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De oude band van Kockengen en Spengen met 
kasteel De Haar 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In een eerder artikel is st i lgestaan bij de zeer oude relatie tussen een 
klein m a a r belangrijk stuk van de heerlijkheid Kockengen (met he t land 
waarop de kerk was gebouwd en het patronaatsrecht van de kerk) en de hele 
gerechtsheerlijkheid Spengen enerzijds en de bewoners van het kasteel De 
H a a r anderzi jds.1 Dat slot dankt zijn naam aan het oude toponiem "haar", 
waarmee een langgerekt, hoger gelegen s tuk land werd aangeduid, gesitu
eerd tussen lager gelegen terreinen.2 

Het grootste deel van de heerlijkheid Kockengen was in de Late Middel
eeuwen en het begin van de 16de eeuw (tot aan het eind van 1537) in het bezit 
van de burggraven van Montfoort: het Kockengen-Montfoortsgerecht.3 Het 
was echter de gerechtsheer van Kockengen-De Haar die, vermoedelijk van
wege de maatschappelijke betekenis van het bezit van "die kirkehoeve van 
Kockenghen mitter giften van der kirken", veelal kortweg werd aangeduid 
als de heer van Kockengen. Op basis van het patronaatsrecht mocht hij de 
k a n d i d a a t voordragen als er een vacature was voor een pastoor, koster , 
schoolmeester, schout of secretaris van de gerechtsheerlijkheid. 

De oudst bekende gerechtsheren van Spengen en van Kockengen-De Haar 
behoorden tot het oorspronkelijke geslacht Van de Haar : Werner van de 
H a a r (omstreeks 1300), en meer dan driekwart eeuw later Boekei van de 
Haar (in een Stichts-Utrechtse bron genoemd in 1381). : Helaas zijn de ar-
chiefgegevens uit de 12de tot 14de eeuw erg schaars, zodat over die periode 
geen volledige lijst van gerechtsheren van Kockengen op te stellen valt. 

Tijdens de jaren 1336 - 1368 werd opnieuw een Werner van de Haar genoemd, die waar
schijnlijk een kleinzoon was van de Werner ui t rond 1300. Hij werd opgevolgd door zijn 
zoon Gijsbert.2 Van beiden kan ook een relat ie met Kockengen worden vermoed, m a a r do
cumenten die dat aantonen ontbreken. Boekei van de Haar was hoogstwaarschijnlijk een 
zoon van deze Gijsbert. 

In dit artikel wil ik nader ingaan op bewoners van kasteel De Haar vanaf 
het eind van de 14de eeuw die tevens heer of vrouwe van Kockengen en 
Spengen waren. Door een hoeveelheid tot dusver verzamelde gegevens op 
een rij te zetten, hoop ik een springplank te leggen voor verder historisch on
derzoek betreffende Kockengen en Spengen in de 15de tot 17de eeuw. 

Gerechtsheren van Kockengen en Spengen uit het geslacht Van de Haar 

Het is niet volledig duidelijk tot wanneer Boekei (Bökel) van de Haar, die 
op 31 oktober 1391 voor het eerst wegens een belening met kasteel De Haar in 
de bewaard gebleven Viaanse leenregisters werd genoemd,4 zijn voorvader
lijk kasteel met bijbehoren, alsmede Kockengen-De Haar en Spengen, be
stierde. 

In ieder geval was Boekei van de Haar de gerechtsheer van Kockengen en Spengen die 
de aanleg van de Heycop meemaakte en misschien ook het begin van he t tot s tand brengen 
van de Bijleveld. Kockengen en Spengen gingen toen over van waterlozing op de Aa n a a r 
lozing op de Bijleveld, en daardoor dus op de Amstel. Met de aanleg van deze twee water
wegen werd Kockengen tot "ons" mooie Tweestromenland. 

Boekei moet zijn opgevolgd door zijn zoon Gijsbert Boekei van de Haar . 
Van hem zijn geen leenbrieven bekend. Deze Gijsbert Boekei van de Haar 
zal, toen hij heer van De Haar , Kockengen en Spengen werd, al flink op 
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j a r en zijn geweest. Hij was getrouwd met "Joffr. Lysbet dochter Gijsberts 
van Rueel Jacobssone van Put ten a° 1370 sonnendaechs na St. Agatha". 5 

Over deze Gijsbert Jacobsz van Ruwiel is mij verder nog n ie t s bekend. 
Gijsbert Boekei van de Haar stierfin 1419.2 

De bisschop van Utrecht gaf op 24 oktober 1419 een leenbrief inzake 
Kockengen en Spengen af aan Gijsbert van de Haar, wegens het overlijden 
van zijn vader Gijsbert Boekei van de Haar.6 Op 5 maar t 1420 komt deze 
Gijsbert van de Haar vanwege het kasteel ook voor in de leenregisters van 
Vianen . 7 Hij was gehuwd met Ju t te van der Meer. 

In de jaren 1429 tot 1437 wordt Werner van de Haar genoemd als degene 
die kasteel De Haar in bezit had.8 Van hem is een leenbrief bekend met be
trekking tot Kockengen en Spengen, gedateerd op 23 januar i 1434.6 Omdat 
hij al enige ja ren eerder kasteelheer werd, was deze belening mogelijk een 
bevestiging, volgend op de komst van Rudolf van Diepholt in Utrecht als bis
schop in januar i 1433. 

Werner had blijkbaar geen nakomeling die hem kon opvolgen, m a a r er 
was, toen op 30 april 1440 opgetekend werd dat hij enige tijd tevoren was 
overleden, nog wel een zuster van hem in leven: Joost van de Haar , die soms 
ook wel Josina werd genoemd.9 

Joost van de Haar trouwde met Dirk van Zuylen 

Op 30 april 1440 werd Joost, dochter van Gijsbert van de Haar , door het 
Leenhof van Vianen beleend met kasteel De Haar en toebehoren9 en op 6 juli 
1440 door de bisschop van Utrecht met de gerechtsheerlijkheden Kockengen-
De Haar en Spengen.6 Zij was gehuwd met Dirk van Zuylen. Dit huwelijk 
markeerde het einde van de rol van het geslacht Van de H a a r in onze om
geving, een geslacht dat zeker in de 14de eeuw tot de belangrijkere adel in 
het westen van het Nedersticht gerekend werd.10 

De schoonfamilie van Joost van de Haar, de familie Van Zuylen, behoorde 
tot de invloedrijkste geslachten in het Sticht en was door huwelijken verbon
den met bijna alle andere belangrijke families. Dirk bracht zelf ook een rijk
dom aan goederen in bij zijn huwelijk met Joost van de Haar , waaronder het 
kasteel Harmeien waarmee hij in 1435 door de St.-Paulusabdij in Utrecht be
leend was . 1 0 Voor het echtpaar was kasteel De Haar echter het belangrijkst 
en Dirk en zijn nakomelingen noemden zich voortaan dan ook Van Zuylen 
van de Haar . 

Dirk II van Zuylen van de Haar 

De zoon van Joost van de Haar en Dirk van Zuylen, eveneens Dirk ge
naamd, werd in 1446 als opvolger van zijn moeder aangewezen.1 1 In een bis
schoppelijke leenakte uit 1449 lezen we voor het eerst dat Joost intussen over
leden was. Op 21 november 1449 kreeg Dirk Dirksz van Zuylen van de Haar 
officieel Kockengen en Spengen toebedeeld6 en op 12 maar t 1451 werd deze 
Dirk II met het kasteel De Haar en bijbehoren beleend.12 Meteen kende hij 
toen aan zijn vader Dirk van Zuylen een lijftocht (wat in dit geval een jaar 
lijkse lijfrente betekende) toe uit de inkomsten van De Haar.1 2 Dirk II vervul
de diverse malen belangrijke polit ieke functies. Onder ande re was hij 
schout en burgemeester van Utrecht.1 0 Daardoor geraakte hij in moeilijk
heden, wat hem op de verwoesting van zijn kastelen De Haar en Harmeien 
(bewoond door zijn broer Gijsbert) kwam te staan. 

Dirk II was een fel tegenstander van het centraliserende bestuur dat de Utrechtse bis
schop David van Bourgondië (1456 - 1496) voorstond. In 1477 kwamen de tegens tanders van 
de bisschop onder leiding van burggraaf J a n van Montfoort in openlijk verzet . De s t ad 
Utrecht werd een van de belangrijkste verzetshaarden, waardoor de bisschop zich genood
zaakt zag uit te wijken naa r zijn slot in Wijk bij Duurstede. David van Bourgondië werd 
echter ges teund door Maximil iaan van Oostenrijk, regent van Holland. Vanu i t diverse 
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punten , waaronder kasteel De Haar , werden Hollanders die de bisschop steunden, beroofd 
en gevangen genomen. Kasteel Nijenrode, dat door Hollandse soldeniers (= huursoldaten) 
bezet was, werd in 1481 door gewapende Utrechtse burgers ingenomen en in brand gesto
k e n . 1 3 Kasteel Harmeien - woonplaats van Gijsbert van Zuylen, broer van Dirk II - werd 
door troepen van Van Montfoort bezet. Maar in de zomer van 1482 werd van Hollandse zijde 
met succes teruggeslagen. Kasteel Harmeien werd ingenomen, geplunderd en in b rand ge
stoken. Kort daarna moest ook de bezetting van kasteel De Haar zich overgeven. Burgers 
uit Woerden kregen de opdracht de restanten van de beide kastelen te slopen, waarbij ze zo 
gehaas t te werk gingen da t vijf man onder neerstortend puin werden bedolven.14 Kocken-
gen werd geplunderd en in b rand gestoken; alleen de vrouwen en de kinderen liet men on
geh inde rd . 1 5 In 1483 werd de oorlog beëindigd en kon bisschop David van Bourgondië naar 
de stad Utrecht terugkeren. 

Voor Dirk II van Zuylen van de Haar had deze oorlog echter nog een onaangenaam ver
volg. Hij werd vanwege woordbreuk a a n zijn l eenheer ve rva l l en v e r k l a a r d van zijn 
Viaanse lenen, waartoe ook kasteel De Haar behoorde. In 1481 hadden de Utrechters de stad 
Vianen ingenomen. Dirk II, die na de bezetting van Harmeien overgelopen was naar he t 
k a m p van J a n van Montfoort, was toen burgemeester van Utrecht en werd voor zijn inzet op 
he t slagveld tot r idder geslagen. Daardoor werd hij echter tevens medeverantwoordelijk 
voor de inname van Vianen, terwijl hij vanwege zijn leengoederen t rouw verschuldigd 
was aan de heer Van Vianen.1 0 Pas in 1505, ongeveer twee jaar na de dood van Dirk II, 
k reeg zijn zoon Steven vergiffenis van de heer Van Vianen en werd hij met kasteel De 
H a a r beleend.1 6 

Dirks bezit van de bisschoppelijke lenen Kockengen en Spengen had door het gebeurde 
geen gevaar gelopen. Maar de plattelandsbevolking had zwaar geleden onder de oorlogs
handel ingen . Verscheidene huizen waren vernield, vee was geroofd, veel oogst van de ak
k e r s verloren gegaan. Daa r kwam nog bij dat in 1496 de Lekdijk bij Tuil en 't Waal het 
begaf en de waterlawine die door de bres golfde het lage land tot voorbij Kockengen blank 
zette.17 Het zou jaren duren voor men de gevolgen van al die rampspoed te boven was. 

Steven van Zuylen van de Haar 

Opvolger van Dirk II was dus diens zoon Steven van Zuylen van de Haar. 
Bij bisschoppelijke leenakte van 28 september 1503 werd hij officieel heer van 
Kockengen-De Haar en Spengen18 en bij Viaanse leenakte van 14 maar t 1505 
werd hij officieel heer van De Haar. Steven had de status van ridder.16 

Steven van Zuylen van de Haar trouwde in 1506 met Josina van Assendelft.10 In 1532 
kende hij haa r een lijftocht toe uit een deel van de kasteelgoederen.19 

Steven moet de wederopbouw van kasteel De Haar zeer voortvarend aangepakt hebben. 
Bij he t optrekken van de nieuwe bui tenmuren lijkt men rekening te hebben gehouden met 
een oudere kern, die bij de verwoesting in 1482 gespaard is gebleven.2 Uit een opsomming 
van Stevens goederen in 1506, in verband met het opstellen van de huwelijkse voorwaar
den, blijkt nergens da t he t kasteel toen nog een ruïne was.10 Zeker is, dat het kasteel er in 
1536 in goede toestand bijstond, want toen werd het door de Staten van Utrecht als ridderhof-
s tad erkend. 2 0 In dat j aar was Steven echter al niet meer in leven. 

In de tijd van Steven van Zuylen van de Haar vond ten westen van Wijk bij Duurstede 
de grootste en meest vernielende doorbraak van de Lekdijk plaats welke ooit West-Utrecht 
heeft geteisterd. In 1523 omspoelde het water de stad Utrecht en kwam het maar liefst tot 
Leiden en Amsterdam. De weilanden werden tot een aaneengesloten poelen- en moeras
sengebied en huizen die niet hecht waren gebouwd, stortten in elkaar.17 

Bij octrooi van 12 mei 1534, uitgegeven door keizer Karel V, kreeg Steven van Zuylen 
van de H a a r op zijn verzoek toestemming om in he t plaatseli jk bes tuur in Kockengen, 
Spengen en De H a a r over te gaan van bestuur door de algemene burenvergadering naar 
vertegenwoordigend bes tuur door schepenen en de drie tot één gerechtsheerlijkheid te ver
enigen. De schout bleef een benoemde functionaris. Deze combinatie van drie gebieden 
hield he t echter slechts één j aa r vol. De inwoners van Spengen en Kockengen bepleitten met 
kracht dat ze apart van De Haar bestuurd wilden worden, omdat De Haar op een te grote af
s t and van Kockengen en Spengen lag. De inmiddels aanget reden zoon van Steven van 
Zuylen, Dirk III, en Karel V stemden hiermee in en zo kwam er in 1535 een herzien octrooi. 

Dirk IQ van Zuylen van de Haar 

De volgende gerechtsheer van Kockengen en Spengen was Dirk III van 
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Zuylen van de Haa r , Zevender, Spengen en Kockengen enz. Deze k reeg 
Kockengen en Spengen in leen op 31 augustus 1535, wegens het overlijden 
van zijn vader,1 8 en De Haar op 23 december 1535; moeder Josina behield 
toen haa r lijftocht u i t de eerder gespecificeerde kasteelgoederen.2 1 Ridder 
Dirk was een zeer vermogend man.2 2 Vanaf eind 1537 - toen Joost burggraaf 
van Montfoort a f s t and deed van zijn a a n s p r a k e n op h e t Kockengen-
Montfoortsgerecht - werd de heer van De Haar, behalve met Kockengen-De 
H a a r en Spengen, gedurende bijna anderha lve eeuw ook be leend m e t 
Kockengen-Montfoorts. 

Dirk III werd genoemd als lid van de ridderschap van het Sticht in 1537, 1549 en 1577 en 
was schout van de stad Utrecht van april 1561 tot in 1572.23 In 1533 trouwde hij met Josina 
van Drakenborch, eigenaresse van de ridderhofstad Oudaen aan de Vecht bij Breukelen . 
Zij woonden me t hun steeds talrijker kinderschare afwisselend in Ut rech t en op De Haar , 
maar niet op Oudaen, dat verpacht werd.22 

In 1558 was moeder Jos ina blijkbaar niet langer in leven, want de lijftocht die h a a r toe
bedacht was geweest, ging toen naar vrouw Josina.2 3 In 1570 werd die lijftocht nogmaals 
vastgelegd.2 5 Dirk III stierf op 5 juni 1580; zijn vrouw Josina overleed in 1586.23 

Nicolaas van Zuylen van de Haar 

Opvolger van Dirk III was zijn zoon Nicolaas (Nicolaus) van Zuylen van 
de Haar , heer van Zevender en Drakenburg, geboren in 1536.23 Al in 1560 
werd hij uitdrukkelijk genoemd als "hebbende het pa t ronaat over de kerk" 
van Kockengen. Hij was ook collator of patroon van de beide vicarieën (alta
ren met daaraan dienst doende kapelaans) die in deze kerk waren gesticht: 
die der Heilige Maagd en die van Sint Maria Magdalena.2 6 Nicolaas werd 
echter pas op 22 mei 1581 officieel heer van Kockengen en Spengen, na het 
overlijden van zijn vader,27 terwijl de akte waarbij hij met De Haar werd be
leend nog weer bijna 4 j aa r later, op 7 maart 1585, gedateerd staat .2 8 Nicolaas 
was gehuwd met Eva van Schagen, die overleden is op 14 oktober 1617.2 3 

Ook Nicolaas was enige tijd schout van de stad Utrecht. In de onrustige tijd rond de 
Kerkelijke Reformatie werd hij op 21 juli 1586 met een groep Rooms-Katholieken en liber
tijnse regenten uit de s tad verbannen. Pas eind 1588, toen de stad bestuurlijk tot rus t kwam, 
mochten deze bal l ingen terugkeren. 2 9 

Johan van Zuylen van de Haar 

Vervolgens t r ad Johan van Zuylen, Heer van de Haar , Zevender, Draken-
borg, Kockengen, Spengen enz. op de voorgrond.30 Zijn voornaam werd ook 
wel als J a n geschreven. 3 1 De belening met Kockengen en Spengen vond 
plaats op 4 juni 1603.27 

Johan van Zuylen van de Haar werd geboren op 17 maar t 1573.23 Vanwege he t overlijden 
van zijn vader Nicolaas, werd hij op 26 juni 1603 door Walraven van Brederode, heer van 
Vianen, met kasteel De Haar en de daarbij behorende goederen beleend.30 Johan was schout 
van de stad Utrecht van 1602 tot 1622. Zijn eerste vrouw was Agnes van Renesse; na haa r 
overlijden in 1605 hertrouwde Johan in 1607 met Geertruida van Lennep.2 3 

In 1622 kocht Johan van Zuylen van de Haar, als bezitter van he t pat ronaatsrecht van de 
kerk van Kockengen, van zijn secretaris C. Peters te Kockengen een n a a s t he t kerkhof ge
legen huis , om daarin de koster te kunnen huisvesten.3 2 In 1633 liet Johan, in diezelfde hoe
danigheid, een s teen met een gevierendeeld wapenschild aanbrengen boven de ingang van 
de Kockengense dorpskerk in de torengevel, welke daar nog steeds te zien is .3 3 

Johan overleed op 16 februari 1641. Op 20 december 1641 meldde Johan van Atteveld, 
griffier van de lenen van De Haar, zich bij he t Leenhof van Vianen, n a m e n s Geer t ru ida 
van Lennep, vrouwe van De Haar, Drakenburg, Kockengen en Spengen, douair ière van 
Johan van Zuylen van de Haar.3 4 Doel was het regelen van haar lijftocht. Onder dat woord 
kon zowel een lijfrente of weduwegift worden vers taan, als het algehele vruchtgebruik van 
overervend bezit. In dit geval was het naar alle waarschijnlijkheid he t laa ts te , want pas na 
haar dood kwam op De Haar een echte opvolger van de toen al verscheidene ja ren eerder 
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overleden Johan van Zuylen van de H a a r in het beeld. Duidelijker nog is het beeld met be
t rekking tot Kockengen en Spengen, want daarvan is de op 15 juni 1643 gedateerde en op 
n a a m van de weduwe Geertruyd van Lennep, vrouwe van de Haar , gestelde beleningsakte 
bewaard gebleven.1 9 a 

Ten tijde van de weduwe Van Zuylen van de Haar-van Lennep bleek dat men ook in die 
tijd voor gemeenschapstaken soms niet zonder subsidie van een hogere overheid kon. In 
1643 moest de predikantswoning in Kockengen hoognodig worden gerestaureerd, omdat die 
aan één zijde zo vervallen was dat er niets anders opzat dan het hele pand te vernieuwen. 
De kosten waren begroot op ƒ 400,-. Een gezamenlijk subsidieverzoek van schout en schepe
nen en de kerkmeesters bij de Staten van Utrecht leverde een bijdrage van ƒ 100,- op.32 

In 1646 gaven de Staten van Utrecht een machtiging aan Gedeputeerde Staten voor de 
aan leg van een sluis bij de Joos tendam, ten noorden van Kockengen, waar Heycop en 
Bijleveld zeer dicht bij elkaar komen. In 1658 werd deze dam doorbroken en een eenvoudig 
s luis je in werk ing geste ld . 3 2 Daarmee kwam er een eind aan de oude overtoom bij de 
Joos tendam. 

Geslacht van Renesse van Moermont 

Uit een akte van 22 februari 1654 blijkt dat Geertruida van Lennep toen al 
enige tijd dood was.3 1 Blijkbaar had Johan uit geen van zijn beide huwelij
ken een nakomeling die hem kon opvolgen, want in 1653 kwam kasteel De 
Haa r via vererving in bezit van Johan van Renesse van Moermont, die daar
door tevens heer van De Haar, Drakenborg, enz. werd. Daarmee kwam een 
eind aan de bloeitijd van De Haar als residentie van het belangrijke adellijke 
r egen t enges l ach t Van Zuylen. De be lening met Kockengen(-De H a a r ) , 
Kockengen-Montfoortsgerecht en Spengen kwam tot stand op 29 april 1654.27 

J o h a n van Renesse van Moermont was een kleinzoon van Cornelia van Zuylen van de 
Haar , die weer een zuster was van de eerder besproken Johan van Zuylen van de Haar.2 Op 
1 november 1654 t r ad hij in het huwelijk met Antonia van Lijnden. Johan van Renesse 
stierf al in 1664, zijn vrouw Antonia in 1688.23 

Het bezit van Johan van Renesse ging na zijn vroegtijdige dood over op 
zijn minderjarige dochter Gijsberta Antonia van Renesse. Zij werd op 19 
mei 1665 door de Staten van Utrecht met Kockengen en Spengen27 en op 23 
mei 1665 door het Leenhof van Vianen met De Haar beleend. Namens haa r 
t rad bij die gelegenheid Cornelis Mathesius op, die advocaat bij het Hof van 
Utrecht was.3 5 

Rampjaar 1672 -1673 

Ruim 7 j aa r later kregen ook deze jongedame en de mensen van Kocken
gen en Spengen te maken met het Rampjaar 1672-1673, in de beruchte oorlog 
met Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen. In de zomer van 1672 kwam 
het Franse leger tot in de Vechtstreek. De Waterlinie verhinderde een verde
re opmars naar Amsterdam. Ons gebied kreeg zwaar te lijden. 

Doordat het verdedigende Staatse leger ook "in de Lek-dijk een opening 
maakte" liep veel land onder, tot aan Amsterdam toe.36 "Na dat de Stadt en 
geheele Provincie van Utrecht, nu Frans was geworden, vluchten meest alle 
de Landtluyden met hare gereetste Goederen, in de vaste Steden."37 Dat no
digde ui t tot het plunderen van het platteland. Zoals te verwachten was, 
greep he t bezettingsleger zijn kans. Zo leidden in november 1672 "plunderin
gen . . . door de Franse" onder meer tot het wegraken van de hele admini
s t ra t ie (kerkelijke akten, lidmatenboek, doop- en trouwboek, diaconiereke
ningen, inkomstenboek van de diaconie) en de bijbels en psalmboeken uit de 
kerk van Kockengen.38 Maar ook door allerlei inheems gespuis werd "groote 
moedtwilligheyt gepleeght, inzonderheyt by nacht als wanneer verscheyde 
stoute Bedelaers, Landtlopers, en Vagebonden de verlaten Huyzen open bra
ken, die doorsnuffelden, en 't geen door verschrikte haastigheyt verlaten, en 
hier en daar versteeken was, daar uyt haalden".37 
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Afb. 1. Troepen van de F ranse koning LodewijkXIV, bezigmet p lunderen en b rands t ich
ten . Deel van een gravure, zeer kort na het Rampjaar 1672-1673 gemaakt door J . Sorious en 
gepubliceerd in deel II van't Ontroerde Nederlandt, 1676. 

Op 7 maart 1673 stelden de Staten van Utrecht (dus in bezet gebied) vast 
dat de inundatie "het meeste deel van de beste landen van 't Landtschap 
onder heeft gezet, en . . . indien men het, met de opening in dit voorjaar te 
stoppen, niet droogh maakt, zy zoo week en bedorven zouden worden, dat 
men in veel jaren niets daar af zou trekken, en dat zy in deze Somer noch 
Gras noch Hoy zullen geven, tot de geheele ondergang der arme Inwoon-
ders".36 In april was men bezig met pogingen de Lekdijk te herstellen, maar 
vooralsnog met weinig resultaat. 

Kockengen en omgeving bleven het toneel van incidentele oorlogshande
lingen. 

Op 14 m a a r t 1673 vertrokken in Woerden gelegerde Franse soldaten "met veel Schuyten 
n a Teckop, achter Kamerijk, zoo wel op den roof als om hop te ha len uyt, doch weynigh 
quamen daar van wederom t 'huys". 

Omstreeks 20 maar t 1673 was er sprake van "een partye van 86 Fransen uyt geweest heb
bende om het Dorp Kokkengen te pionderen". Een deel van het S taa tse leger, onder leiding 
van de vaandr ig Remminger, "dat in de Vinkebuur t in Garnizoen lagh", k r eeg opdracht 
tegen deze vijandelijke p lunderaars in actie te komen. Er werden "30 m a n uy t gecomman-
deer t om de F ranse den pas te gaan afsnijden; waa r op gedachte Vaendr igh m e t vier 
Sloepen uyt zijn Quartier vertrok en tusschen Uytrecht en het Woerder Verlaat , in zeker 
huys , Joostendam genoemt, post vatten; alwaar de Franse, naar eenigen tijdt daa r voorbij 
komende zoodanigh van de Staatse gechargeerd wierden, dat zij, niet t e g e n s t a a n d e zich 
dapper verweerden, eyndelijk genoodtzaakt waren af te wijken, achter la tende 30 Dooden, 
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en 20 Gequets ten . Van de Staa tse zijn 4 doodt gebleven en 3 gequetst". "Sedert zijn de 
Franse , na da t de Staatse na haar Quartier waren vertrokken, weder daar omtrent geweest, 
en hebben het voorszeyde Huys uyt bitterheydt, in brandt gesteken".36 

In he t midden van de maand mei 1673 "zijn 30 Staatse Soldaten na het Dorp Kokengen 
gegaan, a lwaar h u n gezeyt was da t de Fransen Brandt -wacht hielden; zy zet ten op de 
Schiltwacht aan, die, hun vernemende, vuur gaf, en liep voort in huys, doch wierd van de 
S taa tse gevolght, die 8 daar binnen neder schooten en 11 gevangen kregen; die r a ak t en 
wech, en quamen de Staatse met goeden buyt weder in hun Quartier".36 

Kasteel De Haar ontsnapte in het Rampjaar aan vernieling door de Franse 
troepen, maar het zal vermoedelijk wel zijn beschadigd.2 

De schade die de Fransen in Kockengen en Spengen aanr icht ten was 
groot. Veel huizen en bedrijfsopstallen waren zwaar beschadigd. Behalve de 
kosten in de particuliere sfeer, kregen veel ingezetenen ook diverse gemeen-
schapslasten te dragen, zoals de reparatiekosten aan het schoolhuis,39 de 
kerktoren4 0 en het uurwerk in de kerktoren,4 1 die naar rato van hun land
bezi t werden omgeslagen. Ook de gerechtsheer zal zijn aangesproken . 
Onder meer moesten de woningen van de dominee en de koster gerepareerd 
worden. 4 2 

De Haar en Kockengen gescheiden 

Door het huwelijk, in 1679, van Johans dochter Gijsberta Antonia van 
Renesse van Moermont met Antonius van Stembor kwam het kasteel De 
Haar in bezit van het Zuidnederlandse geslacht Van Stembor. Waarschijn
lijk heeft Antonius het enigszins vervallen kasteel gedeeltelijk laten opknap
pen.1 0 

Als gevolg van de schade die in het Rampjaar was aangericht, was de ge-
rechtsheerlijkheid Kockengen en Spengen voor jaren een kostenpost gewor
den in plaats van een bron van inkomsten. De nieuwe eigenaar, die zich 
minder met dit gebied verbonden voelde, wilde er daarom wel van af. Bijgevolg 
werd de gerechts- of ambachtsheerlijkheid Kockengen(-De Haar en -Mont-
foorts) en Spengen, met de gifte van de kerk en het land waar de kerk op staat 
(zie blz. 249), in 1681 door de erfgenamen van Johan van Renesse voor 14 805 
Carolusguldens verkocht aan Anthonie (Antoine) Godin, zoon van Isaac Go
din en Cathar ina Winckelman, en Domheer van Oudmunster te Utrecht.4 3 

In deze koop waren begrepen: "de Ambachtsheerlijkheid [= gerechtsheerlijkheid] van 
Kockengen en Spengen, met de rechtigheden, mitsgaders enige percelen land met het recht 
van J u s pat ronatus , op het stellen van het recht predikant, voorzanger, koster, schoolmees
ter, schout en schepenen, secretaris en bode, mitsgaders schippers van Kockengen varende 
op Utrecht en op Amsterdam, verder het recht en collatie van twee considerable vicarijen 
gefundeerd in de kerk van Kockengen, met de thinsen en de groven en smalle kri j tende 
t ienden, en met de th ins van Teemaat, alsmede diverse erfpachten en het recht van de IJk, 
mi t sgade r s verdere gerecht igheden daartoe behorende, zulks gemelde Heer J o h a n van 
Renesse van Zuylen van De Haar , dezelfve van oudsher gepossedeerd heeft, leenroerig aan 
de Edele Mog. Heren Sta ten 's lands van Utrecht. Verder 12 morgen weiland gelegen te 
Kockengen en een huis waar de gerechtsbank gehouden wordt, s taande mede te Kockengen, 
daarbenevens nog de Ambachtsheerlijkheid en he t dagelijks gerecht van Spengen en de 
sluis te Joostendam, liggende in het gerecht Spengen (einde Kockengen), met het profijt van 
de tol of doortocht der schuiten met de sluiswachterswoning, zijnde een tapstede, tot 1 mei 
1682 verpacht aan H.H. van Rijn.". 

N a d a t de erfgenamen en crediteuren van de Vrouwe van Renesse h u n 
lopende zaken met betrekking tot Kockengen en Spengen tot tevredenheid 
hadden afgehandeld, gingen de Staten van Utrecht op 23 juni 1682 over tot de 
uitreiking van een leenbrief aan Anthony Godin.27 

Antonius van Stembor (gestorven in 1694) werd wat De Haar en andere 
bezittingen betreft, opgevolgd door zijn zoon Johan van Stembor. Na achter
eenvolgende verervingen op twee vrijgezelle broers stierf ook dit geslacht in 
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de mannelijke lijn uit.2 

Via de kleindochter van Antonius van Stembor en Gijsberta Antonia van 
Renesse, die niet verwonderlijk Antonia van Stembor heet te en die gehuwd 
was met Rudolf Frederik van Zuylen van Nyevelt, kwam het ondertussen 
grotendeels tot ruïne vervallen kasteel De Haar aan die t a k van de Van 
Zuylens.1 0 

Evenals het Kockengen-Montfoortsgerecht is ook het kleinere Kockengen-
Lockhorstgerecht in dit artikel buiten beschouwing gebleven. Ook da t vormt 
een verhaal op zich. Pas in 1729 werd Kockengen-Lockhorst samengevoegd 
met Kockengen en Spengen. 
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