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De laatste eeuw van kasteel Ruwîel 
Arie A. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

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

Agnes van Aeswijn Vrouwe van Ruwiel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begin van de Tachtigjarige Oorlog 

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

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

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

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

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

Floris van den Bongard Heer van Nijenrode 

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

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

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

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

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

Aernoud van Aeswijn Heer van Ruviel 

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

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



192 

Reynier van Aeswijn 

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

Agnes Catharina van Aeswijn 
x Gif sbert van den Boetselaar 

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

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

van Yylich 

Frederik Karel 
van Yylich heer 
van Boetselaar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arend van den Boetselaar 

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

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

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



196 

Diederik van den Boetselaar 

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

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

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

Gijsbert van den Boetselaar 

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

Verwoesting van kasteel Ruwiel 

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

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

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

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

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

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

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