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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (4) 

Leen van de Ridderhofstad Ruwiel in Ter Aa 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Op 21 september 1677 werd Johan Albert baron de 
Wylich heer van Kervendoncq tevens heer van 
Ruwiel. Hij was gehuwd met Anna Catharina van 
Boetselaar, zuster en erfgename van Gijsbert van 
Boetselaar heer van Ruwiel. Gijsbert overleed in 
1677 en zo kwamen de rechten op de ridderhofstad 
Ruwiel en alles wat daarbij hoorde aan Anna en 
haar echtgenoot. 

De erfenis viel wat tegen. Want het optreden van 
het Franse leger in het beruchte Rampjaar 1672-
1673 had kasteel Ruwiel in een ruïne herschapen. 
Maar er waren nog wel diverse andere onroerende 
goederen te erven, waaronder een halve hoeve land 
van ruim 16 morgen (ruim 13,5 hectare)1 gelegen 
vlak bij het dorp Ter Aa, op de plek waar nu de 
witte hofstede Julianalaan 18 staat en ten westen 
daarvan. Over dat onderdeel van de Ruwielse 
goederen gaat in hoofdzaak dit verhaal. 

Onder inventarisnummer 977 worden in het 
Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije 
van Utrecht zes brieven en acht charters bewaard, 
die alle betrekking hebben op die halve hoeve land. 
Hier zal ik vooral ingaan op de charters. Dat zijn 
geschreven stukken die een speciale verklaring of 
overeenkomst bevatten, in het bijzonder in de vorm 
van een oorkonde, dus met een opmaak die bepaald 
werd door de traditie van laten opschrijven, voor
lezen/aanhoren en bezegelen. 

Lenen aan de Duitsche Orde, geen vrij 
eigen bezit 

In dit geval zijn de charters leenbrieven, uitge
geven uit naam van de heer of vrouwe van Ruwiel 
aan de Duitsche Orde, in deze gewoonlijk vertegen
woordigd door zijn hoogste gezagsdrager, de land
commandeur. Het was gebruikelijk dat zo'n leen-
overeenkomst opnieuw bevestigd werd iedere keer 
als op Ruwiel een nieuwe kasteelheer en dus een 
nieuwe leenheer in functie was getreden, en iedere 
keer als aan de zijde van de Duitsche Orde een 
nieuwgekozen landcommandeur in die hoedanig
heid ook leenman van Ruwiel werd. 

Het is overigens zeer opmerkelijk dat de Duitsche 

Orde leenman was van deze halve hoeve in Ter Aa; 
de kerk en organisaties in de kerkelijke sfeer kregen 
destijds goederen meestal in vrij eigendom en niet 
in leen. Deze leenverhouding bestond kort na 1500 
al en ging mogelijk nog een eind verder in de tijd 
terug. 

Een verklaring moeten wij mogelijk zoeken in de in de 
14de en 15de eeuw sterk gegroeide maatschappelijke kritiek op 
het voortdurend toenemende grondbezit van kerken en, vooral, 
kloosters. Daardoor was veel land aan de handel in onroerend 
goed onttrokken en derfden overheden, door de belasting
vrijdom die kerken en kerkelijke instellingen genoten, veel in
komsten. In 1328 verbood de graaf van Holland verdere ver
werving van onroerend goed door kloosters. Andere burgerlijke 
overheden volgden, met vaak nog verder gaande restricties. Tot 
ver in de 16de eeuw verboden gewestelijke overheden het op
richten van nieuwe kloosters volledig. Karel V deed dat voor 
onder meer het Sticht Utrecht en bisschop Georg van Egmond 
(1535 - 1558) ging daarin mee.2 Als de schenking van het hier 
besproken Ruwielse leen uit het geslacht Van Amstel van 
Mijnden van Ruwiel stamde (dat het slot Ruwiel bezat van 
circa 1347 tot 1563), dan kan hij genoodzaakt zijn geweest 
rekening te houden met dergelijke beperkende bepalingen. Dat 
zou dan tot een compromisgedrag geleid hebben: aan de reli
gieuze drijfveer werd voldaan door de bezitsoverdracht aan de 
Duitsche Orde, aan de regels gesteld door de wereldlijke over
heid door de halve hoeve land bij Ter Aa niet volledig weg te 
schenken, maar die aan de Orde tegen een bescheiden ver
goeding in leen te geven. 

"Te verheergewaden . . . " 
In het oude leenstelsel moest een nieuwe leen

man bij het in bezit nemen van een leen dat door 
het wegvallen (meestal door overlijden) van de 
vorige leenman zonder bezitter was "gevallen" dat 
leen eerst weer "verheffen". Uit de hier besproken 
charters blijkt dat het verheffen in dit geval gebeur
de door het aanbieden van een "heergewaad". 

In de oorspronkelijke vorm was zo'n heerge
waad een paard en een ridderlijke wapenrusting, 
waarmee duidelijk werd gemaakt dat de leenman 
zich bereid verklaarde zijn leenheer desgewenst in 
de gewapende strijd te volgen. Al voor de 17de 
eeuw was daar de betaling van een vaste som geld 
voor in de plaats gekomen. In dezelfde geest als de 
verheergewading passen het doen van de "hulde, 
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Wij Franceline Louise Baronnesse van Wijlig tot Boetselaar/ Vrouwe van Ruwiel, Douariere van wijlen 
den hoogwelgeboren heer Lodewijk Grave van Wijlig en Lottum/ &a, &a, &a, doen cond dat voor Mr. 
Wllem van Oudenallen, advocaat voor den Ede/en Hove van Utrecht, als/ stadhouder van de leenen 
en erffpagten van de Ridderhofstad van Ruwiel en mannen van/ leen nabenoemd gecomen en ge
compareerd is den hoogwelgeboren heer Evert Jan Benjamin/ van Golstijn, heere van Grountsfoort en 
Appeldoorn, den Duijtsen Ordens Ridder en Landcommandeur,/ raad en eerste rekenmeester des 
Forstendoms Gelre en Graafschap Sutphen, borgermeester/ der stad Sutphen, curator van de Gelder
se Academie &a, &a, &a, ende heeft in tijde na het overlijden/ van den hoogwelgeboren heer Willem, 
baron de Lintelo, gewesene landcommandeur &a, &a, aan ons/ als zijn leenvrouwe versogt als land
commandeur der balije des Ridderlijken Duijtzen Order/ binnen Utrecht, verlijd te worden met zekere 
halve hoeve off sestien mergen lands, gelegen bij/ den dorpe van Ter Aa int Geregt van Loenresloot, 
daar booven off zuijdwaards van ouds Jacob/ Sassens erfgenamen, nu de weduwe van Matthijs Bik
steen tot Breukelen, en beneden off noordwaards/ de pastorij Ter Aa daar het predicante huijs op 
staat met de erfgenamen van de heer Johan van/ Mansveld, off wie alomme met regt daar naast ge
land ende gelegen zijn, ende waar mede den/ hoogwelgeboren heer Wllem baron de Lintelo als land
commandeur op den 20e November 1723 daar mede/ is verlijd geweest, dit gedaan zijnde regtevoort, 
zo hebben wij door onsen gemelden stadhouder der/ leenen met de voorzeyde hoeve lands zo die 
hier voren beschreven en bepaald staat wederom verlijd en/ beleend gelijk wij verlijen en belenen mits 
deze onse brieve den hoog gemelden heer Evert Jan Benjamin/ van Golstijn, te houden van ons ende 
onse nacomelingen besitters van de Ridderhofstad Ruwiel tot een/goed en onversterfelijk erfleen, be
houdens altijd ons en een ijder zijn goed regt, te verheergewaden als het/ verschijnd off versterft, met 
twee ponden goed geld, ende heeft den hooggemelden heer Evert Jan Benjamin/ van Golstijn in han
den van onsen gemelden stadhouder der leenen aan ons huid, eed en/ manschap van trouwen naar 
behoren gedaan. Hier waren om, over ende bij daar dit geschiede, Pool/ van Esch en Wllem Gijsbert-
zen Bogaard, leenmannen van onse huijsing, en Ridderhofstad Ruwiel,/ en meer andere goede luij-
den genoeg, des ten oirconde hebben wij dezen brieff met onsen uijthangende/ zegel en onderteke
ning van onsen leengriffierdoen becragtigen. Gegeven binnen Utrecht in het jaar/ onzes Heeren een-
duijzend zevenhondertt twe en dartig, op den sesden dag der maand december. 

Afb. 1. Transcriptie van een oorkonde d.d. 6 december 1732, opgesteld in opdracht van Franceline Louise Baronesse 
van Wylich van Boetselaar, inzake de belening van het Duitsche Huis te Utrecht met een halve hoeve land nabij het dorp 
Ter Aa (Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, inv. nr. 977). Het origineel draagt de handtekening 
van W. van Oudenallen (die zich in dit soort zaken de stadhouder van de lenen en erfpachten van de Ridderhofstad Ru
wiel mocht noemen), maar het uithangende zegel van de vrouwe van Ruwiel is verloren geraakt. De schuine strepen (/) 
in de transcriptie geven aan waar in het origineel een nieuwe regel begint; dit voor het gemak van hen die in vervolg
onderzoek beide willen vergelijken. Cursieve letters duiden op het wegwerken van afkortingen die in het origineel voor
komen. 

eed en manschap" door de nieuwe leenman, waar
mee deze zichzelf ooit daadwerkelijk maar later 
symbolisch tot vazal van zijn leenheer maakte. 

De acht charters 
De na het Rampjaar kasteelloze heren of vrou

wen van Ruwiel, die elders woonden, regelden hun 
leenovereenkomsten niet zelf maar lieten dat doen 
door een gevolmachtigde in de stad Utrecht. 

Het gaat hier om bewaard gebleven charters 
namens de navolgende leenheren/-vrouwen: 

Johan Albert Baron de Wijlich tot Kervendoncq, 
Frijheere van den Boetselaar en Appeldoorn, heer 

tot Ruwiel3, een oorkonde afgegeven "op den ne
genden Julij XVI et [= honderd] vier en tnegentich" 
(9 juli 1694), met nog slechts enige restanten van 
het uithangende zegel, alsmede een tweede oorkon
de, gedateerd "op den vierden maart XVI et seven 
en tnegentich" (4 maart 1697), met uithangend be
schadigd zegel. Anna Cafharina Baronesse de Boet-
selaer, douairière van wijlen Johan Albert Baron 
de Wylich, 29 december 1703, met een gaaf uit
hangend zegel. 

Johan Rickens, door de Koninklijke Majesteit 
van Pruisen etc. als curator aangesteld over Frede-
rik Carei Baron de Wijlich, Grave tot Boetzelaar, 
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Wij Franceline Louise Baronnesse van Wijlich tot Boetselaar/ Vrouwe van Ruwiell, Douariere van wijle 
sijn excellentie den hoogh wellgeboren heer Lodewijk Grave van Wijlich en/ Lottum &a, &a, &a, doen 
cond, dat voor Mr. Willem van Oudenallen onse stadthouder der leenen en erffpaghten/ des huijzes 
ende Ridderhoffstadt Ruwiell, en voor mannen van leen nabenoemt gecomen en gecompareert is/ 
den welledele gestrenge heer Mr. nicolaas van Bronkhorst raad ord/naris in den Ede/e hove van 
Utrecht, in qualitate als speciale gemaghtigde van den/ hoogh welgeboren heer Lucas Willem van 
Broekhuijsen landcommandeur der Balije des Ridderlijke Duijtsche Order binnen Utrecht,/ vermogens 
procuratie in dato den 23e April 1744, onder eijgen handen en zegel gepasseert, alhier vertoont en 
heeft intijds na het/ overlijden van den hoogh welgeboren heer Evert Jan Benjamin van Golsteijn als 
gewesene landcommandeur versogt ten behoeve van den/ hoogh welgeboren heer Lucas Willem van 
Broekhuijsen als tegenwoordige landcommandeur der balije des Ridderlijke Duijtsche Order binnen/ 
Utrecht, verleijt te mogen worden, met seekere halve hoeve off sestien mergen lands gelegen bij den 
dorpe van Ter Aa, in het Gerecht van/ Loenresloot, daar boven ofte suijdwaarts van ouds Jacob Sas-
sens erffgenamen, nu de weduwe van Matthijs Biksteen tot Breukelen, ende/ beneden ofte noord
waarts de pastorije Ter Aa daar het praedikants huijs op staat, met de erffgenamen van de heer Johan 
van Mansveld,/ off wie alomme met recht daar naast geland en gelegen sijn, ende waarmede den 
hoogh welgeboren heer Evert Jan Benjamin van/ Golsteijn als landcommandeur op den 6e december 
1732 is beleijd geweest; dit gedaan sijnde rechtevoort, soo hebben wij door onsen gemelde/ stadthou
der der leenen met de voorszeijde hoeve lands soo die hier voren beschreeven ende bepaalt staat, 
wederom verleijt en beleent, gelijk/ wij verleijen en beleenen mit desen onse brieven, den hoogh wel
geboren heer Lucas Willem van Broekhuijsen als landcommandeur te/ houden van ons en onse na-
comelingen, besitters van de Ridderhoffstadt Ruwiell, tot een goed en onversterfelijk erffleen, behou
dens/ altijd ons en een ider sijn goed recht, te verheergewaden als 't schijnt off versterfft, met twee 
ponden goed geld, ende heeft den/gemelde heer Nicolaas van Bronkhorst in sijne qualiteiie, in han
den van onsen gemelde stadthouder der leenen aan ons huid, eedt/ en manschap van trouwe na be-
hooren gedaan. Hier waren aan, over en bij daar dit geschieden, Pool van Es en Hendrik van/ Tricht, 
leenmannen van onse Ridderhoffstadt Ruwiell, en meer andere luijden genoeg, des ten oirconde heb
ben wij desen/ brieft met ons uijthangende zegel bezegeld, en door den leengriffier doen onderteke
nen; gegeven binnen Utrecht in 't jaar onses/ Heeren een duijsent seven hondert vier en veertig op 
den zeven en twintighste dagh der maand Junij. 

Afb. 2. Transcriptie van een oorkonde van 27 juni 1744, van Franceline Louise Baronesse van Wylich van Boetselaar, 
aangaande de belening van het Duitsche Huis te Utrecht met een halve hoeve land nabij het dorp Ter Aa (Archief van 
de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, inv. nr. 977). Het origineel is rechts onderaan getekend door W. van 
Oudenallen; het uithangende zegel van de vrouwe van Ruwiel is niet meer aanwezig. 
Een vergelijking van de oorkonden uit 1732 en 1744 laat zien dat er zeer veel verschillen in schrijfwijze zijn; een officiële 
spelling bestond in die tijd nog niet, elke klerk kon een tekst opschrijven zoals hij die hoorde uitspreken of op de manier 
waarop hij dat het beste vond. 

Cervendonk, Ruwiel, & &, 20 november "XVII et 
drie en twintig" (1723), bij het aantreden van Wil
lem van Linteloo als landcommandeur; oorkonde 
met een beschadigd uithangend zegel. 

Franceline Louise Baronesse van Wijlich tot 
Boetselaar, vrouwe van Ruwiel, douairière van 
wijlen Lodewijk Grave van Wijlich en Lottum, d.d. 
6 december 1732 en 27 juni 1744 (zie Afbeeldingen 
1 en 2). 

Nogmaal Francelina (hier met een a als laatste 
letter!) Louise Baronesse van Wijlich tot Boetzelaar 
vrouwe van Ruwiel, d.d. "Een Duijsent Seven Hon

dert Agt en Veertig op den Agt en twintigsten dag 
der maand July" (28 juli 1748), na het overlijden 
van Lucas Willem van Broekhuisen en het in func
tie treden van Hendrik baron van IJsselmuijden als 
landcommandeur; beschadigd uithangend zegel. 

Anna Louisa Sophia Baronesse van Fucks, 
vrouwe van Ruwiell, Kervenheim, Fuckshoven, 
Kogge, Linken en Littansdorf; oorkonde met een 
gaaf zegel, gedateerd "Een Duysent Seven Hondert 
twee en vijftig op den twaalfden dag der Maant 
Maij" (12 mei 1752), met vanwege het overlijden 
van Hendrik van IJsselmuijden als begunstigde 
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1496 -1527 Steven van Zuylen van Nijevelt 
1527 -1536 Wouter van Amstel van Mijnden 
1536 -1579 Albert van Egmont van Meresteyn 
1560 -1579 Frans van der Loe 
1579 -1612 Jacob Taets van Amerongen 
1612 -1620 Diederik van Bloys van Treslong 
1619 -1620 Jasper van Lynden 
1620 -1640 Hendrik Casimir van Nassau 
1641 -1664 Willem Frederik van Nassau 
1664 -1675 Floris Borre van Amerongen 
1676 -1693 Hendrik van Solms 

1694 -1696 Hendrik Casimir van Nassau 
1697 -1703 Godard van Reede van Athlone 
1703 -1722 Frederik Borre van Amerongen 
1723 -1732 Willem van Linteloo 
1732 -1744 Evert Jan Benjamin van Goltstein 
1744 -1748 Lucas Willem van Broekhuisen 
1748-1751 Hendrik van Usselmuijden 
1753 -1761 Frederik Willem Turck 
1762 -1766 Unico Willem van Wassenaer 
1766 -1785 Frans Steven Carel van Randwijck 
1786 -1806 Charles Louis van Anhalt-Bernburg-

Schaumburg 

Afb. 3. Adellijke personen die in hun hoedanigheid van 
landcommandeur van de Duitsche Orde leenman zijn 
geweest van het Leenhof van de Ridderhofstad Ruwiel, 
vanwege een halve hoeve, groot 16 morgen, land bij het 
dorp Ter Aa. 
Het kasteel Ruwiel werd in 1673 blijvend verwoest. De 
titel heer van Ruwiel, het landbezit en het leenhof bleven 
echter bestaan. De landsheertijke rechten werden, na de 
Bataafse Omwenteling, in 1796 afgeschaft. 

Ariaan van Bronckhorst, advocaat voor het Hof van 
Utrecht, secretaris van de Duitsche Orde binnen-
Utrecht, als speciaal gemachtigde van de gezamen
lijke commandeurs van de balije der Ridderlijke 
Duitsche Orde en voorzien van een speciale "procu
ratie" (volmacht) gedateerd 1 mei 1752. 

Geen vermelding van een huis 
Het door de ridderhofstad Ruwiel in leen uitge

geven land in Nieuwer Ter Aa lag ten noorden van 
land dat ooit in het bezit was van de erfgenamen 
van Jacob Sassen en later van de weduwe van Mat-
thijs Biksteen te Breukelen, en ten zuiden van de 
pastorie van Ter Aa, waarachter nog land van de 
erfgenamen van Johan van Mansveld gelegen was. 

Zou toen het hele gebied tussen de oude pastorie 
(thans Wilhelminastraat 3) en het leengoed van 
Ruwiel (thans Julianstraat 18) nog onbebouwd zijn 

geweest? Of stond het toenmalige predikantshuis op 
een andere plek dan de huidige oude pastorie? 

In alle hier besproken charters is alleen sprake 
van 16 morgen land bij het dorp Ter Aa; over een 
huis en andere gebouwen wordt niets gezegd. Dat 
doet vermoeden dat er pas in 1760 voor het eerst 
een stenen boerderij op dat land is gebouwd.4 Waar
schijnlijk stond er daarvóór een houten boerderij 
op, die niet tot het onroerend goed werd gerekend. 

" . . . twee ponden goed geld" 
We staan nog even stil bij de waarde van het 

heergewaad in de achtereenvolgende beleningen: 
"twee ponden goed geld". 

De eenheid "pond" heeft een lange voorgeschie
denis. Ver voor het begin van onze jaartelling, toen 
zilver en goud belangrijke ruilmiddelen waren, 
maar er nog geen munten van werden geslagen, 
rekende men min of meer in gewichtseenheden. De 
belangrijkste daarvan was het Romeinse pond; in 
het Latijn libra. Dit woord libra heeft heel lang in 
namen van munteenheden voortgeleefd, bijvoor
beeld in het Franse livre en nog steeds in de Ita
liaanse lire. De naam "pond" is ook nog steeds 
gangbaar in Groot-Brittannië en wordt aangeduid 
met het teken £, dat is afgeleid van de eerste letter 
van libra. Ook een mark was oorspronkelijk een 
gewichtseenheid. 

In de Middeleeuwen kwamen er zeer veel 
verschillende munten in omloop. Daardoor kon 
de boekhoudkundige verwerking van een betaling 
nogal eens problemen opleveren. Daarom herleidde 
men de ruilwaarde van iedere munt tot een stan
daard rekeneenheid. Het pond (onderverdeeld in 20 
stuivers van 16 penningen) was toen zo'n reken
eenheid. 

Noten 

1 Opmerkelijk is de schaalvergroting van het boerenbedrijf, 
die hier is opgetreden. In de tijd van de veenontginningen 
(ten westen van de Aa en de Vecht circa 1000 - 1200) was 
een hele hoeve 16 morgen groot. 

2 P.W.F.M. Hamans, 1992. Geschiedenis van de Katholieke 
Kerk in Nederland. Uitgeverij Tabor, Brugge, 534 blz., in 
het bijzonder blz. 159 - 166. L.J. Rogier, 1964. Geschiede
nis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en 
17de eeuw. Elsevier, Amsterdam, 3de druk (pocketuitgave 
in vijf deeltjes, daarvan deel 1, blz. 38 - 39). 

3 Zie ook A.A. Manten, 1991. De laatste eeuw van kasteel 
Ruwiel. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, 
nr. 4, blz. 188 - 199, in het bijzonder blz. 198. 

4 Zie A.A. Manten, 1999. Bezittingen van de Duitsche Orde 
in Vijfhoeven bij Kortrijk in de tijd na de Middeleeuwen. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 1, 
blz. 34 - 38, in het bijzonder blz. 36. 
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