteneng 

Joost I 
x Wilhelmina van Voorst 

Jacob III 
x Maria van Sparenwoude 

Joost II 
x Odilia van Wassenaar tot Warmond 

I 
Maria Johanna 
x Pieter Reinier van Stepradt tot Doddendael en Duistervoorde 

Afb 6 Overzicht van de leden van het geslacht Van Aemstel van Mijnden die sedert de 
aankoop in 1490 Heer of Vrouwe van Loenersloot, Ter Aa en Oukoop varen (vet 
gedrukt) en hun relatie tot enkele anderen die in dit artikel worden genoemd. 

Ik heb niet de indruk gekregen dat de geldproblemen toe te schrijven 
waren aan slecht beheer. De benoeming van Herberen van Mijnden tot ka
meraar van de Staten van Utrecht maakt duidelijk dat binnen de familie 
Van Mijnden deskundigheid aanwezig was in het behandelen van geld
zaken. Misschien deed zich nog de nasleep gelden van het herstel na de 
verwoesting in 1481 en de verbeteringen die nodig waren om het oude slot 
wat plezieriger bewoonbaar te maken. Ook was de financiële basis die de 
gerechtsheerlijkheid aan belastingopbrengsten en andere revenuen bood 
vrij zwak, door het betrekkelijk kleine aantal belastingplichtigen en de 
eenzijdige afhankelijkheid van de landbouw. 

Vertrek van de Van Mijndens van Ruwiel 

Op de vrije markt vond Cornelis wel een gegadigde voor Ruwiel in de 
persoon van joffer Agniese van Aeswijn. Zij kende Cornelis van Aemstel 
van Mijnden hypothecaire rechten toe tot een totaalbedrag van 10 189 
gulden, waarvoor zij als onderpand stelde zowel het kasteel Ruwiel als 10 
morgen land bij Ruwiel, genaamd "Poelrije".58 

In 1563 berichtte Cornelis van Aemstel van Mijnden van Ruwiel aan 
Filips II - die na de troonsafstand van zijn vader Karel V hem in 1555 ook 
als landsheer van Utrecht was opgevolgd - dat de Van Aemstels van 
Mijnden verder afzagen van hun aanspraken op kasteel Ruwiel, maar dat 
hij wel een opvolger van buiten zijn familie kon voordragen. 

Op 12 november 1563 werd de Gelderse Agnes van Aeswijn met het huis 
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Ruwiel beieend.58 Daarmee was aan het tijdvak, dat meer dan twee eeuwen 
had geduurd, waarin Ruwiel in handen was van het geslacht Van Mijnden 
een definitief einde gekomen. 

Vanaf die tijd was hun huis in Utrecht, waarvan ze daarvóór toch al vaak 
gebruik maakten, de permanente verblijfplaats van Cornells van Aemstel 
van Mijnden en zijn gezin. 

Op 20 december 1563 werd de akte van 15 januari 1557 inzake de 
plecht ten gunste van Cornells van Mierop "gecasseerd", dat wil zeggen 
buiten werking gesteld,59 nadat de schuld was afgelost. 

Cornells II maakte zijn testament in 1564.55 Daarin werden al zijn 
kinderen genoemd, waarvan op dat tijdstip alleen dochter Johanna nog in 
leven was; zij was toen nog niet getrouwd. Na de spoedig daarop volgende 
dood van Cornells (1565) maakte zijn weduwe Josina van Sparenwoude 
eveneens een testament.55 

Op 15 juli 1592 werd de plecht gecasseerd die Agnes van Aeswijn en 
Floris van den Bongard hadden ten gunste van de erven van Cornells van 
Aemstel van Mijnden.58 In 1600 stierf de weduwe van Cornells II.49 '55 

We staan tot slot nog even stil bij Van Mijndens die Loenersloot en de daarbij beho
rende heerlijkheid in handen hadden (zie Afbeelding 6). De al eerder genoemde Jacob 
van Aemstel van Mijnden, Heer van Loenersloot, Oukoop en Ter Aa, en zijn vrouw 
Johanna van Nijenrode hadden twee zonen: Jacob en Anton. Jacob Jr. trouwde met 
Philippotte (of Filippa), dochter van Amelis Üiteneng en Wilhelma van Doornik. Hij 
werd in 1531 en 1537 genoemd als lid van de ridderschap van het Sticht Utrecht60 In 
1534 werd deze Jacob II beleend met de ridderhofstad Loenersloot. In 1542 stierf zijn 
vrouw. Jacob II zelf komt in de archieven voor tot in 1544 6 I Vermoedelijk overleed 
hij in dat jaar of kort daarna. Zijn vader Jacob I kreeg daarna opnieuw de positie van 
Heer van Loenersloot. 

Jacob II van Aemstel van Mijnden liet een in 1537 geboren zoon na, die Joost was 
genoemd. Deze Joost erfde Loenersloot, Ter Aa en Oukoop van zijn grootvader Jacob I 
bij diens overlijden in 1568.62 Joost en zijn vrouw Wilhelmina van Voorst kregen twee 
zonen en drie dochters die de volwassen leeftijd bereikten. Joosts oudste zoon, Jacob 
III, volgde hem op als Heer van Loenersloot, Ter Aa en Oukoop. Hetzelfde gebeurde 
weer met diens oudste zoon Joost II, geboren uit het in 1615 gesloten huwelijk met 
Maria van Sparenwoude.60 

Deze Joost II had uit zijn huwelijk met Odilia van Wassenaar tot Warmond slechts 
dochters, waarvan er maar één oud genoeg werd om te trouwen Na de dood van Joost 
II in 1651 kwam de Heerlijkheid Loenersloot, Ter Aa en Oukoop aan die dochter Maria 
Johanna van Aemstel van Mijnden en haar man Pieter Reinier van Stepradt tot 
Doddendael en Duistervoorde. Hun nakomelingen hebben dit bezit verkocht 6" 
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Historie? Dat is vertellen 

Jan Rutges 
Straatweg 222, 3621 BZ Breukelen 

De beschrijving van het verleden van onze westerse samenleving wordt 
bijna automatisch vereenzelvigd met schriftelijke geschiedschrijving. In 
andere, niet-westerse, culturen heeft de mondelinge traditie en geschied-
vertelling een veel grotere betekenis. Toch zouden ook bij ons wezenlijke 
elementen uit de oral history, de mondelinge overlevering van de geschie
denis, een belangrijke rol moeten spelen. De schriftelijke geschiedschrijving 
is onvolledig. Ze belicht vooral de formelere kant van het verleden. 

In het onderstaande laat ik er enkele aspecten van zien en tevens licht ik 
de voorwaarden toe waaronder geschiedvertelling dient te geschieden. 

Geschiedenis is gisteren 

Enige jaren geleden deed ik een beperkt onderzoek met werkende 
jongeren van zon 18 à 19 jaar naar hun schoolverleden. Van aardrijks
kunde konden ze niet meer zeggen dan dat ze kaart konden lezen. Van 
geschiedenis wisten ze niet meer dan dat het ging over oude mannen en 
vrouwen ('ouwe zakken' als Floris V en Karel de Grote) en oude veldslagen 
(Waterloo). 

Geschiedenis is echter ook van gisteren of van daarnet. Helaas zijn de 
meesten van ons vroeger niet verder gekomen dan de "Aanhouding van 
prinses Wiihelmina in Goejanverwellesluis'. Daar stopten we, juist toen het 
interessant begon te worden: onze eigen geschiedenis. Eigenlijk zou 
geschiedschrijving met 'gisteren' moeten beginnen en daaraan een steeds 
verder verleden moeten koppelen om duidelijk te maken wat nu gebeurt. 
Dat zou het vak heel wat interessanter maken. 

Geschiedenis is ook van het gewone volk 

In de gangbare schoolse geschiedenislessen kregen we toch de indruk 
dat het over belangrijke heren (en soms ook over belangrijke dames) ging 
en niet over gewone mensen zoals u en ik. Dat is ook te verklaren, omdat 
vooral de oude geschiedenis afhankelijk is van documenten die bewaard 
worden in archieven. In die archieven werd meestal opgeslagen wat de 
bovenlaag van de maatschappij belangrijk vond om op te slaan. Gewone 
mensen hadden niet het beheer over die archieven en hadden er ook 
nauwelijks toegang toe. In de laatste jaren echter komt ook meer geschre
ven informatie naar boven die de onderkant van de samenleving belicht. Er 
blijken dagboeken bewaard te zijn, er zijn rechtbankverslagen, kerkelijke 
archieven, die meer onthullen over het leven van gewone mensen. Als je 
evenwel iets wilt weten over de geschiedenis van het gewone volk, dan 
blijft toch de herinnering van de mensen, de mondelinge traditie zelf een 
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belangrijke bron. 
Kockengen bijvoorbeeld is een mooi oud dorpje, het Mésopotamie van 

Nederland. Ik werd pas echt nieuwsgierig naar Kockengen toen ik de oude 
schipper Van Eijk interviewde en hem hoorde vertellen hoe helder en mooi 
de Heycop en de Bijleveld vroeger waren: je kon er uit drinken. Dan denk 
je: hoe zag Kockengen er vroeger uit, hoe was de kleur van het dorp, hoe 
rook het er, welke geluiden hoorde je er, hoe was de verhouding tussen de 
mensen, wie waren er de baas? Wat is er intussen veranderd? 

Praktische vaarde 

Mondelinge overlevering is voor heel veel zaken van praktische waarde. 
In ontwikkelingslanden bijvoorbeeld blijkt nu op veel plaatsen de mis
lukking van moderne landbouwmethodes. Hongersnood is soms zelfs het 
gevolg van de toepassing van die moderne methodes. Onderzoekers zijn 
daarom op zoek gegaan naar traditionele landbouwmethodes. Die staan 
echter nergens beschreven, maar zijn wel eeuwenlang mondeling over
gedragen van ouders op kinderen. Steeds weer werden zij in de loop van de 
geschiedenis aangepast aan de eisen van de tijd en het klimaat. De enige 
manier om nog achter die methodes te komen is op zoek te gaan naar de 
mondelinge geschiedschrijving van de mensen in die streken. 

Ook in onze westerse beschaving ligt nog veel belangrijke kennis 
opgeslagen bij vroegere generaties, die alleen door oral history terug te 
vinden is. Neem bijvoorbeeld oude maar waardevolle geneeswijzen of 
manieren om het milieu te beschermen. 

Breukelen bijvoorbeeld is een oud dorp waarin échte Breukelaars zich 
vermengd hebben met 'import'. Die 'vreemdelingen' weten doorgaans heel 
weinig van de onderlinge verhoudingen en de gewoontes en gebruiken van 
de oorspronkelijke Breukelaars. Dat kan problemen opleveren. Door met 
echte Breukelaars te praten over wat zij en hun voorouders hier beleefd 
hebben kan veel duidelijk worden over hun eigen manier van leven. Dat 
kan onderlinge verhoudingen tussen Breukelaars en 'import' aanmerkelijk 
verbeteren. 

Historisch bewustzijn 

Een paar jaar geleden was ik op een feest in mijn geboorteplaats. Daar 
kwam ik twee oude klasgenoten van me tegen van de (toen nog) Lagere 
School. Die twee jongens kwamen uit arbeidersgezinnen en ik hoorde tot de 
middenstand. "Daar heb jij van geprofiteerd ", zeiden die jongens op het 
feest. "Als er moeilijkheden waren op school, dan kwam jouw vader of 
moeder wel opdraven om de boel recht te zetten. Want de meester was van 
jullie soort: jouw vader en hij zongen in het kerkkoor en kwamen elkaar 
overal tegen. Die van ons niet. Die durfden niet op school te komen en met 
de meester te praten." 

Ik was me van die positie nooit bewust geweest. Toen op dat feest deed 
ik een voor mij belangrijke historische ontdekking. Dat versterkte mijn 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 3, 1991 



158 

historisch bewustzijn. Maar zo moet het velen vergaan als ze terugduiken in 
het verleden. Historisch bewustzijn is belangrijk voor de herkenning van de 
eigen identiteit. 

In veel verhalen die Paul van Warmerdam en ik aanhoorden kwam de 
Tweede Wereldoorlog in verschillende toonaarden ter sprake. Het waren 
meestal geen verhalen van grote heldendaden en ernstige misdaden, maar 
meer van mensen die streden om het dagelijkse bestaan. Als je deze ver
halen naast elkaar legt wordt duidelijk dat je de Breukelse gemeenschap 
moeilijk kunt opdelen in 'fouten' en goeden'. Mensen waren vaak beurte
lings goed en fout, en meestal 'neutraal'. Zon beeld kan heel wat mythen 
doorbreken van een verscheurde Breukelse samenleving van landverraders 
en verzetsmensen en tot een beter verstaan van de werkelijkheid brengen. 
Dat betekent voor de oral historicus wel dat hij/zij vooral goed moet 
luisteren en moet zorgen geen oude wonden open te rijten. 

Massamedia 

We moeten echter wel vlug zijn met die mondelinge geschiedschrijving, 
want er wordt toch weinig meer verteld, omdat we onze mond moeten 
houden voor de televisie. In Canada wilde de regering in het Noordwesten 
onder de Indiaanse gemeenschap televisie invoeren. Het volk verzette zich 
ertegen. Dat mocht echter niet baten - de televisie kwam er toch. Binnen 
twee jaar was de cultuur van de Indianen vernietigd. Mannen begonnen 
hun vrouwen te slaan. Er was geen respect meer voor de ouderen die 
volgens de traditie verhalen doorvertelden. Een andere wereld dan de 
traditionele wereld drong zich op aan de gemeenschap. 

Het is maar de vraag of er onder ons nog wel eens over vroeger wordt 
gepraat en wie er nog luistert. Het gaat in dit geval niet alleen over de 
grappen en grollen en de mooie anecdotes van vroeger, maar over de gang 
der gebeurtenissen, de denk- en leefpatronen daarachter. 

Waarheidsgehalte 

Wat is nu het waarheidsgehalte van het vertelde? Het geheugen kan de 
verteller in de steek laten en de fantasie kan de werkelijkheid vervormen. 
Maar de betrouwbaarheid van de mondelinge overlevering is net zo groot 
als die van de schriftelijke. Papier is immers ook geduldig. 

Ooit las ik over twee mannen, die op dezelfde fabriek hadden gewerkt. 
Toen ze afscheid namen kregen ze allebei dezelfde penning, dezelfde kist 
sigaren en dezelfde enveloppe met dezelfde inhoud. De een was zeer 
tevreden en dankbaar voor dit afscheid. De ander zei: "Een schop onder je 
kont kon je krijgen en dan nog voor het publiek slijmen met een paar 
cadeautjes." 

Wat was nou waar? Wie had gelijk? Het is zoals je het beleeft. 
Ik kan het nog sterker verteilen. In het oerwoud van het Amazonegebied 

praten de mensen nu nog over een opstand van slaven en Indianen in het 
begin van de vorige eeuw, de zogenoemde Cabanagem van ruim honderd-
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vijftig jaar geleden. Over die opstand wordt in de boeken heel weinig 
geschreven. Onder de mensen daar leeft die oorlog echter nog en wel zo 
concreet, dat er vertellers zijn die precies het raam aan weten te wijzen in 
een houten huis waaruit de opstandelingen geschoten hebben. Dat kan dus 
niet. Dat huis zou allang verrot zijn. 

Is daarom dat verhaal over die opstand niet waar? De mensen hebben 
het toch zo ervaren? 

Nog sterker. En dichter bij huis. Een tijd geleden deed ik onderzoek onder 
ouders van kinderen op een basisschool. Ik vroeg hen naar hun eigen 
onderwijsgeschiedenis en naar hun ervaringen met hun kinderen op school. 
Hun oordeel was soms nogal negatief. Op school zeiden de leerkrachten: 
"Wij staan achter de zwaksten ". Maar in de praktijk moesten die vaak kolen 
scheppen en de geraniums water geven. Toen ik het rapport met het 
onderwijsteam wilde bespreken zeiden sommigen: "Dat kan niet wat ze 
zeggen. Ze liegen." 

Bij mondelinge geschiedschrijving horen we veel over de ervaringen van 
mensen. Die ervaringen sporen niet altijd met de kale feiten, maar vertellen 
wel veel over de kijk die mensen op de feiten hebben gehad en welke 
gevoelens daarbij een rol speelden. Ook dat hoort bij de geschiedenis. 

Op onze speurtocht naar het verleden van Breukelen stootten Paul en ik 
op verhalen rond het stationnetje van Nieuwersiuis. Veel mensen hebben 
daar hun commentaar op gegeven; vooral over de merkwaardige privileges 
van de heer Doude van Troostwijk, die de grond moest afstaan voor de 
spoorlijn en daarbij bedong dat alle passerende treinen in Nieuwersiuis 
moesten stoppen. We hebben daarover in dit Tijdschrift geschreven en 
daarop kwam ook weer commentaar. De een was de laatste stationschef 
geweest en de ander had naast het station op kantoor gezeten en vandaar 
de opheffing meegemaakt. Beiden gaven een verschillende datum van de 
sluiting van het station op. Wie had nou gelijk? Vanuit het bezig zijn met de 
oral history interesseert ons dat eventjes niet zo. Ons interesseert op dat 
moment meer het feit dat deze mensen reageren en nadenken over het 
verleden vanuit hun eigen beleving. Merkwaardige paradox: als we toen 
het verhaal exact volgens de feiten hadden weergegeven zou niemand 
erover nagedacht hebben en zeker niet gereageerd hebben. Natuurlijk moet 
echter binnen het geheel van de geschiedbeoefening controleerbare feiten
kennis niet veronachtzaamd worden. 

Voorvaarden 

Aan welke voorwaarden moet oral history voldoen om betrouwbaar te 
zijn? We komen hier aan de voorwaarden waaronder persoonlijke verhalen 
mondelinge geschiedbeoefening worden: 

— Het gaat niet zomaar over verzonnen verhalen van privépersonen, 
maar over de werkelijkheid, zoals mensen die zelf hebben beleefd of vanuit 
de overlevering kennen. 

— Het gaat om de gezamenlijke verhalen over wat gebeurd is. Een ver
haal of een autobiografie kan heel erg tekenend zijn voor de geschiedenis 
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van een gemeenschap, maar is op zich niet voldoende om het historische 
beeld te bepalen. 

— Het gaat juist om de gezamenlijkheid in de verhalen. Dat betekent, dat 
het historische beeld pas duidelijk wordt in een veelheid van ervaringen en 
vertellingen. Daarin zijn de ontwikkelingen van een gemeenschap te her
kennen. Die veelheid verhoogt ook de betrouwbaarheid, omdat je daarmee 
de ene bewering met de andere kunt staven of tegenspreken. Of de 
veelkleurigheid van een menselijke samenleving zichtbaar kunt maken. 

— Het gaat niet alleen over feiten maar ook over wat men over die 
feiten denkt en voelt. De interpretatie en de beleving van de historische 
feiten zijn net zo belangrijk als de feiten zelf. Daarom zou juist in het eerder 
genoemde geval van het onderzoek onder ouders van die basisschool het 
gesprek met het onderwijsteam, en niet de afwijzing met 'leugens', 
helderheid hebben kunnen verschaffen over die onderwijsgeschiedenis. 

Manier van werken 

Er zijn verschillende methodes van oral history. Tot nu toe hebben Paul 
en ik vooral gewerkt via interviews. Dat heeft tot voordeel, dat je twee uur 
tot je beschikking hebt om met iemand uitgebreid te praten. Het nadeel is, 
dat je dan nooit kunt zeggen: "Wat denken de anderen ervan?". De toetsing 
van het vertelde komt dan pas achteraf. Het accent ligt hier op het 
individuele geheugen. 

In Kockengen organiseerde de Historische Kring Breukelen een vertel-
avond. Zon vertelavond heeft als voordeel, dat de verhalen controleer
baarder worden. Er wordt dan een beroep gedaan op het sociale geheugen. 
Het nadeel is echter dat mensen niet uitgebreid aan het woord kunnen 
komen en daardoor minder makkelijk hun verhalen vertellen. 

Ideaal is een combinatie van de twee. Veel moeilijker echter is het 
verwerken van de gegevens, het maken van de gespreksverslagen, het 
controleerbaar maken van de verslagen, het verwerken van de gegevens 
tot relevante geschiedvertelling. Maar het is al bij al toch vooral boeiend 
werk, omdat je bezig bent om de geschiedenis van mensen tot leven te 
brengen. 
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Verkeersmaatregelen in Breukelen-Nijenrode 
inde jaren 1920- 1925 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

In het Gemeentearchief vond ik een verordening, gedateerd 22 
december 1920, voor het regelen van het verkeer binnen de gemeente 
Breukelen-Nijenrode1 (zie Afbeelding 1). Dit was een eerste aanzet om het 
verkeer in de gemeente in goede banen te leiden. 

Ook landelijk werd over dit soort zaken nagedacht. Op 11 april 1922 ging 
er een brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat naar het 
Provinciaal Bestuur. Hierin werd gevraagd na te gaan in hoeverre een door 
het Rijk te treffen uniforme regeling de mogelijkheid tot het maken van 
afwijkende regelingen door provinciale of gemeentebesturen, aangepast 
aan de plaatselijke omstandigheden, zou moeten uitsluiten. 

Het Provinciaal Bestuur van Utrecht stuurde hierover op 11 juli 1922 
een brief aan de gemeentebesturen in de provincie Utrecht, waaronder dat 
van Breukelen-Nijenrode. Tevens werd een afschrift bijgevoegd van een 
bespreking van 6 maart 1922 op het Departement van Verkeer en 
Waterstaat betreffende de voorgenomen wijziging van de Motor- en 
Rijwielwet.2 

Het gemeentebestuur nam enkele maanden de tijd om zijn standpunt te 
bepalen en antwoordde het Provinciaal Bestuur in een brief gedateerd 2 
oktober 1922.2 Uit deze uitvoerige brief licht ik de voornaamste punten. 

— Het steeds toenemende verkeer met automobielen, motorrijtuigen en 
rijwielen langs met name de Rijksstraatweg heeft zon omvang 
aangenomen, dat de gemeente Breukelen-Nijenrode zelf reeds een 
verordening op grond van de Motor- en Rijwielwet heeft vastgesteld 
(Afbeelding 1). Deze maatregel blijkt een belangrijke stap in de goede 
richting te zijn, omdat het gevaar voor ongelukken in het bebouwde 
gedeelte der gemeente aanmerkelijk is verminderd. 

— Er blijken echter nog steeds bestuurders van automobielen en 
motorrijtuigen te zijn, die door onbesuisd rijden het verkeer zowel voor 
andere voertuigen als voor voetgangers in gevaar brengen. Er wordt zelfs 
melding gemaakt van 109 bekeuringen in één jaar tijds wegens overtreding 
der verordening. Verder wordt er op gewezen, dat het in verband met de 
breedte van met name de Rijksstraatweg noodzakelijk is dat in het 
bebouwde gedeelte met zeer beperkte snelheid wordt gereden. 

— Voetgangers en de bestuurders van rijtuigen en voertuigen die door 
paarden en honden worden getrokken blijken vaak slecht op de hoogte van 
de voor hen geldende verkeersregels; aan een landelijke regeling hiervoor 
wordt de voorkeur gegeven boven plaatselijke regelingen. 

— Tevens zou het op de grotere wegen en vooral in de bebouwde kom 
beslist verboden moeten worden om snelheids- of betrouwbaarheids-
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V B R 0 R D 3 N I N 0 , t o t regaling van het verkaar 

op da -wagen in de gemeente BRÜUK-SL37 -

HIJJMRODB in verband mat hat gebruik van 

Motorrijtuigen an Rijwielen. 

Artikel 1 . 

In daze Verordening wordt verstaan ; 

1. Onder wotorrij tuigen, a l l a r i j - e n voertuigen, bestemd o i u i t a l u i t e n d 

of "-ede door eena mechanisch« kracht, op of aan het r i j - of voertu ig 

za l f aanwezig , anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen. 

2. Onder wegen, a l l e voor het openbaa^r verkeer openstaande rijwegen ; 

de daartoe befcoorende voetpaden en ber-ien of zijkanten maken deel 

van den rijweg u i t ; 

3 . Onder bestuurder van een motorrij tuig hi j , die het r i j t u i g bestuurt 

nf onder z i jn onmiddellijk toez icht doet besturen . 

Artikel 2 . 

Het I s dan bestuurder van een Hotorri j tuig of Hijwiel verboden daar-

meda te rijden met een grootere snelheid dan t w a a l f K i l o -

m a t e r par uur , op da navolgende wegen ; 

1. Op dan Rijksstraatweg vanaf de Gereformeerde Kerk in een rechte 

l i j n to t aan de brug over , , de Heicop * ; da Dannestraat ; da 

Brugstraat ; da Heerenstraat ; da Achteratïaat ; de Kerkstraat 

en dan Stationsweg op 2 00 weter westwaarts vanaf den R i j k s s t r a a t 

weg . 

Artikel 3 . 

Ce in acht te namen snelheid wordt op kosten der gemeente aange

duid door een kenteaken , naar hat model , vas tges te ld door den Mi

n i s t e r van 'Jaterstaat , krachtenB a r t . 8 , 2 de l i d der Motor- en 
Rijwielwet. 

Da waarschuwingsborden zul len gep laa t s t worden aan a l l e wegen op 

de grenzen dar bebouwde kom . 
Artikel 4. 

Overtreding van ar t ike l 2 dozer Verordening wordt g e s t r a f t met 

hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste 

Vij fentwint ig gulden . . Artikel 5 . 

Deze Verordening kan worden aangehaald onder den t i t e l , , Motor

en Rij ielverordening voor de gemeente BR5UK5LJ3WIJ31 r-.0D3 • 
Aldus gedaan tar Openbare vergadering van den 

Haad der gemeente BreukelenNiJanrode , dan 
t U ^ o t x - v w W _ 1 9 2 0 . . 

De Secretaria , D9 Voorzit ter , 

Afb. 1. Verordening van 22 december 1920 tot regeling van het verkeer op de wegen 
van Breukelen-Nijenrode. Opmerkelijk zijn de genoemde maximum snelheid van 12 
km/uur en de straffen op overtreding daarvan: maximaal 6 dagen hechtenis of f 25,-
boete 
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•'• 

Afb. 2. Foto uit 1922 van de eerste autobus die tussen Breukelen en Utrecht dienst deed, 
een T-Ford voor 12 personen, De busdienst werd geëxploiteerd door Reijnders, Meijers 
en Van den Broek. Vóór de bus staat de chauffeur H van den Broek, 

Afb. 3 De Breukelse melkboer M. Brouwer met zijn hondekar en twee zonen in de 
jaren 1920 voor zijn winkel in wat toen nog Brugstraat heette (thans Kerkbrink 20), 
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Burgemeester en Wethouders van BREPKEI/nHKIJENROUE. 

Gezien een verzoekschr i f t van den heer M,van Muiswinkel , 
Rracnhan-ielnr.r -onende a ldaa r , om ontheff ing van he t verbod verva t 

in a r t i k e l 1 a de r Verordening t o t rege l ing van he t verkeer op de 

wegen in deze gemeente i n verband met he t gebruik van M oto r r i j t u ig 

enz . 

Gelet op h e t bepaalde b i j a r t i k e l 1 b dezer Verordening ; 

B E S L U I T ? : » : 

Aan den heer M. van M u 1 s w i n k e 1 voornoemd , t o t weder 

opzeggans toe de gevraagde ontheff ing t e var leenen , onder de na 

volgende voorwaarden ; 

1 . Voor he t laden en lossen van de vrachtautomobiel z a l n i e t 

langer dan daarvoor s t r i k t noodzakel i jk i s , s t ra idplaats i n de 

Heerens t raa t mogen worden genomen : 

2 . t i j d e n s he t lossen en laden moet worden zorg gedragen, da t 

h e t verkeer n i e t wordt belemmerd en ook verder b i j he t be r i j den 

van de d o r p s s t r a t e n he t verkeer geen h inder onderv ind t . 

Burgemeester en ,'ethoudars van BreukalenNijenrode« 

De S e c r e t a r i s , De Burgemeester , 

Afb. 4. Besluit van BécW van Breukelen-Nijenrode van mei 19243 om de heer M. van 
Muiswinkel toe te staan aan de Herenstraat een vrachtauto te laden en te lossen, 
waarbij hij er vel voor moest zorgen dat het overige verkeer niet werd belemmerd. 

wedstrijden met automobielen, motorrijwielen of gewone rijwielen te 
houden. Deze vormen van sport geven met name 's zondags niet alleen veel 
ergernis aan rustige voetgangers en kerkgangers, maar leveren ook gevaar 
op voor deze personen. 

— Ook zwaar beladen vrachtauto's veroorzaken steeds meer problemen; 
soms trillen de huizen op hun grondvesten. De over het algemeen vrij 
smalle wegen hebben dermate van dit zware verkeer te lijden, dat 
voortdurend hoge kosten gemaakt moeten worden om ze in een goede staat 
te houden. Het gemeentebestuur adviseert, dat op grond van een en ander 
zou kunnen worden volstaan met een algemeen verbod voor het 
snelverkeer en een algemene regeling waarbij een maximum toelaatbaar 
gewicht voor vrachtauto's wordt vastgesteld. 

Afbeeldingen 4 en 5 tonen twee besluiten die het gemeentebestuur in 
mei 1924 genomen heeft naar aanleiding van verzoekschriften met 
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Burgemeester en Wethouders van Breukelen Nijenrode« 

Geziea een verzoekschrift van de If.V.Biscuitfabrlek,,de Lindeboom" 

on ontheffing va n het verbod verva t in artikel la der Verordening tot 

regeling va n het verkeer op de wegen in deze gemeente in verband met het 

gebruik van Motorrijtuigen enz. 

Gelet op het bepaalde bij artikel lb dezer Verordening; 

B E S L U I T E ? ! ; 

Aan de N.V.Bisouitfabriek te Mijdrecht tot wederopzeggens toe de 

gevraagde ontheffing te verleenen,onder de navolgende voorwaarden: 

l.de Fbrd-vrachtauto zal de Kerkstraat moeten inrijden en standplaats 

nemen op de Nieuwstraat en daar niet langer moge« verblijven dan voor 

bediening der clientèle noodig is. 

2.hst onder 1 bedoelde zal uitsluitend irogen plaats vinden des Dindags 
uur 

zoo veel mogelijk tuaschen 8 v.m tot 1 uur n.m of van 2 uur n.m. tot 

7 uur n.m. 

5 . b i j het v e r l a t e n van de îîieuwsoraat zal door de Heerenstraat in 

Noordelijke r i c h t i n g moeten worden gereden; 

l+.bij het passeeren van de in d i t b e s l u i t genoemde s t r a t e n zal moeten 

worden gezorgd,da t het verkeer n i e t belemmer* wordt. 

13 Mei 
Gedaan te 3reukelen Ni jenrode.den 2"h"Maart 192U. 

De S e c r e t a r i s , De Burgemeester, 
j-et:van der Zee ge t : î*.v.o.Hoop v 3 1 . 

Afb. 5 Besluit van B&W van Breukelen-Nijenrode van 13 mei 19243 waarbij vergun
ning werd verleend aan de Biscuitfabriek "De Lindeboom" te Mijdrecht om met een 
vrachtauto de Kerkstraat in Breukelen in te rijden, in de Nieuwstraat te parkeren (op 
dinsdagen tussen 8 en 1 uur of tussen 2 en 7 uur) en de dorpskern weer via de 
Herenstraat te verlaten. 

betrekking tot het rijden, laden en lossen van vrachtauto's in de gemeente 
Breukelen-Nijenrode.3 

Bronnen 

1 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8,23~121 Ingekomen stukken 
1921 (Gemeentehuis te Breukelen). 

2 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr, 8129. Ingekomen stukken 1922, 
rubriek 43A. 

3 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv, nr. 8133. Ingekomen stukken 1924, 
rubriek 38A. 
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Mededelingen van het bestuur 
Dank zij de Stichting Socubel (zie biz. Ill van het vorige nummer) kan ook dit 

nummer van ons tijdschrift meer dan de gebruikelijke 40 bladzijden bevatten. 

Komende activiteiten 

Zaterdag 14 september 1991: Open Monumentendag. In een door de gemeente 
Breukelen ingestelde organisatiecommissie doet ook onze Kring mee. Voor het 
programma van die dag verwijzen we naar komende berichten in de weekbladpers. 

Zaterdag 21 september 1991, 14.00 uur: excursie naar de wipwatermolen te 
Koeken gen. Zie de binnenzijde van de achterkant van het omslag van dit 
tijdschriftnummer voor verdere bijzonderheden. 

Vrijdag 4 oktober 1991, 1545 uur, park Boom en Bosch: onthulling van het beeld 
van L,C. Dudok de Wit ("Kees de Tippelaar"), 

Dinsdag 22 oktober 1991, 20.00 uur: najaarsbijeenkomst in de Scholengemeenschap 
Vegtstede (voorheen Centrale Technische School), Engel de Ruijterstraat, Breukelen. 
Op het programma staat een voordracht in twee gedeelten over de scheepvaart op de 
Vecht tussen de Romeinse tijd en het begin van onze eeuw. Dit thema is mede gekozen 
omdat het in 1992 een eeuw geleden zal zijn dat het Merwedekanaal (thans Amster
dam-Rijnkanaal) een belangrijk deel van het vaarverkeer over de Vecht overnam. 
Aan het eeuwfeest van dit kanaal zal in 1992 nadere aandacht worden besteed. 

Onze Historische Kring passeerde het aantal van 600 betalende leden 

Toen de kraam van onze Kring op de regenachtige Breukelse jaarmarkt van 15 juni 
1991 open ging had onze vereniging 597 betalende leden. Aan het eind van die dag 
waren het er 603. Degene die de 600 vol maakte was de heer J. Griede, Karel Doorman -
weg 3 te Breukelen. Op 18 juni bracht een bestuursdelegatie hem een felicitatiebezoek. 

Op 6 juli was er weer een jaarmarkt in onze gemeente, deze keer in Kockengen. 
Aan het begin van die zonnige, warme dag stond de ledenteller op 612, aan het eind op 
627. We verheugden ons bij die gelegenheid in het optreden in onze kraam van de 
citerspeler J. Olie uit Loosdrecht. 

¥ aarexcursie in het oude fireukeleveen 

De rondvaartboot waarmee de Kring op 8 juni een vaartocht maakte was meer dan 
vol. De weersomstandigheden werkten die dag mee en iedereen toonde zich na afloop 
zeer tevreden met het gebodene. Arie Man ten verzorgde de toelichting. Op veler 
verzoek volgt daarvan hieronder een samenvatting. 

In de Middeleeuwen begon het in cultuur brengen van het Breukeieveen vanaf de 
Scheendijk, die toen de veenscheiding of de Zogdijk werd genoemd. De hele excursie 
door de Kievitsbuurten en over de Vijfde en Vierde Plas speelde zich dus op oud Breu-
keleveens territoir af. De ontginning vond sedert ongeveer 1180 plaats in vier duide
lijke fasen en een restontginning in de punt van het steeds smaller wordende Breuke
ieveen, Met de toedeling van dit laatste stuk, in 1468, was het geheel verkaveld. 

Toen alleen nog maar de eerste fase was uitgevoerd lagen de Achterdijk en Achter
wetering waar nu de Kalverstraat ligt. Na de tweede slag in de ontginning (tot aan de 
huidige Breukeleveense Herenweg) ging die Achterdijk de Oude Weg heten. Nog in 
1498 werd de Oude Weg genoemd als de dijk met de huizen van de Breukeleveners. De 
dijk lag toen waar nu zomerhuizen staan. De wetering is er nog. De boerderijen lagen 
aan de plaskant. Na het geleidelijk verdwijnen van de huizen en andere opstallen 
bleven er graslanden achter. De Breukeleveense boeren benutten deze voor de hooi-
bouw en voor het weiden van jongvee, waar men - in tegenstelling tot melkvee - niet 
dagelijks naar om hoefde te zien. Vandaar de naam Kalverstraat. De bouw van 
vrijetijdswoningen langs de Kalverstraat kwam vroeg in de 20ste eeuw op gang. 

Vanaf de late Middeleeuwen tot in de 17de eeuw was het gebied van Breukeieveen 
meermalen het toneel van groot opgezette wolvenjachten. 

In de ontgonnen veengebieden vond aanvankelijk vooral akkerbouw plaats. Later 
werd het weidegebied. Door het weghalen van veenlagen voor turfwinning en het 
inklinken van de veengrond tengevolge van de intensieve ontwatering daalde het 
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niveau van het land. Gedurende de laat-17de en de 18de eeuw varen de landeigenaren 
meesters in het schrijven van klaagbrieven dat hun land nog nauwelijks iets waard 
was en maar beter helemaal kon worden verturfd. Bij het slagturven werden de pet
gaten uitgediept zover ais men met een baggerbeugel kon reiken. Om het ontstaan 
van grote watervlakten tegen te gaan vaardigden de Staten van Utrecht in de ioop der 
tijd talrijke bepalingen uit, waarin de afmetingen van petgaten en legakkers nauw
keurig waren voorgeschreven. Ook mocht een grondstrook langs de wegen en dijken, 
de zogenaamde voorlanden, niet ontgrond worden. De ordonnanties hadden echter 
weinig effect. Uit winstbejag maakte men de petgaten te breed, de legakkers te smal 
en de oeverhellingen te steil. Ook werd een deel van de legakkers uiteindelijk toch 
nog ontveend. De laatste waren al met al niet meer bestand tegen de kracht der golven 
en zijn weggeslagen, waardoor toch de gevreesde grote watergebieden ontstonden. 

Vanaf de vorming van de plassengebieden tot in het begin van de 20ste eeuw 
waren de plassen nauwelijks in tel. Er werd gevist en gejaagd; in randgebieden werd 
's winters riet gesneden. Maar heel weinigen zochten er ontspanning. Dat veranderde 
in het bijzonder onder de invloed van de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) De (rijke) 
mensen konden voor hun vakantie niet naar het buitenland en moesten dus binnen
landse alternatieven zoeken. Dat luidde de ontwikkeling van de plassen als recreatie
gebied in. De eerste jaren na die oorlog zakte het weer wat terug, maar daarna nam de 
waterrecreatie een niet meer te stuiten vlucht 

De Vaart (thans hetTienhovensch Kanaal) werd door de Breukeleveners gegraven 
en in 1461 aan Tienhoven verkocht. Aan de weg langs het Kanaal staan nauwelijks 
huizen, Dat is het algemene beeld van de west-oost strekkende kaden in deze streek, De 
Middeleeuwse boerderijen kwamen op de kop van de kavels te staan, en dus aan de 
zuid-noord strekkende dijken. Dat eeuwenoude bebouwingspatroon kenmerkt nog 
steeds het veengebied. De recreatiestrook langs het Tienhovensch Kanaal werd ont
wikkeld door het Plassenschap (ingesteld in 1957); er waren toen in het plassengebied 
nauwelijks oeverrecreatie-mogelijkheden meer voor mensen meteen smalle beurs. 

Breukeleveen was een zelfstandige gerechtsheerlijkheid tot in de Franse tijd. Het 
beschikte ook over een eigen rechthuis/polderhuis, gelegen aan de oostzijde van de 
Herenweg (thans nr. 20), Als gebruikelijk daarbij een tapperij, en in dit geval ook een 
kaatsbaan. In 1815 werd Breukeleveen deel van de nieuwe gemeente Breukelen-St. 
Pieters. De oorspronkelijke Breukeleveense bevolking is thans grotendeels ver
dwenen, De toenemende populariteit van het watersportgebied, vooral na de Tweede 
Wereldoorlog, dreef de prijzen van grond en huizen zo sterk op dat ze door de 
kinderen van de gevestigde dorpelingen niet meer op te brengen waren 

Op de plaats van Jachthaven Doornbos lag tot in de Tweede Wereldoorlog een 
zwembad. Een flink eind de plas in stond een op palen rustend koepelframe, gemaakt 

De excursieboot passeert het Breukelse Rietveldhuis (foto Gerhard Hof), 
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van dunne stalen buizen. Zwemmers konden daar via een in het water hangend trapje 
op klimmen om uit te rusten en van het uitzicht te genieten. 

De scheepswerf/jachthaven van Herenweg 39 begon als dorpsschuitenmakerij 
(turfschuiten, boerenschouwen, melkbootjes, vissersbootjes). 

Vroeger waren er veel waterverbindingen tussen de plassen ten westen en ten 
oosten van het buurtschap Breukeleveen. Vanwege de onderhoudskosten voor de 
dorpsgemeenschap zijn er nog in de vorige en begin deze eeuw een aantal gedempt. 
De sloot onder de Rode Brug is een laatste overblijfsel van die situatie. 

Tussen wat nu de Vijfde en de Vierde Plas zijn liep vroeger de Middelmeent. Deze 
dijk was zeer lang de hoofdverbinding tussen Breukeleveen en Breukelen-dorp De 
Brugstraat in Breukelen-dorp werd in de Middeleeuwen vaak aangeduid als "de Heren
weg afkomende van de brug en van Breukeleveen". De huidige naam Herenweg in 
Breukeleveen dateert uit onze eeuw, en is eigenlijk onterecht. In de tijd van de grote 
turfwinning werden de banden met Breukelen wat losser en raakten de Breukele-
veners meer op Tienhoven georiënteerd Zoals veel wegen was de Middelmeent een 
tolweg met een tolhek Het huis 'De Rode Bloem" (thans Herenweg 59) was het tolhuis. 
In geheugens van de mensen leeft de Middelmeent vooral als de Napoleonsdijk. In 
Napoleons tijd vond het laatste grote herstel van deze weg plaats. Op het fundament 
van deze dijk liet het Plassenschap het eiland Meent aanleggen. 

Het sindsdien wat verbouwde pand genummerd Herenweg 115 was van 1873 tot 1918 
een gemeentelijk ziekenhuisje, bedoeld voor besmettelijke zieken. Naast het zieken
huisje lag vroeger een begraafplaats. Beide zijn nooit als zodanig gebruikt. 

Aan het eind van de Herenweg ligt de Weerbrug met nog een klein stukje van de 
vroegere Weersloot. Hier loopt de grens tussen Breukeleveen en Muyeveld. De naam 
Muyeveld is een verbastering van Mijndenveld en duidt het veengebied aan dat tot 
het gebied van Mijnden behoorde. De Weersloot was in het verre verleden het belang
rijkste toe- en afvoerwater van Breukeleveen. Op de restanten van de oude Veerdijk 
heeft het Plassenschap het eiland Weer doen aanleggen. 

Nabij de hoek tussen Weersloot en Scheendijk, in de uiterste noordwesthoek van 
het oude Breukeleveense gebied, lagen de twee watermolens van Breukeleveen, de een 
gesticht in 1649, de andere in 1684. In 1840 werden ze gesloopt. Het merendeel van het 
Breukeleveense land was in waterplassen omgezet en die hoefden niet zo nodig 
bemalen te worden. Omdat het waterschap van Breukeleveen sedert 1649 verbonden 
was met dat van Tienhoven kreeg die gemeente bij de sloop van de Breukeleveense 
watermolens een probleem met betrekking tot de peilbeheersing in de Oostelijke 
Binnenpolder Dat leidde tot de bouw van de molen aan de Tienhovense Dwarsdijk, die 
sedert de Tweede Wereldoorlog bekend staat als "De Trouwe Waghter", 

Op de weg terug naar de haven van De Meent voeren we in de Noordelijke 
Kievitsbuurt langs het Breukelse Rietveldhuis. 

Logo Historische Kring Breukelen 

De oproep het bestuur van de Kring om voorstellen in te dienen voor een logo 
leidde tot verschillende reacties. Uiteindelijk koos het bestuur voor het ontwerp van 
de heer H. C. Vonk, Willink van Collenstraat 18, Breukelen. Dat logo is in het vorige 
nummer van dit tijdschrift al een keer gebruikt. Hieronder drukken we het nogmaals 
af. Het toont enkele bekende contouren uit Breukelen, Kockenezen mogen het logo 
ondersteboven houden en zullen dan veel bekends herkennen, 
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Bezoek aan de wipwatermolen van Kockengen 

Op zaterdagmiddag 21 september 1991 is er een HKB excursie naar de 
Kockengense wipwatermolen, waar de heer J.C. Ens, vrijwillig molenaar en 
lid van onze vereniging, als gastheer optreedt. 

Deze prachtige molen is niet alleen historisch waardevol maar door zijn 
ongestoorde ligging ook landschappelijk van grote betekenis. De molen kan 
in bedrijf bezichtigd worden. 

Een wipwatermolen bestaat uit een vaste, met riet afgedekte ondertoren 
met daarboven een bovenhuis dat draaibaar is om een centrale holle koker. 
Het eigenlijke "maalwerk" is in de ondertoren ondergebracht. Vanuit de kap 
is door die holle koker een vertikale as gestoken, de koningsspil. Als de 
bovenas van de molen door de wieken in beweging wordt gezet brengt die 
koningsspil de draaiende beweging door middel van houten kamraderen 
over op een zeer groot houten kamwiel, het waterwiel, dat is gemonteerd 
op een horizontale as die men de wateras noemt. Deze steekt buiten de 
ondertoren uit en op dit uiteinde is het scheprad bevestigd. Het scheprad 
brengt het polderwater omhoog en slaat het uit op de boezem. 

De Kockengense molen, Wagendijk 15, dateert mogelijk uit de laat 16de 
eeuw. Toen deskundigen vaststelden dat de oorspronkelijke toren "niet 
langer en conde blijven staen om d' polder 't dienen ofte 't water uit te 
werpen" kreeg de molen in 1675 een nieuwe ondertoren. Deze is van hout, 
met riet gedekt, en staat op een bakstenen fundering. Het bovenhuis is 
vaker vernieuwd. In 1726 meldde de schout dat "de kop van de water
molen van Kockengen is gewayt ", waarop werd besloten "die kop ten spoe-
digsten te doen hermaken'. Het huidige bovenhuis dateert vermoedelijk uit 
circa 1820/1830. Het scheprad heeft een diameter van 5,50 meter en een 
breedte van 50 centimeter. De wieken hebben een vlucht van 23,70 meter. 
Tot de bouw van de molenaarswoning in 1926 werd de molen bewoond. 

Tot 1958 bemaalde de molen het oude waterschap "Kockengen", 341 
hectare groot. Daarna ging molenaar Brandhorst van de Kockengense molen 
het vervangend gemaal voor de polders "Kockengen", "Teckop" en 
"Spengen" bedienen. In 1963 werd de molen eigendom van de Stichting De 
Utrechtse Molens. In 1964 en 1983 werden ingrijpende herstelwerkzaam
heden uitgevoerd. 

Het bezoek aan de molen begint om 2.00 uur namiddags. Het laatste deel 
van de weg naar de molen kan alleen lopend worden afgelegd; daarom is 
het zaak niet te laat op weg te gaan. Vooraf aanmelden bij het secretariaat 
van de Kring is noodzakelijk. Om de hele molen goed te kunnen zien 
kunnen er niet meer dan hooguit 20 mensen tegelijk terecht. Als er meer 
belangstellenden zijn kan om 3.00 uur een tweede groep aansluiten. 

Leden van de HKB kunnen gratis aan deze excursie deelnemen; niet-
leden betalen 5 gulden. 
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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. Zie verder biz. 144 van dit tijdschriftnummer. 
De geschiedenis van kasteel Ruwiel is een centraal thema in jaargang 6. 


