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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 
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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 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jfg, 6 nr. 4, ! 9 9 ! 



186 

Noten 

1 A.A. Manten, 1991. Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruviel, 1.1319 - 1352. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 1, blz. 4 - 14. 

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

3 A.A. Manten, 1991. Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruviel, 3. 1425 -1472. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 54 - 67. 

4 A.A. Manten, 1991. Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruviel, 4. 1472 -1563. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 140 - 155. 

5 J. Bumke, 1989. Hoofse Cultuur. Literatuur en samenleving in de volle Middel-
eeuven. Het Spectrum, Utrecht, 2 delen, te zamen 811 blz., in het bijzonder deel 1, 
blz. 46 - 47. 

6 JA. Portengen (1916. Oude plaatsnamen in de gouv Nifterlake. Jaarboekje van het 
Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake ", 1916, blz. 36 - 43) meldt dat omvonenden 
de plaats vaar het kasteel had gestaan vel "rondviel" noemden. Dat is bij het zien 
van slotgracht en eiland, zoals die er nu liggen, en een lichte verbastering van het 
in recente eeuven gebezigde voord Ruviel voorstelbaar. Bij de oudtijds geldende 
naam Rueie verliest deze volksetymologie echter zijn grond. En zeker zal de naam 
"rondviel" niet al hebben bestaan voor en tijdens de stichting van het kasteel. 

7 Gedenkschriften van Jhr. Herberen van Mijnden (ca. 1500 - ca. 1552), blz. 17: 
"Want ick hebbe mijn olders vel hooren segghen, dat het huys te Ruveel ghestaen 
heeft van Ghoedts gheboorten, ende dat sinte Luger, patroen tot Loenen ende die 
eerste biscop van Munster, ghebooren is op het huys Ruveel. ..". 

8 B.A. Watkinson, 1990. A case study on the revival of stone quarrying in the late 
eleventh century. Journal of Medieval History, volume 16, nr. 2, pp. 113 - 128. 

9 J.J. Voskuil, 1979. Van Viechtverk tot Baksteen. Uitgeverij Terra, Zutphen, 160 blz., 
in het bijzonder blz. 21. 

10 Handgevormde baksteen (25,5 x 12 x 5,5 cm) uit hetRuvielgebied. Collectie Histori
sche Kring Breukelen. Onbekend is uit velke fase in de ontvikkeling van kasteel 
Ruviel deze dateert. Na de bouv is het kasteel enkele malen vervoest (rond 1350, 
1481 ) en vervolgens veer opgebouvd; ook is er in de loop der tijd bijgebouvd. Bij 
die gelegenheden zal ook nieuve baksteen zijn aangevoerd. Opmerkelijk is echter 
vel dat in en rond het kasteelterrein vrij veel puin van baksteen aanvezig is, maar 
dat in het geheel geen geïmporteerde natuursteen vordt gevonden. 

11 A.I.J.M. Schellart, 1974. Kastelen. Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 223 blz. 
12 Opmerkelijk is dat het Franse begrip "donjon" vooral een sterke verdedigingstoren 

aanduidt; de nadruk lag hier op het defensieve karakter. In Nederland vas een 
donjon vooral een voontoren, vaarbij de nadruk lag op het verblijf. De Engelse 
taal kent het voord "dungeon", van dezelfde herkomst als "donjon", maar met de 
betekenis van kerker. 

13 KA. Ottenheym, 1989. Oorlog rondom kastelen. In: A.J. Brand (Red), Oorlog in de 
Middeleeuven. Verloren, Hilversum, blz. 71 - 88. 

14 H.W. Koch, 1980. Over Hellebaarden, Donderbussen en Huurlingen. Het Krijgs
bedrijf in de Middeleeuven. Elsevier, Amsterdam, 259 blz., in het bijzonder blz. 128. 

15 I.W.L. Moerman, 1970. Kastelen en hun Bevoners. Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 95 
blz., in het bijzonder blz. 25. 

16 H.M.J. Tromp, 1979. Kijk op Kastelen. Elsevier, Amsterdam, 144 blz., in het bijzonder 
blz. 10, 14 -15. 

17 M.S. Verveij, M.J. Dolfin en N. Vroman, 1989. Het Kasteel te Woerden; het gebouv, 
de geschiedenis en de restauratie. Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen, Woerden, 
70 blz. 

18 J.E.A.L. Struick, 1984. Utrecht door de Eeuven heen. Spectrum, Utrecht, 4e druk, 400 
blz., in het bijzonder blz. 42-58. 

19 A.A. Manten, 1989. De Middeleeuvse scheepvaartroute via de Aa. Tijdschrift Histori
sche Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 3, blz. 137 -148. 

20 Vanaf de tijd vaarin de veenontginningen ten vesten van de Aa op gang kvamen 
aangeduid als "die Oeterdijc bider A". 

21 A.A. Manten, 1986. Gastarbeiders in Breukelen en omgeving in de 10de tot 12de 
eeuv. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 1, blz. 11 - 20. 

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



187 

22 A.A. Manten, 1987. Het gerecht Breukelerwaard. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 2, nr. 3, blz. 107 -118. 

23 JJ. de Geer, 1853. Nalezingen op de proeve eener geschiedenis van het geslacht van 
Nyenrode. Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, vijfde deel, eerste 
stuk, blz. 138 - 226, in het bijzonder blz. 140. 

24 F. van Mieris, 1753 -1756. Groot Charterboek der Graven van Holland en Zeeland en 
Heeren van Vriesland. 3 delen, in het bijzonder deel 2, nr. 132. 

25 P. Bondam, Charterboek, nr. 312,334, 341,353, 355 
26 Lud. Smids, 1737. Schatkamer der Nederlandsche Oudheden; of Woordenboek, behel-

sende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude 
Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoon-
tens en Lands wysen. Tweede druk, vermeerdert met Aantekeningen door Pieter 
Langendyk. Uitgave Joannes Marshoorn, Haarlem. Ruwiel wordt besproken op blz. 
301 - 302. 

27 W.F. Grevenstuk, 1947, Het dorp Ter AA en omgeving in vroeger eeuwen. Jaar
boekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1947, blz. 76 - 86. 

28 E.B.J. Postma, 1983. Nijenrode in Prent. Nijenrode/Breukelen en Repro-Holland/ 
Alphen aan den Rijn, blz. 5 

29 Proefonderzoek bij net voormalige kasteel Ruwiel. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 5, nr. 2, blz. 79 - 80. 

30 C. Staal, 1990. 800 jaar Duitse Orde. Maandblad Oud-Utrecht, jaargang 63, nr. 12, blz. 
117 - 119. Na een verwoesting van het oorspronkelijke kloostergebouw in 1345 
werd het klooster herbouwd op een terrein binnen de muren van de stad Utrecht, 
wat leidde tot het nu nog bestaande complex tussen de Springweg, het Willems
plantsoen, de Walsteeg en de Nathanaëlspoort. 

31 S. Muller Fzn, A.C. Bouman, K. Heeringa en F. Ketner (Red), 1920 -1959. Oorkonden-
boek van het Sticht Utrecht tot 1301. 5 delen, in het bijzonder deel 4, nr. 1974. 

32 Zie bijv. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, nr. 1791,1923,1948,2095. 
33 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, nr. 2435. 
34 De Geer, 1853, blz. 141. 
35 Arnoldus Buchelius (Aernout van Buchel, 1565 - 1641), ongepubliceerd manuscript 

(Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht). 
36 Postma, 1983, blz. 14. 
37 J.M. van Asch van Wijck, ongedateerd. Stichtsche Wapenkaart. 
38 W.A. Rijksvrijheer van Spaen, 1807. Historie der Heeren van Amstel, van Yssel-

stein en van Mynden. Immerzeel & Comp., Den Haag, 199 blz. + bijlagen, in het bij
zonder blz. 173: "Gysbrecht, die, genoemd wordende Heer Amelis zoon, bij opdragt 
van Arnoud Gysbrechtszoon van den Anxster, met vier morgen aan den Anxster te 
Loenen, genoemd de Kyfkamp, in 1331 beleend werd," 

39 De Geer, 1853, blz. 190. 
40 De Geer, 1853, blz. 142. 
41 Joost van den Vondel, Poëzij aan vrouwe Jacoba Bicker, vrouwe van Zuyd-Pois-

broek, op den oorsprongk van het geslacht der Bickeren. Geciteerd door De Geer, 
1853, blz. 143. 

42 Heel misschien valt te denken aan een plek 0,7 km ten noorden van Nieuwer Ter 
Aa, waar de Kromme Angstel zich over korte afstand met een westwaartse bocht 
van het Honderdsche Laantje verwijdert. Nader onderzoek is evenwel nodig voor
dat hierover iets meer te zeggen valt, 

43 J J de Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nyenrode. Uit 
oorspronkelijke stukken bewerkt. Berigten van het Historisch Genootschap te 
Utrecht, vierde deel, eerste stuk, blz. 3 - 124, in het bijzonder blz. 4,81. 

44 Van Spaen, 1807, blz. 153: Otto van Ysselstein "zijn eerste vrouw was Baarte Grauw-
ert Pieters dochter, weduwe van Gysbrecht, Heer van Ruwiel, bij dewelke hij . . . 
vier . . . kinderen verwekte". 

45 De Geer, 1851, blz. 9. 

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


