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De directe omgeving van Nijenrode in de
16de en 17de eeuw
Arie A. Manten
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen
In een eerder artikel kwam een Middeleeuwse korenmolen aan de orde,
die aan de Danne heeft gestaan.1 Er werd toen een verband verondersteld
tussen het verdwijnen van de molen aan de Danne en de bouw van een
molen aan de Vecht, niet ver van Nijenrode. Dat maakt het interessant om
uit te zoeken hoe de bebouwing in de omgeving van het kasteel Nijenrode
er in de vroeg-16de eeuw uitzag.
Korenmolen bij Nijenrode vermoedelijk in 1510 gesticht
De oudste verwijzing naar de aanwezigheid van een korenmolen bij Nijenrode die ik heb kunnen vinden, is uit het jaar 1510. Op "Sinte Martijnsdach in den winter" (dat is 11 november) in 1510 gaven Willem Turck en
zijn vrouw Joffer Joost (- Josina) van Nijenrode een hofstede gelegen bij
Nijenrode in erfpacht aan Cornelis Jacopsz Molonair (- molenaar), welke
hofstede zich uitstrekte van de Vecht tot de Heerweg (dat is wat we nu de
Straatweg noemen), grenzende zuid aan een huis van Jacop Scheer Schut en
noord aan de uiterdijk (- perceel buitendijks gelegen grond) van de
leenheer zelf.2
Kort daarna^ werd er naar deze hofstede verwezen als de akker met de
molenwerf. De pachter droeg dus niet alleen de naam molenaar; hij was op
de gepachte grond ook zijn beroep gaan uitoefenen. Sinds wanneer?
Josina van Nijenrode en Willem Turck waren kasteelvrouwe en kasteelheer van Nijenrode van 1496 tot 1537. De overeenkomst uit 1510 had dus
niet te maken met het aantreden van een nieuw regime op het kasteel, wat
in de regel een vernieuwing van de eed van trouw van de pachters aan de
eigenaar van de grond met zich bracht. Bijgevolg was er sprake van een
nieuwe verpachting. Deze had betrekking op een stuk grond dat vermoedelijk niet eerder in pacht uitgegeven was geweest. In de leenregisters van
Nijenrode gaat de geschiedenis van verscheidene percelen terug tot vóór
1510; zo niet echter die van het perceel dat aan Cornelis Jacobsz Molenaar
werd uitgegeven. In veel overeenkomsten werd vermeld wie de vorige
pachter van het perceel was geweest; dat gebeurde niet in die van 11
november 1510.
Opmerkelijk is dat de pachter waarmee de overeenkomst van 1510 werd
aangegaan al "molenaar" werd genoemd. Dat betekent dat hij op dat
moment reeds bekend stond als iemand uit een gezin dat gekenmerkt werd
door dat beroep. Maar als er op het onderhavige terrein aan de Vecht toen
pas voor het eerst iemand kwam te wonen, moet zijn vader of hijzelf
tevoren dat beroep elders hebben uitgeoefend.
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Afb 1. Genealogie van de molenaarsfamilie gedurende de eerste eeuw van het bestaan
van de korenmolen aan de Vecht.

De kombinatie van gegevens wijst er sterk op dat de korenmolen bij
Nijenrode inderdaad de opvolger was van de Middeleeuwse molen die aan
de Danne stond.
De korenmolen bij Nijenrode moet toen, net als daarvoor die aan de
Danne, een standerdmolen zijn geweest. Pas na de 16de eeuw kwamen er
wipkoren molens in ons gebied.4
Een volgende vermelding van de molen bij Nijenrode dateert van 24
augustus 1543. Willem Turk, heer van Nijenrode, gaf toen een hofstede
nabij Nijenrode in erfpacht aan Jacop Corneliss Mollenaer.5 De zoon van de
molenaar volgde in dat jaar dus zijn vader op (zie ook Afbeelding 1). De
hofstede waarop de molen stond strekte zich, volgens de toen gegeven
omschrijving, uit tussen de Vecht en de Herenweg, grenzende zuid aan land
van Jan Corneliss, waarop een schuitenhuis van Jacop Scheer stond, en
noord aan een uiterdijk van Willem Turck zelf. Het ging dus duidelijk om
hetzelfde stuk grond als in 1510.
Belangen van Nijenrode bij de korenmolen
Toen we het hadden over het verdwijnen van de molen aan de Danne en
de stichting van de molen aan de Vecht werd verondersteld dat er een
kombinatie van oorzaken was.1 Het molenbiotoop aan de Danne was
ongunstiger geworden. Ener speelden vermoedelijk ook politieke motieven.
De bezitter van Nijenrode had om meer dan één reden belang bij de
aanwezigheid van een korenmolen op betrekkelijk korte afstand. We staan
daar nog even langer bij stil.
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Afb. 2. Mogelijke genealogie van een aantal personen die bindingen hadden met het
perceel ten zuiden van de korenmolen aan de Vecht. Jacob Scheer Schut de Schroder
en Jacob de vader van Cornelis Jacobsz Molenaar waren duidelijk tijdgenoten.
Achterkleinzoon Cornelis Jansz van Jacob Molenaar kwam in de Kerkstraat te wonen
naast Lubbert Schroyer, een mogelijke achterkleinzoon van Jacob Scheer. Dat zou er
op kunnen wijzen dat er tussen beide families oude en langdurige betrekkingen
bestonden. Het teken z geeft aan dat de genoemde personen met elkaar gehuwd waren

In de Middeleeuwen gold de landsheer (in het Sticht de bisschop van Utrecht) als
eigenaar van diverse rechten, die ooit aan de vorst hadden toebehoord (de zogenaamde regalia). Daaronder viel onder meer alles wat verband hield met de grond en
de wateren, alsmede wat zich daarop (wild), daarboven (lucht en wind) en daarin
(delfstoffen, vis, verborgen schatten) bevond. Genoot een ander inkomsten daaruit
(zoals de molenaar die maalde met de wind die woei over de grond van de heer) dan
moest hij daarvoor de landsheer een vergoeding betalen, omdat hij gebruik maakte
van iets wat de heer toebehoorde.
De gerechtsheren moesten er voor zorgen dat de landsheer zijn deel ook echt
kreeg. De heer van Nijenrode was zo'n gerechtsheer. De kasteelheer had in 1474 de
heerlijke
rechten verworven van de gerechten Oud Aa, Otterspoorbroek en Ronde
Dorp.6
Maar de heren van Nijenrode gedroegen zich bepaald niet als de beste vrienden
van de bisschop. Ook de inkomsten uit de regalia hielden ze, als ze de kans kregen,
liever zelf dan dat ze die netjes aan de bisschop afdroegen. Soms lukte dat ook; in 1644
liet de toenmalige vrouwe van Nijenrode bijvoorbeeld een getuige zelfs notarieel
vastleggen dat de visrechten in de Vecht zo7 ver de herinnering terugging altijd aan
de heer van Nijenrode hadden toebehoord.
De uitoefening van het recht op het windregaal bracht met zich mee dat
de gerechtsheer van de inwoners van zijn gebied kon eisen dat ze al hun
graan lieten malen in een daartoe door hem aangewezen molen. Hij kon dan
vervolgens de molenaar verplichten over zijn omzet een heffing te betalen,
in geld of in natura (een deel van het meel). Als de molen dicht bij de
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verblijfplaats van de gerechtsheer stond kon deze eenvoudiger controleren
of de regels op het malen wel nauwgezet werden nageleefd. En dat was wat
bij de verhuizing van de Breukelse korenmolen werd bereikt.
Een nabijgelegen molen was bovendien belangrijk in tijden van gevaar.
Als een risico van belegering dreigde kon de kasteelheer nog snel alle
levensmiddelen die in de molen aanwezig waren naar het kasteel laten
overbrengen.
Ook onder normalere omstandigheden behoefde wat op een molen aanwezig was meer dan gemiddelde bescherming. Er zwierf altijd wel volk op
het platteland rond dat op zoek was naar voedsel. Een korenmolen was een
favoriet doelwit voor diefstal. Dicht bij het kasteel was de bewaking makkelijker en doeltreffender te organiseren.
Ten noorden van de molen
Over het stuk buitendijks land ten noorden van de molen, dat in 1510
werd genoemd, lezen we opnieuw op 16 augustus 1514. Willem Turck en
zijn vrouw Joncfr. Joost van Nijenrode beleenden het toen aan zijn zwager
Ot van Darthesen, onder getuige van de schout Aryaen Aucoep (- Adriaan
van Oukoop) en Dirck Bartz. De ligging van het perceel werd toen als volgt
beschreven: van de Vechtdijk tot aan de Vecht, boven (•» noord) een
griendje van Willem Turck zelf en beneden (- zuid) de molenwerf. Ot van
Darthesen ging niet zelf iets doen met het land, maar gaf het ais
erfpachtgoed in gebruik aan Willem Turck, voor een jonge zwaan per jaar.3
Het perceel dat aan de noordkant van het hiervoor genoemde land van
Willem Turck lag komen we in de oude stukken eveneens tegen. Op 30 juni
1522 gaf deze Willem Turck, ais heer van Nijenrode, dat in leen aan Jan die
Gulicker. Het werd als volgt omschreven: "een huis en hofstede gelegen
onder Nijenrode, strekkende voor van de Nyeroetse dijk tot achter aan de
Vecht, grenzende noord aan een sluis, zuid aan een huis van Willem Turck
zelf".8
Het perceel aan de noordzijde van de sluis wordt in de 16de-eeuwse
stukken van het huis Nijenrode niet genoemd. Blijkbaar eindigde toen het
grondbezit van het kasteel bij een afwateringskanaal, dat via een sluis in de
Vecht uitliep. Dat kanaal markeerde de noordgrens van de gronden rond de
kasteelboerderij van Nijenrode.
Kanaal voor de peilbeheer sing in het Otterspoorbroek
Het kanaal moet bedoeld zijn geweest voor de afwatering van de polder
Otterspoorbroek. Het gebied direkt langs de Vecht bestond uit oeverwalgronden van de rivier en lag hoog genoeg om geen aktief waterbeheer te
behoeven. Maar de tijdens de Middeleeuwen in cultuur gebrachte veengebieden, waaronder het achter Nijenrode gelegen Otterspoorbroek, hadden
te maken met een inklinkende bodem. Daardoor daalde het landoppervlak
en werd menselijk ingrijpen nodig om droge voeten te houden. Aanvankelijk was daartoe het aanleggen van een kanaal met sluis voldoende. De
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Vecht was een rivier die in verbinding stond met de Zuiderzee en kende
daardoor schommelingen in de waterstand. Door bij een lage Vechtwaterstand de afwateringssluizen open te zetten konden de polders hun overtollige water op eenvoudige wijze kwijtraken. Pas toen deze methode tengevolge van een voortgaande bodemdaling niet meer toereikend was, werd
overgegaan tot het bouwen van een polder molen.
Waarom lag het afwateringskanaal van Otter s poorb roek, met zijn sluis
naar de Vecht, dicht bij kasteel Nijenrode? Ook in dit geval kan een betere
bescherming vanuit het kasteel een rol hebben gespeeld. Maar dit aspect
zal hier toch minder zwaar hebben gewogen dan in het geval van de korenmolen. Er moet nog wat anders van grote invloed zijn geweest.
Het gebied van Otterspoorbroek kwam in 1474 binnen de direkte
invloedssfeer van het huis van Nijenrode. Tussen Otterspoorbroek en de
Vecht lag het Bisschopsgerecht. De zeggenschap van de Van Nijenrodes was
hier beperkt tot het kasteel en zijn direkte omgeving. Het Bisschopsgerecht
lijkt zeer lange tijd rechtstreeks door de bisschop van Utrecht te zijn
bestuurd. De bisschop stelde een schout aan, die namens hem de nodige
zaken regelde.
Toen (vermoedelijk in de laat-15de eeuw) de wateroverlast in het Otterspoorbroek, door het voortdurende inklinken van de veenbodem, om maatregelen vroeg had de heer van Nijenrode de keus uit twee mogelijkheden:
of hij zorgde voor een oplossing op zijn eigen terrein, en daarmee dicht bij
het kasteel, of hij ging onderhandelen met een andere machthebber om van
hem een concessie los te krijgen voor de aanleg van een waterloop met
sluis. Hij koos duidelijk voor het eerste.
Ik veronderstel dat het afwateringskanaal van het Otterspoorbroek naar
de Vecht voor boerenschouwen (niet al te brede schuiten met een platte
bodem) bevaarbaar zal zijn geweest. Boeren uit de polder Otterspoorbroek
die vanaf de wetering langs de Broekdijk naar de korenmolen aan de Vecht
wilden varen zullen dan van dit kanaal gebruik hebben kunnen maken. Dat
bespaarde hen een omweg over de Danne. Ook in het afwateringskanaal
moesten ze een sluis passeren. Maar als het Vechtwater lager stond dan de
waterhoogte in de polder zal die sluis gewoonlijk open hebben gestaan
waardoor ze geen obstakel vormde voor het vaarverkeer.
Ten zuiden van de molen
Jacob Scheer, die op het perceel ten zuiden van de molen zijn beroep
uitoefende, was schroder. Dat hield in dat hij zware vrachten, veelal in
vaten verpakt, op- en aflaadde en vervoerde. Het was dan ook niet
verwonderlijk dat hij aan zijn stuk land een schuitenhuis had liggen.
Vóór dat Jacob Scheer daar zat had Evert Uiterwaard daar gewoond. Hij
was blijkbaar in de streek algemeen bekend geweest, want meer dan
anderhalve eeuw later werd het stuk grond nog steeds aangeduid als de
plek waar de zaliger Evert "Uten Woerdt" of "Wtteweert" ooit gewoond had.
In het volgende noem ik nog enkele andere vroeg-16de-eeuwse vermeldingen die ik van dat perceel gevonden heb (zie daarbij ook Afbeelding 2).
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Op 30 september 15 H beleende Willem Turck, ten overstaan van Govert Bot en
Adryaen Gerritz, Kathrijn Wolter Arntzdochter met een huis en hofstede gelegen aan
de Vecht, strekkende van de Vecht tot aan de Herenstraat (- Vechtdijk - tegenwoordige
Straatweg), waarop de zaliger Evert Vten Werdt gewoond heeft, en zulks na opdracht
door Jacop die Schroeder, en behoudens de lijftocht aan dit goed ten behoeve van
Lubbert's moeder Elske. Voor Kathrijn heeft Lubbert Florysz toen de vereiste hulde en
eed afgelegd.9
Uit deze summiere gegevens kan worden afgeleid dat Elske al recht had op een deel
van de waarde van het huis toen Jacob Scheer er nog in woonde. Dat doet vermoeden
dat Jacob met Elske getrouwd was. Lubbert was dan mogelijk een zoon uit een eerder
huwelijk van Elske. Het feit dat Lubbert de benodigde formaliteit voor Kathrijn
verrichtte duidt er op dat hij haar man was.
Onder de akte van 30 september 15 H stond aangetekend dat op Sin te Loysdach (1
december) 1525 dit bezit overgegaan is op Bartholomeeus Aertsz, wegens het overlijden van Kathrijn. Elders wordt die transactie per 1 december 1525 bevestigd10 maar
in een derde bron wordt gesproken van 1 december 1530;' * waarschijnlijk is dat
echter een schrijffout. Er is nog een opmerkelijk punt. Over Kathrijn Wouter Aertszdochter wordt duidelijk gezegd dat zij een zuster was van Bartholomeus.12 Dat roept
een vraag op met betrekking tot de naam waaronder de laatstgenoemde bekend stond;
want als de zus een kind was van Wouter of Wolter Aertsz, dan gold dat ook voor de
broer; het "Aertsz" van Bartholomeus wees dus terug naar zijn grootvader in plaats
van naar zijn vader, eigenlijk zou hij als Bartholomeus Wouter Aertsz te boek hebben
moeten staan.

In 1550 deed Bartholomeus Aertsz afstand van het huis met hofstede
"gelegen vóór Nijenrode aan de Vecht, strekkende uit de Vecht tot de
Heerstraat toe". Daarop werd op 15 maart 1550 Jan Cornelisz er door Elyzabeth Turck, weduwe van Bernt van den Bongart en vrouwe van Nijenrode,
mee beleend, onder getuige van Dirick Sloyer en Meyert Thijmensz van
Veen.12 Jan Cornelisz was een broer van molenaar Jacob Cornelisz. Onder de
akte van 15 maart 1550 stond aangetekend (1) dat dit goed op 24 april
1553 werd bezwaard met een losrente groot 3 Karolusguldens per jaar; (2)
dat op 16 april 1555 Jan Cornelisz weer afstand deed van dit goed ten
behoeve van Dirick Gerryt Hermenszoonzoon (dat is: Dirk de zoon van Gerrit
Harmenszoon). Elders lezen we dat die losrente verband hield met een
"plecht" (= hypotheek) die op dit goed was gekomen, ten gunste van Aert
Reyerss.13
Neef van de molenaar verhuisde naar de Kerkstraat
De Jan Cornelisz die van 1550 tot 1555 in het huis ten zuiden van de
molen woonde was mogelijk een broer van Jacob Cornelisz, die op de korenmolen zijn molenaarsberoep uitoefende. Beiden kregen een zoon die ze naar
hun vader Cornelis noemden. Cornelis Jansz Molenaer kwam laat in de 16de
eeuw in het oude dorp van Breukelen wonen. Dat was in 1583, op een
"hoffstede staende te Breukelen in de Kerckstraet op de noortsijde, daer
oostwaerts Berntgen Vrancken ende westwaerts Lubbert Schroyer met sijn
medewerckers, streckende achter tot eenen hennepacker toebehoerende de
vrouwe van Ruwiel".14 Buurman Lubbert Schroyer was mogelijk een
afstammeling van Jacob die Schroeder en misschien een kleinzoon van de
Lubbert Florysz die met Kathryn Wouter Aertszdr getrouwd was; beiden
kwamen we eerder tegen in verband met het perceel aan de Vecht ten
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zuiden van de molen. Cornells Jansz Molenaer woonde aan de Kerkstraat tot
in 1611. Na hem kwam Hendrik Laurensz in dat huis, die vermoedelijk
geen familie was van de molenaarsfamilie.
Huis ten zuiden van de molen lange tijd van de molen gescheiden
Het perceel land met daarop het huis ten zuiden van de korenmolen aan
de Vecht, dat op 16 april 1555 gepacht werd door Gerret Harmanss, kwam
op 1 juni 1564 in handen van Worm Wormss. Bij het registreren van de
pacht werd aangetekend "dat mijn jonckvrou" (dat is Elisabeth Turck, de
toenmalige vrouwe van Nijenrode) aan de hiervoor genoemde Worm
"vergost heeft tot weerseggens toe dat pat tusschen sijn huys ende den
hopacker, soe anders den hopacker aen de fundamenten van sijn huys is
streckende".13 Zij vergunde hem dus tot wederopzegging het pad dat direkt
ten zuiden van het huis lag, welk pad in feite bij de aangrenzende hopakker
hoorde. Aan eerdere bewoners van dat huis was die concessie niet
verleend. De bezitster van Nijenrode was Worm dus duidelijk welgezind.
De naam Worm (of Werner) kwamen we eerder tegen in relatie tot de hoeve
Sprockelenborch in het noorden van Breukelen. Worm Jacobsz bezat dat stenen huis
van 1560 tot 1599. • 5 Hij was dus een tijdgenoot van de Worm Wormsz die ten zuiden
van de korenmolen woonde. Laatstgenoemde zat dicht bij de plek waar de Vechtdijk
zich verwijderde van de Vecht. Worm Jacobsz zat dicht bij de plek waar de Vechtdijk
weer nabij de Vecht kwam te liggen. Beiden zaten dus in een huis van enige betekenis, gelegen op een betrekkelijk strategische plaats, die onder beheer stond van het
huis Nijenrode. Waren ze neven van elkaar? Als we bedenken dat heel Breukelen toen
minder dan honderd huishoudens telde, dan is dat zeker niet uitgesloten. En waren ze
beiden vertrouwelingen van Elisabeth Turck?
Worm Wormsz woonde een kwart eeuw ten zuiden van de molen. Nadat
hij de pacht had opgezegd werd op 5 mei 1589 Jan Peterss de Leeuw de
erfpachter van het land en de eigenaar van het huis aan de zuidzijde van
de molen. Op dezelfde datum gaf hij het vruchtgebruik ervan aan zijn
vrouw, of - zoals men toen zei - hij "lijftocht zijn vrouw aan dit goed".13
Blijkbaar kwam dit echtpaar in de jaren erna nogal in de financiële
problemen. Op 27 april 1598 kwam er een plecht van f 200,- op het huis te
rusten, ten name van Claes Jeroenss. Op 11 mei 1611 kwam er een tweede
plecht van f 200,- bij, op naam van de Heilige Geestmeesters te Breukelen.
Kort daarop volgde een derde plecht van f 200,-, ditmaal ten name van
Marten de Leeuw van Koolwijk, op wiens naam op 16 april 1618 tenslotte
ook nog een vierde plecht werd geregistreerd, dit keer f 300,- groot.13 In
totaal drukte er toen dus een schuld op dat huis van f 900,- wat voor die
tijd een vrij fors bedrag was.
In 1622 gaf het echtpaar De Leeuw het huis maar op. Per 20 juli 1622
kwam het op naam te staan van Peter Janss van den Commen. De dag erna
werd de plecht op naam van Claes Jeroenss afgelost; die ten behoeve van de
Heilige Geestmeesters te Breukelen liep nog door tot 13 juli 1636 (wat doet
vermoeden dat deze samen met het huis was doorverkocht).
Afgaande op zijn officiële naam (Peter Jansz; de rest was in die tijd nog
een onofficieel toevoegsel, dat per generatie kon veranderen) zou het
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kunnen dat de nieuwe eigenaar een zoon was van Jan Petersz (de Leeuw).
Overeenkomst was er ook in het financiële gedrag. Ruim een jaar later, op
30 oktober 1623. vestigde Peter Janss (van den Commen) maar liefst vijf
plechten op zijn huis.13 Op 7 oktober 1634 deed ene Jan de Hoet afstand
van het bezit van het huis ten zuiden van de molen, in plaats van de verwachte Peter Janss, want tussentijds was er formeel geen eigendomswisseling geregistreerd. De heer van Nijenrode was dientengevolge wat
verbaasd en tekende voor zichzelf dan ook aan: "Nota. Te letten hoe Jan de
Hoet hier aen comt".13
Het vervolg van de geschiedenis van dit huis üep weer samen met de
historie van de molen; daarover straks meer.
De vestigingsplek van de korenmolen
Het voorafgaande geeft ons enigermate een idee waar de korenmolen
aan de Vecht heeft gestaan.
Ongeveer ter hoogte van de noordoostpunt van de eigenlijke kasteelgronden van Nijenrode kwam de Vechtdijk op enige afstand van de Vecht
te lopen, zodanig dat er tussen deze beide nog bruikbare percelen land
lagen.
Van zuid naar noord troffen we daar eerst een hopakker aan, die bij het
kasteel (vermoedelijk de kasteelboerderij) in gebruik was. Daarna volgde
een akker waarop een huis van enige betekenis stond (van oudsher het

Afb. 3- Vermoedelijke situatie rond de korenmolen aan de Vecht omstreeks 1525.
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huis van Evert Uiterwaard), alsmede een schuitenhuis. Als derde perceel
komen we dan de molenwerf met de korenmolen tegen. Uit de mededeling
dat het huis op het tweede perceel vrijwel tegen de hopakker aan lag
krijgen we de indruk dat deze twee perceien ten zuiden van de moien
verder in de tijd terug vermoedelijk ooit één perceel waren geweest.
Ten noorden van de molen lag een stuk buitendijks land met daarop een
huis van de kasteelheer zelf, vervolgens een akker die verpacht werd en
waarop eveneens een huis stond, en daarna de sluis in het afwateringskanaal van de polder Otterspoorbroek. Die sluis zal hebben gelegen op enige
afstand ten noordoosten van de toegangsweg naar de kasteelboerderij van
Nijenrode, maar nog ruim ten zuiden van de boerderij (later het Vechtbuiten) Vreedenoord.
De korenmolen lag dus ongeveer halverwege tussen de zuidpunt van het
buitendijkse gebied en de afwateringssluis, met aan beide zijden twee
andere percelen land. In termen van tegenwoordig zou ik de vroegere
vestiging s plek van de molen zoeken ergens ter hoogte van Insulinde 9 of 7.
De molenaars tot 1672
Jacob Cornelisz is zeer lang molenaar op de korenmolen geweest, ruim 55
jaar. Zijn oudste zoon, Cornelis, trad als te doen gebruikelijk in vaders
voetsporen. Doch hij bleef tot op gevorderde leeftijd de opvolger in spe.
Pas op 4 mei 1599 kwam eindelijk Cornelis Jacobssoon Molenaer zelf als
moienbaas aan bod (zie ook Afbeelding 1). Nadat de hofstede met de molen
aan de heer van Nijenrode teruggevallen was, gaf deze hem aan Cornelis in
leen uit. De ligging luidde toen als volgt: "Een hoffstede gelegen bij
Nijenrode, streckende van den Heerenwech tot in de Vecht toe, daer
suytwaerts Jan Peterssen de Leeuw oft sijn schuytehuys, ende noortwaerts
d'heer van Nijenrode met een uytterdijck naest gelegen sijn . . . des den
heer de boomen staende int gescheyt van de voorschreven hoffstede ende
den wech aen hem behout".16
Het zelfstandig molenaarschap van Cornelis Jacobsz duurde maar kort.
Ruim 7 jaar later overleed hij al. Op 6 december 1606 volgde zijn zoon
Jacob Cornelisz hem op.16 Deze deed in 1612 afstand van de molen. De heer
van Nijenrode gaf daarna op 14 november 1612 de korenmolen in pacht
aan Cornelis Willemss.16
Cornelis Willemss gaf in 1620 de pacht van de molen op. Per 1 maart van
dat jaar werd Jacob Aertssen van Moureck korenmolenaar van Breukelen.16
Na zijn overlijden werd hij, bij besluit van de heer van Nijenrode van 29
september 1634, in rechte opgevolgd door zijn zoon Antonis Jacobss van
Maureck.16 Doch zoonlief had waarschijnlijk geen zin in het molenaar schap,
want op diezelfde dag al droeg hij de hofstede met de molen over aan
Sinjeur Pauwels de Lignie.16 Deze behield het bezit ruim 6 jaar. Gelet op de
eerbiedige manier waarop hij in de oude stukken wordt aangeduid is het
niet zeker dat hij zelf op de molen werkte. Mogelijk trad hij als een ondernemer op die het uitvoerende werk aan een molenaar in loondienst
overliet.
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Toen de heer De Lignie de pacht opzegde, werd op 9 december 1640 Sr.
Niclaes Spiring zijn opvolger.16 Hij overleed vermoedelijk zon jaar of zes
later, want zijn dochter Maria Spiringsdr. trad toen in zijn rechten en zegde
onmiddellijk daarop de pacht op. 1316 Op 3 februari 1647 werd daarop Jan
de Backer pachter van de korenmolen.16 Hij overleed volgens de annalen in
1669, waarna de molen op 16 oktober 1669 in handen kwam van zijn zoon
Jacob Janssen de Bakker.16 Deze zat er nog toen in het Rampjaar 1672 ons
gebied bezet werd door het Franse leger.
Per 7 oktober 1634 wist de hierboven genoemde Sr. Pauwels de Lignie
ook de hofstede met het huis ten zuiden van de molen in pacht te krijgen.
Deze combinatie van de twee percelen hield stand tot na het Rampjaar.13
Tot wanneer dat het geval bleef weet ik niet, want de studie waarop dit
tijdschriftartikel is gebaseerd sloot ik af bij het jaar 1672.
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