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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (3) 

Gijsbert I van Ruwiel, de oudste 
ridderbroeder van het Duitsche Huis bü 
Utrecht waarvan we de naam nog weten 

Arie A. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Het zat vrouwe Goede van Ruwiel niet erg mee in 
haar huwelijksleven. Eerst trouwde zij met Wouter 
van Overdevecht, maar die liet haar al betrekkelijk 
snel als weduwe achter. Daarna hertrouwde Goede 
met Gijsbert van Ruwiel. Die was echter zo gepas
sioneerd gebleven door de ervaringen die hij als 
kruisvaarder had opgedaan dat hij besloot zijn gezin 
en kasteel te verlaten en als ridderbroeder toe te tre-
uc i i uut u c Avunav^iit. u i u t . Dijgv^vuig JVCIU^ v J u t u t 

ook het leven van een onbestorven weduwe kennen. 
Broer Gerard van Ruwiel, die ook mee was ge

weest in de Vijfde Kruistocht, werd eveneens rid
derbroeder. 

Gijsbert van Ruwiel circa 1241 toegetreden 
tot Ridderlijke Duitsche Orde 

Toen Gijsbert, na het sneuvelen van zijn vader 
Arnold Loef van Ruwiel, in 1227 heer van Ruwiel 
was geworden, wijdde hij zich aanvankelijk voort
varend aan het beheer van zijn kasteel en gerechts-
heerlijkheid. Met goedvinden van de bisschop van 
Utrecht verving hij het oude houten kasteel door 
een veel beter verdedigbaar huis, opgetrokken uit 
baksteen. Mogelijk had Gijsbert dit plan tijdens zijn 
kruistocht opgevat, waar hij te maken had gekregen 
met stenen burchten, en er na terugkeer op Ruwiel 
eerst zijn vader en daarna ook de bisschop voor we
ten te winnen. Want de bisschoppelijke toestem
ming dateerde uit 1226, dus nog uit de nadagen van 
zijn vader. 

Toen het stenen kasteel Ruwiel gereed was, lijkt 
Gijsbert behoefte te hebben gevoeld aan een nieuwe 
uitdaging. De gecombineerde fascinatie van het rid
derlijke bedrijf, religieuze motivatie en hechte ka
meraadschap, welke hij tijdens de kruistocht had er
varen, was hij niet vergeten. Hij zal de ontwikke
ling van het huis van de Duitsche Orde bij Utrecht, 
sedert 1232, met belangstelling gevolgd hebben. Na 
enige tijd besloot hij daar naar toe te willen. 

In een oorkonde uit 1242 komen we Gijsbert en 
zijn broer Gerard als ridderbroeders tegen (zie Af
beelding 1). Gerard en Gijsbert treden daarin op als 
getuigen namens het Duitsche Huis. 

Over deze zelfde schenking gaan ook een tweede en derde 
oorkonde van dezelfde datum, waarin dezelfde getuigen wor
den genoemd. De originelen hiervan worden eveneens bewaard 
in het Archief van de Ridderlijke Duitsche onder inv. nr. 2151. 
Beide zijn voorzien van vijf zegels: (1) Diederik van Delft, (2) 
Albertus, magister de Iuncis et Partium Inferiorum domus 
Teuthonice, dat is meester van Biesen en het district de Lage 
Landen van het Duitsche Huis (een zegel met Maria Magdalena 
die als eerste de opgestane Christus ziet), (3) dominus [= heer] 
Gerardus (een heilige martelaar met rechts een palm en links 
een boek), (4) Jacobus sacerdos de [= priester van] Delf (een 
adelaar met een boek in de bek), (5) Gerardus sacerdos de Delf 
(een miskelk). De gebroeders Van Ruwiel staan in de tweede 
oorkonde genoteerd als "Gerardus et Gilberto dicto de Rowele" 
en in de derde als "domino Gerardo, milite" en "fratre Gisberto 
dicto de Rowele". 

In deze drie oorkonden was het lidmaatschap 
van de Duitsche Orde van de broers Gerard en Gijs
bert I van Ruwiel al een feit; hun toetreding moet 
dus vóór 14 april 1242 plaatsgevonden hebben. 

Op 20 september 1240 liet de elect-bisschop 
Otto in een oorkonde vastleggen dat Gijsbert van 
Ruwiel, ridder, aan het Kapittel van Sint-Jan te 
Utrecht 10 morgen land in Gentebelenge (buiten de 
Catharijnepoort van Utrecht) had verkocht, die niet 
zijn eigendom waren maar die hij in leen hield van 
het bisdom. Tot vergoeding hiervan droeg hij zijn 
goederen, Amerlant geheten (gelegen op het rivier
eiland Breukelerwaard) aan het bisdom op, waarna 
hij ze in leen terugontving.1 In deze zaak trad Gijs-
brecht I van Ruwiel nog duidelijk op als wereldlijk 
edelman en kasteelheer. Hij zal dus omstreeks 
1241 lid zijn geworden van de Ridderlijke Duitsche 
Orde. 

In 1231 kreeg de Orde een huis met grond bij 
Utrecht aangeboden, waarbij in 1232 een comman-
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Universis Christi fidelibus presens scriptum intuentibus dominus Theodericus, miles, dictus de Delf, et 
Hadeuuidis uxor, salutem/ et in vero salutari. 
Noverint universi, quod nos feodum nostrum, quo possidemus, ubicumque situm sit vel a quoque/ 
moveatur, et homines nostras descendentes a feodo et etjam jura nosfra civjlia, in remissionem 
peccaminum no-/ strorum ac predecessorum, hospitali sancte Marie Teuthon/corum Jerosolim 
itanorum libère et absolute in elemosinam contulimus in perpetuum/ possidendum, nichil nob/s juris in 
hiis reservantes. 
Testes hujus sunt dominus Gerardus, quondam prepositus Sanctensis, sacerdos/ de Delf, magister 
Albernus de Juncis, dom/nus Ambrosius, Balduinus, Gerardus et Gisbertus, frafres dicte domus. 
Ut hec autem rata perma/neant et firma, sigilli nostri munimine fecimus communiri. 
Actum et datum anno Dom/nj M°.CC0./ quadragesimo secundo, feria secunda post Ramos 
palmarum. 

Afb. 1. Transcriptie van een oorkonde van 13 april 1242, waarbij Diederik (Dirk) genaamd van Delft, ridder, en zijn echt
genote Hadewid aan het Hospitaal van Sinte-Marie der Duitsers in Jerusalem (zoals het Duitsche Huis toen werd ge
noemd) al hun leengoed schenken, met de daartoe behorende manschap (lijfeigenen en horige lieden). Het origineel 
bevindt zich in het Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, als een van drie oorkonden onder inv. nr. 
2151, en is voorzien van het zegel van Diederik van Delft, in witte was, dat een wapenschild met kruis laat zien met ge
schonden omschrift. 
De schuine strepen (/) in de transcriptie geven aan waar in het origineel een nieuwe regel begint; dit voor het gemak 
van degenen die in vervolgonderzoek beide willen vergelijken. 
De datering van deze oorkonde is Anno Domini duizend twee honderd twee en veertig, op de tweede dag in de week na 
(het feest van) de palmtakken, dat is palmpasen of palmzondag. Palmpasen viel in 1242 op 12 april, dus dit document is 
van maandag 13 april 1242. 

deurswoning werd gebouwd. Gijsbert I van Ruwiel 
was vermoedelijk niet een van de allereerste broe
ders van het Duitsche Huis bij Utrecht, maar was er 
toch wel betrekkelijk snel bij. Hij is wel de oudste 
ridderbroeder waarvan de naam nog bekend is. 

Gijsbert van Ruwiel schonk twee hoeven 
aan de Ridderlijke Duitsche Orde 

In de periode waarin Gijsbert van Ruwiel ridder 
van de Duitsche Orde was, bleef hij het Duitsche 
Huis bij Utrecht begunstigen. Daarvan getuigt de 
oorkonde, waarvan de inhoud staat weergegeven in 
Afbeelding 2. 

Gijsbert van Ruwiel, ridder, algemeen bekend 
bij degenen die aanwezig waren bij de opstelling en 
afkondiging van deze oorkonde, gaf bij die gelegen
heid aan de meester en broeders van het Duitsche 
Huis twee hoeven, gelegen in de Breukelerwaard, in 
het gerecht van het Kapittel van Sint-Marie te 
Utrecht. De ene kocht hij van heer Willem Uter-
borg. De andere werd in de volkstaal de Ermegarde 
hoeve genoemd. Gijsbert schonk ze weg vanwege, 
zo liet hij noteren, een goddelijk inzicht dat hij had 
gekregen. 

De hier bedoelde meester van de Duitsche Orde was, zo 
blijkt uit het vervolg, Koenraad van Solms (Conradi de 
Solmre), die toezicht hield op de handelingen van de orde in de 
"Nederlanden" (Partes Inferiores, waarmee hier een groot ge
bied werd bedoeld, gelegen op grote afstand van de hoofdzetel 
van de Orde in Mariënburg in Pruisen [tegenwoordig Polen], 
waarvan onder meer het huidige Nederland, België en Rijnland 
deel uitmaakten). 

Alle "achternamen" worden in dit document voorafgegaan 
door "genaamd", wat aangeeft dat ze, in tegenstelling tot de of
ficiële doopnamen, toen werden gezien als toenamen met een 
veel minder permanent karakter. 

Deze bezitsoverdracht vond plaats met mede
weten en instemming van Gijsberts vrouw Goede 
en van zijn kinderen volgens de wet zoals die gold 
in zijn voorvaderlijk gebied (zijn wettige kinderen, 
wat doet vermoeden dat hij ook bastaardkinderen 
had). Als getuigen dat Gijsbert geheel uit vrije wil 
deze schenking deed, traden op heer Gijsbert 
(Gijsbrecht) van Amstel en Dirk van Loenersloot, 
ridder. Naar de zitting gekomen om de ontvangst 
van het geschenk te kunnen bevestigen waren broe
der Gerard genaamd Lederzak, broeder Antonius 
(van Printhagen), zijn zoon, die commandeur was 
(sedert 1232) van het Duitsche Huis te Utrecht, 
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Ego Giselbertus miles dictus de Ruel universis presencia visuris notum esse volo, quod preceptori et 
frafrvbus domus/ Theuton/corum sancte Marie Traiectensis duos mansus, unum, quem emi contra 
dominum Wilhelmum dictum Uterborg, alterum, qui/ vulgaritur Ermegarde hove appellatur, iacentes in 
Brucledre wende, divine pietatus intuitu de connivencia et consensu/ uxoris mee Gode et liberorum 
meorum secundum legem patrie in elemosinam liberalitercontuli, quos libère in manus pre/ceptoris 
tram's Conradi Part/urn Inferionvm dicti de Solmre resignavi. Unde, ne qu/s huic mee donat/'oni legaliter 
facte spiritu (?) thirannico vel mente sacnlega se opponere valeat, hoc presens scriptum tam sigilli 
mei, quam domini/ Giselberti d/'cti de Amstele et Theodenci dicti de Lonerslot, militum, dignum duxi 
munimine roborandum. Testes/ autem, qui interfuerunt huic donat/oni, hii sunt: frater Gerardus dictus 
Ledersac, frater Antonius, filius eius, commendator/ domus Theuton/ce Traiectens/'s, frater Godefridus 
dictus de Hurst, frater Theodericus de Colonia, dominus Wilhelmus dictus Uterborg,/ Theodericus 
Scoltetus et Arnoldus de Lapidia via. Actum anno Dominj M0.CC0.XL°.VIII0., in vig/lia circuncisionis/ 
Domini. 

Afb. 2. Transcriptie van een oorkonde d.d. 31 december 1248, waarbij Gijsbert I van Ruwiel land schonk aan het Duit-
sche Huis bij Utrecht (Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, inv. nr. 982). Het origineel is aan de 
linkerzijde licht beschadigd (vandaar het vraagteken in de transcriptie) en is voorzien van een rondom sterk gehavend 
zegel van Gijsbrecht van Amstel in witte was; de zegels van Gijsbert van Ruwiel en Dirk van Loenersloot zijn verloren 
gegaan. 
De dagtekening is: in de verwachting (de vooravond) van de besnijdenis van de Heer. in hei Bijbelse Oude Testament 
(Genesis 17: 10 -14) kreeg Abraham van God de opdracht dat de kinderen van het mannelijke geslacht op de achtste 
dag besneden moesten worden. Tellend vanaf 25 december is 1 januari de achtste dag. De vooravond daarvan is vol
gens onze wijze van tijdrekenen de avond van 31 december, maar was voor de Middeleeuwers het begin van 1 januari 
(vergelijk: Sint-Nicolaasdag is 6 december, maar wij vieren Sinterklaasavond nog altijd in de avond van 5 december). 

broeder Godfried van (der) Horst, broeder Dirk van 
Keulen, heer Willem Uterborg, Dirk de schout en 
Arnold van (de) Steenweg. Willem Uterborg, van 
wie Gijsbert de ene hoeve had gekocht, was dus 
ook als getuige aanwezig. Over zijn identiteit heb ik 
weinig kunnen vinden; De Geer van Oudegein nam 
hem in 1899 wel op in zijn lijst van leden van edele 
en aanzienlijke geslachten die genoemd worden in 
het archief van de Utrechtse Balije der Ridderlijke 
Duitsche Orde,2 maar zonder nadere informatie. 

Noten 

Transcriptie in Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 
1301, deel II, nr. 955 (blz. 345); origineel in het Archief 
van het Kapittel van Sint-Jan bij Het Utrechts Archief. 
J.J. de Geer van Oudegein, 1899. Register der Overheden 
en Leden van de Utrechtsche Balije der Ridderlijke Duit
sche Orde, mitsgaders edele en aanzienlijke geslachten ver
meld in de archieven dier balije. Kemink & Zoon, Utrecht, 
269 blz., daarin blz. LXXXIÏÏ. 

Correctie op een eerder gepubliceerd artikel 
H.J. van Es, 1999. Tinus de Wit (1889 -1970). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 1, blz. 28 -
33. 

De heer J. de Wit, G.S. van Ruwiellaan 24 te Breukelen, 
wees mij er op dat in bovengenoemd artikel een fout staat, die 
hij graag gecorrigeerd zag. Op grond van het gesprek met zijn 
neef had ik op blz. 30 genoteerd: "In de oorlog is zijn vrouw 
overleden en op een handkar naar de begraafplaats achter de 
kerk gebracht". Dat is niet juist, want volgens haar zoon is me

vrouw De Wit met de lijkkoets van Schuurman en enkele tent-
wagens als volgrijtuigen naar de begraafplaats gebracht. Deze 
wagens stonden op de Westkanaaldijk bij de kruising met de 
Breukelerwaardsedijk te wachten, omdat de Breukelerwaard 
vanwege de modder toen nauwelijks begaanbaar was. De kist is 
toen met een brik naar de Westkanaaldijk vervoerd, waar de 
begrafenisstoet werd gevormd die over de draaibrug en de Sta
tionsweg naar de begraafplaats in Breukelen is gereden. 

Henk J. van Es 
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VUfhoeven bij Kortrijk: aanvullingen op een 
eerder gepubliceerd artikel 

A.A. Manten, 1999. Uit de archievenrijkdom van de Rid
derlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (2). Bezittingen 
van de Duitsche Orde in Vijfhoeven bij Kortrijk in de tijd 
na de Middeleeuwen. Tijdschrift Historische Kring Breu-
kelen, jaargang 14, nr. 1, blz. 34 - 37. 

In 1829 stonden in Vijfhoeven (toen Gemeente Laag-
Nieuwkoop), ten zuiden van Kortrijk (toen Gemeente Ruwiel) 
drie boerderijen. Op dezelfde standplaatsen staan nu nog steeds 
boerderijen, die de huisnummers Kortrijk 32 (Zuivelhoeve), 34 
en 36 (de zuidelijkste, tegenwoordig De Viersprong geheten) 
hebben. Gemakshalve zal ik in dit verhaal deze adressen ook 
met terugwerkende kracht gebruiken. 

Tot laat in 1829, toen ze werden geveild, waren de boerde
rijen Kortrijk 34 en 36 eigendom van de Duitsche Orde. Naar 
aanleiding van de hierboven genoemde publicatie liet de heer 
T. Barreveld mij weten in het bezit te zijn van het "verbaal van 
veiling en toezegging" van 20 november 1829 inzake Kortrijk 
36 en enkele andere oude akten. Inmiddels heeft onze Histori
sche Kring daarvan fotokopieën. Deze boerderij was toen ver
pacht aan Teunis Floor, het land tot 1 januari 1830 en de op
stallen tot 1 mei 1830. Zijn huurcontract was pas van 7 maart 
1829; voordien zat Andries Schepers op die hofstede. Koper 
van de boerderij Kortrijk 36 werd op 20 november 1829 "Arie 
Snel, Broodbakker, wonende in de Gemeente van Breukelen, 
tot de somma van drie duizend een honderd en vijftig guldens". 
Het was Snel als bakker financieel duidelijk goed gegaan en 
hij zag in het boerenbedrijf een rendabele geldbelegging. 

Bij de boerderij hoorde toen 18 bunders, 71 roeden en 98 
ellen akker-, wei- en hooiland. In mijn artikel stelde ik dat in 
1829 vermoedelijk in metrische eenheden werd gerekend, al
hoewel nog de oude termen bunder, roede en el werden ge
bruikt in plaats van hectare, are en centiare. Inmiddels bestaat 
daarover geen twijfel meer. Via de heer B. Barelds kreeg ik een 
artikel van J.A.E. Mertens in handen: De invoering van het me
trieke stelsel in de Nederlanden (Spiegel Historiael, jaargang 
14, nr. 5 [mei 1979], blz. 279 - 284). Daaruit büjkt dat bij wet 
van 21 augustus 1816 in het Koninkrijk der Nederlanden met 
ingang van 1 januari 1820 het metrieke stelsel wettelijk werd 
voorgeschreven, maar bij Koninklijk Besluit werden in 1817 
voor de metrieke eenheden oude namen vastgesteld, afkomstig 
van de voorheen gebruikelijke niet-decimale maten (wat heel 
verwarrend was omdat de nieuwe metrieke bunder, roede, el, 
enz. niet gelijk waren aan de vroegere niet-metrieke bunder, 
roede, el, enz.). In Nederland werden de systematische namen 
voor de metrieke maateenheden (meter, are, enz.) pas om
streeks 1870 officieel ingevoerd. 

Volgens het Bevolkingsregister van Laag-Nieuwkoop per 1 
januari 1830 (in het archief in het gemeentehuis van Breukelen) 
woonde Teunis Floor, toen 62 jaar oud, samen met zijn 70 jaar 
oude broer Comelis, die evenals hijzelf als landman werd aan
geduid, en zijn zusters Neeltje en Margaretha, respectievelijk 
69 en 55 jaar oud, in het bevolkingsregister "landmeisjes" ge
noemd. Spoedig werden zij echter op Kortrijk 36 opgevolgd 
door Hendrik Oosterlaak met zijn 8 jaar jongere vrouw Johanna 
Blokland en hun net-meerderjarige dochter Cornelia Ooster

laak. Het gezin Oosterlaak had eerder op Kortrijk 34 gewoond, 
waar hij ruim 20,4 hectare wei-, hooi- en hennepland bewerkte 
(zie mijn eerdere artikel), maar had blijkbaar met de eigenaar 
sinds de veiling in november 1829 geen nieuw huurcontract 
kunnen afsluiten. In 1830 woonde op Kortrijk 34 de landman 
Frederik de Bruijn met zijn gezin. Op Kortrijk 32 zat toen 
landman Arie Veen met zijn gezin; zij werden daar na enige 
tijd opgevolgd door het gezin van Anthonie Berkestein (elders 
als Berkesteijn gespeld). 

Op 10 juni 1842 passeerde voor Nicolaas François Snel, 
openbaar notaris te Breukelen, een verkoopakte waarbij "Arie 
Snel, particulier, wonende op het Optrek genaamd Watervoor, 
onder de gemeente Breukelen-Sint Pieters" de boerderij Kort
rijk 36 in eigendom overdroeg aan "Gerrit Duuring, Makelaar, 
gedomicilieerd te Rotterdam, doch zich thans bevindende op 
deszelfs Buitenverblijf genaamd Vredenoord onder de gemeen
te Breukelen-Nijenrode". Bakker Snel was dus inmiddels rente
nier geworden en verhuisd naar de buitenplaats Watervoor (niet 
te verwarren met de gelijknamige boerderij) aan het Zandpad. 
Dat buiten (later in de 19de eeuw afgebroken) stond waar we 
nu het huis Villa Nova aantreffen (Zandpad 45). 

Bij de boerderij Kortrijk 36 hoorde in 1842 in totaal 19 
hectare 49 are 24 centiare land (kadastrale nummers Laag-
Nieuwkoop Sectie A 72 t/m 81, 83 t/m 100, 1045 t/m 1048). 
De verkoopprijs bedroeg ƒ 4250,-. Pachter, tegen ƒ 400,- per 
jaar, was Hendrik Oosterlaak, wiens 6-jarige contract nog 
doorliep tot 29 februari (land) respectievelijk 30 april 1848 
(opstallen). 

Per 1 januari 1845 kwam in Laag-Nieuwkoop een nieuw 
boek voor het bevolkingsregister in gebruik. Op Kortrijk 36 
werd toen van Hendrik Oosterlaak en zijn vrouw genoteerd dat 
zij 70 en 62 jaar oud waren. Dochter Cornelia was al jaren te
voren getrouwd met de uit Breukelen afkomstige landbouwer 
Comelis Bom, maar zij waren bij haar ouders gaan inwonen, 
met inmiddels drie kinderen: Johannis, Cornelia en Jan, van 5, 
2 en 1 jaar oud. Op Kortrijk 34 woonde toen Jan de Jong met 
zijn gezin en op Kortrijk 32 de weduwe A. Berkesteijn, 74 jaar 
oud, met haar zoon Jan (34) en zijn vrouw. Helaas werd dit 
boek van het bevolkingsregister in de daaropvolgende 16 jaar 
in het geheel niet bijgehouden! 

Het motief van Duuring tot aankoop van de boerderij zal 
vooral gelegen hebben in zijn wens een beter aanvangstraject 
tot stand te brengen in de wegverbinding vanaf de Straatweg te 
Breukelen richting Woerden en verder (Rotterdam): de Laan 
van Duuring (in Kockengen verbasterd tot Duuren). Daartoe 
had hij eerder al de in het zuiden van Otterspoorbroek gelegen 
boerderij, thans genummerd Kortrijk 25, aangekocht, die hij 
naar zijn buitenplaats de naam Vredenoord gaf (zie Tijdschrift 
HKB, 1991, nr. 3, blz. 123, noot 1 en 1992, nr. 3, blz. 122 -
123). De Breukelse burgemeester P.L.A. Collard zou later ge
tuigen dat de Woerdense weg door Duuring voor eigen reke
ning was verhard en het deel tussen de Otterspoorbroeker en 
Kortrijker dijken geheel over eigen grond was aangelegd, waar 
tevoren geen weg bestond. De eeuwenoude Kortrijkse Meent, 
langs de zuidrand van het land van de boerderij Kortrijk 36, liet 
zich blijkbaar eenvoudig, alleen door verharding, in Duurings 
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wegenplan inpassen, want er werd geen land van die boerderij 
aan opgeofferd. In 1842 stichtte Duuring een tolhuis aan zijn 
weg; dat heeft tot 1878 onder die naam genoteerd gestaan en is 
thans genummerd Kortrijk 23. 

Toen Duuring zijn doel had bereikt, was hij ("grondeige
naar en lid der Provinciale Staten van Utrecht, wonende op den 
huize Vredenoord") bereid de boerderij Kortrijk 36 weer van 
de hand te doen. Dat gebeurde op 16 november 1847 voor nota
ris N.F. Snel te Breukelen. Koper was ditmaal "Vrouwe Johan
na Maria Elisabeth van Collen, Ambachtsvrouwe van Tienho
ven, Echtgenote van den WelEdelgeboren Heer Daniël Willink 
van Collen, koopman, wonende te Amsterdam op de Heeren
gracht"; bij de Breukelaars waren zij beter bekend als de vrou
we en heer van Gunterstein. De omvang van het landbezit was, 
vergeleken met de aankoop door G. Duuring in 1842, ongewij
zigd; de prijs was inmiddels opgelopen tot ƒ 6700,-. De pach
ter, "ten opzigte der landerijen tot Kersmis dezes jaars, en ten 
aanzien der gebouwen tot ultimo April des volgenden jaars, 
voor vier honderd Guldens 's jaars" werd in 1847 aangeduid als 
"nu wijlen Hendrik Oosterlaak". 

Na het overlijden van Gerrit Duuring verkocht diens zoon 
Gerard, in 1856, ook de boerderij Vredenoord (aan CA. Tem-
minck te Maarssen) en het tolhuis (aan Arie Snel). 

In 1848 werd niet de schoonzoon van Oosterlaak, maar Jan 
Barreveld, geboren 14 juni 1803 te Loosdrecht, de nieuwe 
pachter op Kortrijk 36. Hij was (vermoedelijk kort tevoren) ge
trouwd met Neeltje Manten, geboren 24 februari 1814 te Loos
drecht. Zij kregen drie kinderen, die alle op de Vijfhoevense 
boerderij ter wereld kwamen: Jan (geb. 27 jan. 1851), Dirk 
(geb. 22 sept. 1852, overl. 17 juni 1871) en Adriana (geb. 15 
sept. 1854). Vader Jan overleed op de boerderij op 29 nov. 
1871; zoon Jan werd zijn opvolger. Die trouwde met Trijntje 
Brouwer (geb. 27 maart 1867 in de Gemeente Ruwiel). Hun 
oudste zoon was Jan Dirk Barreveld (geboren op de Vijfhoe
vense boerderij op 5 april 1888), die genoemd werd naar zijn 
grootvader Jan en zijn op 18-jarige leeftijd overleden oom 
Dirk. Deze Jan Dirk verhuisde, na zijn huwelijk op 6 mei 1914 
met Janna Zijtveld uit Westbroek, naar het Zandpad in Breuke-
len-Sint Pieters; hij werd bekend als jarenlang raadslid en wet
houder van Breukelen-Sint Pieters en voorzitter van de CHU-
kiesvereniging in de beide Breukelens (zie dit tijdschrift, jaar
gang 11 [1996], nr. 3, blz. 145 - 152). De volgende kinderen 
waren Neeltje Maria (geb. 1 sept. 1889, die na haar huwelijk op 
10 mei 1917 met Samuel Walbeek met hem in Baambrugge 
ging wonen) en Teunis (geb. 28 febr. 1892, die trouwde met 

Cornelia Meijer, geb. Vreeland 22 febr. 1897). In zijn tijd 
werd, vermoedelijk omstreeks 1896 (plus of min 2 jaar), de 
oude boerderij Kortrijk 36 vervangen door een nieuwe. 

De huidige bewoner, zoon van Teunis, heeft van zijn groot
vader nooit gehoord dat die nieuwbouw van de boerderij op het 
eerste weer ten zuiden van de Meent gepaard is gegaan met een 
verplaatsing. Toch staat het derde weer nog steeds bekend als 
"de oude werf'. (Met "weer" wordt al het land aangeduid dat 
ligt tussen twee sloten.) In de grond van die oude werf is enig 
puin aangetroffen en in de zuidoosthoek lag vroeger een kleine 
boomgaard, omgeven door een sloot waarin nog een oude put 
te zien was en waaruit enige resten van aardewerken en glazen 
voorwerpen te voorschijn zijn gekomen. Het lijkt er dus wel op 
dat op dat derde weer ooit een boerderij heeft gestaan. Maar 
wanneer? Kortrijk 34 staat op het vijfde weer en het huidige 
Kortrijk 32 op het zevende en achtste weer. Ik vermoed ook be-
woningssporen onder het laatste van de tien weren van het oude 
Vijfhoeven. In de begintijd (12de eeuw en daarna) stonden er 
in Vijfhoeven vijf boerderijen, alle ten westen van de Kortrijk-
se Dijk (het land ten oosten van die dijk valt onder Otterspoor-
broek), op het vóóreind van hun terrein. De afwatering binnen 
een hoeve werd in eerste instantie geregeld door een sloot in de 
lengterichting en een dwars daarop. Langs de Kortrijkse Dijk 
telt het oude Vijfhoeven nog steeds tien weren. Is het erg spe
culatief de oorspronkelijke vijf boerderijen te vermoeden op de 
kop van de weren 1, 3, 5, 7 en 10, geteld vanaf de Meent naar 
het noorden? 

Jan Barreveld overleed in Vijfhoeven op 20 juli 1917. Zijn 
zoon Teunis voerde vanaf toen als derde generatie Barreveld 
het bewind op Kortrijk 36. Bij zijn vrouw Cornelia kreeg hij 
zeven kinderen: Trijntje (3 juli 1924), de tweeling Teuntje en 
Gerritje (21 juni 1925), Janna (27 febr. 1927), Jan (2 juli 1928), 
Neeltje Marie (23 jan. 1930) en Teunis (29 juli 1933). 

Op 15 april 1935 overleed de ongehuwde Jkvr Margaretha 
Elisabeth Willink van Collen, eigenaresse van Kortrijk 36. 
Haar enige erfgenaam was Jhr Dr Louis Henri Quarles 
van Ufford, die op 15 november 1935 via zijn rentmeester Da
niel Johannes Marie Bianchi de boerderij voor notaris Ei-
lard Berend van Julsingha te Breukelen-Nijenrode in eigendom 
liet overdragen aan Teunis Barreveld. Na 87 jaar pachterschap 
werden de Barrevelds eigen baas. 

Teunis Barreveld Sr overleed op 4 februari 1949. Zijn jong
ste zoon Teunis werd zijn opvolger en is thans nog boer op 
Kortrijk 36. 

Arie A. Manten 

Poiaerarchieven van Spengen, Kockengen en Teckop geïnventariseerd 

Het Streekarchief Rijnstreek te Woerden heeft onlangs de in
ventarisatie afgerond van de polderarchieven van Spengen, 
Kockengen en Teckop, drie inliggende waterschappen van het 
voormalige Groot-Waterschap van Woerden. De bewaard ge
bleven archiefstukken zijn ten dele van redelijk oude datum: 
Spengen, (1639) 1654 - 1974; Kockengen, (1556) 1639 -1974; 
Teckop, 1598 - 1974. Een jaar tussen haakjes geeft de ouder
dom aan van het oudste bewaard gebleven document. De reeks 
jaren duidt de periode aan waarover een redelijk samenhangend 
archief aanwezig is. Dat bevat onder meer oude polderrekenin

gen en schouwbrieven, de bouwtekening uit 1842 van de Spen-
gense molen en informatie over het (stoom)gemaal van de pol
der Teckop. De inventaris is voorzien van een overzicht van 
alle bestuurs- en personeelsleden sedert de reglementering van 
de drie waterschappen in 1862. 

Wie van onze leden is/zijn bereid iets te gaan doen aan de 
bestudering van de inhoud van de archieven van de polders 
Kockengen en Spengen? De voorzitter van de HKB hoort graag 
van u en is desgewenst ook bereid het werk te coördineren en te 
begeleiden. 
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