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Zest iende-eeuwse haardplaat opgegraven 
nabij de voormalige ridderhofstad Ruwiel 

A.A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In de tuin van de woonboerderij Splintersvelt (Oud Aa 38, Breukelen), een 
voormalige pachtboerderij van het verdwenen kasteel Ruwiel, is bij regulier 
tuinonderhoud een opmerkelijk gave gietijzeren haardplaat gevonden, die 
alleen onderaan enige wat ernstigere beschadigingen vertoont. 

Deze haardplaat is 50,5 centimeter breed en 55 centimeter hoog, met 
rechtopgaande zijkanten van circa 34 centimeter, en daarboven een ronde 
bovenkant. Binnen een gladde lijst van gemiddeld 1,3 centimeter breedte 
toont hij een rijk gefigureerd geheel (Afbeelding 1). Centraal staat de twee
koppige Duitse konings- of rijksadelaar met uitgespreide vleugels. Midden 
boven is de keizerskroon afgebeeld, geflankeerd door de cijfers 15 en 65. 
Links- en rechtsonder staan de zogeheten zuilen van Hercules, met banie
ren waarop links het woord PLUS en rechts OULTRE vaag te herkennen zijn.1 

De Duitse koningsadelaar s t amt af van de Romeinse adelaar . Toen Karel de Grote in 
800 tot keizer was gekroond, plant te hij een keizerlijke adelaar op zijn slot te Aken. Zijn op
volgers 'heraldiseerden' da t embleem zo hardnekkig dat het , met enkele onderbrekingen 
en tussent i jdse wijzigingen naa r de smaak van het ogenblik, tot op de dag van vandaag he t 
wapen van Duitsland is gebleven, ook in zijn republikeinse staatsvorm. 

Een kroon was in de Late Middeleeuwen nog slechts een voorhoofdsband, die vaak ver
sierd was met slechts vier boombladeren. Al snel daa rna kwamen allerlei verschillen in 
r ang tussen vorsten tot uiting in de vorm en de versiering van de kroon. Een over de ge
wone kroon aangebrachte beugel werd he t kenmerk van de keizer. Die beugels werden met 
een aaneengesloten rij parels bezet en al snel werd ook de voorhoofdsband met parels en 
andere edelstenen versierd. Hoe meer versiering, hoe belangrijker de drager . Karel is met 
zijn keizerskroon te zien op Nederlandse munten: de beroemde Karolusgulden. 

De zuilen van Hercules was in de Laat-Klassieke Oudheid en de Middeleeuwen de 
naam van de Straat van Gibraltar , meer in he t bijzonder van de rots van Gibral tar en de 
aan de overzijde gelegen Djebel Musa. In humanis t ische kr ingen ti jdens de Renaissance 
wedijverde men in he t bedenken van indrukwekkende afbeeldingen me t r a a d s e l s die 
slechts zelden meteen opgelost konden worden. De tot echte pilaren gestileerde zuilen van 
Hercules zijn daar een voorbeeld van. Bovenop dragen zij beide een verschillende kroon. 

Deze combinatie van heraldische elementen wijst onmiskenbaar op een 
wapen, gevoerd door koning/keizer Karel V. 

Als Karel van Habsburg erfde hij in 1515 verscheidene s taat jes in de Neder landen; 
alleen de gewesten in het noordoosten - Groningen tot en met Utrecht - waren daar toen nog 
niet bij. In 1516 werd hij koning van twee Spaanse rijken, Aragon en Castilië, alsmede van 
Catalonië , Valencia en Navarra . In 1519 erfde hij van zijn grootvader ook nog de keizer
lijke waardigheid over he t Duitse Rijk. Omdat er vóór hem al vier Karels keizer geweest 
waren, was hij van toen af Karel V. Bij het Habsburgse Verdelingsverdrag van 1521 moest 
hij wel iswaar afzien van het grootste deel van de Oostenrijkse erflanden, m a a r hij kon 
sedertdien toch een wapen voeren dat symbool was voor een zeer ui tgestrekt rijk. De spreuk 
plus oultre (door latere heraldici vaak verbasterd tot plus ultra) onderstreepte dat nog. Het 
duidt op de uitbreiding van zijn heerschappij over de Straat van Gibraltar heen. 

In 1528 trad de laatste vorst-bisschop van Utrecht af en werd Karel V ook 
koning van Utrecht. Hij werd daarmee tevens landsheer en leenheer van de 
heer van Ruwiel. Het wapen van Karel verscheen geleidelijk in diverse 
panden van zijn leenmannen. Vergelijk de nog bestaande gewoonte om een 
portret van het staatshoofd op te hangen in overheidsgebouwen. 

Een probleem in het onderzoek van de haardplaat is het jaartal 1565. 
Want in 1555 droeg Karel in Brussel, in een gemeenschappelijke vergade-
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ring van alle Statencolleges, het bewind over de zeventien Nederlanden over 
aan zijn zoon Filips II. Het jaar daarop werd deze ook koning van Spanje. 
De Duitse keizerlijke waardigheid ging echter, volgens afspraken binnen de 
familie, naar zijn oom Ferdinand, Karels broer. Filips kon dus enkele van 
de op de haardplaat verzamelde heraldische elementen niet voeren, maar de 
plaat werd wel tijdens zijn bewind gegoten. 

Deskundigen vertelden mij dat een toenmalige smid vaak lang achtereen 
dezelfde mal gebruikte. Het jaartal daarin kon regelmatig aangepast wor
den zonder de gietvorm aan te tasten. Deze productiemethode drukte de prijs. 

Bovendien was Karel V hier redelijk gezien, maar Filips II niet.2 

Karel was in de Neder landen opgevoed, in Mechelen, r es ideerde in Brus se l , s p r a k 
Nederlands en bezocht van tijd tot tijd de diverse gewesten persoonlijk. Hoewel he t pause
lijk leergezag voor Karel bui ten kijf was, had men daarvan in brede k r ing niet zo'n l a s t 
omdat de Reformatie hier in zijn tijd nog slechts langzaam doordrong. 

Daarentegen was Filips II voor de mensen hier niet een van de hunnen ; hij was opge
voed in Spanje in de daar bestaande bestuurscultuur en de s treng rooms-katholieke geest 
die daar heers te ; hij sprak de taal van de Lage Landen niet, was want rouwend jegens de 
Neder landers en vestigde zich in 1559 in Spanje. Dat maakte hem in onze s t reken besl is t 
niet populair. 

Hield de keus voor een Karel V-haardplaat, nog in 1565, ook enig politiek onbehagen in? 

De haardplaat dateert uit de periode waarin een stookplaats met een uit 
haardstenen opgetrokken achterwand in de belangrijke huizen in vrij snel 
tempo werd vervangen door een schouw met een gietijzeren haardplaat als 
vuurvast element.3 Het wapen van Karel V komt zowel op haardstenen als 
haardplaten voor.4 

Omdat zo'n vernieuwing het eerst zal zijn ingevoerd in voorname huizen, 
was onze eerste gedachte dat de haardplaat vermoedelijk uit het dicht bij 
de vindplaats gelegen kasteel Ruwiel afkomstig was. Vrouwe Agnes van 
Aeswijn, die dat huis Ruwiel in 1563 aankocht van Cornells van Amstel van 
Mijnden van Ruwiel, liet immers het nogal verwaarloosde slot een goede op
knapbeurt geven. De haardplaat zou ruim een eeuw later in de grond kun
nen zijn verborgen bij de nadering van het Franse leger in het Rampjaar 

Afb. 1. I J ze ren h a a r d p l a a t , ge
vonden op h e t t e r r e i n v a n de 
voormalige boerderi j Sp l in t e r s -
velt . Bovenin is , a a n weersz i j 
den van de k roon , h e t j a a r t a l 
1565 te herkennen. Het grootste 
o p p e r v l a k w o r d t i n g e n o m e n 
door de k o n i n g s a d e l a a r . L i n k s 
en r e c h t s o n d e r de z u i l e n v a n 
H e r c u l e s m e t e e n g o l v e n d e 
banier eroverheen. (Foto H. van 
W a l d e r v e e n , i n F o t o - a r c h i e f 
Historische Kring Breuke len . ) 
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1672; alles wat van goed gietijzer is gemaakt, was altijd zeer welkom bij een 
veroveraar omdat het kon worden omgesmolten voor de wapenproductie. 

Bij nader inzien is de haardplaat echter van nogal bescheiden afmetin
gen voor een schouw in een kasteel. Zou vrouwe Agnes meteen ook een of 
meer van haar pachtboerderijen van een haardplaat hebben laten voorzien? 

De eigenaar van de haardplaa t is bereid deze beschikbaar te stellen als een "Museum 
Breukelen" tot s tand zou komen, vergelijkbaar met het in onze zuidelijke buurgemeente 
bes t aande Museum Maarssen. 

Noten 

1 O. Neubecker, 1977. Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis. Agon Elsevier, Amsterdam, 288 blz.; 
daarin in het bijzonder blz. 125, 126 (Duitse koningsadelaar), 174 (keizerskroon), 211 en 212 (zuilen van 
Hercules). 

2 S. Groenveld, 1997. Tis ghenoegh, oorloghsmannen. De Vrede van Munster: de afsluiting van de 
Tachtigjarige Oorlog. SDU Uitgevers, Den Haag, 86 blz. 

3 H. Vries, 1992. Twee 16de-eeuwse haardstenen uit Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 7, nr. 3, blz. 148 - 153. 

4 Zie bijvoorbeeld de haardsteen afkomstig uit Oudegracht 167, Utrecht, in: D.H. Kok et al. (Red.), 1997. 
Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992 - 1993. Uitg. Provincie Utrecht en SPOU, Utrecht, 143 
blz., daarvan blz. 88-89. 

Aanvullingen op een eerder gepubliceerd artikel 
H.J. van Es, 1997. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 12. De hui
zen Dannegracht 10 en 11. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 12, 
nr. 4, blz. 211-225). 

In bovengenoemd ar t ike l , op blz. 221 , wordt G e r a r d u s J o h a n n e s Nieuwendi jk a ls 
bewoner van Dannegracht 10 genoemd. Omdat he t mijn ouders betreft, kan ik enige aan
vull ingen en correcties geven. 

De familie Nieuwendijk had een café in Bergen (NH), maar moest in 1943 evacueren. 
Met vier kleine k inderen woonden mijn ouders tijdelijk bij Bartholomeus Eve ra rdus de 
Kruijff (dit is de juis te spelling!) en Petronella Maria de Kruijff-Peters, oom Bar t en t an t e 
Nel, boven Van Ekr i s aan de St raatweg. Zij waren familie van mijn moeders kan t . Al snel 
kochten mijn ouders he t pand Dannegracht 10; mijn vader werd fabrieksarbeider bij Efa-
Corema. Na de oorlog zijn we weer naar Bergen teruggekeerd. Het huis is toen weer ver
h u u r d aan personeel van de heer De Kruijff. Ons gezin was bij de gemeente ingeschreven 
van 20 mei 1943 tot 8 juni 1945. Mijn vader heet voluit Gerardus Johannes Be rna rdus 
Jacobus Nieuwendijk. Overigens leuk om de geschiedenis van he t pand nu te kennen! 

Thea Schilder - Nieuwendijk 
Kerkstraat 6, 3621 AL Breukelen 

Waardevolle uitbreidingen van de HKB-collecties 
Regelmatig ontvangt onze Kring documenten of voorwerpen die van plaatselijk-histo-

risch belang zijn. Bijna altijd geeft de schenker te kennen niet uit te zijn op publiciteit. Toch 
maken we h ier enkele uitzonderingen, enerzijds om via deze voorbeelden onze dankbaar 
heid tot u i tdrukking te brengen, anderzijds om door deze at tendering op de collecties van de 
HKB het risico te verminderen dat bij opruimingen waardevolle spulletjes verloren gaan. 

Van mw. E . van Eik-van Grol kregen we veel foto's, a lbums en andere zaken ui t de na
l a t enschap van de grote kindervriend "ome" Chris van Elk. De heer R. Hoefakker schonk 
ons een exemplaar van The Brooklyn Daily Eagle van 4 oktober 1896, met daar in een lang 
art ikel over Breukelen, en enige zaken die te maken hadden met L.C. Dudok de Wit (Kees 
de Tippelaar) . Mw. N. de Pijper-Ruizendaal bezorgde ons twee albums met foto's en prent-
br ie fkaar ten van Breukelen, gefotografeerd en verzameld door wijlen h a a r moeder, mw. 
M.M. Ruizendaal-Coljee, alsmede een map met k ran tenkn ipse l s . We zijn heel blij m e t 
deze en de vele andere schenkingen. Voor anderen geldt: denk altijd ook aan de HKB! 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 4, 1998 


