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Armen niet gewenst in de 
gerechtsheerlijkheid Breukelen-Nijenrode 
J.A. van den Berg 

Ik stel u voor aan Cornells van der Linden, een arm "daghuerder" (- dag-
loner) binnen de gerechtsheerlijkheid Breukelen-Nijenrode. Wij schrijven 
1715. Tot mijn verrassing trof ik in het Oud Archief van het gerecht 
Breukelen-Nijenrode een dossier aan over een van de allerarmsten in de 
samenleving, al is het niet zijn eigen verdienste geweest waardoor hij voor 
de geschiedschrijving bewaard is gebleven. 

Opdracht om uit Breukelen-Nijenrode te vertrekken 

Het eerste stuk uit het dossier Van der Linden is een verzoek van schout 
en schepenen aan het Hof van Utrecht om genoemde Cornells uit de 
gerechtsheerlijkheid (ook wel kortweg "het gerecht" genoemd) Breukelen-
Nijenrode te doen vertrekken. Hij is in dat gerecht komen wonen in april 
1715 en dat zint schout en schepenen niet. Wat is er met Cornells aan de 
hand? Waarom is hij niet gewenst? Is hij een misdadiger misschien? 

Schout en schepenen laten daarover geen onduidelijkheid bestaan: "Dat 
denselven is een arm dach huurder belast met een vrouw en vijf kinderen". 
Nu kan een "vrouw en vijf kinderen" een belasting zijn misschien, maar 
moet je iemand daarom nu verwijderen? Ja maar vergeet niet, dat hij een 
"arm dach huurder" is. Dat wil zeggen, dat hij vandaag niet weet, of er mor
gen voldoende eten is. Als de dagloner niet gehuurd wordt, vervalt hij met 
zijn gezin aan de armenkas. Daarom kan Cornells beter weggaan, maar Cor
nells gaat niet. Hij heeft een huis gehuurd van de schout van Maarssen en 
die is ook niet van plan hem de huur op te zeggen. Schout en schepenen 
vragen aan het Hof "dat bij gebreeke van dien een van de panders van den 
Hove voor nu als dan en dan als nu sal weesen geauthoriseert om hem Cor
nells van der Linden met die van sijne familie en goederen" uit het gerecht 
te zetten. Kort en goed: Binnen veertien dagen vertrekken of anders  

In de najaars-ledenvergadering van de Historische 
Kring Breukelen op 1 oktober 1990 vertelde onze 
toenmalige vice-voorzitter Joop van den Berg een 
verhaal vaarin de dagloner Cornells van der 
Linden centraal stond. Hij had het plan daarover 
ook in ons Tijdschrift te publiceren, maar precies 
als hij vas vilde hij eerst nog proberen vat meer 
gegevens uit de archieven te achterhalen. Joop 
van den Berg kreeg het niet meer af Hij verd 
ernstig ziek en overleed op 11 juli 1991. Hij liet vel 
een manuscript achter, vaaruit met enig extra 
verk het bijgaande artikel kon vorden gemaakt. 
Wij twijfelen er niet aan dat ve veel lezers een 
plezier doen dat verhaal hierbij af te drukken. 
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Op 2 mei beveelt het Hof van Utrecht dat Cornells van der Linden aan dit 
bevel zal moeten voldoen. De volgende dag levert D. Woudenberg het von
nis ten huize van Cornells van der Linden af, waar het door zijn vrouw in 
ontvangst wordt genomen. 

Maar Cornells is niet zo hulpeloos als het lijkt. Misschien heeft zijn huis
baas, de Maarssense schout Jacob ten Ham, hem op het spoor gezet. Cornells 
krijgt rechtskundige hulp van procureur J. Both. In het verweerschrift aan 
het hof staat, dat schout en schepenen zich vergissen. Binnen de tijd van 
één jaar zullen de kinderen niet tot last van de armenkas komen, want 
Cornells heeft een borg, namelijk een zekere Cornells van Arnhem, koop
man in zijde, wonende te Amsterdam. Daarom verzoekt Both aan de eis van 
schout en schepenen niet te voldoen. 

Juridisch gevecht tussen twee procureurs 

Nu komt de vindingrijkheid van twee procureurs tegenover elkaar te 
staan. En zo lang deze juristen aan het woord zijn komt nog geen "pander" 
(= deurwaarder) van het Hof van Utrecht Cornells en zijn gezin uit het 
gebied van Breukelen verwijderen. 

In een zeer uitvoerig stuk van ongeveer tien bladzijden gaat procureur 
Woertman, die namens schout en schepenen optreedt, in op het verweer 
van Cornells. Hij stelt het volgende vast. 
1 Cornells van der Linden is met vrouw en kinderen in april 1715 in het 

gerecht gekomen. Dat is publiek bekend. 
2 Als hij komt te overlijden, moeten zijn kinderen verzorgd worden door 

de armenkas. 
3 Hij is een arm daghuurder. 
4 Hij heeft vrouw en vijf kinderen en daarom zijn schout en schepenen 

beducht voor de eventuele gevolgen. 
5 Bovendien hoort Cornells niet in het gerecht. Hij komt uit Utrecht en 

woonde onder meer in Zuylen. 
6 Wat die borg betreft.... Schout en schepenen vertrouwen het niet: 

Cornells van Arnhem woont helemaal in de provincie Holland; bovendien weet 
niemand of hij vel over voldoende financiën beschikt. Het heeft echter geen zin 
om dat te onderzoeken, want wat is nu een borg voor één jaar? Cornells moet een 
ongelimiteerde borg hebben, minstens zo lang als de kinderen armlastig zouden 
zijn. 

Schout en schepenen vrezen dat na een jaar de ellende pas begint. Een 
jaar is nog te overkomen, maar langer  

Woertman haalt ook nog een reglement aan van het Hof van Utrecht van 
1687, waarin wordt gezegd, dat personen die uit een stad naar het 
platteland vertrokken zijn (na een jaar) of van de ene naar de andere 
plaats getrokken zijn, na één jaar niet meer behoren tot de inwoners van 
hun oorspronkelijke woonplaats en dat zij bij armoede niet teruggezonden 
kunnen worden naar de plaats van oorsprong. Zij moeten dan geholpen 
worden uit de armenkas van hun nieuwe woonplaats. 
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Binnen een jaar kunnen schout en schepenen zich nog van Cornelis en de 

zijnen ontdoen. 
Helaas ontbreekt in het dossier een antwoord op bovenstaande van de 

zijde van Cornelis van der Linden, maar Woertman gaat zo uitvoerig in op 
dit antwoord, dat we niet veel behoeven te missen. Het is opnieuw een 
uitvoerig stuk geworden van negen bladzijden. 

Kennelijk is schout Jacob ten Ham ten tonele gevoerd, die heeft toch 
maar zijn huisje aan Cornelis verhuurd. Zo arm is Cornelis dus niet. Tevens 
moet gezegd zijn dat Cornelis enige jaren in de gerechtsheerlijkheid Breu-
kelen-Proostdij (= het bestuursgebied ten oosten van de Vecht en rond De 
Oliphant) heeft gewoond, dat zijn kinderen daar geboren zijn en in de kerk 
van Breukelen zijn gedoopt. Hij zou dus vroeger al onder Breukelen ge
woond hebben en intussen nog geen jaar zijn weggeweest. 

Schout en schepenen bestrijden een en ander en zeggen dat het onwaar 
is. Zij roepen ook de hulp van getuigen in. In het dossier bevindt zich een 
briefje met de volgende inhoud: 

"Wij ondergeschrevene Johannes v. Stierenburg, out drie en twintig jaren ende 
Gerrit Corneliszoon de Swart, oud twee en vijftig jaren verklaren den versoeke van 
Schout en Schepenen, van Breukelen Nijenrodes Geregte, ons wel bekent te sijn, dat 
Cornelis van der Linden op Paschen ofte vervaartijd des lopenden Jaars, seventien 
hondert en vijftien langer dan een jaar geleden met sijn wijf en kinderen van de 
Steenoven staande ende geleegen onder Breukelen Proostdij Geregte is vertrocken 
geweest sonder dat hij zedert aldaar metterwoon is wedergekeert maar te Zuylen en in 
andere quartieren gewoont heeft. Als 't welcke wij beloven desnoot sijnde nader ge
stand te doen. In kennisse der Waerheyd hebben wij deze onderteekent tot Breukelen 
den tienden Julij 1715 

Johannes van Stierenburg 
Gerrit Cornelissen de Swart 

In kennisse van mij secretlarils 
-A. Block-" 

In de stukken gaat het dus vooral om die tijd van één jaar. 
Op dit stuk van Jacob Woertman komt opnieuw een uitvoerig antwoord 

namens Cornelis van der Linden. De argumenten worden herhaald. Het lijkt 
een beetje een "nietes - welles" spelletje te worden. 

Als verdediging wordt nog aangevoerd, dat schout Ten Ham zeker zijn 
huisje niet verhuurd zou hebben als Cornelis werkelijk zo arm was. Boven
dien heeft Cornelis met zijn kinderen wel degelijk rechten in Breukelen, ook 
als hij tot armoede vervalt, want hij woonde al jaren bij de steenoven in 
Breukelen-Proostdij, is zeker geen jaar uit het gebied van Breukelen weg
geweest en - wat belangrijk is - Breukelen-Nijenrode en Breukelen-Proost
dij "hebben een en deselfde armenbeurs, waer uijt sonder distinctie werden 
onderhouden, soo wel de arme van 't eene, als die van het andere Gerecht ". 
Het genoemde reglement is in zijn voordeel en dus terecht aangehaald door 
schout en schepenen. 

Er rijzen nu twee vragen: Is er meer bekend over Cornelis van der 
Linden en zijn gezin en hoe is het met hem afgelopen? En waarom hebben 
schout en schepenen de zaak zo hard gespeeld en een gepeperde rekening 
van de heer Woertman c.s. geriskeerd? 
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Het gezin van Cornelis van der Linden 

Op 26 mei 1694 trouwden Cornelis Jacobsz van der Linden en Maria 
Jacobsd de Bruijn (vermeld onder Rooms-katholieke huwelijken). Er zijn 
geen geboortedata van deze echtelieden te vinden in Utrecht. 

Ik heb doopgegevens gevonden van acht kinderen. Daarvan komen er 
zes voor in doopboeken van Utrechtse kerken: Sara, gedoopt op 1 december 
1696 in de Catharijnekerk; Maria Jacoba, gedoopt op 6 november 1698 in 
de Geertekerk; Pitronella, gedoopt op 16 oktober 1700 in de Domkerk; 
Jacob, gedoopt op 15 december 1702 in de Domkerk; Petronella, gedoopt op 
6 februari 1705 in de Domkerk (de eerdere Pitronella was al op 20 januari 
1701 gestorven); Jacobus, gedoopt op 6 februari 1707 in de Jacobikerk (en 
ruim twee weken later, op 21 februari 1707 reeds te Utrecht overleden). 
Het gezin was toen woonachtig "Buyten Tolsteegpoort bij de steenovens". In 
Zuylen zijn geen gegevens gevonden. In Breukelen werden nog twee kinde
ren geboren: dochter Jacoba, gedoopt op 2 augustus 1711; en zoon Jacob, 
gedoopt op 15 oktober 1713, beiden in de Nederlandsche Gereformeerde 
kerk, zoals het grootste protestantse kerkgenootschap toen nog heette. 

Het is slecht afgelopen met Cornelis van der Linden. Hij is op 15 novem
ber 1728 in Utrecht begraven nadat hij op 6 november was verdronken in 
de "Vaertsen Rijn onder 't gerecht Galecop". Als nagelaten betrekkingen 
worden zijn vrouw en kinderen uit de "Tollesteeg buyten" genoemd. 

Motieven van het gerechtsbestuur van Breukelen-Nijenrode 

Om een antwoord te vinden op de vraag wat schout en schepenen heeft 
bewogen tot hun handelwijze, moeten we de historische feiten uit die tijd 
nader beschouwen. 

(1) In de tweede helft van de 17de eeuw was er een agrarische depres
sie, waardoor niet alleen de graanprijzen maar in de Republiek der Vere
nigde Nederlanden ook de zuivelprijzen drastisch daalden, tot tweederde 
van de oorspronkelijke prijzen. 

(2) Er hadden in de voorafgaande halve eeuw vele oorlogen plaatsgevon
den: de Noorse Oorlog (1656 - 1660); de Oorlog met Portugal (1657 - 1661); 
de Tweede Engelse Oorlog (1665 - 1667); de Oorlog met Frankrijk, Enge
land, Münster en Keulen (1672 -1678); de Negenjarige Oorlog (1689 -
1697); en de Spaanse Successieoorlog (1702 - 1713). Hierdoor steeg de 
belasting sterk, en werd de accijns op vee met 10% verhoogd. 

(3) Er waren in die tijd vele natuurrampen, waaronder overstromingen. 
(4) Er heerste in de jaren 1714 - 1720 veepest. De veeboeren in Holland, 

West-Utrecht en Friesland werden daardoor het zwaarst getroffen. 
De door al deze factoren veroorzaakte depressie betekende minder in

komsten en daarbij ook nog eens verhogingen in de belastingen. De boeren 
gingen veel werk zelf doen, waarvoor ze anders daghuurders in dienst 
zouden hebben genomen. Dezen werden daardoor tot de armenkas veroor
deeld. Vast personeel werd ontslagen. Er was dus weinig geld in de armen-
kas. Iedere extra aanspraak op steun daaruit moest worden vermeden. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 4, 1991 



173 

Geen op zichzelf staand geva l 

Dat ook later armen uit het dorp werden verwijderd, blijkt uit het 
volgende stuk uit het Archief Dorpsgerechten/Breukeien-Nijenrode, nr. 31: 

"Resolutie bij Schout en schepenen genomen aangaende de Personen van buyten 
ingekomen: 

Op huijden den 10e11 December 1732 Schout en Schepenen van Breukelen Nijen-
rode Gerecht vergadert synde hebben naar rijpe deliberatie eenpariglijk geresolueert 
en vastgesteld, vermits van tydt tot tydt verschyde geringe en onvermogende lieden 
sigh metter woon onder den voorschr. Gerechte komen te begeven met namen de 
vrouw van Antoney van Os en Johannes van Jaarsveldt byde partyen woonachtig in 
de huysen van Gerrit van Geytenbeek alsmede eenen [onleesbare naam] met haar 
kindt, te huys leggende by Teunis van der Croon, item Steven Harmensz Groen met 
deszelfs wyf woonende in't Huys van Bernard van Waay, synde de voornoemde 
personen alle metterwoon gekomen binnen den Dorpen Breukelen en dan nog seeker 
Man en Vrouw met twee kinderen (: de namen onbekent:) woonachtig in 't Huys van 
Mr Gysbert Woudenbergh op den Poeidyk en twee jonge vrouwlieden synde Bedelaars 
bij haar hebbende twee kinderen, in huys synde by Thomas Scharley op Galgerweert, 
alsmede Gerrit Roelofsz met deszelfs wijf en kinderen wonende Oudaa in 't huys van de 
Wed Evert Bogert. Welke personen alle syn Menschen, niet instaat om iets tot de lasten 
te kunnen contribueren des't weick niet anders dan tot grote beswaernisse van 't 
Gerecht en goede opgesetenen van dien (mits de Diaconye) kan strecken, en vermits 
van alle voornoemde Personen en ieder van hen in t byzonder haar behooriyke 
Attestatie tot indemnisatie van de voorschr Gerechte tot verschyden ryse heeft 
afgevordert en telkens laten aanseggen dat sy lieden by Gebreke van dien vyten 
voornoemde Gerechte souden hebben te vertrecken sonder egter 't een of 't ander te 
kunnen optineren. Soo is besloten dienaangaende Request aan den Ed Hove van 
Utrecht te presenteren en te versoeken authorisatie op eene van de panders [= deur
waarders] van velgemeiden Ed Hove omme alle de Voornoemde Personen de facto uyt 
den voorschr. Gerechte te doen vertrecken. In oirkonde van waarheyt etc. 

N.B. De man en vrouw in de bovenstaande Resolutie vermeit wiens Namen 
onbekent waren, heten Jan Jansz van Broekhuysen en Lysbeth Splintersz Bogert, 
dient P. Memorie." 

Bronnen 

Archief Dorpsgerechten, Gerecht Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 31 (Rijksarchief te 
Utrecht). 

Oud Archief Breukelen-Nijenrode, doos onder inv. nr. 1 (Gemeentehuis te Breukelen ). 
B. Slicher van Bath, 1960. De Agrarische Geschiedenis van West-Europa 500 - 1850. 

Aula Boek 565 Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht. 
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Kasteel Ruw ie 1 en het geslacht Van Ruele 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Een gegraven slotgracht met daarbinnen het zo gevormde ronde eiland 
waarop ooit het kasteel stond is al wat er nog rest van slot Ruwiel te Oud 
Aa. In het Rampjaar 1672-1673 werd het vernield en zelfs van de ruïne 
bleef in de loop der eeuwen niets zichtbaars meer achter. 

Gedurende de minstens vier en een halve eeuw daarvoor maakte het 
kasteel een boeiende geschiedenis door. In een reeks van vier artikelen is 
al het een en ander verteld over de periode van omstreeks 1348 tot 1563, 
toen het geslacht Van Mijnden kasteel Ruwiel in handen had.1'2,3-4 Het 
wordt tijd dat we ook aandacht geven aan de periode waarin het slot werd 
gebouwd en aan de familie van de stichter van het kasteel, het geslacht 
Van Ruwiel, of - zoals men die naam vroeger meestal schreef - Van Ruele of 
Van Rueel. 

Bij de oude adel was het gebruikelijk dat na één of enkele generaties niet 
meer de verwantschap met andere personen als kenmerk van adellijke 
komaf werd beschouwd, maar de verbondenheid met een bepaald stam-
slot.5 Vermoedelijk zal ook in het geval van de Van Rueles de familie zich 
hebben genoemd naar het kasteel en zal de naam van het kasteel iets te 
maken hebben gehad met de plek waar het werd neergezet. Voor de bete
kenis van het woord Ruwiel heb ik echter geen gefundeerde verklaring.6 

In de 16de eeuw beschouwden de bezitters van het huis Ruwiel dat graag als het 
oudste kasteel in onze omgeving. Jonkheer Herberen van Mijnden, die er kort na 1500 
als kind speelde en er van 1525 tot 1540 slotvoogd was, kreeg van zijn ouders te horen 
dat kasteel Ruwiel er heeft gestaan vanaf de tijd van Gods geboorte en dat de heilige 
Liudger (Ludgerius), de beschermheilige van Loenen op Ruwiel ter wereld zou zijn 
gekomen 7 Helaas heeft later historisch onderzoek vastgesteld dat er in het jaar nul 
en ten tijde van Liudger (tweede helft 9de eeuw) in ons land nog geen volledig uit 
steen opgetrokken kastelen voorkwamen . . . . 

De bouw van stenen kastelen 

Hoewel de Romeinen hadden laten zien hoe met natuursteen en baksteen 
gebouwd kon worden werd, na hun vertrek, door de gevestigde bevolking 
in ons land nog eeuwenlang vooral gewerkt met plaatselijk aanwezige 
bouwmaterialen: hout, plaggen, vlechtbare gewassen, leem en riet. 

In de 11de en 12de eeuw gebruikte men ook wel weer natuursteen 
(bijvoorbeeld tufsteen) die gewoonlijk over water uit het buitenland, vooral 
Duitsland, werd aangevoerd. De toepassing bleef in onze streken echter 
Vooralsnog beperkt tot de belangrijke gebouwen, zoals kerken. Dit in tegen
stelling tot de herkomstgebieden van natuursteen, waar toepassingen die 
samenhingen met een opkomende verstedelijking juist de voorwaarde 
schiepen om steengroeven te openen, en de bouwers van kerken en kloos
ters daarvan dankbaar meeprofiteerden.8 In de loop van de 12de eeuw 
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kwam in onze lage landen ook het gebruik van baksteen weer in zwang.9 

Pas sedert die tijd werden kastelen gebouwd die - zoals slot Ruwiel - van 
het begin af geheel uit baksteen10 waren opgetrokken. Daarvóór had men al 
wel andere typen bouwwerken waarmee men Zich trachtte te beveiligen 
tegen agressie.11 

In 1349 - 1350 voltooide de kroniekschrijver Johannes de Beka zijn 
hoofdwerk 'Chronicon Episcoporum Trajectensium" waarin de geschiedenis 
van de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland behandeld werd 
van de vroegste tijden tot 1346. In dit beroemdste geschiedwerk van de 
Noordnederlandse Middeleeuwen wordt melding gemaakt van stenen 
kastelen die rond het midden van de 12de eeuw zijn gesticht. Over de 
feitelijke juistheid van diverse details in het werk van De Beka valt te 
discussiëren, maar het is onwaarschijnlijk dat hij - die leefde in een tijd 
waarin mondeling overgeleverde geschiedenis een algemeen element in de 
volkscultuur was - er wat dit algemene gegeven betreft erg veel naast zat. 
In de tijd van De Beka beschouwde men bepaalde kastelen duidelijk reeds 
als heel oud. 

De ontwikkeling van een zware toren, later donjon genoemd, die zowel bewoonbaar 
als verdedigbaar was, begon in de vroeg-11de eeuw in Frankrijk, ' 2 Daar zette men een 
donjon aanvankelijk op een heuvel. Toen de woontoren in de loop der tijd ook tot in 
onze lage landen doordrong werd een dergelijk zwaar bouwwerk meestal direct op het 
maaiveld opgetrokken, zonder kunstmatige heuvel. Teneinde de defensieve kwaliteit 
van het kasteel te vergroten werd een stenen ringmuur gebouwd, met aan de 
binnenkant een weergang met kantelen. De poort was van oudsher de zwakste schakel 
in het verdedigingssysteem en werd daarom speciaal versterkt. 

Een aanvaller kon met een groot leger het kasteel in korte tijd bestormen of met 
een kleinere krijgsmacht belegeren. Zon belegering betekende het uithongeren van 
de verdedigers van het kasteel, hetgeen een hele tijd kon duren indien de verdedigers 

Afb. 1. Middeleeuwse tekening van de bouw van een kasteel. 
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de tijd hadden gehad zich voor te bereiden en de voorraad- en wapenkamers goed te 
vullen.13 Voor de aanvaller was tijd echter juist een groot probleem. Een heer kon 
zijn horigen gewoonlijk slechts voor 40 dagen oproepen voor het verrichten van 
krijgsdiensten, in uitzonderingsgevallen oplopend tot 3 maanden.1'* 

Het volledig veroveren van het kasteel was overigens niet altijd de uitsluitende 
bedoeling van de aanvaller. Door het beleg werd de kasteelheer afgesneden van zijn 
sociale kontakten en economisch verzwakt; zo konden inkomsten voor de kasteelheer 
verloren gaan en het omringende land worden verwoest. Een en ander kon al 
voldoende zijn hem tot eventuele politieke concessies te dwingen. ' 3 

Maar als een belegering werd uitgevoerd probeerde men hoe dan ook het kasteel zo 
snel mogelijk in handen te krijgen.1^ Daartoe werden diverse technieken ontwikkeld 
en hulpmiddelen geconstrueerd. Het gebruiken van werp- en slingerwerktuigen en 
stormrammen, al bekend in de Romeinse tijd, herleefde in de 12de eeuw.13 De muur 
van het kasteel doorbreken en daarna door de bres heen in het kasteel binnen
dringen was de methode die het eerst in gedachten kwam. Het was echter een moei
zaam karwei om een bres te hakken in een metersdikke muur Behalve met pikhou
welen en door bekogelen en rammen kon ook worden geprobeerd met een muurboor 
(muis genaamd) stenen los te wroeten tot er een gat en ten slotte een bres ontstond. 
Zo'n muis was een sterke paal met een spitse metalen punt. Daarmee werd vooral 
geprobeerd de hoeken van vierkante bouwwerken uit te hollen, waardoor een 
instorting teweeg werd gebracht.13 

De verdedigers keken uiteraard niet lijdzaam toe hoe de vijand hun kasteel 
aantastte. Door het beschieten met pijlen en het werpen van stenen probeerden ze de 
aanvallers te hinderen en te verdrijven. Ook daarbij waren vierkante hoeken een 
bezwaar omdat de vijand zich dan kon beschermen door om de hoek te gaan staan. 

De vijand kon verder proberen door het graven van onderaardse gangen 
("mijnen") de kasteelmuren te ondermijnen. 

De bouwers van een kasteel trokken lering uit dit soort ervaringen. Kastelen wer
den daarom zo weerbaar gebouwd als naar krijgsbouwkundige techniek, geografische 
omstandigheden en beschikbare geldmiddelen mogelijk was. Om het werken met een 
muurboor minder kansen te geven en bij het beschieten van een vijand de dode hoek 
te verkleinen ging men ronde bouwwerken maken. Door een kasteel te omgeven met 
een gracht konden de muren minder makkelijk bereikt worden en nauwelijks 
ondermijnd, omdat men geen onderaardse gangen door het grondwater kon graven , 3 

De bloeiperiode van de Middeleeuwse kastelenbouw viel in de 12de tot en met 14de 
eeuw.'3 Rond 1200 was in ons waterrijke land deze ronde waterburcht met ringmuur 
en slotgracht het meest toegepaste kasteeltype. Zolang de belegeringskunst niet over 
nieuwe wapens beschikte was een dergelijke waterburcht vrijwel onneembaar. Maar 
rond 1230 was het al zover, en had de ronde burcht afgedaan. Het belangrijkste 
bezwaar was dat voor de belegerde de ronde muren onoverzichtelijk waren. Hij kon 
slechts een klein gedeelte overzien, zodat hem veel ontging van wat zich buiten de 
burcht afspeelde. Om dat probleem enigszins te ondervangen ging men er eerst nog 
toe over op enkele plaatsen uitspringende torens aan de buitenkant van de muur te 
bouwen. Daardoor kon men zijdelings enigermate langs de muren kijken en trachten 
door de schietgaten met pijl en boog de aanvallers te verdrijven. Maar het bleef een 
noodoplossing. Een volgende stap in de kastelenbouw was om niet langer een ronde 
muur tussen de torens neer te zetten, maar rechte muren, waardoor een vierkant 
kasteel ontstond met torens op de hoeken.^ 

Rond de vierkante woontoren van het slot Ruwiel bracht men extra 
bescherming aan door de aanleg van een geheel ronde ringmuur en een 
gracht. Dat wijst er enerzijds op dat kasteel Ruwiel dateert uit een tijd 
waarin de bouw van stenen kastelen reeds een behoorlijk niveau had 
bereikt, anderzijds dat het kasteel werd gesticht in de tijd vóór de 
toepassing van muurtorens. 

Niet iedereen mocht tijdens de Middeleeuwen zo maar ergens in onze 
lage landen een kasteel neerzetten. Het recht om een kasteel te (laten) 
bouwen was een van de zogenaamde regalia (rechten van de landsheer; in 
dit geval de bisschop van Utrecht). Er was een opdracht of - als het een 
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particulier initiatief betrof - ten minste toestemming voor nodig om zich 
zon versterkt huis te mogen aanmeten.16 Of de vereiste opdracht of toe
stemming er kwam werd in belangrijke mate bepaald door het belang dat 
de bisschop daaraan uit politieke of geografische overwegingen toekende. 

Algemene politieke en geografische situatie 

In de 12de en vroeg-13de eeuw kende het Sticht en vooral de stad 
Utrecht een bloeitijd en - met uitzondering van de jaren rond 1123, rond 
1160 en rond 1200 - een redelijk grote mate van politieke rust. 

Vooral bisschop Godfried van Rhenen (1156 - 1178) stimuleerde de bouw van 
kastelen, om het Sticht Utrecht beter te kunnen verdedigen, vooral tegen Holland en 
Gelre. Mogelijk kwam in zijn tijd ook de oudste voorganger van het thans nog 
bestaande kasteel van Woerden tot stand, hoewel het archeologisch bewijs daarvoor 
nog niet geleverd is.17 De stad Utrecht werd in 1186 door een rondreizende kapelaan 
van het keizerlijk hof beschreven ais een welvarende koopstad, vol schepen, een 
middelpunt van rijke akkers en een internationale markt.18 

Ergens rond die tijd werd een vaarverbinding tot stand gebracht tussen het 
toenmalige Utrechtse stadskanaal (de huidige Oude Gracht), dat tevoren nog niet 
verder liep dan tot de Weerd, en de Vecht. De oude loop van de Vecht, die oostelijk 
buiten de oude stad om liep, raakte daardoor in verval.'8 Ter hoogte van Breukelen 
volgden de schepen de route over de Aa, de rechtdoorgaande Vechtloop was daar tot in 
de 13de eeuw nog slecht bevaarbaar.*9 

Op de uiterwaarden van de rivier de Aa20 werd reeds zeer lang land
bouw bedreven. Nog voor het jaar 1000 kwam in de wat wijdere omgeving 
van de Aa ook de eerste veenontginning tot stand (Oukoop). Het gebied ten 
westen van Oud Aa werd in gedeelten ontgonnen, vermoedelijk in de loop 
van de 11 de eeuw. Vervolgens werden, aansluitend daaraan, verder naar 
het westen bij herhaling nog weer nieuwere ontginningen gerealiseerd, tot 
ongeveer het eind van de 12de eeuw.21 In de tweede helft van de 12de 
eeuw werd ook het nog resterende moerasgebied van de Breukelerwaard in 
cultuur gebracht.22 Al deze gebieden leverden een verscheidenheid aan 
landbouwprodukten op, vooral voortgebracht door akkerbouwbedrijven. 
Utrecht vormde een belangrijke afzetmarkt. Daardoor was er naast de 
interregionale en buitenlandse handelsvaart ook een regionale scheepvaart 
van betekenis. 

In het belang van stad en Sticht Utrecht verdiende de Aa een goede 
bescherming. 

Ridder Arnold Loef 

Rond 1200 leefde in de omgeving van Breukelen een zekere Arnold 
Loef.23 In 1226 had hij de status van ridder2 4 en een jaar eerder trad hij op 
als getuige van de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland.25 Jong was 
hij toen beslist al niet meer, want hij had reeds volwassen zonen. 

Een ridder was oorspronkelijk een krijgsman te paard. Daar zat al iets van stand in, 
want een bereden krijger stelde meer voor dan een krijger te voet. Dat element van 
stand kreeg in de loop der Middeleeuwen steeds grotere nadruk. Ridders kwamen 
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vaker voort uit de kringen der aanzienlijken. Daar beschikte men over geld om zich 
een paard en een degelijke wapenuitrusting te kunnen veroorloven en over tijd om 
zich in het vechten te paard te bekwamen. 

Vanaf de tweede helft van de 11de eeuw werd ook een ceremoniële handeling nodig 
om ridder te worden: de zogenaamde ridderslag. Op het slagveld was dat een eenvou
dige gebeurtenis: een oudere ridder gaf een jongeling die zich door moed en kundig
heid had onderscheiden een slag op schouder of wang met het plat van zijn zwaard. In 
vredestijd kwamen daar andere elementen bij, ten dele met een militair karakter 
(plechtige overreiking en omgording van het zwaard, aangesping van gouden 
sporen), ten dele van een religieuze aard (vasten, een wake van de aspirant-ridder in 
de kerk, gevolgd door diens zegening, vervolgens een zegening van het zwaard en 
andere wapens op het altaar, soms ook een door de jonge ridder af te leggen eed 
waarin hij zweert dat hij trouw zal zijn aan kerk en keizer, dat hij weduwen, wezen en 
verdrukten zal beschermen en een christelijk en ridderlijk leven zal leiden). 

Met dit alles werd het ridderschap steeds meer een kwestie van stand. Het voldoen 
aan de militaire vereisten was niet langer voldoende, men moest ook van adellijke 
herkomst zijn, dus vader moest eveneens tot die ridderstand behoren. Men moest 
zogeheten "ridderboorüg" zijn, of - zoals men ook wel zei - "schildboortig". Door de 
ridderslag werd men opgenomen in de stand der edelen. Zonen uit edele geslachten 
die de ridderslag nog niet hadden ontvangen werden "knape" of "knaap" genoemd, 
evenals hun broers die het, al of niet uit vrije keus, nooit tot ridder brachten. 

De naam van bovengenoemde ridder Arnold Loef betekent niets anders 
dan Arnold de zoon van Loef. Het is me niet bekend of Arnold Loef ook een 
familienaam had. In gevallen waarin een familienaam bestond werd deze in 
officiële documenten lang niet altijd vermeld, omdat juridisch vele eeuwen 
lang alleen de gegeven naam (in dit geval dus Arnold) en het patrony-
micum (in dit geval Loefszoon) geldigheid hadden. 

Aangenomen wordt dat Arnold Loef de vader was van Gijsbert van 
Ruele. (Omdat er meer mannen van die naam in de oude archieven worden 
vermeld, zullen we deze zoon duidelijkheidshalve Gijsbert I noemen.) Ar
nold had nog twee zonen, te weten Loef van Ruele en Gerard van Ruele (zie 
Afbeelding 2). Loef van Ruele is ongetwijfeld naar zijn grootvader genoemd. 

Arnold Loef 

Gijsbert I van Ruele Loef van Ruele Gerard 
van Ruele 

Gijsbert 11 van Ruele Loef Gerard Hildewan Geertruid 
van Splinter 
Rueel van Rueel 

Gijsbert 111 Hendrik Willem Geertruid Arnold Gijsbrecht 
van Ruele Rover van van Ruele Loef van 

van Ruele X van Rueel Nijenrode 
Ruele Wouter van 

Mijnden 
1 

Gijsb ertlV 
1 

Amelis van 
van R ueel Mijnden 

Afb. 2. Genealogie van he t geslacht Van Ruele. 
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Gijsbert I van Ruele 

Gijsbert I van Ruele, die net als zijn vader de stand van ridder wist te 
bereiken, was vrijwel zeker de oudste van de drie zonen van Arnold Loef. 
Hij voerde als wapen een dwarsbalk (fasce genoemd) van keel (rood) op 
een veld van goud.23 Dat wapen staat sindsdien bekend als het 
familiewapen van het geslacht Van Ruele (of Van Ruwiel). 

Gijsbert trouwde met Goede, weduwe van Wouter van Ultravecht (of 
Overdevecht).23 Hij woonde op kasteel Ruwiel en wordt veelal als de 
stichter daarvan beschouwd.26,27,28 

We moeten ons van het Ruwiel van Gijsbert I geen grootse voorstelling maken. Het 
centrale element van het slot, de vierkante woontoren met muren van meer dan een 
meter dik, bestond vermoedelijk uit drie vertrekken, die steeds een hele verdieping 
besloegen, en een zolder. De onderste verdieping werd gevormd door een gewelf, dat 
ten dele in de grond was gebouwd, ten dele net boven de grond uitkwam. In die ruimte 
werden de voorraden bewaard. Het was daarvoor een veilige plek omdat men alleen 
van binnenuit via een trap daarin kon doordringen. De ingang tot het kasteel van 
buitenaf, die boven de begane grond lag, gaf toegang tot de benedenverdieping, 
waarin de grote stookplaats lag. De bovenverdieping was vermoedelijk onverwarmd. 
Zitten, koken, eten, weven, spinnen, drinken en slapen gebeurde allemaal in dezelfde 
ruimte, waarin slechts weinig licht van buiten doordrong. 

De hoogte van de woontoren werd niet bepaald door het benodigde vloeroppervlak 
of gewenste aantal vertrekken, maar door de noodzaak een zodanige hoogte te 
bereiken dat bovenin de toren een goed uitzicht over de omgeving werd verkregen. 
Het landschap was in die tijd verhoudingsgewijs rijk aan bomen en daar moest de 
uitkijkpost ruim over heen kunnen zien. 

De woontoren kreeg een tentdak met wel een uitkijktorentje op de zuidzijde, maar 
geen op de oostkant. Het is duidelijk dat de wachters op het kasteel vooral een goed 
zicht wilden hebben op de lengterichting van de rivier de Aa en de Breukelerwaardse 
Dijk, richting Breukelen-dorp. 

De bewaard gebleven tekening van het kasteel geeft geen duidelijke aanwijzing dat 
er ook op de noordzijde van het dak een uitkijktorentje stond. Het was ook minder 
belangrijk om waakzaam te zijn voor wat er daar gebeurde. Want het verkeer dat 
vanaf die kant over rivier en dijk kwam werd al vanuit het Huis Ter Aa goed in de 
gaten gehouden. 

Rond de woontoren zullen stallen, een bakhuis of bakkerij en een bescheiden 
smidse aanwezig zijn geweest. Ook moet op de binnenplaats een waterput hebben 
gelegen, waaruit vers drinkwater kon worden verkregen. 

Het ronde kasteelterrein werd omgeven door een verdedigingsmuur, met daar 
omheen een slotgracht. De brug over de slotgracht, die toegang gaf tot het eigenlijke 
kasteelterrein, lag ongeveer aan de noordkant. Noordoost van de brug stond buiten de 
slotgracht een eenvoudig poortgebouw. 

Onder normale omstandigheden was het aantal wakers op het kasteel van beperkte 
omvang. Als er gevaar dreigde kon het aantal mannen dat in staat was wapens te 
hanteren worden opgevoerd. Het maximum aan manschappen dat zonodig kon worden 
gehuisvest lag op ongeveer twee maai het aantal beschikbare slaapplaatsen. Dat hing 
samen met de afwisseling van waken en slapen, de vaste routine van de soldaat; na 
zijn wachtdienst te hebben voltooid kon hij in het nog warme bed van zijn kort 
tevoren gewekte aflosser stappen. 

Ten oosten van de slotgracht stond de kasteelboerderij. Langs de oostkant van de 
kasteelboerderij liep de dijk van de polder Breukelerwaard. De boerderij had zijn 
voorgevel en oprit aan de zuidkant. Niet onwaarschijnlijk lag er ook aan het begin 
van die oprit een poort. Dat betekende dat personen die naar het kasteel toe wilden 
altijd eerst de kasteelboerderij moesten passeren en dus zelden onopgemerkt het 
poortgebouw van het kasteel, laat staan de slotbrug, konden bereiken.29 
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Bij de oudste kastelen in onze omgeving behoorde meestal een gerechts-
heerlijkheid, een gebied waaruit belasting- en andere inkomsten verkregen 
werden die het kasteel en zijn bewoners een bestaansbasis verschaften. Zo 
was er in relatie tot het kasteel Ruwiel ook de gerechtsheerlijkheid van 
Ruwiel. Ik heb niet kunnen nagaan of de stichter van het slot Ruwiel hier 
tevoren reeds enig gebied bestuurde, of dat hij zijn bestuurgebied min of 
meer gelijktijdig verwierf met de bouw van het kasteel. Dat het Ruwiels-
gerecht pas later werd gevormd lijkt me uit economische overwegingen 
niet erg aannemelijk. Over de precieze begrenzing van het oude Ruwiels-
gerecht heb ik eveneens nauwelijks gegevens gevonden. Documenten uit de 
15de eeuw geven als eerste een gedetailleerd inzicht in de omvang en 
ligging van de gerechtsheerlijkheid van Ruwiel.3 

Gijsbert I samen met zijn broer Gerard lid van de Duitse Orde 

Nog tijdens het leven van zijn vrouw Goede lijkt Gijsbert I van Ruele de 
koers in zijn leven verlegd te hebben en als broeder te zijn toegetreden tot 
de orde van het Duitse Huis te Utrecht.23 De Duitse Orde was een geestelijke 
ridderorde, opgericht in 1189 in het Heilige Land, tijdens de derde 
kruistocht. Het bleef een strijdbare broederschap, die de kerk op 
verschillende manieren steunde. Sedert 1232 had de orde ook een convent 
net buiten de Utrechtse stadswal, ongeveer ter hoogte van de plek van het 
in 1990 gesloopte gebouw van het Academisch Ziekenhuis aan de 
Catharijnesingel.30 De oudste vermelding van Gijsbert van Ruele als broeder 
van de Duitse Orde is uit 1242, maar de hoeveelheid informatie uit die tijd 
is zo schaars, dat het niet uitgesloten is dat Gijsbert misschien al vanaf het 
ontstaan van het Utrechtse convent daarbij op enigerlei wijze betrokken is 
geweest. 

Gijsberts broer Loef van Ruele werd als ridder vermeld in 1247, 1249 en 1259. Hij 
liet twee dochters na, Hildewan en Geertruid.23 Beiden komen voor in een oorkonde 
uit 1290. Hildewan was toen abdis van het klooster Oudwijk, buiten Utrecht, en 
Geertruid was begijn, wat wil zeggen dat zij, zonder een kloostergelofte te hebben 
afgelegd, met anderen te zamen als geestelijk zuster leefde. 

Gerard genaamd van Ruele werd in 1242 en 1247 samen met zijn oudere broer 
Gijsbert genoemd als broeder van het Duitse Huis te Utrecht.23 Hij moet dus ook ridder 
zijn geweest, want alleen ridders werden tot de Duitse Orde toegelaten. Meer is mij niet 
over hem bekend. 

Het reeds tweemaal genoemde Duitse Huis kreeg al spoedig ook bezittingen in onze 
omgeving. Op 2 juni 127$ schonk Bertold Radinc, knaap, aan de commandeur en de 
broeders van het Duitse Huis nabij Utrecht 42 morgen land, gelegen in Vijfhoeven bij 
Kortrijk, in het kerspel Breukelen.31 Bij het opmaken van de schenkingsakte was 
onder meer aanwezig Arnoldus "presbytero dicti loci", de pastoor van deze parochie. 

Gijsbert II van Rueel en diens beide broers 

Gijsbert I had drie volwassen geworden zonen: Gijsbert II van Ruele, 
Loef van Rueel en Gerard Splinter Van Rueel (zie Afbeelding 2). 

De oudste zoon, Gijsbert II, voerde het zelfde familiewapen als zijn vader 
en volgde hem op als kasteelheer van slot Ruwiel. Zijn naam komt voor in 
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Afb. 3. Ridder met schildknaap. 

oorkonden die dateren van 1249 (hij was toen al een volwassen man) tot 
1287.32 Uit een oorkonde uit 1290 blijkt dat hij toen inmiddels was over
leden.33 Hij was een dienstman van de bisschop van Utrecht en ontving de 
ridderslag.34 

Over de tweede zoon. Loef van Rueel, is niet veel informatie beschikbaar. In een 
oorkonde uit 1316 wordt hij genoemd als getuige van Gijsbert Uten Gooi. Zijn 
echtgenote was in 1317 "vere" Alijsen, dochter van "vere" Agnese. Het woord "ver" of 
"vere" werd in de Middeleeuwen gebruikt om aanzienlijke vrouwen aan te duiden en 
aan te spreken; het valt te vertalen als "Vrouwe". Loef had een zoon, Arnold Loef van 
Rueel, waarvan we uit oude documenten weten dat hij in 1313 en 1317 kanunnik van 
St. Jan was, in 1324 kanunnik van het Kapittel van den Dom en in 1331 en 1338 proost 
van het Kapittel van St. Jan te Utrecht.3'* Een kapittel is een permanent college van 
religieuzen (vaak bestaande uit een proost en acht kanunniken) aan wie een bepaalde 
vaste taak is toevertrouwd, zoals de zorg voor zekere kerkelijke goederen, het 
opdragen van voorgeschreven missen en het verrichten van met name genoemde 
kerkelijke benoemingen. Op 1 november 1340 overleed Arnold Loef van Rueel. 

De derde zoon van Gijsbert I, Gerard Splinter van Rueel, wordt in de 
archieven vermeld als broer van ridder Gijsbert van Rueel (1277) en als 
ridder (1290).34 Hij bleef actief in onze streek en geldt als de stichter van 
het kasteel Nijenrode aan de Vecht, volgens sommigen omstreeks het 
midden van de 13de eeuw, volgens anderen pas rond 1270. Ook hij voerde 
het wapen van de familie Van Ruwiel, maar met daaraan toegevoegd een 
barensteel (= getande dwarsbalk) van azuur met vijf takken of voeten, om 
aan te geven dat hij een jongere zoon was van de Heer Van Ruwiel en als 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 n r . 4 . 1 9 9 1 



182 

zodanig niet diens opvolger. De begin-17de-eeuwse geschiedschrijver A. 
Buchelius beeldde dit wapen af met het omschrift "S. GERARDI SPLINTERI DE 
RUELE MILITIS".35 

De zoon van Gerard Splinter van Rueel noemde zich naar zijn nieuwe woonplaats 
Gijsbrecht (of Gijsbert) van Nijenrode en liet de familienaam Van Rueel vallen. Deze 
Gijsbrecht I van Nijenrode en zijn zoon Gerard Spiinter van Nijenrode, de derde 
slotvoogd van Nijenrode, voerden echter nog wel hetzelfde wapen als Gerard Splinter 
van Rueel. 

Toen in 1351 Gijsbrecht II van Nijenrode (die ook wel Gijsbert werd 
genoemd) als kasteelheer aantrad en de mannelijke hoofdlijn van het 
geslacht Ruwiel inmiddels uitgestorven was (details volgen later in dit 
verhaal, onder het kopje Gijsbert IV), liet deze de barensteel uit het wapen 
vervallen en werd met trots en gevoel voor traditie teruggekeerd naar het 
familiewapen van betovergrootvader Gijsbert van Ruele.36 

De Van Nijenrodes streefden ernaar een zo groot mogelijk gebied onder 
hun bestuursmacht te krijgen. Ze zetten daarmee een beleid voort dat van 
het begin af aan ook door de kasteelheren van Ruwiel werd gevoerd. Het 
geslacht Van Ruele en zijn afstammelingen onderscheidden zich daarin van 
de bewoners van kastelen als Gunterstein en Oudaen. 

Wie was de stichter van kasteel Ruwiel? 

Op drie gegevens uit het voorafgaande wil ik hier nader wijzen: ( 1 ) Het 
kasteel past architectonisch ergens in het midden van de periode waarin 
ronde waterkastelen werden gesticht. (2) Alle drie de zonen van Arnold 
Loef werden reeds Van Ruele genoemd. (3) De stichter van kasteel Nijen
rode handhaafde nog zijn oude familienaam; pas zijn zoon nam de familie
naam "Van Nijenrode" aan. 

Daar valt nog het volgende aan toe te voegen: (4) Ik heb geen archiefstuk 
kunnen vinden waaruit met zekerheid het stichtingsjaar van kasteel Ruwiel 
kan worden afgeleid. (5) Het in de geschiedkundige literatuur vaak ge
noemde stichtingsjaar 1226 blijkt het oudst bekende jaar te zijn waarin 
Gijsbert I van Ruele wordt genoemd in zijn hoedanigheid als ridder. 

In meer algemene zin is hier nog van belang: (6) De keuze van de 
vestigingsplaats van kasteel Ruwiel werd bepaald door de betekenis die de 
rivier de Aa toentertijd had. (7) Het hoogtepunt in de scheepvaart over de 
Aa lag in de 12de en de eerste helft van de 13de eeuw. 

Als we deze gegevens in hun onderlinge samenhang beschouwen, dan 
kan mijns inziens slechts één conclusie volgen: de donjon van Ruwiel werd 
hoogstwaarschijnlijk verscheidene jaren eerder gebouwd dan in 1226 en 
dus was Gijsbrecht I van Ruele niet de stichter ervan. 

De vraag: wanneer en door wie dan wel? is moeilijker te beantwoorden. 
Misschien werd het kort vóór 1200 gebouwd en was Arnold Loef de 
stichter. Voor mijzelf houd ik het daar vooralsnog op. Maar het is niet 
geheel en al uitgesloten dat we misschien nog een generatie verder in de 
geschiedenis terug moeten. 
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Daar ligt wat de tijd betreft echter wel de ondergrens. De route over land 
vanuit de Vechtstreek naar het slot Ruwiel liep over de Breukelerwaardse 
Dijk. Dat maakt het waarschijnlijk dat het kasteel werd gebouwd nadat het 
komkleigebied van de gerechtsheerlijkheid Breukelerwaard werd omdijkt 
en in cultuur gebracht, dus niet eerder dan in de tweede helft van de 12de 
eeuw.22 Ook de ontwikkeling van de techniek van de kastelenbouw laat 
geen oudere datering toe. 

Nu we deze gegevens op een rij hebben staan mogen we de historische overleve
ring "dat in het leger van Willem Conquestor, of de Veroveraar, koning van Engeland, 
de boogschutters van Ruwiel hebben gediend"26 vrijwel zeker naar het rijk der 
fabelen verwijzen. Willem de Veroveraar leefde van 1028 tot 1087, werd in 1035 hertog 
van Normandie en in 1066 koning van Engeland. Het is nauwelijks aan te nemen dat 
Ruwiel toen al zou hebben bestaan. Bovendien was er in die periode geen duidelijk 
verband tussen Normandie en onze streken waardoor recrutering van krijgslieden 
van Ruwiel verklaard zou kunnen worden. 

Het geslacht Van Anxtel of Van Ämter 

Waarom laat ik nog de mogelijkheid open dat kasteel Ruwiel reeds door 
de vader van Arnold Loef werd gesticht? 

Onder de oude geslachten in de provincie Utrecht die een familiewapen 
hadden komt ook het geslacht Van Anxtel voor. Zij voerden een wapen dat 
gelijk was aan dat van de familie Van Ruele: goud met een fasce (balk) van 
keel (rood).37 Het lijkt dus vrijwel zeker dat de grondvester van het 
geslacht Van Anxtel een telg uit het geslacht Van Ruele was. Vermoedelijk 
heeft ook zijn wapen aanvankelijk het onderscheidingsteken van een 
jongere zoon bevat. Maar na het uitsterven van de mannelijke hoofdlijn in 
de familie Van Ruele zal men, evenals dat bij de Van Nijenrodes gebeurde, 
dat onderscheidingsteken hebben laten vervallen. 

In de 14de eeuw komt de naam Van Anxtel of Van Anxter onder meer voor in de 
omgeving van Loenen en Abcoude. Gijsbrecht van Mijnden, een broer van Wouter I 
van Mijnden, nam in 1331 vier morgen land aan de Angstel te Loenen over van 
Arnoud Gijsbrechtsz van den Anxster.38 Kort na 1400 trad een Arend van den Anster 
als getuige op bij het afsluiten van een leenovereenkomst voor 10 morgen land in de 
Breukelerwaard.39 Ook hebben zich mensen uit de familie Van Anxtel/Anxter 
gevestigd in de steden Utrecht en Amsterdam. Men komt ze daar tegen als raden 
(raadsleden zouden we nu zeggen) en schepenen.4" 

In een gedicht gewijd aan het bekende Amsterdamse geslacht Bicker, schreef Joost 
van den Vondel over de Amsterdamse burgemeester Roemer Arendsz van den Anxter 
en diens familiewapen: 

"Heer Roemer Arentvan den Anxter zagh men treden 
Als Burgemeester, voor drie eeuwen ruim getelt. 

Om 's Burgemeesters stoel op 't oud Stathuis te kleeden; 
Hij voerd' een rooden balk met eere in 't gouden velt, 

De perkementen zelfs getuigen van dit zegel."4' 

De naam Van Anxtel wijst duidelijk in de richting van het riviertje de 
(Kromme) Angstel, dat van Nieuwer Ter Aa naar het noorden stroomt, 
richting Loenersloot-Baambrugge. Het lijkt er dus op dat de stichter van het 
geslacht Van Anxtel zich een versterkt huis of kasteel heeft gebouwd aan 
de Angstel.40 Zoiets deed men wanneer een rivier belangrijk was dan wel 
wanneer men dacht dat die spoedig belangrijk zou gaan worden. 
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De familie Van Ruele moet dus, toen men besloot een zoon te huisvesten 
op een nieuw te bouwen adellijk huis aan de Angstel, nog hebben ver
ondersteld dat de scheepvaartroute van hun toekomst zou lopen van de 
Vecht, over de Aa, naar de Angstel. Zon conclusie was omstreeks 1200 nog 
denkbaar, een halve eeuw later mijns inziens niet meer. Want toen kozen 
schippers al steeds vaker de rechtdoorgaande loop van de Vecht in plaats 
van de "oude Aase omweg". Het rond 1260 genomen strategische besluit om 
een telg uit de familie Van Ruele aan de Vecht neer te zetten, op het 
nieuwe kasteel Nijenrode, getuigt daar ook van. 

Kasteel Anxtel is dus vermoedelijk in de laat-12de of uiterlijk in de 
vroeg-13de eeuw gebouwd. Op het moment dat men besluit voor een zoon 
te gaan bouwen zal het kasteel van pa er toch al wel minstens zon kwart 
eeuw staan: eerst een huis, dan een vrouw, dan kinderen . . . . 

Helaas is me van het - later weer verdwenen - kasteel Anxtel als zodanig 
verder niets bekend. Over de precieze plaats van vestiging tast ik in het 
schemerduister.42 

Gijsbert III van Ruele, zijn twee broers en zijn zuster 

Gijsbert II van Ruele werd als slotvoogd van Ruwiel opgevolgd door zijn 
zoon Gijsbert III. Laatstgenoemde werd in 1290 twee maal vermeld, eerst 
als knape (= ridderzoon), later als ridder, wat doet vermoeden dat hij in dat 
jaar tot ridder werd geslagen. In datzelfde jaar of kort tevoren zal hij door 
het overlijden van zijn vader Heer van Ruwiel zijn geworden. 

Toen op 2 januari 1298 Gijsbrecht van den Poel door Bernd van Dolre 
werd beleend met 20 hofsteden in Breukelen en nog een verscheidenheid 
aan andere goederen traden Gijsbrecht van Ruele en Splinter van Ruele 
(hoogstwaarschijnlijk de toen bejaarde Gerard Splinter van Ruele, stichter 
van Nijenrode en oom van Gijsbrecht III van Ruele) daarbij als getuigen op 
en hechtten zij hun zegels aan de leenbrief.43 

Gijsbert III trouwde met Baarte, de dochter van Peter Grauwert. Na de 
dood van Gijsbert hertrouwde Baarte met Otto van IJsselstein, tweede zoon 
van Gijsbrecht van IJsselstein en Berta of Bertrude van Heukelom.44 Voor 
Otto was dit zijn eerste huwelijk en hij kreeg bij Baarte vier kinderen, 
voordat zij overleed. Dat wijst er op dat Baarte nog vrij jong was toen 
Gijsbert III van Ruele stierf. 

De verstandhouding tussen de bewoners van het "oude" kasteel van de 
Van Ruwiels en het "nieuwe" van de Van Nijenrodes bleef goed. En ook 
verder beschikten de Van Ruwiels over veel goede vrienden. De knape 
Gerard Splinter van Nijenrode werd in 1315 en 1319 vermeld als vriend en 
bloedverwant van Gijsbrecht van Rueel, te zamen met de ridders Hubrecht 
van Vianen en Jacob van Lichtenberg en de knapen Zweder van Montfoort, 
Zweder van Vianen, Rover van Montfoort, Hendrik van Loenersloot, 
Gijsbrecht van den Poel, Jacob van der Aa en Hendrik Rover van Rueel.45 

Gijsberts broer Hendrik Rover van Ruele werd behalve in de oorkonde uit 1319 ook 
genoemd in 1351 Toen de tekst uit 1351 werd opgeschreven was hij echter al een 
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Afb. 4. Jacht met drijvers en honden, omstreeks 1340. Het jagen vas in de Middel
eeuwen bij uitstek een privilege van de adel. 

aantal jaren dood. Gijsbrecht van Nijenrode vas in 1371 nog voogd over de nagelaten 
goederen van Hendrik Rover van Rueel'5 misschien bij gebrek aan duidelijke 
erfgenamen. 

Een tweede broer, Willem van Ruele, werd kanunnik van het Kapittel van St. Pieter 
te Utrecht. Zijn naam werd vermeld in 1319 en 1322; hij overleed in december 1352.3^ 

Gijsbert had ook nog een zuster, Geertruid, die in 1319 trouwde met 
Wouter van Mijnden. Kort nadat zij een zoon had gekregen, A melis van 
Mijnden, overleed zij, misschien al wel in het kraambed. Zij en haar zoon 
zijn reeds in een eerder artikel in dit tijdschrift nader besproken.' 

Gijsbert IV van Rueel 

Het, voor zover ik heb kunnen nagaan, enige kind van Gijsbert III en 
Baarte Grauwert Peter s dochter, een zoon die ook weer Gijsbert heette, was 
de laatste Heer van Ruwiel uit het geslacht Van Ruele of Van Ruwiel. 
Doordat zijn vader vroegtijdig overleed zal Gijsbrecht IV al op jeugdige 
leeftijd kasteelheer zijn geworden. 

Gijsbert IV had bij zijn overlijden geen in leven zijnde nakomelingen. Hij 
voorzag die situatie en wist bij de bisschop van Utrecht te bedingen dat 
kasteel Ruwiel na hem in handen zou komen van zijn oom Hendrik Rover 
van Ruele, met als volgende kandidaat-opvolger zijn neef A melis van 
Mijnden. Hendrik stierf echter nog vóór Gijsbert IV, zodat met hem een 
eind kwam aan de aaneengesloten lijn van mannelijke afstammelingen van 
de stichter van kasteel Ruwiel. Via de vrouwelijke schakel Geertruid van 
Ruwiel nam het geslacht Van Mijnden de opvolging over.1 
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De laatste eeuw van kasteel Ruwîel 
Arie A. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Nu meer dan drie en een halve eeuw uit de geschiedenis van het slot 
Ruwiel in dit Tijdschrift besproken zijn, is het welhaast onvermijdelijk ook 
iets te zeggen over de laatste 110 jaar. 

Agnes van Aeswijn Vrouwe van Ruwiel 

Agnes van Aeswijn, die op 12 november 1563 met slot Ruwiel werd 
beleend,1 was de oudste dochter van Reynier van Aeswijn, Heer van 
Duringen, Gramsbergen, Kemna en Wesenthorst, en van Josina van 
Broeckhuysen en Waardenburg (zie Afbeelding 1). Zij was op 25 juni 1554 
getrouwd met Jan (ook wel Johan genoemd) van Schellart van Obbendorf, 
Heer van Schijnen, maar al spoedig daarna werd zij weduwe. 

Door haar tweede huwelijk legde Agnes van Aeswijn haar eerste banden 
met Breukelen. Zij hertrouwde namelijk met Floris van den Bongard, zoon 
van Bernard I van den Bongard en Elisabeth Turck, Vrouwe van Nijenrode.2 

Voor Floris betekende deze verbintenis zijn eerste en enige huwelijk. 
Agnes van Aeswijn en Floris van den Bongard kregen ten minste twee 

kinderen die de volwassen leeftijd bereikten: zoon Bernard II van den 
Bongard (geboren omstreeks 1560) en dochter Josina van den Bongard. Het 
is niet uitgesloten dat ook nog een derde kind, een dochter Joachima, haar 
jeugdjaren overleefde, maar de gegevens over haar zijn omstreden.2 

Gedurende de eerste periode van hun huwelijk woonden Agnes en Floris 
in op Nijenrode. Voor Agnes, die al een ander bestaan had gekend, zou dat 
wel eens niet zon gemakkelijke tijd geweest kunnen zijn. De vader van 
Floris, Bernard van den Bongard, was al in 1549 overleden tengevolge van 
het ontploffen van een kanon. Daarna voerde moeder Elisabeth Turck met 
krachtige hand het bewind over Nijenrode en toebehoren. Elisabeths korte 
tweede huwelijk (1556 - 1561) met Gijsbert van Coevorden veranderde 
daar weinig aan. 

Hoewel kasteel Nijenrode voldoende woonruimte bood is toch wel te 
begrijpen dat Agnes en Floris met hun jonge kinderen wat meer mogelijk
heden zochten om hun eigen leven te kunnen leiden. Opmerkelijk blijft dat 
het toen Agnes was, en niet Floris, die kasteel en ambachtsheerlijkheid 
Ruwiel verwierf. Mogelijk wenste zij haar eigen bestaanszekerheden te 
hebben en niet enkel in de schaduw van haar schoonmoeder en haar man 
te leven. Hoewel het niet uitgesloten is dat ook politieke gevoeligheden een 
rol hebben meegespeeld (had een Van Aemstel van Mijnden er moeite mee 
te verkopen aan de grote concurrent Nijenrode? waren de Staten van 
Utrecht wat beducht voor een verdere machtsconcentratie in het gebied 
rond Breukelen?) houd ik het er op dat Agnes afstand wenste te nemen van 
haar schoonmoeder en vooral daardoor de drijvende kracht was achter de 
aankoop van Ruwiel. 
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Agnes van Aeswijn 

Afb. 1. Kwartierstaat van Agnes van Aeswijn, Vrouwe van Ruwiel. 

Op 12 november 1563 ging Agnes van Aeswijn, geassisteerd door haar 
man Floris, de verplichting aan om jaarlijks aan Cornells van Aemstel van 
Mijnden uit de opbrengsten van het huis Ruwiel een rente uit te betalen 
van 636 Carolus-guldens, 16l/2 stuiver l/2 penning Hollands, gerekend in 
Carolusguldens van 20 Hollandse stuivers. Op 20 december 1563 
verplichtte zij zich bovendien, opnieuw met haar man, tot een jaarlijkse 
rente van 120 gulden van 20 stuivers de gulden, eveneens uit de 
inkomsten van het huis van Ruwiel, ten behoeve van Jan Botter van 
Snellenberch.3 

Al snel nadat Agnes van Aeswijn gerechtsvrouwe van Ruwiel was 
geworden ontstond er enige spanning in de relatie met haar onderdanen. In 
1565 mislukte in bijna heel West-Europa de graanoogst. Aanvulling van het 
graantekort door extra aankopen in de Oostzeelanden was dit keer moeilijk 
vanwege politieke conflicten tussen de Oostzeestaten onderling. Hongers
nood dreigde.4 Het Hof van Utrecht en de Utrechtse Staten verboden de 
uitvoer van landbouwprodukten uit de provincie,5 lieten overal de aan
wezige voorraden opnemen en stelden maximumprijzen vast, waaraan 
streng de hand werd gehouden.4 De boeren klaagden dat de opbrengst van 
hun bescheiden oogsten daardoor te gering was om hun pachtgelden en 
belastingen te kunnen betalen en vroegen om een vermindering van hun 
lasten. De Stichtse adel wenste daar eensgezind niet op in te gaan. 

Begin van de Tachtigjarige Oorlog 

In 1566 bevonden Floris van den Bongard en zijn broer Bernard zich 
onder de edelen die in Brussel het befaamde smeekschrift aan landvoogdes 
Margaretha van Parma aanboden.6 

Kort daarna begon de Tachtigjarige Oorlog. Volgens een opschrift op de 
toren van de kerk van Nieuwer Ter Aa7 en de tekst op de luiklok in die 
toren zouden reeds in 1568 Spaanse troepen in onze streken verwoestingen 
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hebben aangericht, maar details daarover ontbreken.8 Vanaf 1572 lag het 
westen van de provincie Utrecht in de gevarenzone tussen Holland, het 
centrum van de opstand, en de stad Utrecht, dat door Alva gemaakt was tot 
het bolwerk der Spaanse macht in de Noordelijke Nederlanden. De 
krijgslieden in Spaanse dienst beschouwden dat plattelandsgebied als een 
zone waarin alles geoorloofd was. In 1574 dienden de Staten van Utrecht 
daarover een beklag in bij Requesens, de opvolger van Alva.9 Door de 
herhaalde rooftochten en brandstichtingen was de plattelandsbevolking in 
grote armoede gebracht. Deze tussenkomst van de Staten bracht tijdelijk 
enige verbetering. In 1575 - 1576 belegerden de Spanjaarden Woerden en 
opnieuw zwierven slecht betaalde Spaanse soldaten stropend en brand
schattend tot in de wijde omtrek het platteland af.8 

Onder dergelijke omstandigheden had een versterkt huis nog altijd voor
delen. Mensen, have en goed waren binnen de kasteelmuren betrekkelijk 
veilig. Na het afsluiten van de enige toegangsweg konden plunderend 
rondtrekkende kleine groepen het slot vrijwel niet binnenkomen. Ik heb 
dan ook geen aanwijzingen gevonden dat het slot Ruwiel in de woelige 
eerste decennia van de Tachtigjarig Oorlog schade heeft geleden. Om een 
kasteel aan te pakken was nog altijd een georganiseerde krijgsinspanning 
nodig. 

Een algemene muiterij onder de Spaanse troepen in het najaar van 1576 
droeg er toe bij dat ook de Staten van Utrecht zich aansloten bij de Pacifi
catie van Gent, die het verdrijven van de Spaanse troepen uit de Neder
landen als een belangrijk punt had. De Spanjaarden ontruimden al spoedig 
daarna het Sticht, waarmee de krijgshandelingen van de Tachtigjarige 
Oorlog voor onze streek nagenoeg voorbij waren. Op 18 augustus 1577 hield 
de Prins van Oranje zijn intocht in Utrecht. 

In het reeds genoemde jaar 1575 konden Agnes van Aeswijn en de 
andere inwoners van het Sticht Utrecht twee maal oudejaarsavond vieren. 
In Utrecht begon tot dan het nieuwe jaar nog altijd met Kerst. Een ordon
nantie van de koning bepaalde evenwel dat met ingang van 1 januari 1576 
het nieuwe jaar altijd zou beginnen met 1 januari. Voor de Stichtenaren 
werd 1575 met een week verlengd. 

Floris van den Bongard Heer van Nijenrode 

In 1578 volgde Floris van den Bongard, toen reeds meer dan 50 jaar oud, 
zijn inmiddels overleden moeder op Nijenrode op. In datzelfde jaar was 
Floris een van de getuigen bij het huwelijk van zijn zwager Amt (Aernoud) 
van Aeswijn.2 De relatie tussen het echtpaar Van den Bongard en haar 
familie was goed. 

In de periode waarin Agnes van Aeswijn Vrouwe van Ruwiel en Floris 
van den Bongard Heer van Nijenrode was kreeg de Kerkelijke Reformatie in 
en rond Breukelen zijn definitieve beslag. De dorpskerken van Breukelen 
en Nieuwer Ter Aa gingen in de jaren 1580 blijvend over in protestantse 
handen. In het Ruwieisgerecht bleef de bevolking echter overwegend 
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room s-katholiek. Mogelijk was dat een na-effect van de afwijzende houding 
die de Heren van Aemstel van Mijnden van Ruwiel, Herberen in het bij
zonder, jegens de kerkscheuring hadden aangenomen.1 Alleen in Porten
gen-Noordeinde ging de meerderheid van de gezinnen naar het protestan
tisme over. Deze situatie werkte lange tijd door. Nog in de tweede helft van 
de 18de eeuw, dus in de nadagen van het Ruwielsgerecht, werd in Kortrijk, 
Portengen-Zuideinde, Bosdijk en het onder Ruwiel vallende deel van Oud 
Aa slechts sporadisch een protestants gezin aangetroffen, maar was het 
Noordeinde van Portengen voor ruim tweederde protestants.10 

Nadat de kerk in Nieuwer Ter Aa protestants was geworden gingen de 
rooms-katholieken uit het Ruwielsgerecht enkele tientallen jaren naar de 
kerk in Kockengen. In het begin van de 17de eeuw kwam echter ook die in 
het bezit van de protestanten. Daarna bleven wel rondreizende rooms-
katholieke priesters in onze streek aktief, maar hadden ze geruime tijd 
geen eigen kerk meer ter beschikking. 

Een goed edelman wist van geven zowel als van nemen. Floris van den 
Bongard was die traditie getrouw. Hij had, naast bestuurlijke macht, ook 
aanzienlijke persoonlijke eigendommen, goeddeels verkregen via vererving. 
Voor een deel steunde hij daarmee de bevolking in Breukelen en omgeving. 
Zo verklaarden op 7 december 1617 schouten, schepenen en buren (-
inwoners) van Breukelen-Nijenrodesgerecht, Breukelen-St. Pietersgerecht 
(= Breukelen-Proostdijgerecht) en Breukelen-St. Mariesgerecht (= Breuke-
lerwaard) dat ze gezamenlijk een jaarlijkse rente van 31 Carolusguldens en 
5 stuivers schuldig waren over een kapitaal van 600 Carolusguldens dat 
Floris en zijn vrouw eertijds hadden toegekend aan het Heilige-Geesthuis te 
Breukelen tot onderhoud van de huisarmen.11 De zorg van de Heer van 
Nijenrode reikte dus verder dan de eigen ambachtsheerlijkheid. Er waren 
allerlei bestuurlijke en familiale verwevenheden. Breukelen-Nijenrode en 
de Breukelerwaard hadden te zamen één rechthuis; Jan van den Bongard, 
een bastaardbroer van Floris, was schout van zowel het Nijenrodesgerecht 
als het St. Pieters- of Proostdijgerecht,2 hoewel laatstgenoemde gerechts-
heerlijkheid bezit was van het Kapittel van St. Pieter te Utrecht. 

Dochter Josina van den Bongard trouwde in 1581 met Joachim van Wijhe 
van Hernen, die haar in 1591 als weduwe achterliet. Zij bleef op kasteel 
Hernen wonen. Bij haar thuis, en niet op Nijenrode, overleden later zowel 
haar vader Floris van den Bongard (in 1602) als haar moeder Agnes van 
Aeswijnün 1608).12 

Aernoud van Aeswijn Heer van Ruviel 

Toen Agnes sedert 1578 het kasteel Nijenrode als eerste huis had, ver
loor ze blijkbaar geleidelijk haar interesse in het slot Ruwiel en toebehoren. 
Als gemachtigde van haar en jonkheer Floris liet Mr. Frederick Boogaert, 
advocaat te Utrecht, in 1591 aan de Utrechtse Staten weten dat Agnes van 
Aeswijn verkozen had verder af te zien van de belening met Ruwiel. Op 8 
maart 1591 werd vervolgens, conform haar voorstel, haar jongere broer 
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Reynier van Aeswijn 

I 1 
Agnes van Aeswijn Aernoud van Aeswijn 
x Floris van den Bon gard x Catharina van Isendoorn 

Agnes Catharina van Aeswijn 
x Gif sbert van den Boetselaar 

H 1 
Arend (Arnoud) Diederik 
van den Boetselaar van den Boetselaar 

I | 
Gijsbert Anna Catharina 
van den van den Boetselaar 
Boetselaar x Johan Albert 

van Yylich 

Frederik Karel 
van Yylich heer 
van Boetselaar 

Afb. 2. De onderlinge relaties van de Vrouwen en Heren van Ruwiel (vet gedrukt) in 
de anderhalve eeuw van 1563 tot 1712. 

Aernoud van Aeswijn door de Staten van Utrecht met Ruwiel beleend.13 

Aernoud (ook wel als Arend aangeduid14) was de vijfde van de zeven 
volwassen geworden kinderen van Reynier van Aeswijn. 

Aernoud van Aeswijn is twee maal getrouwd geweest. Zijn eerste 
huwelijk was met Catharina van Isendoorn, dochter van Anthonij van 
Isendoorn en Ottelina van Tuijl van Bulkestein. Een oudere zuster van haar, 
Mechteld van Isendoorn, was reeds op 5 juni 1564 getrouwd met Aernouds 
oudere broer Reynier van Aeswijn, Heer van Brakel enz. Laatstgenoemde 
was op 23 januari 1579 als lid der edelen een van de ondertekenaars van 
de Unie van Utrecht, waarbij die gewesten en steden binnen het gebied van 
de zeventien provinciën zich nader aaneensloten die ernst wilden maken 
met de oorlog tegen de Spanjaarden. Aernouds tweede vrouw was Alferda 
van den Boetselaar; haar vader was Derk van den Boetselaar tot Boetselaar 
en Aldegoor, Drost van Kleef; haar moeder was N. van Wilich van Gradsten. 

De schout die door Aernoud van Aeswijn in zijn gerechtsheerlijkheid 
werd aangesteld, Willem Cornelisz, wist ook zijn eigen belangen goed te 
dienen en er een vrij aanzienlijk grondbezit te verwerven. In 1600 stond 
hij genoteerd als eigenaar van 30V2 morgen (ca. 26 hectare) land in het 
'Ruwiel-Aernolt van Aeswijnen gerecht".15 In die tijd konden daarop twee 
tot vier grote tot middelgrote boerenbedrijven een goed bestaan leiden. 
Toen zijn vrouw Marritgen Petersdr was overleden hertrouwde deze 
Willem Cornelisz (dan schout van Ruwiel genoemd) in 1614 met Geertruyt 
van den Bongaert, dochter van de eerder genoemde schout Jan van den 
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Afb. 3. Gedeelte van een lijst van achtereenvolgende Heren en Vrouwen van Ruwiel, 
samengesteld omstreeks 1712. Dit gedeelte bevat de namen die ook staan in Afb. 2. 

Bongard.,60p 1 maart 1641 kregen Willem Cornells, schout van Portengen-
Ruwiels-gerecht, en Geertruyd Jans van den Bongaerd gerechtelijke toe
stemming ("octrooi") om bij notaris Cornells van Asch hun testament te 
laten opmaken.17 Het verschil tussen de laatstgenoemde twee bronnen 
roept de vraag op of Willem Cornelisz schout was van het hele Ruwiels-
gerecht of slechts van één van de samenstellende delen ervan. 

In 1609 begon een onderbreking in de Tachtigjarige Oorlog, het Twaalfjarig 
Bestand. Spanje erkende de Nederlanden als een onafhankelijke staat. De 
Nederlanders gebruikten die wapenstilstand om een verwoede richtingenstrijd 
binnen de jonge protestantse kerk uit te vechten. Ook in onze streek was er 
verdeeldheid. Het ging tussen de Arminianen (vanaf 1610 Remonstranten genoemd) 
en Gomaristen (vanaf 1611 de Contra-Remonstranten). De laatsten waren van mening 
dat God tevoren had besloten sommige mensen het geloof en het eeuwige leven te 
schenken en anderen in hun verdoemenis te laten. De Remonstranten legden meer 
nadruk op de eigen vrije wil van de mens. De strijd kende ook politieke kanten: de 
Remonstranten wensten de staat in de kerkelijke onenigheid te betrekken, de 
Contra-Remonstranten wilden de overheid geen enkele zeggenschap in de kerk 
geven. Onder enige druk voegde prins Maurits zich bij de Contra-Remonstranten. 
Daartegenover was de raadspensionaris van Holland (te beschouwen als de politieke 
leider van gewest en staat) Johan van Oldenbarnevelt, hoewel zijn theologisch credo 
als gematigd Gomaristisch te bestempelen viel, uit volle overtuiging de beschermheer 
van de Remonstranten, want hij stemde op politiek terrein in met hun Erastianisme, 
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hun beginsel van overheersing van de kerk door de staat, evenals verscheidene 
andere Hollandse en Utrechtse regenten. De meerderheid van de regenten was daarom 
vóór tolerantie van de Arminianen in de hervormde kerk, en Van Oldenbarnevelt gaf 
hierin leiding. De Contra-Remonstranten hadden juist met dat standpunt veel moeite. 
Zij wonnen het geschil. De predikant Johannes Porcelius uit Nieuwer Ter Aa mocht na 
drie maanden schorsing wegens zijn Remonstrantse voorkeuren, weer daar terug 
komen.18 Zijn laatste levensjaren woonde Ds. Porcelius in Breukelen aan de 
Herenstraat. • ' Van Oldenbarnevelt eindigde op het schavot en zijn bezittingen, 
waaronder kasteel Gunterstein in Breukelen, werden verbeurd verklaard. 

Op 1 augustus 1618 werd Aernoud van Aeswijn beschreven in de 
Utrechtse ridderschap2 0 (zie in dit verband ook Afbeelding 4). Om tot de 
ridderschap toegelaten te worden moest men in een ridderhofstad wonen 
en een dienovereenkomstige staat voeren. Als erkend lid van de 
ridderschap had men invloed op de samenstelling van de Staten van 
Utrecht. De ridderschap had een uit hun midden aangewezen afvaardiging 
in de Staten van zeven of acht heren die samen één stem uitbrachten. De 
steden in de provincie Utrecht hadden gezamenlijk ook één stem. De derde, 
en in de praktijk vaak invloedrijkste, stem werd uitgebracht door de 
vertegenwoordiging van de vijf kapittel«. 

Aernoud van Aeswijn was slechts korte tijd lid van de ridderschap. Hij 
overleed in 1622. 

Afb. 4. Drie fragmenten van een "Lijst der Heeren Edelen en Ridderschappe vande 
Lande van Utrecht": de aanhef van de lijst en de beschrijvingen van Aernout van 
Aeswijn en Gijsbert van den Boetselaar. 
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Agnes Catharina van Aeswijn x Gijsbert van den Boetselaar 

Van Aernoud van Aeswijn erfden de aanspraken op kasteel en gerecht 
Ruwiel over op de oudste dochter uit zijn eerste huwelijk, Agnes Catharina 
van Aeswijn (zie Afbeeldingen 2 en 3). Zij was getrouwd met Gijsbert van 
den Boetselaar, Erf schenker en Drost van het Vorstendom Kleef.14 Hij was 
een jongere broer van haar vaders tweede vrouw. Het was destijds heel 
gewoon dat een man een aantal jaren ouder was dan zijn echtgenote. 
Vermoedelijk is echter het leeftijdsverschil tussen Aernoud van Aeswijn en 
Alferda van den Boetselaar aanzienlijk geweest. Agnes had zodoende een 
jonge stiefmoeder gehad. 

Deze Agnes was mogelijk minder geëmancipeerd dan haar tante, naar 
wie ze was genoemd. Op 29 maart 1623 werd niet Agnes Catharina van 
Aeswijn formeel met Ruwiel beleend, maar haar man Gijsbert van den 
Boetselaar.21 

Wegens Ruwiel werd Gijsbert van den Boetselaar op 19 september 1623 
ook beschreven als lid der Edelen 's lands van Utrecht (zie Afbeelding 4). 
Minder dan 5 jaar later, in juli 1628, overleed deze Heer van Ruwiel al.14 

Uit het huwelijk van hem en Agnes Catherina van Aeswijn waren vier 
kinderen geboren. Binnen een jaar na de dood van haar man stierf ook 
Agnes Catharina.14 

Arend van den Boetselaar 

Op 4 juli 1629 beleenden de Staten van Utrecht Arend (ook Arnoud 
genoemd) van den Boetselaar in de plaats van Gijsbert van den Boetselaar 
met het huis Ruwiel en de bijbehorende tijnzen en tienden.22 Hij was de 
aangewezen erfgenaam op grond "vanden testemente van Arnout van 
Aeswijn, na doode van Gijsbert vanden Bœtselaer en Agnes van Aaswijn, 
sijn grootvader, vader en moeder".23 

Arend begon zijn kasteelheerschap onder een niet zo gelukkig gesternte. 
Al spoedig lag de schaduw van oorlog weer even over onze streek. In 1621 
was het Twaalfjarig Bestand afgelopen. De succesvolle stadhouder Frederik 
Hendrik, die in 1625 zijn broer prins Maurits opgevolgd was, werd terwijl 
hij in 1629 's-Hertogenbosch belegerde verrast door een Spaans-Duits leger 
dat via Gelderland naar Amsterdam oprukte. Amersfoort werd door de 
invallers ingenomen, Hilversum in brand gestoken.24 In Holland en Utrecht 
werd een deel van de burgerij en boerenbevolking opgeroepen voor de 
landsverdediging, waardgeiders werden in dienst genomen en de sluizen bij 
Vreeswijk en Muiden werden open gezet, zodat grote gebieden onder water 
kwamen te staan. Frederik Hendrik liet echter een legerafdeling Wezel, 
waar de voorraadschuur van het vijandelijke leger lag, innemen, waarna de 
invallers zich haastig terugtrokken en de molens het land weer droog 
konden malen. 
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Diederik van den Boetselaar 

Op 3 september 1636 werd Diederik van den Boetselaar, Erf schenker van 
het Vorstendom Kleef, door de Staten van Utrecht met Ruwiel en 
toebehoren beieend,22 na het overlijden van zijn broer Arend van den 
Boetselaar,25 die geen kinderen had nagelaten.14 

Ook in 1641 werd een Van den Boetselaar vanwege Ruwiel genoemd als 
lid van de Utrechtse ridderschap.26 Hoewel kasteel Ruwiel al verhoudings
gewijs vroeg in zijn bestaan zijn militair-strategische betekenis verloor, is 
het opmerkelijk dat het altijd in adellijke handen is gebleven. Het is nooit 
verkocht aan rijk geworden burgers, zoals bijvoorbeeld wel gebeurde met 
Oudaen (in 1578 verkocht aan de Utrechtse burger en wijnkoper François 
van Sneek) en Gunterstein (in 1611 verkocht aan Johan van Olden-
barnevelt). 

Ten tijde van Diederik van den Boetselaar kwam er met de vrede van 
Munster, in 1648, een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. De koning van 
Spanje erkende de Verenigde Nederlanden als vrije en soevereine staten en 
landen, van welke hij niets te vorderen had. De hervormde godsdienst werd 
de enige officieel erkende; de andere kerkgenootschappen werden voortaan 
slechts gedoogd. In onze streken kregen de rooms-katholieken weer vaste 
grond onder de voeten toen in 1652 de statie Loenersloot of Slootdijk werd 
gesticht en in 1653 de statie te Teckop. De inwoners van het Ruwielsgerecht 
die rooms-katholiek waren gebleven voegden zich bij een van die twee 
nieuwe parochies. 

Gijsbert van den Boetselaar 

Na het overlijden van Diederik van den Boetselaar kwamen huis en 
gerechtsheerlijkheid van Ruwiel op 4 april 1653 in handen van zijn zoon 
Gijsbert van den Boetselaar.27 Hij werd de laatste bezitter van het slot 
Ruwiel in een bewoonbare toestand. In het 21ste jaar van het 
kasteelheerschap van Gijsbert van den Boetselaar viel Ruwiel ten prooi aan 
de zinloze vernielzucht van soldaten die de aftocht moesten blazen. Enkele 
jaren daarna kwam hij kinderloos te overlijden. 

Verwoesting van kasteel Ruwiel 

Toen kasteel Ruwiel in 1352 voor de eerste keer werd vernield was dat 
een direkt gevolg van het beleid van de eigen kasteelheer. De tweede 
verwoesting, in 1481, was een uitvloeisel van een grote gewestelijke oorlog, 
tussen Holland en Utrecht, waarin onder meer ook de Heer van Ruwiel 
partij had gekozen. De uiteindelijke ruïnering vond plaats tengevolge van 
een nationale oorlog waarin Ruwiel niet meer dan een passieve rol had. Ook 
in het verre verleden bracht schaalvergroting niet enkel voordelen. 

In het Rampjaar 1672, toen het leger van Lodewijk XIV oprukte tot aan 
de Hollandse Waterlinie en Breukelen en omgeving militair frontgebied 
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werden,28 viel ook de oude ridderhofstad Ruwiel in handen van het Franse 
leger, "bedrijvende daarom heen grote wreedheden".29 De bevolking in 
Breukelen en omgeving leed bijna een jaar lang onder een zware 
inkwartiering van Franse troepen en hun door de bezetter opgelegde lasten, 
alsmede door een "gestadige verandering van volk door het heen en weer 
trecken der partijen".29 De militairen braken bijna alle huizen af, terwijl ze 
de mensen bleven dwingen om voedsel te leveren en hooi en haver voor de 
paarden; "daar en boven wierden sij noch van hun vee: kœijen en paar
den, koorn en eijndelijk van alles berooft, want nawelijks was de eene stro
pende partij weggegaan of daar quam al wederom een andere".29 Ook 
kwamen er brandschattende soldaten uit Utrecht "door den arsmoordbran-
der Luxemburg gesonden sijnde" en als iemand "sig in 't minste tegens sulk 
geweld wolde tegenstellen, jaa alleen maar om haar leven en eijge goederen 
te beschermen, wierden dezulke aanstons maar onder de voet geschoten of 
seer ellendig geslagen".29 

Toen de in kasteel Ruwiel gelegerde Franse troepen "in den jaare 1673 
moesten vertrecken schijden ze met stank, want den 21 Julij staken se dit 
huijs in de brant, en verwoesten het . . .".29 Daardoor werd kasteel Ruwiel 
zodanig verwoest dat het volstrekt onbewoonbaar achterbleef. Het is 
daarna niet meer opgebouwd. De familie Van den Boetselaar zag er geen 
mogelijkheden toe. Er diende zich ook geen rijke koper van elders aan, die 
geld genoeg had voor een kostbare wederopbouw, zoals gebeurde met de 
ridderhofsteden Gunterstein en Nijenrode. 

De natuur droeg bij aan het verdere verval. Van de "puinhoop van 
vervallen muurwerk" die rond 1700 nog de oude vestigingsplaats van het 
slot Ruwiel markeerde bleef na een zware storm op 8 december 1704 niet 
meer over "dan een stuk muur met twee vensters, op eenen ronden heuvel, 
van rondom door water omgeven".14 

De gerechtsheerlijkheid Ruwiel bleef nog zon anderhalve eeuw als een 
afzonderlijke bestuurlijke eenheid bestaan. De gerechtsheer daarvan kwam 

Afb. 5 De ruïne van kasteel Ruwiel in 1731. Tekening van C. Pronk in de collectie van 
het Prentenkabinet Amsterdam. 
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nog geruime tijd uit familie van de Van den Boetzelaars,30 zij het dat er bij 
herhaling een vererving langs de vrouwelijke lijn plaats vond, waardoor de 
naam Van den Boetselaar als zodanig op de achtergrond raakte. De eerste 
keer was al spoedig na het Rampjaar. Op 21 september 1677 kwam Ruwiel 
aan "Johan Albert baron de Wylich heer tot Kervendoncq etc. als getrout 
aen Anna Catharina vanden Boetselaer, na doode van de voorn. Gijsbert 
haer broeder". Gijsbert van den Boetselaar had geen in leven zijnde 
nakomelingen nagelaten.14 Op 9 mei 1712 werd Johan Albert opgevolgd 
door "Fredrick Carel Baron de Wylich heere tot Boetselaer, na doode van 
sijn voorn, vader".31 Daarna kwam opnieuw een vrouw in het beeld. 
Erfgename van Frederik Karei werd zijn zuster Franceline Louise Baronesse 
van Wylich, die getrouwd was met Lodewijk Graaf van Wylich en Lottum 
enz. Deze werd met de heerlijkheid Ruwiel beleend op 21 juli 1724.14De 
naam Van den Boetselaar werd nu door niemand in het gebied van Ruwiel 
meer gedragen. 

De percelen grond die bij het kasteel hebben behoord bleven eigendom 
van de Heer van Ruwiel, ook toen hij daar geen kasteel meer had. Ze bleven 
bij de plaatselijke agrariërs in gebruik als pachtgrond. Zo loopt de invloed 
van het inmiddels al zo lang verdwenen slot toch nog door tot op de dag 
van vandaag. 
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TIJDSCHRIFT HiSTORiSCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 4, 1991 



200 

Stichting "L.C. Dudok de Wits Fonds" 

B. Barelds 
Vrijheidslaanl26, 3621 HK Breukelen 

Dat 3 oktober voor Breukelen "dag van de Dudok de Witherdenking" 
betekent, daarmee wordt u, lezer, waarschijnlijk niets nieuws verteld. Dan 
klinkt ook weer het lied van "die ene goeie Breukelaar". Als dit artikel u 
onder ogen komt, is de schare wandelaars weer uit Breukelens dreven 
verdwenen en is de poffertjestijd achter de rug. 

Wellicht is er over geen burger van Breukelen zo veel geschreven als 
over L.C. Dudok de Wit, alias Kees de Tippelaar. Er werd een boek aan hem 
gewijd1 en in ons tijdschrift is over hem gepubliceerd.2 Uiteraard ging de 
belangstelling eveneens uit naar het karakter van Kees.3 Kees was begaan 
met het lot van zijn medemens en daarbij werden de kinderen van Breu
kelen zeker niet vergeten. De hedendaagse dorpsjeugd profiteert daarvan 
nu nog. Hoe dat mogelijk werd gemaakt is het onderwerp van dit artikel. 

Stichting van het Fonds 

De heer L.C. Dudok de Wit, die op 30 maart 1913 op zijn buiten 
"Slangevecht" te Breukelen overleed, heeft bij zijn leven de Stichting "L.C. 
Dudok de Wit's Fonds te Breukelen" opgericht. Zijn testament d.d. 18 
augustus 1905 bevat de stichtingsakte (zie Afbeelding 1). 

Het statutaire doel van de Stichting is om jaarlijks op de naamdag van de 
stichter, te weten 3 oktober, de kinderen die in de gemeente Breukelen-
Nijenrode een lagere school bezoeken of naar een bewaar- of naaischool 
gaan een aangename feestdag te verschaffen. Toen de gemeente Breukelen-
Nijenrode als zodanig ophield te bestaan en opging in een nieuwe gemeente 
Breukelen werd het doel van het Fonds aangepast; alle leerlingen van de 
Breukelse kleuter- en lagere scholen kregen voortaan poffertjes. Toen later 
Nieuwer Ter Aa en vervolgens ook Kockengen tot de gemeente Breukelen 
gingen behoren werden de leerlingen van de daar gevestigde basisscholen 
in de jaarlijkse traktatie betrokken (zie ook Afbeelding 2). 

In 1914 kwam het nog niet tot uitvoering van de doelstelling van het 
Fonds (als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog). Vanaf 
1915 heeft de feestelijke viering van de verjaardag van wijlen de stichter 
van het Fonds 39 jaar achtereen plaatsgevonden. In 1944 moest men door 
de benarde oorlogsomstandigheden één keer verstek laten gaan.4 Sedert 
1945 is de traditie weer ononderbroken voortgezet. Zodoende verscheen de 
poffertjeskraam in 1990 in Breukelen met het getal 75 in top (zie 
Afbeelding 3). 
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Afb. 1 (op de twee vooraf gaande bladzijden en hierboven). Uittreksel uit het testament 
van L.C. Dudok de Wit van 18 augustus 1905, eertijds gemaakt ten behoeve van het L.C. 
Dudok de Wit's Fonds. 
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Viering van de verjaardag 

Aan de verantwoording van de burgemeester van Breukelen-Nijenrode 
van januari 1930 aan de gemeenteraad wordt het volgende ontleend: "De 
feestelijke viering van den jaardag van wijlen den Stichter van genoemd 
Fonds bestond steeds in het tracteeren op poffertjes aan de kleinere 
kinderen en in een reisje naar Amsterdam, waar als regel "Artis" werd 
bezocht, van de kinderen der hoogere klassen. Waren de renten van 
evengemeld kapitaaltje, na onkosten van inning, overzending enz. + f 252,-
bedragende, vóór de oorlogsjaren ruim voldoende voor bovengenoemde 
wijze van viering van den 3en October, thans is dit niet meer het geval. De 
waarde van het geld is zooveel verminderd en dientengevolge zijn 
verschillende prijzen zóó gestegen, dat de reis naar Amsterdam nu nog 
maar om het andere jaar kan worden gemaakt. De viering bestaat thans 
derhalve het eene jaar uit de gebruikelijke tractatie op poffertjes aan alle 
schoolkinderen en het andere jaar uit de reis naar Amsterdam voor de 
hoogste klassen en genoemde versnapering voor de thuisblijvers." 

Tot slot schrijft de burgemeester in zijn verantwoording: "Terwijl de 
nagedachtenis aan een bekend, menschenlievend en kinderlievend 
bewoner van Breukelen alzoo levendig wordt gehouden, geniet onze 
schooljeugd van de royaliteit van wijlen den heer L.C. Dudok de Wit. Ten 
slotte wil ik nog vermelden, dat de heeren en dames, hoofden en personeel 
der scholen steeds alles doen wat in hun vermogen is om de viering van 
den 3en October te doen slagen; met name wanneer naar Amsterdam wordt 
gegaan is het voor hen een inspannende en vermoeiende dag, doch zij zien 
zich ruimschoots beloond door het genot, dat de kinderen smaken op dit 
steeds leerzame en echt vermakelijke uitstapje." 

1945 1950 1955 1960 1965 1970 
JAAR 

1975 1980 1985 1990 

Afb. 2. Grafische voorstelling van de aantallen schoolkinderen die in de periode 1945 
1990 uit het L.C. Dudok de Wits Fonds op poffertjes verden getrakteerd en van het 
prijsverioop van een kinderportie poffertjes. De sprongsgewijze toeneming van het 
aantal kinderen in 1964 hield verband met de wijziging van de gemeentegrenzen per 
1 april 1964, waarbij Nieuwer Ter Aa deel van de gemeente Breukelen werd en de daar 
schoolgaande kinderen voortaan ook poffertjes kregen. Sedert 1971 nam het aantal 
Breukelse schoolkinderen geleidelijk af. De sterke toeneming in 1989 kwam door de 
toevoeging van Kockengen aan de gemeente Breukelen. 
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Afb. 3. De poffertjeskraam van de nabestaanden van D. van der Steen, zoals die eind 
september / begin oktober 1990 op de Markt te Breukelen stond, trots gesierd met het 
getal 75 omdat het toen de 75ste maal vas dat deze familie de poffertjestraktatie aan de 
Breukelse schooljeugd verzorgde (Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

Grootte van het Fonds 

Ter uitvoering van de erfstelling is op 11 juni 1913 in het Grootboek der 
Nationale Schuld ingeschreven een bedrag van f 8500,00, rentende 3% 's 
jaars. Op 19 november 1948 werd bovengenoemde inschrijving uitgebreid 
met een bedrag van f 300,00. De jaarlijkse opbrengst bedroeg 3% van 
f 8800,00 oftewel f 264,00, provisie f 3,84; netto derhalve f 260,16. 

Door de toename van het aantal schoolgaande kinderen (het aantal 
bedroeg in het jaar 1955 rond 1200) en de prijs van een kinderportie 
poffertjes ad f 0,30 plus 3% omzetbelasting, was de rente van het kapitaal 
niet meer voldoende om de traktatie te bekostigen. Teneinde de traditie te 
kunnen voortzetten moesten maatregelen worden beraamd om het Fonds te 
versterken. 

Op 1 oktober 1955 was voor de traktatie nog een bedrag van f 452,88 
beschikbaar. De viering van 3 oktober 1955 moest dus nog plaats vinden, 
zodat op korte termijn moest worden gereageerd wilde de traditie 
gecontinueerd kunnen worden. 

Er werd in dat jaar een comité gevormd onder leiding van de heer J. 
Molenkamp. Dit comité bestond uit de heren Molenkamp, voorzitter, J.H.G. 
Goeman Borgesius, secretaris, Alb. van der Grift, M. Kastelijn en Huib van 
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Nimwegen. Het doel was tweeërlei, te weten de inzameling van geld en de 
organisatie van festiviteiten rond de poffertjesbakker Dirk van der Steen 
(voor het 40ste jaar in Breukelen). De grote bedragen werden door dit 
comité verantwoord op de zogenaamde gouden (inteken)lijst, de overige 
bedragen op de zilveren lijst. 

Ultimo 1956 bedroeg het voor de traktatie beschikbare saldo f 37,28. 
Uit het verslag van de burgemeester van Breukelen over 1957 blijkt, dat 

van het comité een tweetal bedragen werd ontvangen, f 1813,48 en 
f 993,94 (totaal f 2807,42), zijnde de netto-opbrengst van de aktie. Dat 
deze afdracht van de ingezamelde gelden eerst in 1957 plaatsvond, werd 
veroorzaakt door gerezen problemen inzake het beheer van deze gelden 
(namelijk door het comité of door de beheerder van het Fonds). 

Dank zij giften van rector en docenten van Nijenrode en de heer P. Land 
kon de rekening voor de verstrekte poffertjes worden voldaan. 

Van de heer Van der Steen werd in dat jaar een gift van f 500,- ont
vangen, welk bedrag samen met de opbrengst van het comité werd belegd, 
teneinde de jaarlijkse opbrengst te vergroten. 

In juni 1958 ontving het Fonds een legaat van f 1500,- van mevrouw 
Matthes-Varossieau. Daarmee was het voortbestaan van de traditie voor
lopig gered. 

De beheerder van het Fonds liet in zijn verslag aan de raad d.d. 16 
oktober 1974 weten dat "het tot die tijd is gelukt de basis van het fonds te 
verbreden. Het zou immers jammer zijn, wanneer deze traditie moest 
worden beëindigd. Toch hangt dat lot het fonds steeds boven het hoofd. 
Elke prijsstijging doet een resultaat van jarenlang sparen te niet. Anderzijds 
is het ook weer zo, dat deze toestand reeds jaren bestaat en, vooral dank zij 
het ontvangen van giften, toch het kapitaal niet aangetast behoefde te 
worden. Zou dat moment aanbreken, dan heb ik er het volste vertrouwen 
in, dat een beroep op de inwoners van Breukelen om het fonds te 
versterken weerklank zal vinden." 

Aan het Fonds kon op 15 maart 1984 een legaat van de heer J.H. van den 
Broek groot f 50 000,- worden toegevoegd. Na aftrek van 11% successie
rechten resteerde netto f 44 500,-. Hiermee werd het voortbestaan voor 
geruime tijd gegarandeerd. 

Bij het schrijven van dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van informatie ont
vangen van de administrateur van het Fonds, de heer A.A.P. Mulder. De heer B. 
Hoornstra verschafte gegevens over de samenstelling van het comité. 

Noten 

1 M. Verkuil, 1985. L.C. üudok de Wit oftewel Kees de Tippelaar "Heer van Slange-
vecht". Uitgave Marinus van Kralingen, Breukelen/ Canaletto, Alphen aan den 
Rijn, 103 bl2. 

2 M. Verkuil, 1986. L.C. Dudok de Wit: den vroolijken tippelaar te Breukelen. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 3, blz. 91-97. 

3 A.A. Manten, 1990. Karakterisering van Kees de Tippelaar door een tijdgenoot. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 167, 

4 Mededeling van de heer JA. van der Steen, 11 oktober 1991. 
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Grote brand in Kockengen in 1812 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Een ooggetuigeverslag 

"Ik bevind mij in het volstrekte en treurige geval van U een droevig 
ongeluk te moeten berigten, dat onzen Gemeente de gepasseerde nacht 
ondergaan heeft. Gisteravond omtrent half zeven ontdekte men eenen 
brand in een klein schuurtje toebehoorende tot eene huizinge van Huibert 
de Boer, dekker, woonende aan de Straat, aan de oostzijde van het riviertje 
Bijleveld, dat het geheele dorp doorloopt. Spoedig nam het vuur zoodanig 
toe, dat gezegde huizinge een prooi der vlammen was. De geweldige oosten
wind deed de vlammen verheffen en dezelve overslaan aan de andere zijde 
van gezegde rivier, in een ander huis, tegenover dat van Huibert de Boer, 
behoorende aan den Heer Hermanus Sas de Bruyn, en bewoond door 
Abraham van Zijderveld, Timmerman, als mede in een huis van zijn arbei
der, en tegelijk in een huisje van den Heer Jan Wouters de Bruyn. De vlam 
sloeg vervolgens in het huis van Dirk Homan, slager en schoenmaker, en 
eindelijk in eigendommen van gem. Heer Hermanus Sas de Bruyn, Koopman 
in Kaas, te weten: in twee verhuurde huizen en een pakhuis; in alles zeven 
huizen en een pakhuis, die geheel zijn vernield en waar van de ruïnen een 
aandoenlijk gezicht opleveren. Het weder was gevaarlijk, de wind ver
schrikkelijk! Verscheiden huizen hebben gevolglijk schade ondergaan. Eene 
groote hoeveelheid tarwe is bedorven. Eenige meubelen zijn geborgen, som
mige verbrand, en anderen vermist. Een varken, toebehoorende aan Dirk 
Homan, is door het vuur verteerd. Men rekent, na gemaakten overslag, de 
schade op eene som van zeven en dertig duizend drie honderd en tachtig 
franken. De brandspuiten van Breukelen, Kamerik en Har melen sijn ter 
onzer hulp en adsistentie gekomen, maar het vuur, door den wind aangezet, 
woedde zoo verschrikkelijk dat men het zelve niet dan voor half een is 
meester kunnen worden. Het is ondoenlijk, Mijn Heer! om U de schrik en 
ontsteltenis mijner dorpelingen te schilderen. Indien het nodig is, Mijn 
Heer! dat ik U de inkomende berigten mededeel zal ik trachten hier aan te 
voldoen, en ik verzoek U van mij te onderrigten op welk eene wijze de 
ongelukkigen te helpen, waar van eenigen geheel en al geruïneerd zijn. 
Geen een huis is verassureerd geweest." 

Aldus het belangrijkste deel van een brief die de Maire (burgemeester) 
van Kockengen op 17 maart 1812 schreef aan de Onder-Prefect van het 
Arrondissement Utrecht.1 In een P.S. voegde de Maire nog toe "Men weet 
de oorzaken niet die dit ongeluk veroorzaakt hebben". 

De Onder-Prefect heeft prompt op de brief gereageerd, want op 21 maart 
schreef de Maire een tweede brief aan hem, die begon met de zinsnede: 
"Ter beantwoording van de door UEd. aan mij voorgestelde vraag pointen 
omtrent de brand . . . " (zie Afbeelding 1 voor de antwoorden op drie van 
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Afb. 1. Gedeelte van het ontwerp van de brief van de Maire aan de Onder-Prefect d.d. 
21 maart 1812, met daarin een nog niet volledig overzicht van degenen die door de 
brand "ongelukkig zijn geworden" dan wel "min of meer ongeluk kregen". De beslis
sing of er een gehele of gedeeltelijke schadevergoeding zou komen en de bepaling 
van de middelen daartoe wenste de Maire aan het "meer verlicht oordeel" van de 
Onder-Prefect over te laten. 

de gestelde vragen). Helaas is de brief van de Onder-Prefect niet bewaard 
gebleven. We weten dus wel dat hij een vijftal vragen stelde, maar niet in 
welke toonzetting en met welke mate van begrip hij naar de Maire van 
Kockengen schreef. 

In die brief die de Maire op 21 maart 1812 aan de Onder-Prefect schreef 
lezen we dat de brand door omwonenden werd ontdekt toen de vlammen 
het brandende schuurtje uitsloegen.1 

Franse tijd 

Een aantal zaken in het voorafgaande doen nogal on-Nederlands aan. De 
burgemeester werd toen de Maire genoemd, de provincie Utrecht was een 
arrondissement bestuurd door een Onder-Prefect en het bedrag van de 
schade werd vastgesteld in franken. Dat verraadt een sterke Franse 
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invloed. Toch is dat niet zó vreemd, want de ramp gebeurde in de periode 
waarin de Nederlanden waren ingelijfd bij het Frankrijk van Napoleon. 

In de dagen die volgden probeerde men in Kockengen een nauwkeuriger 
inzicht te krijgen in de omvang van de schade. Daarover werd meestal aan 
de hogere overheid gerapporteerd in het Frans, toen ook hier de officiële 
taal van het openbaar bestuur. Men ging zelfs zo ver dat de goed Hollandse 
voornamen, waarmee de mensen in de doopregisters ingeschreven waren, 
verfranst moesten worden. Zo werd bijvoorbeeld Jan Wouters de Bruyn tot 
Jean Gautier de Bruin, Dirk Homan tot Thierry Homan, Hannes Jansen tot 
Jean Jansen en de weduwe Willem de Boer tot la veuve de Guillaume de 
Boer. De achternamen bleven dus Nederlands. 

Het wettig betaalmiddel in onze streek was in die tijd de Franse frank. De 
mensen hier dachten echter nog gewoon in guldens, stuivers en penningen. 
In documenten voor plaatselijk gebruik werd meestal in Nederlandse 
valuta gerekend; in correspondentie met hogere overheden echter steeds in 
franken en centimes (want in Frankrijk was men reeds op het decimale 
stelsel overgegaan). Door vergelijking van bedragen die in beide munt
eenheden werden opgegeven kan worden vastgesteld dat 1 gulden toen in 
waarde overeenkwam met 2 franken en 10 centimes, en dat omgekeerd de 
wisselkoers van de frank stond op 9'/2 stuiver. 

Taxaties van de schade aan onroerend goed 

De grote brand die Kockengen in 1812 trof begon dus bij rietdekker 
Huibert de Boer, die woonde aan wat nu de Voorstraat heet, en sloeg door 
de harde oostenwind over naar verscheidene panden aan de Wagendijk. 

In het dossier over deze grote brand zijn diverse documenten bewaard 
gebleven.1 Door gegevens uit die stukken te combineren is een goed beeld 
te krijgen van de omvang van de schade en van de namen en beroepen der 
gedupeerden. 

De eerste schattingen werden ter plaatse gemaakt, vermoedelijk ten dele 
door de gedupeerden zelf en ten dele met hulp van de dorpsbestuurders 
(Maire en municipaliteit). 

Begin juni 1812 maakte P. van Rossen, controleur der directe belastingen 
te Woerden, een taxatie van de aan vaste goederen geleden schaden. Deze 
was nodig om vermindering van de opgelegde belastingen te kunnen 
aanvragen (zie ook Afbeelding 2). Hij maakte in een begeleidend schrijven 
bij zijn rapport nadrukkelijk de opmerking dat hij zich niet had ingelaten 
met het vaststellen van schade aan meubels of andere losse goederen. 

In een naschrift bij zijn brief liet Van Rossen zich als een zuinig belastingambte
naar kennen. Hij wees de Maire van Kockengen er op dat die nog steeds enkele stuk
ken niet had opgestuurd en voegde daar het verzoek aan toe "de brieven onder Kruis
band te mogen ontvangen, dewijl [ik] voor Uwe laatste post heb moeten betalen". 

Op 30 juni 1812 hielden Maire en municipaliteit een officiële zitting 
waarin samen met "de daartoe opgeroepenen" de definitieve lijst van de 
brandschaden werd samengesteld. Wat het onroerend goed betrof nam men 
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daarbij de bedragen over die Van Rossen had opgegeven, ook al waren deze 
lager dan de eerder gemaakte schattingen. 

Schade aan onroerende goederen 

Allereerst geef ik nu een gedetailleerd overzicht van de schade aan hui
zen en andere opstallen en van de personen die, zoals het in de archief
stukken heet, "door den brand ongelukkig zijn geworden". Daarbij heb ik 
geprobeerd de volgorde aan te houden van de in het ooggetuigeverslag 
beschreven uitbreiding van de brand. 

la de as gelegd verden: 
(1) Een woonhuis met schuurtje aan de Voorstraat, eigendom van en bewoond door 
Huibert de Boer, rietdekker; bij hem in woonden nog zijn moeder Cornelia, weduwe 
van Willem de Boer, en Cornells den Bruynen, vermoedelijk zijn knecht. De schade 
aan deze opstallen werd aanvankelijk geraamd op 2520 franken, maar werd later 
officieel bepaald op 2310 franken. 
(2) Een huis van Hermanus Sas de Bruyn aan de lagendijk, verhuurd aan de timmer
man en koopman in hout Abraham van Zijderveld, met een daarbij behorende 
timmerwinkel. De waarde van dit huis met werkplaats werd officieel vastgesteld op 
3780 franken, Van Zijderveld was lid van de toenmalige municipaliteit (gemeente
raad) van Koeken gen. 
(3) Een huis naast het vorige, eveneens eigendom van Hermanus Sas de Bruyn en door 
hem verhuurd aan de timmermansknecht Gerardus Blomvliet; bij hem in woonden de 
arbeider Jan Vermeij, de timmermansknecht Wessel Bolwerk en de hoepelbuiger 
Hannes Jansen. Dit pand werd getaxeerd op 1050 franken. 
(4) Een huis van winkelier ("marchand en detail") Jan Wouters de Bruyn aan de 
Wagendijk, vermoedelijk aan de andere kant naast het onder (2) genoemde huis 
gelegen; dit pand was verhuurd aan Willem van Dijk, koopman. De waarde ervan werd 
in eerste instantie gesteld op 913 franken en 50 centimes. Op gezag van Van Rossen 
werd dit bedrag verlaagd tot 420 franken, waaruit we mogen afleiden dat deze 
koopman niet rijk behuisd was. 
(5) Een waarschijnlijk daar weer naast gelegen huis, eigendom van en bewoond door 
Dirk Homan, slachter/schoenmaker; bij hem woonde ook de schoenmakersknecht 
Abraham Penning. Dit huis werd aanvankelijk 3360 franken waard geacht, maar de 
taxatie door P. van Rossen bracht dat terug tot 2100 franken. 
(6) Een huis in het bezit van Hermanus Sas de Bruyn, mogelijk gelegen naast het huis 
genoemd onder (3), dat verhuurd was aan de werkman (arbeider) Evert Scherpenzeel. 
De officiële taxatie bepaalde de waarde van dit huis op 630 franken. 
(7) Een huis van dezelfde Hermanus de Bruyn, dat was verhuurd aan de schilder Jacob 
Thomassen.2 Hiervan werd officieel de waarde gesteld op 1680 franken. 
(8) Een pakhuis voor kaas en granen, behorende aan Hermanus Sas de Bruyn, kaas-
koopman, en bij hemzelf in gebruik.3 Officieel geschatte waarde 2520 franken. 

Op het punt van verbrand onroerend goed had deze HS. de Bruyn dus verreweg de 
grootste schade. Het totaal werd aanvankelijk begroot op 15 750 franken, maar later 
teruggebracht tot 9660 franken. Als we de waarde van zijn pakhuis vergelijken met de 
getaxeerde waarden van de diverse huizen dan moeten we aannemen dat het een 
pakhuis van forse afmetingen is geweest, want het interieur ervan zal wel 
eenvoudiger zijn geweest dan dat van een huis. Zowel wat betreft de grootte van zijn 
handelsonderneming als de omvang van zijn huizenbezit was Hermanus Sas de Bruyn 
een belangrijk man binnen het toenmalige Kockengen.^ 

Hoewel op verschillende plaatsen gesproken wordt van het verlies van acht 
huizen, dan wel zeven woonhuizen en een pakhuis, bleef de schade niet daartoe 
beperkt. 

Afb. 2 (op de bladzijde hiernaast). Laatste bladzijde uit het rapport van P. van Rossen, 
controleur der directe belastingen met standplaats Woerden. 
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(9) In de archiefstukken wordt ook melding gemaakt van een huis dat werd bewoond 
door de horlogemaker Anthoni Meijer. Van hem vordt gezegd dat hij bij de brand in 
dat huis zijn gereedschappen, meubels en kleren kwijtraakte; men kan dus denken dat 
het pand waarin hij woonde dan ook wel aanzienlijke schade moet hebben geleden. 
Blijkbaar huurde hij dat huis, want zijn naam komt niet voor in enige opsomming van 
huiseigenaren die schade leden en de Maire noemde hem in zijn brief van 21 maart 
1812 onder de "verdere bewoonders der huyzen", niet onder de "eygenaaren van 
huyzen". Omgekeerd wordt gesproken van een huis van landbouwer ("cultivateur") 
Jan Spaan dat bij de brand schade opliep, terwijl we diens naam niet tegenkomen 
onder degenen die roerende goederen verloren. Dat doet de neiging opkomen een 
verband tussen die twee te veronderstellen, ware het niet dat de door Jan Spaan 
opgegeven schade slechts 210 franken bedroeg. Zat Meijer misschien in een 
personeelswoning op de boerderij van Spaan? Ik heb het antwoord op deze vraag niet 
kunnen vinden. 
(10) Door de brand beschadigd werd ook het huis van bakker Jan Korver, door hemzelf 
bewoond. De schade aan zijn pand werd begroot op 420 franken. 
(11) Veel lichtere schade (geschat op 52 franken 50 centimes) liep een huis van 
chirurgijn Cornells van Rooyen op. Hij meldde geen verlies van andere goederen. 
Misschien had hij dit huis, of een deel ervan, verhuurd aan Johan Jongeling, die juist 
alleen het verlies van inboedel aangaf. 

Echte dorpsramp 

De vraag die bij het voorafgaande opkomt is wat de brand van 1812 
betekende voor het dorp als geheel. Hoe groot was Kockengen toen en hoe 
groot was daarvan het gedeelte dat afbrandde? Daarvan is bij benadering 
een indruk te krijgen. 

In 1748 stonden er in de gerechtsheerlijkheid van Kockengen en Spengen alles bij 
elkaar 77 huizen en in Kockengen-Lokhorst 8 huizen .5 Ais we de bewoning van het 
Kockengense platteland en Spengen aftrekken dan komen we voor het dorp 
Koeken gen uit op rond de 40 huizen. 

In 1845 werd gezegd dat er in de hele toenmalige gemeente Kockengen (de 
vroegere gerechtsheerlijkheden Kockengen en Spengen en Kockengen-Lokhorst 
samen) 101 huizen stonden, bewoond door 138 gezinnen, te zamen 650 personen.6 Die 
waren verdeeld over dorp en platteland. Vat het poldergebied van Kockengen en 
Kockengen-Lokhorst betreft werd gesproken van verspreid liggende huizen. In 
Spengen stonden 30 huizen, bewoond door 37 gezinnen, omvattende 175 personen.7 

Uit deze gegevens mogen we afleiden dat er toen in het dorp Kockengen niet meer dan 
50 huizen gestaan zullen hebben. 

In 1812 zal het dorp Kockengen, het daarbij behorende buitengebied niet 
meegerekend, tussen de 40 en 50 huizen geteld hebben. Bij de brand 
werden 7 woonhuizen en een pakhuis geheel en nog 3 andere huizen ten 
dele verwoest. Dat kwam neer op circa 20 - 25 % van de totale dorps
bebouwing. De brand was dus onmiskenbaar een omvangrijke dorpsramp. 

Schade aan roerende goederen 

In de aangiften van geleden schade werden ook veel roerende goederen 
aangemeld, door de huiseigenaren zowel als door de huurders en de in-
wonenden. Het is niet verwonderlijk dat de omvang van de verliezen in de 
eerste dagen na de ramp nog niet altijd precies aan te geven was. Daardoor 
werden diverse bedragen later bijgesteld. In de op 30 juni 1812 gehouden 
zitting van Maire en municipaliteit werd samen met opgeroepen gedupeer-
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den ook de definitieve lijst van de schaden aan roerende goederen samen
gesteld. De conclusies van deze vergadering lijken op dit punt afdoende te 
zijn geweest; wat het roerend goed betreft kwam er geen externe taxateur 
aan te pas. 

Ik geef hieronder een overzicht van de gedupeerden in de zelfde 
volgorde als waarin de personen zijn genoemd in de voorafgaande lijst van 
de onroerende goederen. 

(1) Huibert de Boer zag volgens de definitieve lijst van 10 juni 1812 voor 680 gulden 
(1428 franken) aan meubels, kleding en rietdekkersgereedschappen in vlammen 
opgaan. Op 17 en 21 maart 1812 werd dit schadebedrag nog geschat op 1260 franken 
(overeenkomend met bijna 600 gulden); blijkbaar kwam men er in de loop der 
daaropvolgende dagen achter dat meer verloren vas gegaan dan aanvankelijk werd 
gedacht. 
(la) De weduwe van Willem de Boer, Huiberts moeder, had volgens de aanvankelijke 
opgaven voor 61 gulden (128 franken en 10 centimes) brandschade aan meubels en 
kleding. Een door haarzelf opgestelde specificatie vermeldde: 4 jekkers (11 gulden), 3 
rokken (16 gulden), 3 theedoeken ("schutteldoekken") (2 gulden), 1 paar kanten en 
mutsen (6 gulden), doeken en lakens (10 gulden), 2 kasten (6 gulden), huisraad, scho
tels, borden, kommen, levensmiddelenvoorraad, ketel en lepels (10 gulden). In de 
definitieve schadevaststelling werd voor haar 60 gulden (126 franken) genoteerd, 
(lb) Van Cornells den Bruynen verbrandde in het huis van Huibert de Boer aan 
kleren en huisraad naar eerste schatting voor een bedrag van 69 gulden oftewel 144 
franken en 90 centimes. Hij specificeerde die schade als volgt (zie ook Afbeelding 3): 
een bloedkoralen kettting (30 gulden), een paar "goyebelle" (6 gulden), twee grote 
wasketels (12 gulden), een theeketel (2 gulden), een vleeskuip (4 gulden), een plank 
(2 gulden), een "leer" (ladder) (2 gulden), een emmer (1 gulden), een bed (2 gulden; 
deze post werd al spoedig van zijn declaratie geschrapt), een beddepan (2 gulden), een 
beugelstoel (1 gulden 10 stuivers), een kinderdeken (2 gulden), een "ravagebol" 
(ragebol) (1 gulden), schalen en gewichten (1 gulden), een paar "kamoesde" (= gems
lederen) schoenen (1 gulden 10 stuivers). Blijkbaar werd zijn opgave later nogal 
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Afb. 3 Schade-opgave ingediend door Cornells den Bruynen. 
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aangevochten, of vas de bloedkoralen ketting toch nog terug gevonden, want in de 
definitieve lijst van 10 juni 1812 komt hij voor met een schade van 39 gulden (82 
franken). 
(2a) Timmerman Abraham van Zijderveld verloor volgens het overzicht van 10 juni 
bij de brand in zijn huis en werkplaats voor 1600 gulden aan timmerhout, voor 2200 
gulden aan reeds gemaakte kaaskastjes, voor 600 gulden aan timmermansgereed
schappen, voor 100 gulden aan ijzer- en koperwerk en voor 400 gulden aan meubels 
en levensmiddelen; totale schade 4900 gulden of 10 290 franken (aanvankelijk, op 17 
en 21 maart 1812, wat lager geraamd op 9450 franken). 
(3a) De schade die timmermansknecht Gerardus Blomvliet leed aan verbrande meubels 
en timmermansgereedschappen werd steeds bepaald op 100 gulden of 210 franken. 
(3b) Van de arbeider Jan Vermeij verbrandde in het huis van Gerardus Blomvliet een 
kist met kleren; waarde 40 gulden of 84 franken. 
(3c) Timmermansknecht Wessel Bolwerk rapporteerde het verbranden van een zij 
spek ten huize van Gerardus Blomvliet en het vermissen van beddegoed en verdere 
goederen; totale schade 25 gulden of 52 franken (aanvankelijk lager begroot, op 42 
franken). 
(3d) Van de hoepelbuiger Hannes Jansen waren twee zijden spek verbrand ten huize 
van Gerardus Blomvliet; waarde 50 gulden of 105 franken. Blijkbaar waren deze zijden 
spek zwaarder dan die welke de hiervoor genoemde Wessel Bolwerk kwijtraakte want 
diens beddegoed en andere goederen zullen niet als geheel waardeloos aangemerkt 
zijn. 
(4) Jan Wouters de Bruyn meldde een schade van 70 gulden of 147 franken aan 
wegens het verbranden van een schutting (aanvankelijk geschat op 144 franken en 
90 centimes). 
(4a) Koopman Willem van Dijk rapporteerde het verbranden of de vermissing van 
proviand ("provisie"), eieren, kalfsvellen, huisraad, linnengoed en kleding tot een 
totaal van 100 gulden (210 franken). 
(5) Van slager/schoenmaker Dirk Homan verbrandden zijn gereedschappen, meubels, 
vlees, een vet varken, turf en hout, etc, tot een totaalbedrag van 489 gulden en 4 
stuivers, overeenkomend met 1027 franken (op 17 en 21 maart 1812 nog slechts 
geschat op 630 franken). 
(5a) Schoenmakersknecht Abraham Penning raakte door verbranding voor 6 gulden 
(12 franken en 60 centimes) aan kieren kwijt. In de lijst van 10 juni 1812 werd dat 
bedrag afgerond op 13 franken. 
(6a) Arbeider Evert Scherpenzeel meldde dat zijn meubelen, kleren en gereedschap
pen verbrand waren, met een gezamenlijke waarde van 34 gulden of 71 franken 
(aanvankelijk veel hoger geschat, op 168 franken). 
(7a) Schilder en glazemaker Jacob Thomassen raakte door het afbranden van zijn 
pand vooral verfwaren, gereedschappen, meubels, kleding en levensmiddelen kwijt, 
tot een begrote waarde van 150 gulden of 315 franken (in eerste instantie was zijn 
schade geraamd op 210 franken). 
(8) Hermanus Sas de Bruyn raakte door de brand voor 1000 gulden (2100 franken) aan 
granen en losse planken kwijt, welke schatting nooit omstreden werd. Over verloren 
gegane kaasvoorraden werd niet gesproken; mogelijk was ten tijde van de brand alle 
kaas reeds afgevoerd richting stad. 
(9a) Horlogemaker Anthoni Meijer meldde het verbranden in zijn huis van horloge
makersgereedschappen, meubels, kleding, enz. tot een totaalbedrag van 100 gulden 
(210 franken). Ook die schatting bleef in de loop der maanden ongewijzigd. 
(10) Bakker Jan Korver kwam in de roerende-goederenlijsten van 17 en 21 maart 1812 
nog niet voor. Later bleek dat hij na de brand kleren, linnengoed, wollen goederen, 
emmers en leer, enz. vermiste; te zamen 50 gulden (105 franken) waard. 
(11a) Tuinman Johan Jongeling deed aangifte van de vermissing van meubelen, 
linnengoed en enig zilver, alles bij elkaar steeds geschat op 30 gulden (63 franken). 

Verder werd schade aan roerend goed gemeld door: 
(12) Jan van Schaardenburg, bierbrouwer en Adjunct Maire van Koeken gen, wegens 
het verbranden van meubelen tot een waarde van 80 gulden (168 franken), welke hij 
in bewaring had gegeven aan Abraham van Zijderveld (aanvankelijk waren deze 
lager geschat, op 126 franken). 

Na 30 juni 1812 werd de schatting van aan roerende goederen geleden schade niet 
meer bijgesteld. De hogere overheid accepteerde wat toen door de plaatselijke 
overheid werd aangemeld. 
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Gedeeltelijke overheidsbijdrage in de geleden schade 

Het totaal van de schade aan onroerend goed werd uiteindelijk bepaald 
op 14 857 franken, dat van de schade aan roerende goederen op 16806 
franken en het totaal van beide daardoor op 31663 franken, dat is ruim 
15 000 gulden.8 

Op basis van de schade-aangifte van 30 juni 1812 besloot de regering 
van keizer Napoleon tot een gedeeltelijke vergoeding van de door de 
dorpelingen geleden schade. Die overheidsbijdrage bedroeg 4000 franken. 
Dat bedrag werd naar evenredigheid over de gedupeerden verdeeld, zodat 
ieder van hen 12,63 % kreeg van de getaxeerde schade, zowel over het 
onroerend als over het roerend goed. 

Overige schade 

De Maire liet niet na aan zijn schade-opgave van 21 maart 1812 toe te 
voegen: "Men kan hier nog bijstellen voor de nog te doene betalingen voor 
brood, drank en verdere onvermeydelijke onkosten zoo van het volk van 
de tot onze hulp gekomene Brandspuyten als anderseits en waar van het 
juyste bedrag nog niet kan bepaald worde bij calculatie eene Zomma van fr. 
630". 

In latere schade-opgaven kwam deze onkostenpost niet meer aan de 
orde. Blijkbaar was de Maire er op gewezen dat dergelijke uitgaven tot het 
dorpsrisico behoorden. Er werd bij de gedeeltelijke schadevergoeding ook 
geen bijdrage in deze kosten verleend. 

Het materieel van de Kockengense brandweer in 1812 

Het archief van Kockengen geeft ons ook enig inzicht met welke mate
riële uitrusting de plaatselijke brandweer een brand moest bestrijden. Kort 
na de dorpsbrand hield de Onder-Prefect van het Arrondissement Utrecht, 
J.M. van Tuyll, een rondvraag naar de toestand van de brandblusmiddelen 
in de diverse gemeenten. De Maire van Kockengen antwoordde daarop op 
30 april 1812.9 Hij liet weten dat Kockengen beschikte over één brandspuit, 
ter waarde van 115 franken en 50 centimes (overeenkomend met 55 
gulden), en verder over drie brandladders, drie brandhaken en drie lan
taarns, met een gezamenlijke waarde van 12 franken en 60 centimes (over
eenkomend met 6 gulden). 

Gelet op de waarde van de "spuijt" en de stand van de brandbestrijdings-
techniek in 1812 neem ik aan dat de toenmalige spuit van Kockengen een 
eenvoudige, op een trekkar geplaatste handbrandspuit was. 

Bedankbrief voor de brandweerhulp uit andere gemeenten 

Zoals in de aanvang van dit artikel bleek kreeg de brandweer van 
Kockengen asssistentie van de brandweren van Breukelen-Nijenrode, 
Kamerik en Harmeien. Tien dagen na de grote brand, op 26 maart 1812, 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN }rg. 6 ar. 4, 1991 



216 

zette de Adjunct-Maire van Kockengen, J. van Schaardenburg, zich aan de 
schrijftafel om de te hulp geschotenen te bedanken. Van zijn brief aan de 
Maire van Harmeien is het klad bewaard gebleven.10 

"De Maire van Cockengen Aan den Heere Maire van Harmelen . 
Mijnheer, 
De Blijken Uwer bereidvaardigheid en de spoedig aangebragte Hulp der Spuijt in 

het ongeval onzer Gemeente in den avond en nagt van den 16 dezes overgekomen, ons 
betoond met ondankbaarheid te beantwoorden zoude een onreedeiijk bestaan zijn. 
Ontfangt dan door deesen Mijnheer beneevens de Brandmeesteren en verder Onder
horig volk bij voorraad onze welmeenende dankbetuijging voor de getrouwe en voor
beeldige adsistentie alhier betoond. Wij zouden indien den Hemel zulk noodlot over 
U.L. [= uwlieden] plaats mögt besloten hebben onze ijverige pogingen meede tot Uw 
behoud gaarne in 't werk stellen. 

God bewaare Uwe en onze Gemeenten verder voor alle onheilen en doe ons steeds 
zijne zeegeningen ondervinden. 

Ik heb de Eer Mijnheer Uw van mijne hoogachting te verzeekeren, waarmeede ik 
ben. Mijnheer, 

Uw D.W. Dienaar J. Schaardenburg, Adjunct Maire" 

De Maires van Breukelen-Nijenrode en Kamerik zullen ongetwijfeld een 
soortgelijke brief hebben gekregen. 

Het viel mij op dat geen melding werd gemaakt van brandweerhulp uit 
het nabijgelegen Portengen. Zou Portengen toen nog geen brandspuit 
hebben gehad? 

Wat we uit de gegevens nog meer kunnen afleiden 

Uit het rapport van P. van Rossen blijkt dat er in 1812 in relatie tot on
roerend goed drie belastingen werden geheven. De eerste was de "verpon
ding", in het Frans de "contribution foncière", een door de eigenaar te 
betalen grondbelasting. De tweede was de "contribution portes et fenêtres", 
een verteringsbelasting op het wonen, gebaseerd op het aantal deuren en 
vensters; ook deze moest betaald worden door de eigenaar, maar hij mocht 
die op een eventuele huurder verhalen. De derde was een heffing op 
materiële welstandskenmerken, de "contribution personelle et mobilière", 
oftewel een personele en inboedelbelasting, welke direct door de gebruiker 
van een pand moest worden betaald. Alle drie golden in de Bataafse 
Republiek; na de inlijving bij Frankrijk werd blijkbaar nog even op de oude 
voet doorgegaan, hoewel in principe toen het Franse belastingstelsel hier 
moest worden toegepast. 

Van Rossen vorderde de beide eerstgenoemde belastingen blijkbaar als één heffing 
in. Deze onroerend-goedbelasting eigenaar (om het in enigszins vergelijkbare ter
men van nu te zeggen) hing dus af van de grootte van de kavel grond waarop het 
pand stond en het aantal deuren en ramen dat in het pand aanwezig was. Ze varieerde 
tussen de 0,7 en 5,9 % van de getaxeerde waarde van het onroerend goed, waarbij de 
belasting verhoudingsgewijs het zwaarst drukte op de goedkope huizen. De onroe
rend-goedbelasting feitelijk gebruik van die tijd (de personele en inboedelbelasting), 
waarbij werd gelet op de vloeroppervlakte en inrichting van het huis, vertoonde 
eveneens aanzienlijke variaties, maar lag gemiddeld op rond de helft van de door de 
eigenaren te betalen belasting. De Bataafse Republiek streefde niet naar propor
tionele belastingen omdat men van mening was dat zoveel mogelijk inwoners voor het 
dragen van de kosten van de overheid moesten meebetalen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 n r . 4 , 1991 



217 

Van Rossen stelde voor om, voor wat betreft de totaal vernielde panden, 
de belastingaanslag voor een heel jaar te laten vervallen. Hij schatte dus in 
dat het wel zo lang zou duren voordat deze brandschade was hersteld. 
Daarentegen kreeg Jan Korver slechts voor een maand kwijtschelding van 
de eigenarenbelasting, en Jan Spaan en Cornells van Rooyen voor niet meer 
dan een halve maand. 

Het deel van Kockengen dat afbrandde onderscheidde zich vermoedelijk 
wat karakter betreft niet aanmerkelijk van de rest van het dorp. De gege
vens met betrekking tot de grote brand geven ons dus ook enig verder 
inzicht in de dorpssituatie van zon 180 jaar geleden. Bij de interpretatie 
van de schadebedragen voor roerende goederen moeten we evenwel voor
zichtig zijn omdat niet bekend is wat er bij de brand nog tijdig in veiligheid 
kon worden gebracht. 

De zelfstandige ambachtslieden Huibert de Boer en Dirk Homan (eigena
ren) en Abraham van Zijderveld en Jacob Thomassen (huurders) zaten in 
huizen die 2 - 4 keer zo duur waren als die waarin de arbeiders Evert van 
Scherpenzeel en Gerardus Blomvliet woonden. Het huis waarin koopman 
Willem van Dijk woonde nam een uitzonderingspositie in. Kijken we naar de 
waarde van wat aan huisraad, kleding en proviand verloren ging, dan zien 
we overeenkomstige tegenstellingen. De Boer, Homan en Van Zijderveld 
hadden allen vermoedelijk een rond de tien keer zo hoge schade aan hun 
inboedel als de arbeiders Blomvliet en Scherpenzeel. Willem van Dijk en 
Jacob Thomassen zaten er tussenin. Alles duidt er dus op dat er in het dorp 
aanzienlijke welstandsverschillen bestonden. 

Van alle opstallen genoemd in het rapport van P. van Rossen stond die van Jan 
Korver het hoogst genoteerd in de aanslag van de gecombineerde grondbelasting en 
deuren- en venstersbelasting. Laatstgenoemde moest ruim een derde meer betalen 
dan Dirk Homan, wat er op duidt dat Van Rossen de bakkerswoning met bakkerij van 
Jan Korver vermoedelijk rond de 2800 franken waard achtte. Langs dezelfde weg 
redenerend was het pand van boer Jan Spaan ongeveer 2280 franken waard en dat 
van Cornells van Rooyen net onder de 2100 franken. 

De bij anderen inwonende mannen (Cornells den Bruynen, Jan Vermeij, 
Wessel Bolwerk, Hannes Jansen, Abraham Penning) spraken, met uitzonde
ring van het in twee gevallen genoemde spek, niet over het verloren gaan 
van levensmiddelen. Vijf van de zeven hoofdbewoners (als we moeder De 
Boer daar ook even onder rekenen) maakten daar wel melding van. Dat 
maakt het waarschijnlijk dat deze inwonenden kostgangers waren. In het 
geval van Gerardus Blomvliet ging het daarbij vermoedelijk vooral om de 
neveninkomsten, maar bij de relatief rijke ambachtslieden Huibert de Boer 
en Dirk Homan lijken hun knechten te hebben mogen inwonen als onder
deel van hun arbeidsvoorwaarden. Welstandsverschillen leidden blijkbaar 
niet tot scherpe sociale scheidingen. 

We zagen eerder dat er in 1845 maar liefst 37 gezinnen meer in de 
gemeente Kockengen woonden dan er huizen waren, een overschrijding met 
meer dan een derde. Die situatie zal in 1812 niet wezenlijk anders zijn 
geweest. Het is onwaarschijnlijk dat bij een telling van de bevolking een 
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kostganger als extra gezin werd aangemerkt. Het aantal woningen dat 
alleen door een echtpaar met hun eventuele kinderen werd bewoond was 
dus vermoedelijk minder dan de helft. 

Grote brand in Tienhoven 

Een klein half jaar na de dorpsbrand in Kockengen deed zich een verge
lijkbare catastrofe voor in Tienhoven. Daar gingen op 9 september 1812 in 
een uur tijd negen huizen, de kerk, de pastorie, de school en de school
meester swoning met nagenoeg hun hele inboedel in vlammen op. De gevol
gen van deze ramp deden zich ook voelen in Breukeleveen, want de protes
tanten aldaar gingen in Tienhoven naar de kerk en de Breukeleveense 
jeugd ging in Tienhoven naar de dorpsschool. 

Op 12 september 1812 schreef de Onder-Prefect naar aanleiding van de 
Tienhovense dorpsbrand een verontruste brief aan de Maires van diverse 
plattelandsgemeenten, waaronder die van Kockengen.9 

"Mijnheer de Maire 
Ten einde in UE [= UwEdele] Gemeente zoo veel mogelijk bevrijd te blijven van 

zodanige ongelukken als dewelke in de loop dezer week die van Tienhoven hebben 
getroffen ten gevolge van onvoorzichtigheid in het examineren vooral in dit Saisoen 
der Hooibergen en van andere tasse van Hooi heb ik nodig geoordeeld UE te moeten 
aanschrijven om onverwijld de zich in UE [= UwEdele Gemeente] bevindende hooi
bergen aan eene nauwkeurige schouwing te onderwerpen en mij van UE bevinding 
te rapporteren. Voorts UE inviterende alles te doen vermeiden wat aanleiding tot 
brand zoude geven blijve ik met achting 

Onder Prefect voorn^ J.M. van Tuyll". 

Afb. 4. Heicop 9, Kockengen: eens het huis van Hermanus Sas de Bruyn. 
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Vagebond uit Kockengen 

Tot slot nog een wat droef verhaal, dat mogelijk zijn aanleiding vond in 
de brand van 1812. 

Op 15 oktober 1812 schreef de rechter van instructie bij de rechtbank te 
Leiden aan de Maire van Kockengen dat de gendarmerie ene Hendrik 
Homan had gearresteerd omdat hij voor een vagebond werd aangezien. 
Hendrik zelf beweerde echter in een hem afgenomen verhoor dat hij net als 
zijn Kockengense vader schoenmaker was en alleen maar rondtrok omdat 
hij op zoek was naar werk. De rechter wantrouwde zijn verhaal en verzocht 
de Maire om nadere inlichtingen.11 

Helaas bevat het "Missiven Boek der Gemeente van Kockengen'' uit die 
tijd12 geen afschrift van het antwoord dat de Maire heeft gestuurd. 

Noten 

1 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 43. Opgaven van de schade, door verschil
lende ingezetenen geleden ten gevolge van de brand van 16 maart 1812 en van de 
wijze waarop die schade gedeeltelijk is vergoed, 1812 (Gemeentehuis te Breukelen). 

2 Ik vermoed dat dit huis stond op de piek waar nu het 19de-eeuwse huis Wagendijk 
36 staat. Ook dat huis was lange tijd in handen van de familie De Bruyn. 

3 Mogelijk stond dit pakhuis ongeveer op de plek waar thans het Ned-Herv. vereni
gingsgebouw "Regenboog" ligt (Wagendijk 35). Tevoren bevond zich daar een 
grote schuur. Op de betrekkelijk grote akker bij de "Regenboog" ligt temidden van 
volkstuinen nog een graf van een nakomeling van deze Hermanus Sas de Bruyn. 
Op het graf deksel staat te lezen: "Rustplaats van Hermanus Sas de Bruyn. Geb: te 
Kockengen, 4 Julij 1801. Overl. 5 Junij 1880. en Cornelia de Bruyn. Geb: te Bode
graven. 11 November 1809. Overl: 5 April 1892. te Kockengen." Deze akker werd 
later door de familie De Bruyn vermaakt aan de Ned-Herv. kerk. 

4 Ook elders in Kockengen bezat De Bruyn nog onroerend goed. Hij woonde in het 
huis thans genummerd Heicop 9, dat later geruime tijd dienst deed als gemeente
huis van Kockengen. Thans is het als dubbel woonhuis ingericht. Door de toege
voegde dakkapellen en de ongelijke raamluiken heeft het zijn authentieke karak
ter ten dele verloren. 

5 Anoniem, 1772. Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, twaalfde deel, 
Vervolgende de Beschryving van de provincie van Utrecht. Uitg. Wed. Isaak Tirion, 
boekverkoopster te Amsterdam, biz. 191. 

6 A.J. van der Aa, 1845. Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, deel 6. 
Jacobus Noorduyn, Gorinchem, biz. 506. 

7 A.J. van der Aa, 1847. Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, deel 10. 
Jacobus Noorduyn, Gorinchem, biz. 620. 

8 In het boek van J.C. Jongeneel, 1980. Grepen uit de Geschiedenis van de Gemeente 
Kockengen. Samsom, Alphen aan den Rijn, 3de druk, biz. 47 staat als totaalbedrag 
van de schade 37 500 gulden genoemd. Dat kan, gelet op de bewaard gebleven 
archiefstukken, onmogelijk juist zijn. Doordat een bronvermelding ontbreekt is 
niet na te gaan waaraan die schrijver dat gegeven ontleende. Misschien speelde 
hem bij het schrijven het bedrag van 37 380 franken door het hoofd, door de Maire 
genoemd in diens brief van 17 maart 1812. 

9 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 35-1. Ingekomen stukken 1811 - 1812 (Ge
meentehuis te Breukelen). 

10 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 35-1 (opmerkelijk dit document aan te tref
fen in een map gemerkt "Ingekomen stukken"!). 

11 Brief van "Le Juge d'Instruction au Tribunal de première Instance de l'Arrondis
sement de Leyde aan den Heere Maire van Cockengen". In: Archief Gemeente 
Kockengen, inv. nr. 35-1 

12 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 36. "Missiven Boek der Gemeente van 
Kockengen ", 1812 -1813 (Gemeentehuis te Breukelen). 
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Slechte toestand van de bestrating van 
een deel van de Herenstraat in 1922 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

In het Gemeentehuis vond ik in het Archief van de Gemeente Breukelen-
Nijenrode (in inv. nr. 8129 map 43) de onderstaande brief van 12 december 
1922. Daaruit komt naar voren hoe de toestand van de bestrating in de 
Herenstraat met zijstegen toen was. De handtekeningen zullen ongetwijfeld 
nog wel door diverse familieleden en kennissen herkend worden. Een vraag 
waar ik mee bleef zitten is: wat werd bedoeld met de "zogenaamde 
Republiek"? Wie van de lezers kan mij daarop een antwoord geven? 

? j ç Breukele-n, 12 December 1922. 

V • il 

Den Edelachtbare Heeren Burgemeester en 

van BREUKELEN-ITIJEHHODE. 

Ondergeteekenden bewoners van de z.g. Republiek -
de Heerenstraat Alhier, nemen de vrijheid Uw geacht 
College attent te maken op de onbegaanbaarheid waar~ 
in sedert geruimen tijd de weg tot hun woning zich 
bevindt* 
Daar deze weg tevens de eenige toegang tot de pomp 
is, en door vele Ingezetenen hiervan wordt gebruik 
gemaakt, alsmede dat de gemeenteriolen daar ter plaat
se meermalen worden opgegraven, verzoeken zij Dw ge
acht college beleefd zoodanige maatregelen te willen 
nemen, die aan deze onhoudbare toestand een einde 
maken. 

Inmiddels, 
Hoogachtend, 

<7) 

***>S6ce?? 

(&MQJùMZ&" 
P=7- y den ÎÂ/jf 

&*Ç&touUjÛ0^ ^ / ^ C & S 
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De invoering van hondenbelasting in de 
gemeente Breukelen-St. Pieters 
Arie À. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dertig jaar lang werd er nauwelijks over nagedacht. Gedurende de daar
op volgende veertig jaar werd er zo nu en dan over gedebatteerd. Maar na 
die zeventig jaar kwam hij er toch: een hondenbelasting in de gemeente 
Breukelen-St. Pieters (bestaande uit het aan de Vecht gelegen Breukelen-
Proostdij en Breukeleveen). 

De hondenbelasting werd in 1851 in de gemeentewet opgenomen omdat 
de overheid het aantal honden in Nederland wilde beperken. Het verkeer 
nam in die tijd toe en men vond het veiliger als het aantal honden dan zou 
afnemen. 

Deze opneming in de gemeentewet gaf de gemeentebesturen de be
voegdheid om een hondenbelasting te heffen. Of ze daartoe ook daadwerke
lijk wilden overgaan werd aan een eigen beslissing van elk der gemeenten 
afzonderlijk overgelaten. 

De gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters schijnt op 9 december 1880 
voor het eerst over deze belasting te hebben gesproken. Daarvóór maken 
de raadsnotulen nog geen melding van dit onderwerp. Maar in die laatste 
maand van 1880 kreeg een commissie van drie raadsleden, de heren J. 
Schipper Azn, G. Vlaanderen en H. van der Grift opdracht in de eerstvolgen
de raadsvergadering te rapporteren "of de invoering van eene honden
belasting die van verschillende zijden aan de voorzitter was aangevraagd, 
wenschelijk moet worden geacht". In de raadsvergadering van 25 januari 
1881 deelde Vlaanderen namens deze commissie mee dat ze tot de 
conclusie waren gekomen dat "bedoelde invoering als zeer weinig wen
schelijk moet worden aangemerkt" en men stelde daarom voor daartoe niet 
over te gaan. "Na breedvoerige bespreking vereenigt de raad zich daarmede 
met algemeene stemmen". 

Ruim vijf jaar later kwam het onderwerp weer op de agenda. In de 
raadsvergadering van 27 mei 1886 stelde de nog maar zeer kort tevoren 
geïnstalleerde burgemeester Jean Théodore Adrien Braams voor dat de 
raadsleden zouden nadenken over een hondenbelasting om in een volgende 
vergadering daarover nader te kunnen spreken. Maar in zeer vele raads-
bijeenkomsten daarna kwam men daar blijkbaar niet toe, de notulen 
maken er althans geen melding van. Pas op 27 oktober 1893 was het zo 
ver. Na "breedvoerige onderlinge bespreking en wederlegging van een en 
ander door den Voorzitter" werd met vier tegen twee stemmen (die van G. 
Hamoen en J. van Selm) besloten met ingang van 1894 "eene honden
belasting in te voeren volgens nader vast te stellen bepalingen". Raadslid H. 
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van Ginkel was afwezig. Over de inhoud en sfeer van het gehouden debat 
lichten de raadsnotulen ons niet nader in. Maar duidelijk is wel dat het 
vooral de burgemeester was die deze belasting wenste. 

In de raadsvergadering van 29 maart 1894 kwam burgemeester Braams 
met een ontwerp-verordening voor een hondenbelasting en een mondelin
ge toelichting daarop. Onmiddellijk daarop brachten drie raadsleden "hunne 
bezwaren tegen deze belasting in". Breukelevener K. Verhoeff verklaarde 
tegen te zijn "omdat zulks nieuwe lasten zoude opleggen en de Gemeente 
geen meerder geld noodig heeft". Het Proostdijer raadslid G. Hamoen gaf te 
kennen "dat er toch al belastingen genoeg zijn" en zei verder "dat wanneer 
het te doen is, zooals o.a. door den Voorzitter beweerd is, om de hinderlijk
heid van het aantal keffers en lastige honden te verminderen het hem dan 
raadzamer voorkomt de politie strenger toezicht op de honden te doen 
houden; z.i. bestaat er dan ook geene last van honden, en heeft hij hinder 
van een hond dan slaat hij hem dood". Breukelevener H. van Ginkel was 
tegen omdat hij "arme ingezetenen, al genieten die ook bedeeling van lief
dadige inrichtingen, toch het genoegen niet wil ontzeggen om een hond te 
kunnen houden; daarenboven is de belasting z.i. onbillijk, al bestaat die ook 
reeds in verschillende Gemeenten". De raadsleden I. van Seim, K. van der 
Wilt Jr en E. van Oostveen (eerstgenoemde uit Breukelen-Proostdij, de bei
de anderen uit Breukeleveen) lieten daarop weten "dat de Gemeentenaren 
bedoelde belasting niet wenschen". 

Daarop nam een duidelijk geïrriteerde burgemeester Braams het woord: 
"De Voorzitter geeft zijne buitengewone verwondering te kennen en is zeer 
verbaasd over de houding van de Leden Verhoef, van Oostveen en van der 

Afb. 1. Het verkeer nam toe en men vond het veiliger als het aantal honden dan 
afnam (tekening H.G. Cannegieter, ontleend aan zijn boek met jeugdherinneringen 
"Prille Vrees en Vreugd", Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, Huis ter Heide, 1926, 
bl2. &). 
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Wilt, die zonder een enkel nieuw gezichtspunt daaromtrent te hebben 
opgenoemd, ten opzichte der invoering eener hondenbelasting in de vorige 
vergadering voorstanders waren en zich thans als tegenstanders voordoen, 
terwijl hij verder te kennen geeft I e aan de Leden van Selm, van der Wilt 
en Oostveen dat hij bepaald verzekeren kan dat vele ingezetenen eene 
tegenovergestelde opinie zijn toegedaan als door hen beweerd wordt en 2e 

aan het Lid van Ginkel dat z.i. bedeelingen aan behoeftigen plaats hebben 
uitsluitend voor menschen en alzoo niet ook voor honden.' 

"Mocht de vreemde handelwijze van enkele Leden, om zonder eenig 
motief zoo plotseling van denkwijze te veranderen, tot gevolg hebben, dat 
de meermalen door hem als billijk en noodzakelijk voorgestelde belasting, 
waartoe eindelijk in de vorige Raadsvergadering werd besloten nu weder 
vervalt dan zoude hij dit zeer betreuren, te meer ook wijl dit z.i. eene 
handeling zoude zijn - niet bizonder waardig voor eene Gemeenteraad - die 
ongetwijfeld het prestige van het College niet zoude verhoogen maar zelfs 
verlagen." 

"Hij geeft vervolgens nogmaals als zijne bepaalde opinie te kennen, dat 
door de invoering der hondenbelasting zooals door vele ingezetenen 
gewenscht wordt, het groote aantal keffers en lastige honden zal beperkt 
worden, hetwelk van politie-maatregelen niet te verwachten is; waardoor 
ook het voor menigeen hinderlijke zal voorkomen worden, dat door arme 
menschen onnoodig honden gehouden worden, wier onderhoud ten laste 
van armenverzorging komt." "Ziet men op tegen te hooge opvoering der 
hondenbelasting, welnu men kan immers de tarieven der verschillende 
klassen van honden zoo billijk mogelijk stellen, zoodat de druk niet zwaar 
kan vallen." "In elke Gemeente rondom deze, bestaat hondenbelasting; dat 
al die Gemeenten onbillijk zouden handelen, zooals door een Raadslid 
beweerd is, mag en kan niet aangenomen worden. Hij blijft op 
bovenstaande gronden de hondenbelasting ernstig aanbevelen." 

De uurgemeester kreeg toch nog enige steun uit de raad; net Lid H. 
Plomp ondersteunt ten warmste het voorstel tot invoering der belasting; hij 
wil paal en perk stellen aan het overmatig houden van honden, die zoo veel 
last veroorzaken langs den weg, op de erven etc. Het houden van een hond 
is luxe; deze wordt overal belast en met reden. Hij beveelt de aanneming 
der hondenbelasting dringend aan." 

Daarna kwam de beslissende fase. De voorzitter liet stemmen over het 
vaststellen van een verordening omtrent een in te voeren hondenbelasting. 
De uitslag was zes stemmen tegen en één (die van Plomp) vóór. Het voorstel 
verdween van tafel. 

Pas op 8 maart 1920, toen burgemeester Braams inmiddels al zon tien 
jaar met pensioen was, werd in de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters 
het onderwerp hondenbelasting opnieuw aan de orde gesteld. Het raadslid 
Verkerk bracht toen naar voren "de wenschelijkheid om middelen te 
beramen het tekort op de inkomsten der gemeente te dekken, waarbij ter 
sprake komt de invoering eener Hondenbelasting. Na eenige onderlinge 
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besprekingen wordt besloten dat een ontwerp-Verordening tot heffing 
eener hondenbelasting zal worden gereed gemaakt." Financiële argumenten 
wegen bij politici altijd zwaar. 

Al in de raadsvergadering van H april 1920 bracht burgemeester Mr. 
M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren dat gevraagde 
ontwerp ter tafel. Door spoed te betrachten hoopten B&W te bereiken dat 
die verordening reeds voor het dienstjaar 1921 zou kunnen worden inge
voerd. De voorzitter lichtte eerst het ontwerp "in den breede" toe. Daarop 
stemde de raad met algemene stemmen in met het principe dat een 
hondenbelasting zal worden ingesteld. Vervolgens ging men over tot een 
artikelsgewijze behandeling van de ontwerp-verordening. Daarbij ontstond 
alleen enige discussie over het bedrag dat zou moeten worden betaald door 
de eigenaren van honden "uitsluitend ten dienste van den landbouw of 
eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen of erven". Een 
amendement van het raadslid J.D. Bastert om het tarief voor die "honden 
tweede klasse" wat hoger te maken dan door B&W was voorgesteld werd 
met vijf tegen twee stemmen verworpen. Daarna werd de verordening als 
geheel zonder veel verdere discussie met algemene stemmen vastgesteld. 

Breukelen-St. Pieters vormde eindelijk geen belastingeiland meer voor 
hondenbezitters. 

Bronnen 

Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 1 .̂ Raadsnotulen Breukelen-St. 
Pieters 4 november 1850 - 30 december 1864 (Gemeentehuis te Breukelen). 

Archief Gemeente Breukelen-St, Pieters, inv. nr. 1"*. Raadsnotulen Breukelen-St. 
Pieters 3 februari 1865 -1 november 1887. 

Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 15. Raadsnotulen Breukelen-St. 
Pieters 2 januari 1888 -12 december 1899. 

Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 1*\ Notulenboek Raadsvergaderin
gen Breukelen-St. Pieters 2 maart 1900 -17 september 1914. 

Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. l ' . Raadsnotulen Breukelen-St. 
Pieters 5 november 1914 -14 april 1916. 

Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. Is. Notulenboek Raadsvergaderin
gen Breukelen-St. Pieters 22 december 1915 - 14 februari 1921. 
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Uit oude raadsnotulen 

7. Bouw van een nieuw tolhuis in Breukeleveen, 1779 

"Convocatie1 gehouden den 19e Aug. 1779 tot2 Breukeleveen naar3 

behoorlijke affixie4 van billetten door Schout en Schepenen des selven5 

Geregte6 ende de inwoonderen7 aldaar ten eijnde met de selve 
inwoonderen te delibereren en concluderen,8 nopens8 't bouwen van een 
nieuw huis op de Breukeleveense meent9 bij 't tolhek aldaar.10 

Is door den Geregte11 aan de presente inwoonderen voorgestelt daar 
haar Ed. Achtb.12 van gedagten waren omme ten voordelen van 't Gemeen13 

te doen bouwen een nieuw huis op de Breukeleveense meent bij het tolhek 
aldaar ingevolge van het reeds daar toe ingereedheit gebragte bestek. 

Welk bestek aan de inwoonderen, jaarlyx betalende in de setting van 
Dorpslasten14 met namen Cornelis G. Timmer, Claas Sijtvelt, Jan Post, Gerrit 
Jac. van der Wilt, Jacob J. Timmer, Weernt Swanink, Dirk Jac. van der Wilt, 
Pieter Vogel, Jan Janse Slagt, Willem Janse Slagt, Gijsbert van Oostveen, 
Hendrik Timmer en Gosen Bakker voorgelesen sijnde, is door de hier 
bovengemelde inwoonderen exempt15 Pieter Vogel geaccordeert en 
geapprobeert16 het voornemen van den Geregte waar op vervolgens door 
den Geregte is bepaalt 't selve huys aan te besteden op vrijdag den 10e 

Sep.br 1779 in 't Geregtshuis des voornoens17 ten 10 uuren ten welken 
eynde den Secretaris de nodige billetten sal laten drukken, en besorgen." 

Uit: Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 2. Resolutieboek Breukeleveen 
1775 (-1808), fol. 67 (Gemeentehuis te Breukeien). 

1 convocatie = vergadering 
2 tot = te, in 
3 naar = na, volgend op 
4 affixie = aanplakken 
5 des selven = van het hiervoor genoemde (dat is, in dit geval, Breukeleveen) 
6 Geregte = gerechtsheerlijkheid (voorloper van vat we nu een gemeente noemen) 
7 inwoonderen = inwoners 
8 delibereren en concluderen nopens = beraadslagen en beslissen inzake 
9 Breukeleveense Meent = Middelmeent = weg die tussen de Vierde en Vijfde Plas door 

liep in de richting van de Breukelse Vechtbrug 
10 Het tolhek bij de oprit naar de Breukeleveense Meent stond bij het huis thans 

genummerd Herenweg 59 te Breukeleveen (zie ook dit Tijdschrift, jaargang 4, nr. 3, 
biz 171) 

11 Geregte = het bestuur van een gerechtsheerlijkheid = schout en schepenen 
12 haar Edel Achtbaren = schout en schepenen 
13 ten voordelen van 't Gemeen = in het belang van de gemeenschap 
14 setting van Dorpslasten = hoofdelijke omslag van de dorpsbelasting (alleen wie 

belasting betaalde had stemrecht) 
15 exempt = met uitzondering van 
16 geaccordeert en geapprobeert = toegestemd en goedgekeurd 
17 des voornoens = des voormiddags 

A.A.M. 
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Mededelingen van het bestuur 
Dank zij de Stichting Socubel (zie blz. 111 van het juninummer) kan ook dit 

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

Beeld van Kees de Tippelaar in park van Boom en Bosch onthuld 

Vrijdagmiddag 4 oktober 1991 werd in het park van het Breukelse gemeentehuis 
het bronzen beeld van Kees de Tippelaar onthuld, dat in opdracht van de Commissie 
Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit, onderdeel van de Historische Kring Breu-
kelen, is gemaakt door de Kamerikse kunstenaar Taeke Friso de Jong. 

Elk van de binnen de gemeente Breukelen gevestigde basisscholen had een leer
ling afgevaardigd om aan deze onthulling mee te werken. Dat waren, in alfabetische 
volgorde: Samya el Abellaue, Sonja Daalhuizen, Tim van Eyk, Daniel Gulpers, Pascal 
Koster, Matthijs van Leeuwen, Monique van der Pol, Miriam Reijmerink en Henk 
Versloot. 

Taeke de Jong, in 1948 geboren in de inmiddels niet meer bestaande gemeente 
Oudenrijn, volgde zijn opleiding in 1968 - 1972 aan de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten te Amsterdam. Hij maakte eerder omder meer een doopvont voor de Domkerk 
te Utrecht (1977), een wandplastiek in de hal van het politiebureau aan de Waddenweg 
te Amsterdam (1978), een gelegenheidspenning voor de Bestuursschool Zuid-Holland 
(1979) en een beeld voor het bejaardencentrum "Open Hof" te Amsterdam (1985). Werk 
van hem werd onder andere aangekocht door het museum Hannema-de Stuers Fun
datie in kasteel Het Nyenhuis te Wijhe (Ov), de provincies Utrecht en Drenthe, de 
gemeenten Amsterdam, Uithoorn, Linschoten (nu opgenomen in Montfoort) en 
Woerden, en diverse partikulieren. 

In een korte toelichting, die hij na de onthulling gaf, vertelde De Jong dat hij er 
naar heeft gestreefd een helder, leesbaar beeld te maken. De lopend afgebeelde Kees 
staat centraal, een originele vent met tragische trekken in zijn karakter; de eventjes 
aangeduide horlogeketting plaatst hem als heer, hij draagt geen elegante maar 
makkelijk zittende kleren, De hond loopt duidelijk achter hem, hoog op de poten zodat 
je onder de buik door kunt kijken; hij leidt de aandacht niet af van de hoofdfiguur. De 
wandelstok rust niet als extra poot op de grond, maar wordt horizontaal gehouden, de 
hoed werpt geen schaduw over de ogen van Kees maar wordt los in de hand gehouden. 

Het beeld van L.C. Dudok 
de Wit, alias Kees de Tip
pelaar is door de school
kinderen onthuld en de 
Commissie Jaarlijkse Her
denking L.C, Dudok de Wit 
heeft voor de eerste maal 
bloemen gelegd aan de 
voet van het beeld. 
Links van het beeld ziet u 
de maker ervan, Taeke de 
Jong uit Kamerik, half 
achter hem zijn echt
genote. 
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Baas en hond lopen in dezelfde richting, ook al is hun blik naar binnen gericht. Het 
hondje is moe, de baas loopt nog energiek tegen de vind in; zo wordt iets zichtbaar 
van de lange wandeling. De rechte rug van de hond rijmt in vorm met de wandelstok, 
de krul in de staart rijmt met de knop van de stok. In de voering van de hoed staat een 
merk met twee rennende reutjes ("du dok - deux dogs"). In de hoedenband staan op 
loden ovaaltjes de initialen van de eigenaar. 

De ongepolijste zwart-granieten sokkel is zo gekozen dat een grafsteenachtige in
druk wordt vermeden. De tekst is uitgesplitst over de zijvlakken: de officiële namen 
aan de kant van het gemeentehuis, op de voorkant de geuzennaam Kees de Tippelaar, 
op het achtervlak de geboorte- en sterfdata; de voetstappen en de hondepootjes aan de 
parkzijde zijn in alle talen te lezen: het gaat over een wandelaar. Maximaal zijn twee 
zijvlakken in één keer te bekijken en dat levert een invalshoek op, een wijze van 
beschouwen. De sokkel presenteert ook het beeld en vrijwaart het van de chaotische 
indrukken uit de direkte omgeving. Een beeld op een sokkel wil de figuur uit het 
verleden blijvende betekenis gunnen in het heden. 

Vat het beeld op als een portret ten voeten uit, zoals een toneelspeler in een 
bepaalde rol uitgebeeld staat in een schouwburgfoyer. L.C. Dudok de Witwas een actief 
leven lang Kees de Tippelaar en is in die rol verbeeld. Het oog verbindt het hoofd met 
de handen in een ovaal; een andere ovaal die het oog volgt is hond - stok - hoed. 

De huid van het beeld is ruw, in brokken opgebouwd. Kees was geen gepolijste 
figuur; de plooien houden bij elke belichting de diepe schaduw vast en de blik gaat in 
schokjes over het beeldoppervlak; de beschouwer is niet zo klaar. Aldus de toelichting 
van De Jong. 

Kees Dudok de Wit terug in Breukelen 

Op 4 oktober 1991 was er ook de inmiddels al weer gebruikelijke jaarlijkse herden
king van L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippelaar"). Vanwege het grote aantal genodig
den in verband met de onthulling van het beeld van Kees vond de bijeenkomst ditmaal 
plaats op de bovenverdieping van het koetshuis van Boom en Bosch. Arie Man ten 
sprak, samengevat, de volgende herdenkingswoorden: 

In het Algemeen Handelsblad van 12 april 1913 lazen we het volgende bericht: 
"BREUKELEN. Wijlen de heer L.C. Dudok de Wit heeft, - aldus meldt het U.D. - f 8500 

geschonken voor de stichting van een L.C. Dudok de Wits fonds met het doel om van de 
renten aan de schoolgaande kinderen te Breukelen-Nijenrode op 3 October, zijn 
geboortedag, een feestdag te bereiden." 

Kees verwierf zich zijn bijnaam door de lan ge-af stands wandelingen die hij 
maakte. Daardoor werd hij in zekere zin de peetvader van de "grote" wandelsport in 
Nederland. Terecht ook draagt de Breukelse wandelsportvereniging zijn naam en 
wordt hier nog jaarlijks de naar hem genoemde wandelmars gelopen. 

Mede door deze nalatenschappen, maar zeker niet alléén daardoor, is zijn naam tot 
op de dag van vandaag in ons dorp levend gebleven. Iedere geboren Breukelaar weet 
nog van hem. En daarom kreeg hij dit jaar een bijzonder ver jaarscadeau: een beeld in 
het park van het Breukelse gemeentehuis. 

Al jaren speelt de vraag: wie was Kees Dudok de Wit eigenlijk? Het beeld toont een 
energieke man, gelukkig geen folkloristische figuur. Maar wat voor man? 

Dit jaar heeft de Historische Kring Breukelen een grafoiogisch onderzoek laten 
uitvoeren van het handschrift van Kees. Uit die handschriftanaiyse komt hij naar 
voren als een wilskrachtige, creatieve, snel-denkende, wat onbesuisde, doch hoffe
lijke en royale man, een geboren acteur met wat excentrieke trekjes, iemand die 
graag opviel maar zich beslist niet verder liet kennen dan hij zelf wilde; een indivi
dualist met flair, die in staat was zich in vrijwel elke situatie goed te redden; maar ook 
iemand die wel een rentmeester nodig had om zijn financiële zaken goed op orde te 
houden. Het geheel klopt redelijk met wat we ook uit andere bronnen over hem weten. 

Toen voor het genoemde doel correspondentie van Kees ter tafel kwam kon ik het 
niet laten er zelf ook eens met een redactioneel oog naar te kijken. Dan ontdekt men 
een man die midden in het leven stond en sneller dacht dan hij kon schrijven. Zijn 
redactievaardigheid was bijgevolg slecht. Hij maakte veel zinnen niet af, sprong van 
de hak op de tak, schreef soms in telegramstijl, noteerde veel losse invallen die hij 
verder niet uitwerkte. De samenhang in een epistel van Kees is vaak ver te zoeken. En 
tussen de gewone woorden of letters in zijn bekende rebusachtige tekeningetjes. 

Het zijn deze en andere, op velerlei terreinen terugkomende, speelsigheidjes 
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geweest die voor de buitenwereld sterk het imago van Kees hebben bepaald. Kees cul
tiveerde dat beeld ook. We doen hem dan ook geen onrecht wanneer we hem als een 
acteur afschilderen. Een toneelspeler was hij, een cabaretier. Maar geen dwaas! In 
zijn tijd werd hij beslist niet gezien als iemand die buiten de realiteit stond. Men ge
noot van de grappen die hij maakte, maar nam hem vervolgens weer heel serieus. 

Een van de grote problemen met geschiedenis is dat men de dingen moet proberen 
te zien in het verband van hun eigen tijd, niet met ogen van nu. Kijkt u maar eens 
naar eens naar een herhaling van film- of televisie-opnamen uit de jaren vijftig of 
zestig en het zal u opvallen hoeveel daarvan wat toen heel eigentijds en serieus was 
thans als ouderwets en grappig op u overkomt. Met het verstrijken van de tijd treden 
vertekeningen op en dat vooral in een periode waarin de veranderingen elkaar 
opvolgen in een tempo zoals we dat in de laatste tientallen jaren kennen. Daarvan is 
Kees Dudok de Wit een slachtoffer geworden. Zijn bronzen beeld helpt dat hopelijk 
corrigeren. Hij is nu weer als een gewoon mens bij ons gekomen. 

Kees was ondenkbaar zonder een hond. En zo vinden we hem dan nu ook in brons 
vereeuwigd in het park van Boom en Bosch. Op de ons bekende plaatjes komt hij voor 
met honden van verschillend ras. Toen hij vanuit Slangevecht lange wandelingen 
ondernam had hij veelal een hond die voldoende uithoudingsvermogen bezat om hem 
regelmatig te vergezellen. Op afbeeldingen van Kees op jacht zien we hem vaak met 
een soort Duitse jachthond. In zijn latere jaren genoot een mopshond zijn voorkeur. 

Een bewaard gebleven verslag van zijn ver jaarsviering in 1905 maakt er melding 
van dat kort tevoren zijn mops door een automobiel was overreden. (Werd Kees 
daardoor nadrukkelijk bepaald bij de tijdelijkheid van het aardse leven? Opmerkelijk 
is in ieder geval dat hij op 18 augustus in dat zelfde jaar 1905 een testament liet 
opmaken waarin de stichting van het "L.C. Dudok de Wit's fonds te Breukelen" werd 
bepaald. En duidelijk was dat Kees verdriet had over de dood van zijn mopshond.) Maar 
broer Bram bracht aan de vooravond van Kees' verjaardag een nieuwe mops voor hem 
mee uit Amsterdam. Kees liet er geen twijfel over bestaan dat die hond het fijnste 
cadeau was dat hij bij die verjaardag kreeg. 

Een cadeau letterlijk en figuurlijk met een staartje. Want terwijl op 3 oktober 
buiten de verjaarsfestiviteiten aan de gang waren, vielen binnen in huis Slangevecht 
de drie katten van Kees het nieuwe mopsje op het lijf en - ik citeer nu verder het 
verslag - "mops, heeiemaal vreemd en daarop niet voorbereid, had 'n sprong genomen 
het raam uit en met z'n kleine krulstaartje tusschen z'n beenen was hij in één galop 
den langen weg afgehold. Van heel ver hadden ze 'm nog kunnen nakijken, en al 
maar roepend en wenkend en fluitend waren ze 'm nageloopen de heele verjaardags
visite er achter-aan. Maar een boerenjoggie, die had 'm in een hoekje gedreven 
ergens bij het volgende dorp, en daar werd mops in triomf weer naar huis gebracht; 
en nu kreeg het katten trio een standje van den jubilaris zélf en mops was even de 
hoofdpersoon en at veel schilvertjes ossentong en veel kruimpjes tulband 

Zo was er in 1905 een nieuwe hond, en het was feest. Nu, in 1991 is er weer een 
nieuwe hond en ook nog een nieuwe Kees. Hoeveel te meer reden dus om blij te zijn. 

Bezoek aan de wipvatermoien r a n Kockengen 

Op zaterdag 21 september bracht een kleine, enthousiaste groep Kringleden een 
bezoek aan de molen van de polder Kockengen. Een aantal bijzonderheden over die 
molen werd reeds vermeld op de binnenzijde van de achterkant van het derde 
tijdschriftnummer van deze jaargang. De vrijwillige molenaar, de heer J.C. Ens wist 
ons nog heel wat meer te vertellen en te laten zien. 

De molen is bewoond geweest totdat de Woningwet van 1901 het waterschap tot de 
bouw van een afzonderlijke molenaarswoning verplichtte. Die werd neergezet aan de 
kant van de molen waar de wind het minst vaak vandaan kwam: op het noordoosten. 
De woning in de ondertoren van de molen was erg beperkt. Een ruimte met een paar 
ramen, een schoorsteen en een bedstede. Aan het kleine raampje boven is te zien dat 
ook daar is geslapen; maar gedurende enige tijd moest er ook plaats zijn voor een 
molenaarsgezin met zeven kinderen] De inrichting was uiterst eenvoudig. Het hout
werk werd behandeld met een ossebloedkleurige verfstof die uit de veenbodem kon 
worden gewonnen en dus geen geld kostte. Versieringen ontbreken in het interieur. 

Als de molenaar wil malen moet het bovenhuis op de wind worden gezet. Dat is geen 
lichte taak, want bij een wipmolen weegt dat bovenhuis met inbegrip van de wieken 
35 ton. Er kan gemalen worden tot windkracht 7 (soms 8). De molen is vrij geruisloos. 
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Heel lang bezat de Kockengense molenaar ook de lokale visrechten, Zelfs met de 
molen werd soms gevist. Om in de trektijd van de palingen met het water mee 
opgemalen aal te kunnen vangen was een soort sluisje aangelegd. 

Vroeger kon de Kockengense wipwatermolen ongeveer 45 m^ water per minuut 
wegmalen. Maar als reactie op het voortdurend inklinken van de veenbodem heeft 
het polderbestuur verschillende malen besloten tot een verlaging van het polderpeil. 
Daardoor staat de as van het scheprad nu eigenlijk te hoog en kan de molen nog maar 
ca. 30 m^ per minuut verzetten. De schoepen komen nog maximaal 30 cm in het water; 
vroeger was dat bijna het dubbele. Wanneer de molen nu maalt pakken de 24 schoe
pen het water eigenlijk onder een verkeerde hoek op, wat een enorm gespetter ver
oorzaakt. Om de gevolgen daarvan weg te nemen is rond het scheprad een ombouw 
geplaatst. Ook is meer kracht nodig om water te kunnen malen (minimaal windkracht 
4). Voor een goed onderhoud is het gunstig wanneer de molen van tijd tot tijd in 
bedrijf is. Daarvoor zorgt de vrijwillige molenaar, die we hierbij nogmaals hartelijk 
bedanken voor zijn aan onze Kring betoonde gastvrijheid. 

Overige activiteiten gedurende de afgelopen maanden 

De najaars-ledenvergadering op 22 oktober 1991 was geheel gewijd aan de geschie
denis van de scheepvaart op de Vecht. Hoewel bleek dat over dit onderwerp reeds veel 
informatie is verzameld is de bestudering van dit thema nog allesbehalve afgerond. 
Het zou fijn zijn als mensen die wat weten of hebben dat verband houdt met de rivier 
de Vecht kontakt opnemen met de voorzitter van de Kring. Het is de bedoeling te 
zijner tijd een boek hierover te laten verschijnen in de Historische Reeks Breukelen. 

De Monumentenwerkgroep gaf assistentie aan het Monumenten Inventarisatie 
Projekt (MIP) van de provincie Utrecht. Op de Schepershoekschool werd een gastles 
over de geschiedenis van Breukelen verzorgd. Tweemaal werd met een groep bezoe
kers een historische rondwandeling door het dorp Breukelen gemaakt. Verscheidene 
mensen werden individueel geholpen bij het oplossen van vragen op historisch 
gebied. 

Gekregen 

Mw. B.W. Hulsman uit Nieuwer Ter Aa bood de Kring een zeer belangwekkend 
archief aan, dat voor een groot deel betrekking heeft op het vroegere landgoed 
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Quackenburg. Het biedt stof voor een of meer artikelen in latere nummers van ons 
tijdschrift. De gemeente Breukelen schonk onze Historische Kring een door haar 
aangekochte 8 mm-film over Kockengen in 1970 (welke wij inmiddels op videoband 
hebben laten overzetten). Een dossier uit het begin van de jaren 1970 over de niet 
gerealiseerde bouw van een grote melkfabriek in Kortrijk werd aan de HKB over
gedragen door de heer C.Th. van Maastrigt. De heer K.J. Onderweegs schonk ons 
verscheidene tijdschriften meteen geschiedkundige inhoud en diverse fotokopieën. 
Van Dr. D.M. Hoogland kregen we een foto van de ontvangst van een gezelschap uit 
Brooklyn op het gemeentehuis van Breukelen in 1930 en een prentbriefkaart met een 
afbeelding van de Straatweg te hoogte van de Markt voordat de Markt werd aangelegd. 
De heer G,A.G.M. Wennekendonk schonk ons een reproduktie van een in 1980 door 
hem gemaakte tekening van de dorpskerk. Allen hartelijk dank. 

Twee 16de eeuwse h aards tenen 

In september dit jaar kwam de Kring in het bezit van een tweetal zeer fraaie rode 
bakstenen, waarop mooie ornamenten en in medaillons geplaatste portretten staan. Ze 
dragen respectievelijk de jaartallen 1531 en 1594, Voorzitter en archivaris van de 
Kring zijn er mee naar het Archeologisch Bouwhistorisch Centrum in Utrecht ge
weest, waar ze door de heren Bart Klück en Tjeerd Pot werden herkend als vuurvaste 
haardstenen. Laatstgenoemde zegde toe, na nauwkeuriger bestudering van de beide 
stenen, voor ons tijdschrifteen publikatie hierover te zullen verzorgen. Het is moei
lijk met zekerheid te achterhalen van welk pand de stenen ooit deel hebben uitge
maakt; waarschijnlijk was het een boerderij langs het Zandpad, op de plek waar nu 
Queekhoven staat. 

Stichting Stichtse Geschiedenis opgericht 

Op dinsdag 5 november 1991 is bij notariële akte de Stichting Stichtse Geschiedenis 
opgericht. Deze zal dienen als een steunpunt voor verenigingen van amateur-
geschiedbeoefenaren in de provincie Utrecht. Het Provinciebestuur was vanaf het 
begin bereid om dit initiatief financieel te steunen, maar het duurde langer dan 
verwacht voordat er harde geldelijke toezeggingen konden worden gedaan. In de 
begroting voor het jaar 1992 leek het opnieuw mis te gaan, maar door ingrijpen van 
Provinciale Staten van Utrecht is toch nog de nodige financiële ruimte vrijgemaakt. 
De Stichting Stichtse Geschiedenis zal zich aansluiten bij de al bestaande Federatie 
Stichts Cultureel Erfgoed. Er wordt met spoed een beroepsconsulent regionale 
geschiedbeoefening aangetrokken. Het kontakt tussen de HKB en de nieuwe Stichting 
Stichtse Geschiedenis loopt via de voorzitter. 

Activiteiten in het eerste halfjaar van 1992 

De voorjaars-ledenbijeenkomst zal worden gehouden op dinsdagavond 17 maart 
1992 in de Scholengemeenschap Vegtstede aan de Engel de Ruijterstraat. Deze avond 
begint om 19.30 uur met een korte huishoudelijke vergadering met de jaarverslagen 
en een bestuursverkiezing. Statutair zijn aan de beurt om af te treden mevrouw M.B. 
van Leeuwen-van Rossum du Chattel en de heer G. Versloot. Kandidaatstellingen, 
voorzien van tien handtekeningen van Kringleden kunnen worden ingediend bij het 
secretariaat. In het inhoudelijke deel van de avond zal vooral aandacht worden 
besteed aan de aanleg van het Merwedekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal. Aan het eind 
van de bijeenkomst hopen we een 30-jaar oude Breukelse film te kunnen laten zien. 
De toegang is voor leden gratis, niet-leden betalen f 5,-

Op zaterdagochtend 16 mei 1992 is er een excursie naar het Veenmuseum "Op Hoop 
van Zegen" te Vinkeveen (Herenweg 240, naast Jachthaven Borger), aanvang 10.30 
uur. Voorafgaand aan de bezichtiging van het museum zal een korte voordracht 
worden gehouden over de overeenkomsten en verschillen tussen de turfwinning in 
het gebied rond Breukelen en die in Vinkeveen. Tevoren aanmelden bij het secre
tariaat is noodzakelijk. Het maximum aantal deelnemers is 40. De deelnameprijs is f 5,-
voor leden (inbegrepen entrée en koffie) en f 10,- voor niet-leden. 

Hopelijk kan in Nieuwer Ter Aa een vertelavond over de geschiedenis van die 
plaats worden gehouden. Nadere mededelingen volgen. 

De wekelijkse werkavond blijft op dinsdag van half acht tot tien uur. 
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Inbinden Tijdschrift Historische Kring Breukelen 

Met het verschijnen van het register op de jaargangen 1 t/m 5 van ons 
Tijdschrift kwam de vraag of de Kring mogelijkheden kan bieden voor het 
in één band binden van die vijf jaargangen plus register. Bij navraag bleek 
zoiets omstreeks f 50,- per set te kosten, bij veel bestellingen misschien iets 
minder. Kringleden die hun tijdschriftexemplaren willen laten inbinden 
kunnen zich melden bij het secretariaat. 

Het eerste nummer (jaargang 1, nr. 1) is reeds geruime tijd volledig uit
verkocht. Er blijft vraag naar. Als er mensen zijn die hun exemplaar willen 
afstaan aan een ander Kringlid dan horen we dat graag. 

Als u een legaat vilt nalaten aan de Historische Kring 

Zij die de Historische Kring Breukelen bij testamentaire beschikking 
willen begunstigen kunnen daarvoor de navolgende clausule gebruiken: 

"Ik legateer aan de vereniging "Historische Kring Breukelen" te 
Breukelen, vrij van rechten en kosten, het navolgende: . . . " ( volgt een 
duidelijke omschrijving van de betreffende documenten, prenten, foto's, 
voorwerpen) {of museumruimte\ ). 

Ook giften in geld zijn welkom; u schrijft dan: ". . . , vrij van rechten en 
kosten, de som van f . . . , zegge:... " ( volgt hetzelfde bedrag in Jetters). 
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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 blz. 144 van het vorige tijdschriftnummer. 
De geschiedenis van kasteel Ruwiel is een centraal thema in jaargang 6. 


