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Oude kasteelboerderijen in Breukelen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Het gebied van Breukelen was vroeger rijk aan kastelen. Bij een kasteel 
hoorde gewoonlijk ten minste één boerderij, welke mede in de eerste 
voedselbehoeften van de kasteelbewoners voorzag. De geschiedenis van 
zon kasteelboerderij zal daarom in de regel minstens even ver in de tijd 
teruggaan als die van het kasteel zelf. 

Veel is tot dusver geschreven over de kastelen bij Breukelen, heel weinig 
over de nauw daarbij betrokken boerenbedrijven. Dit artikel wil iets van 
die lacune opvullen. 

Bij Gunterstein hoorde oorspronkelijk één boerderij, die ten zuiden van 
het kasteel nabij het Zandpad was gelegen (zie Afbeelding 3). 

In een aantal oude archieven is sprake van de boerderij bij het huis 
Oudaen, of van personen die vermoedelijk deze boerderij bewoonden. 
Uitdrukkingen zoals het boerenhuis" doen vermoeden dat er ook bij 
Oudaen steeds maar één boerderij heeft gestaan. 

Bij het kasteel Ruwiel schijnt eveneens één echte kasteelboerderij te 
hebben behoord (Afbeeldingen 1 en 2). De hoeveelheid informatie die ik 
daarover tot dusver heb kunnen verzamelen is echter helaas nog erg 
beperkt. 

Het beeld dat Nijenrode biedt is gecompliceerder. Het lijkt er op dat er 
ook bij Nijenrode één oude kasteelboerderij was in de strikte zin van het 
woord. Maar de heren van Nijenrode waren er steeds op uit hun bezit en 
machtsgebied te vergroten, waarbij tevens verscheidene andere boeren
bedrijven onder hun vleugels kwamen. Het is niet bekend of de pacht die 
deze boerderijen moesten opbrengen ten dele ook in agrarische Produkten 
werd voldaan. De Van Nijenrodes hadden verder diverse percelen 
landbouwgrond in eigendom waarop geen boerderij stond. Niet altijd is na 
te gaan of die vanuit de kasteelboerderij werden bewerkt, of gewoon aan 
anderen waren verpacht. Mede uit defensie-overwegingen was er 
bovendien nog enige grond op het eigen kasteelterrein van Nijenrode in 
agrarisch gebruik. Tevens lag daar een eendenkooi, van groot belang voor 
de vleesvoorziening. ' Tegenover dit alles stond dat op Nijenrode in de regel 
veel meer monden regelmatig van voedsel moesten worden voorzien dan 
het geval was op de andere kastelen. 

Wat de zorg voor voldoende voedsel betreft had het Huis Nijenrode de 
beschikking over meer dan alleen onroerend goed. Het had ook vis- en 
jachtrechten en beheerste de korenmolen, waar de dorpelingen verplicht 
gebruik van moesten maken voor het laten malen van hun graan. 

Op 12 maart 1644 verklaarde Jacob Gosenss van Hemen uit Utrecht, oud 74 jaar, ten 
overstaan van notaris Gerard Vastert te Utrecht, op verzoek van Vrouwe Wilhelmina 
van Bronckhorst, vrouwe van Nijenrode, dat het visrecht in de rivier de Vecht, van 
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Aft. 1 Zuidgevel van de 
boerderij Oud Ruwiel, gelegen 
ten oosten van de vroegere 
vestigingsplaats van het kas
teel Ruwiel aan de rivier de 
Aa. De boerderij Oud Ruwiel, 
thans genummerd Oud Aa 34B, 
was vroeger de kasteeiboer-
derij van het slot Ruwiel. (Foto 
Arie A. Manten, 12 mei 1988, 
in foto-archief Historische 
Kring Breukelen.) 

Oudaen tot de Vechtbrug, steeds behoord heeft aan de heer van Nijenrode, eerst Jhr 
Kloris van den Bongardt, toen aan zijn zoon en daarna aan zijn zoons zoon % 

De uitlokster van deze verklaring, Wilhelmina van Bronckhorst, was in 1644 de 
weduwe van die kleinzoon van Floris van den Bongardt, namelijk Bernard III van den 
Bongardt, die van 1630 tot 1641 heer van Nijenrode was geweest. 

Als het er om gaat enig zicht te krijgen op het verschijnsel kasteel
boerderij in Breukelen bieden al met al de situaties die bestonden rond 
Gunterstein en Oudaen verhoudingsgewijs de meeste aanknopingspunten. 

Belastingkohier onthult groot boerenbedrijf bij Oudaen 

Sedert de late Middeleeuwen bezat de landsheer, de bisschop van 
Utrecht, het recht om een grondbelasting te vorderen van de pachtboeren, 
op basis van de omvang van hun grondgebruik, berekend in morgens. Van 
de administratie van deze direkte belasting zijn een aantal manualen 
(boeken, kohieren) bewaard gebleven. 

In het Manuaal van het morgengeld uit 1511 is sprake van ene Peter 
Peterss "op Oudaen".̂  Hij moest deze grondbelasting betalen over 50 mor
gen (ca. 42,6 hectaren), gelegen in "Bruekele des proeste gerecht van Sinte 
Peter", dus in het Proostdijgerecht te Breukelen, waarvan het kapittel van 
St. Pieter gerechtsheer was. Het verschuldigde bedrag beliep 12 goud
guldens en 14 stuivers. 
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Afb. 2 Gevelsteen uit 1591, met 
het wapen van Ruwiel, aan
gebracht in het midden van de 
zuidgcvel van de boerderij Oud 
Ruwiel. Evenals het kasteel 
werd de kasteelboerderij in 
1672 door de Fransen ver
woest, maar spoedig daarna 
werd de boerderij weer her
steld. Het kasteel bleef een 
ruïne. (Foto Mw. M Kiela, 4 
januari 1988, in foto-archief 
Historische Kring Breukelen.) 

Dezelfde "Peter op Oudaen" wordt bovendien nog vermeld als belasting
plichtige voor 12 morgen (ca. 10,2 hectaren) in "Bruekelen op Otterspoer-
broeck .4 Als we bedenken dat rond Breukelen een gemiddelde boerderij in 
de Middeleeuwen omstreeks 16,5 morgen groot was, dan had deze Peter 
Peterszoon met 62 morgen dus een forse hoeveelheid grond in gebruik. 
Was hij de bewoner van de boerderij bij Oudaen? Het manuaal geeft hier
over geen uitsluitsel. De heer van Oudaen was toen Johan van Drakenborch, 
dus de belastingplichtige was in ieder geval iemand anders dan de kasteel
heer. In het vervolg van dit artikel zullen we nog een gegeven vinden dat 
er op wijst dat het inderdaad om de "kasteelboer" ging. 

Het grondgebruik aan beide zijden van de Vecht is mogelijk terug te 
voeren op de tijd dat beide Vechtoevers nabij het zuideinde van het 
Proostdijgerecht met elkaar verbonden waren door de OtterspoordamP De 
beide delen van het bedrijf lagen dus lang niet zo ver uit elkaar als we, 
gelet op de huidige situatie, zouden kunnen denken. 

Geldlening door rijke boer van Oudaen 

Op 14 januari 1568 kwam een rechtsgeldige overeenkomst tot stand 
tussen enerzijds Huvch Anthonisz, wonende bij het huis Oudaen te 
Breukelen, en anderzijds Hermen van der Steghe en zijn vrouw Marichgen 
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Woutersdr." Deze overeenkomst, passeerde ten overstaan van Johan van 
den Bongaert, schout van het gerecht van St. Pieter te Breukelen, met als 
getuigen Cors Gerritsz Spijker en Ghysbert Reyersz, beiden wonend in dat 
Proostdijgerecht. De manier waarop de woonplaats van Huych Anthonisz 
werd aangeduid doet vermoeden dat hij de boerderij van Oudaen bewoon
de. De overeenkomst betrof een bedrag van 300 Carolusguldens, dat door 
Hermen van der Steghe en zijn vrouw van deze Huych werd geleend/ Deze 
financiële transactie wijst op een hoge welstand van de boer bij Oudaen. 
Van der Steghe gaf hem voor het jaarlijks gebruik van dat geld, onvermin
derd de hoofdsom, in pacht 3 morgen land, toebehorende aan de kinderen 
van Herman van der Steghe zaliger, en gelegen in het Proostdijgerecht, 
tussen de Vecht en de Soechdyck, ten zuiden grenzend aan land van 
Heynrick de bastaard van Nienrode en ten noorden aan land van de Heren 
van St. Pieter. 

De Soechdyck, Sochdijck of Zogdijk was de toenmalige naam van wat nu 
de Scheendtjk heet. 

De boerderij bij Gunterslein 

Toen op 7 juli 1611 Johan van Oldenbarnevelt Gunterstein kocht bestond 
dat uit vijf stukken onroerend goed (zie ook Afbeelding 3). Deze onderdelen 
waren: (1) het huis Gunterstein "met seven margen landts daeraen, daervan 
omtrent een margen thuyn ende boomgaert ende die reste bou-, wey- ende 
hoylandt is", dit alles zoals het in 1488 behoorde aan jonkheer Jasper 
Danielsz van Everdinghen als een erfleen van de graaf van Holland; (2) "het 
bouhuys met twee berghen ende alle toebehooren van dyen" aan de 
zuidzijde van de bovengenoemde boomgaard (met uitzondering van een 
wagenhuis en een daar achter gelegen hooibergje welke eigendom waren 
van de huisman, echter zonder recht op de grond waarop die beide 
opstallen stonden); (3) 19,5 morgen land gelegen nabij het huis, welk land 
een leen was van "de abdye Pauli binnen Utrecht"; (4) 11,5 morgen eigen 
land van Gunterstein; (5) een boomgaard, gelegen aan de noordzijde van de 
Meent (thans Laan van Gunterstein), genaamd "den Grooten Boomgaert, met 
omtrent zes merghen soo bouw-, wey- en hoylandt daer achter aen 
geleghen, wesende mede eygen goet".° 

Samenvattend kwam het dus neer op het kasteel, de boerderij en 38 
morgen land aan de zuidzijde van de Meent, en 6 morgen land plus een 
boomgaard ten noorden van de Meent. 

De vraag kan gesteld worden of de onder (1) genoemde 7 morgen in 
1611 nog dezelfde bestemming hadden ais in 1488. Op de kaart die de 
landmeter Jan Rutgersz van den Berch in 1604 van Gunterstein had 
gemaakt (Afbeelding 3) beslaat de boomgaard ten zuiden van de Meent 
duidelijk veel meer dan 1 morgen. 

Na de veroordeling en terechtstelling van Van Oldenbarnevelt werd zijn 
bezit in Breukelen op 4 juni 1619 opnieuw geïnventariseerd. Het kwam 
toen neer op het kasteel, de boerderij met toebehoren, twee boomgaarden 
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en nog 39 morgen ander land, waarvan 32 morgen ten zuiden en 6 morgen 
ten noorden van de Meent in agrarisch gebruik w a r e n d De aard van de 
laatste 1 morgen, om tot een totaal van 39 te komen, blijft raadselachtig, 
ook gelet op de cijfers uit 1611, waarin eveneens over maar 38 morgen 
sprake was. 

Vergelijken we de getallen uit het koopcontract van 1611 met die uit het 
proces-verbaal van 1619, dan lijkt het aannemelijk dat de zuidelijkste 
boomgaard toen 6 morgen groot was. 

De agrarische gronden aan beide zijden van de Meent waren in 1619 in 
gebruik bij verschillende boeren. De 32 morgen werden gebruikt door Joost 
jans, de 6 morgen door Jan Huijgensz van Koten.v Blijkbaar werden de 
boomgaarden rechtstreeks vanuit het kasteel beheerd. 

HÜ**" " ' *""' 

Aft 3. Gedeelte van een kaart, in 1604 gemaakt door Jan Rutgersz van den Beren, met 
de ridderhofstad Gunterstein en ten zuiden daarvan, aan het Zandpad langs de Vecht, 
de kasteelboerderij van Gunterstein, met twee hooibergen. Aan de noordzijde van de 
Meent (thans Laan van Gunterstein geheten) een van de twee boomgaarden van 
Gunterstein, maar nog geen pachtboerderij. Die zou daar pas tegen het eind van de 
17de eeuw worden gebouwd. 
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Uit de voorgaande gegevens kom ik tot de voorzichtige conclusie dat in 
1488 bij de kasteelboerderij van Gunterstein 37 morgen land in gebruik 
zullen zijn geweest. Dit oppervlak was, door uitbreiding van de zuidelijkste 
van de twee boomgaarden, in de vroeg 17de eeuw teruggelopen tot 32 
morgen; een geringer oppervlak dan waarover de kasteelboerderij van 
Oudaen de beschikking had, maar toch een aanzienlijk boerenbedrijf. 

In het deel van het Proostdijgerecht tussen Vecht, Laan van Gunterstein 
(Meent), Scheendijk (Zogdijk) en Nieuweweg vormden de beide kasteel
boerderijen, van Oudaen en Gunterstein, met het daarbij in gebruik zijnde 
land dus een dominerend element. Te zamen besloegen ze ruim een derde 
van het landoppervlak. 

De oude kasteelboerderijen waren uit hout opgetrokken. Pas in de 
tweede helft van de 13de eeuw begon men heel sporadisch in de provincies 
Holland en Utrecht stenen boerenhuizen te bouwen, maar zelfs in het begin 
van de 16de eeuw was het grootste deel nog van hout.10 

Leengoed van het Huis Nijenrode 

Het "boerenhuys bij 't huys t'Oudaan" staat ook vermeld in de leen-
registers van Nijenrode, want gedurende zeer lange tijd behoorde dit 
onroerend goed aan het Huis Nijenrode. Het wordt daarin als volgt 
omschreven: "De hoff stede die Louff van de Enge toe te behooren plach, mit 
vijf f mergen lants die totte voorschreven hoff stede behooren, tesamen 
gelegen tot Brueckelen op de Vecht in den Heeren gerecht van St. Peter 
t'Utrecht, streckende oostwaerts op tot aen de Sochdijck, daer suytwaerts 
d'erffgenamen van Gijsbert van Nijenrode, ende noortwaerts Fransois van 
Sneeck naest gelegen sijn."1 * 

Op 2 april 1579 werd dit boerenhuis met het bijbehorende land in leen 
gegeven aan Fransois van Sneeck, nadat heer Dirck van Suylen, ridder, als 
man van Joffr. Josina van Drakenburch dit leen bij de Heer van Nijenrode 
had opgezegd. Op 22 augustus 1601 kwam het goed aan Joffr. Johanna van 
Sneeck, "na dode van haar vader Fransois van Sneeck". Op 17 maart 1648 
volgde Arnout van der Burgh, nadat zijn moeder Joffr. Johanna van Sneeck 
afstand van dit leen had gedaan. Ruim 5 jaar later, op 22 maart 1653, werd 
het op naam gesteld van Jonkr. Jacobus van der Burgh, na de dood van zijn 
vader Arnout van der Burgh. Op 4 maart 1676 tenslotte, werden huis en 
land "beleend met de ledige hand".11 De genoemde leden van de families 
Van Sneeck en Van der Burgh waren toentertijd eigenaar van de 
ridderhof stad Oudaen. 

De overeenkomst van 2 april 1579 treffen F C als zodanig aan in het archief van het 
huis Oudaen.6 We lezen daar dat ten overstaan van de leenmannen Gerrit van 
Schroijesteyn en Jan van den Bongart, schout, door Floris van den Bongart, heer van 
Nijenrode, na overdracht door Dirrick van Zuylen, ridder, en diens vrouw Jozijna van 
üraeckenborch. Franchoijs van Sneek beleend werd met een hofstede met 5 morgen 
land die eertijds had toebehoord aan Loeff van den Enge. Ook hier de plaatsaandui
ding: gelegen te Breukelen aan de Vecht in het gerecht van St. Pieter, strekkende 
oostwaarts tot aan de Soechdijck, ten zuiden grenzend aan land van de erfgenamen 
van Ghysbert van Nienrode en ten noorden aan land van Franchoijs van Sneeck, De 
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overeenkomst was getekend door de secretaris Ariaen Janss en voorzien van het 
uithangend zegel in rode was van Floris van den Bongart 

De overeenkomsten regelden het leenmanschap inzake het boerenhuis en 
de 5 morgen grond. Wie daadwerkelijk in het boerenhuis woonde en er het 
boerenbedrijf uitoefende blijkt niet uit deze stukken. 

Niet duidelijk is hoe dit stukje onroerend goed in het bezit van het Huis 
Nijenrode is gekomen. Het ligt het meest voor de hand te denken aan 
aankoop of aan een huwelijk van een Van Nijenrode met een rijke erf
dochter. Beide methodes werden door de Van Nijenrodes toegepast.'^ 

Opmerkelijk is dat het bezit van het Huis Nijenrode slechts een klein deel 
omvatte van het land dat de boer bij Oudaen in gebruik had. Die gesplitste 
eigendomssituatie had al een lange voorgeschiedenis. Van drie achtereen
volgende eigenaren van Oudaen, te weten Dirck van Loenersloot van 
Oudaen (heer van Oudaen van ca. 1354 tot 1394), zijn zoon Zweder van 
Loenersloot van Oudaen (1394 - 1429) en diens neef Dirck Taets van 
Oudaen (1429 - 1450), is bekend dat hun bezit in het Proostdijgerecht van 
Breukelen bestond uit het kasteel Oudaen met 45 morgen land.13 Dat bezit, 
samen met de 5 morgen bij de boerderij, komt neer op een totaal van 50 
morgen. Dat is weer de oppervlakte die boer Peter Peterss in 1511 binnen 
dat gerecht in gebruik had. Dit bevestigt dat hij inderdaad de bewoner van 
de kasteelboerderij was. 

Onderbroken relatie tussen kasteel en boerderij van Oudaen 

Aan de overeenkomst uit 1579 waren al andere voorafgegaan. Een 
opmerkelijke daaronder dateert van 10 oktober 1472. Toen gaf Jan van 
Zwieten zijn leenrechten op een hofstede met 5 morgen land terug aan 
Ghysbrecht van Nyenrode, met het verzoek dit onroerend goed vervolgens 
in leen te geven aan Ernst van Drakenborch, de toenmalige heer van 
Oudaen, van wie hij de verschuldigde kooppenningen reeds had 
ontvangen.14 Deze Ernst van Drakenborch, zoon van Frederik van 
Drakenborch en Cornelys Taets van Oudaen, was al sedert 1451 heer van 
Oudaen. 

De transactie van 1472 duidt er op dat vóór dat jaar de boerderij bij 
Oudaen gedurende geruime tijd zelfs niet eens meer echt bij die 
ridderhofstad hoorde. Dat is een opmerkelijk feit, gezien het belang dat een 
kasteel gewoonlijk bij zijn boerderij had. 

Deze episode kan een economische oorzaak hebben gehad. In de tweede 
helft van de 14de eeuw en een groot deel van de 15de was er een 
agrarische depressie. De macht en de rijkdom van de landadel namen in die 
tijd af. Tevens daalden de inkomsten uit landbezit door de geldontwaarding 
en de hogere kosten aan polderlasten en dijkonderhoud. Bovendien verloor 
de adel een deel van zijn militaire functie door het toenemend gebruik van 
huurlingen en burgercontingenten. Daardoor liep nog een inkomstenbron 
terug.'5 Als gevolg van dit alles was er in die tijd in de westelijke 
Nederlanden een sterke trek naar de stad. In Rijnland liep tussen 1370 en 
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1500 het aantal gezinnen op het platteland met ongeveer een kwart 
terug.1"-17 In het Maasmondgebied waren in de tweede helft van de 14de 
eeuw de meeste kasteelbewoners van het platteland vertrokken. 18.19 

Dichter bij huis zien we dat in die tijd ook de heer van Oudaen zijn 
interesses vooral naar de stad had verlegd. In 1382 was Dirck van 
Loenersloot van Oudaen burgemeester van Utrecht. Zijn zoon Zweder 
bekleedde eveneens hoge bestuurlijke posities binnen de stad Utrecht. In 
de tweede helft van de 14de eeuw kocht Ernst Taets, die getrouwd was met 
Alijt van Loenersloot van Oudaen, dochter van de genoemde Dirck en zuster 
van Zweder, in Utrecht het huis Zoudenbalch, aan de Oude Gracht, welk huis 
later ook Oudaen zou gaan heten.̂ O Dit stadskasteel kwam in 1396 aan zijn 
zoon Dirck Taets van Oudaen, die in 1429 tevens heer van het Breukelse 
Oudaen werd. Deze Dirck was tussen 1409 en 1446 regelmatig schepen of 
burgemeester van de stad Utrecht. 13 In 1450 stond hij het Breukelse 
Oudaen af aan zijn dochter Cornelys, die daar in 1451 werd opgevolgd door 
haar zoon Ernst van Drakenborch. Met hem werd het wonen in Breukelen 
weer hoofdzaak. 

Wie kwam het eerst, boer of kasteelheer? 

Men kan nu de vraag stellen, wanneer de kasteelboerderijen werden 
gesticht, bij de bouw van het kasteel of al eerder. Een vraag die nog niet 
afdoende te beantwoorden is, maar waar nu wel iets over te zeggen valt. 

Reeds vroeg waren er agrarische activiteiten op de oeverwallen langs de 
Vecht. Dat zal ook zo zijn geweest op de plek waar Gunterstein verrees. 
Maar dat wil nog niet zeggen dat daar toen ook al agrarische opstallen 
aanwezig waren. In het oude Ronde Dorp van Breukelen stonden 
verscheidene boerderijen bijeen, op korte afstand van het Gunterstein-
gebied. Het gegeven dat de kasteelboerderij voor zover bekend altijd 
eigendom was van de bezitter van het kasteel maakt het aannemelijk dat 
de boerderij daar gesticht is ongeveer gelijktijdig met het kasteel. 

Hetzelfde is hoogstwaarschijnlijk het geval geweest met de kasteel
boerderij bij Nijenrode. Gerard Splinter, die het kasteel stichtte, deed dit 
waarschijnlijk op een ruig begroeid, nog niet eerder door de mens in 
gebruik genomen stuk grond. De naam "Nieuwen-rode" wijst op "nieuw 
rooien" of ontginnen.^0 

Bij Oudaen kan het anders toegegaan zijn. Volgens alle beschikbare 
gegevens was de boerderij daar niet in het bezit van de kasteelheer. Dat 
zou ook bij de bouw zo geweest kunnen zijn. Het kasteel zou dan gebouwd 
zijn nabij een reeds bestaande boerderij. Door een overeenkomst tussen 
kasteelheer en boer zou de laatste er dan een nieuwe taak bij gekregen 
hebben: de voedselvoorziening van de kasteelbewoners. Voor de boer had 
dit voordelen. De kasteelheer hielp hem krachtig door landaankopen het 
boerenbedrijf te vergroten, terwijl de mogelijkheden om de produktie dicht 
bij huis af te kunnen zetten en de grotere financiële zekerheid ook 
aantrekkelijk waren. Het leidde er onder meer toe dat de boer er in 
geldelijk opzicht meestal goed bij zat. 
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Afb 4. üe ridderhofstad Oudaen met de kasteelboerderij. Deze afbeelding uit 1750 is 
ontleend aan een kopergravure van Hendrik Spilman, die op zijn beurt uitging van 
een wat oudere tekening van Jan de Beijer. De asymmetrische topgevel van de 
boerderij is een spiegelbeeld van de topgevel van Oudaen. 

Een notarieel protocol uit 1702 

Het laatstgenoemde gold ook eeuwen later nog. Dat blijkt onder meer uit 
een notariële acte, die werd gepasseerd voor notaris Hendrik Verwoert te 
Breukelen op 28 maart 1702/1 Daarin komen we opnieuw een rijke boer 
tegen die bij Oudaen woonde. 

In het bewuste protocol treden op Jan Janssen van Waayen, wonende te 
Oudaen, en Gijsbert Emoutsen Boogaert, wonende te Oud Aa. Ze handelen 
daar in hun hoedanigheid van borgen voor Cornelis Tonissen Bosch. Deze 
borgen verklaarden aan Josina Sara van Brederode, vrouwe van Ter Aa, te 
zullen voldoen de huurschuld die genoemde Cornelis nog had, en welke na 
de publieke verkoop van de bezittingen van Cornelis nog ongeveer 500 
gulden bedroeg; een aanzienlijk bedrag voor die tijd. 

Hetzelfde protocol vermeldt tevens een "procuracie" (= lastbrief) van Jan 
Janssen van Waayen, Gijsbert Rmoutsen Boogaert en Cornelis Tonissen 
Bosch op Hendrick Vyand en Thomas van Avesaes, procureurs voor het Hof 
van Utrecht. Getuigen bij een en ander waren Willem Corssen Corver en Jan 
Teunissen vant Casteel. 

Helaas wordt niet duidelijk gemaakt met welk kasteel deze Jan 
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Teunissen enigerlei binding had. En de aanduiding van de woonplaats van 
Jan Janssen van Waayen is te vaag om met zekerheid te kunnen zeggen of 
hij op de kasteelboerderij bij Oudaen zat. 

Zo leidt nagenoeg ieder van de gevonden oude documenten tot een 
verlangen om meer te weten te komen. Speuren in de geschiedenis levert 
heel vaak meer vragen dan antwoorden op. 

Versterking van de boerderij zelf: Sprockelenborch 

Tot dusver zijn we er in dit artikel van uit gegaan dat de edelman die 
een kasteel liet bouwen iemand was die van elders naar zijn nieuwe 
vestigingsgebied kwam. Op de een of andere manier wist hij er grond in 
bezit te krijgen en daarop stichtte hij zijn kasteel. In de meeste gevallen zal 
dat ook wel zo zijn gegaan. 

Er is echter nog een andere mogelijkheid. Een kasteel zou in de plaats 
van een boerderij kunnen zijn gekomen en de latere kasteelheer als boer 
zijn begonnen. Dat is niet zon vreemde gedachte want de macht van de 
landadel berustte oorspronkelijk immers op grondbezit. Als dit gebeurd is, 
dan zouden we in de 13de en 14de eeuw ook stenen boerderijen mogen 
verwachten, als eerste stap op weg naar een kasteel. Het lijkt er op dat zon 
ontwikkeling zich maar weinig heeft voorgedaan.2 2 

Maar elders in dit tijdschrift stelden we vast dat er in de Middeleeuwen 
en nog enige tijd daarna op een strategisch belangrijke plek, aan de Vecht 
ten noorden van het oude dorp Breukelen, een vrijwel zeker stenen gebouw 
stond dat de naam Sprockelenborch droeg.2^ Dat zou een boerderij geweest 
kunnen zijn die op weg was geweest zich tot kasteel te ontwikkelen.2^ Aan 
die ontwikkeling kan een eind zijn gekomen doordat het goed in handen 
kwam van de heren Van Rhijn en vervolgens, vanaf 1474, van de Van 
Nijenrodes. Zij zullen niet gesteld geweest zijn op nog een concurrent erbij. 
Met de teruglopende strategische betekenis van de burchten, vanaf de 
tweede helft van de 14de eeuw, kreeg uiteindelijk de oude agrarische 
functie van Sprockelenborch weer de overhand. 

Het is aannemelijk dat er ooit bij Sprockelenborch meer land heeft 
behoord dan het geval was bij de 16de en 17de eeuwse verpachtingen. 
Immers volgens de leenregisters van Nijenrode hoorde ook de grond ten 
noorden van Sprockelenborch aan het Huis Nijenrode. Dat werd blijkbaar 
vanuit het kasteel of de kasteelboerderij geëxploiteerd, want het was niet 
verpacht2* Maar met welke bedoeling gebeurde dat? De eigenaren van 
Nijenrode bezaten veel agrarische grond die dichter bij hun kasteel gelegen 
was. Het daarnaast ook in eigen hand houden van het beheer van grond 
helemaal aan de noordzijde van het dorp zal mogelijk een andere reden 
hebben gehad dan louter de zorg voor de voedselvoorziening van de 
mensen op Nijenrode. 

Al met al blijft de aard van de verdwenen hofstede Sprockelenborch een 
fascinerende zaak. Ik hoop dat er ooit nog eens verdere informatie 
gevonden wordt die daarover grotere duidelijkheid verschaft. 
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