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De maarschalk reed het voorplein op, 
Met Rietvelts broedrenpaar. 
Heer Hugo was 't die hen ontving, 
Die met hen aan het noenmaal ging; 
Zijn dochter was niet daar. 

"En waar mag jonkvrouw Lysbeth zijn, 
Die overschone maagd?" 
"Die ruilde dundoek en samijt4 

Voor zwarte wijle5 en grauw habijt, 
In ' t klooster van Sinte-Aecht."6 

De maarschalk reed het voorplein af, 
Met Rietvelts broedrenpaar. 
Hij sprak met overkropt gemoed: 
"Dat ik haar dus verliezen moet, 
Dat valt mijn hart toch zwaar." 

Daar stond een jeugdige edelknaap, 
Die sprak met fluistrend woord: 
"Maar dat ze dikwerf heeft geschreid 
Ter minne van uw Edelheid, 
Dat heb ik zelf gehoord." 

Heer Jan van Rietvelt sprak met vuur 

"Was ik de maarschalk van Abcou -
Nooit moest men zeggen dat een vrouw 
Vergeefs eens weende om mij!" 

"Ei, Heren, gaan we deze weg 
Waartoe het marren7 dan? 
Wie trekt er met mij naar Sinte-Aecht?" 
"Dat moet" sprak jonker Jan: "gewaagd!' 
En Gijsbrecht: " 'k Ben uw man!" 

De nonnen zongen in het koor 
Ons-Lieven-Vrouwen lof. 
"Dat is voorwaar een schone klang! 
Dat is als nachtegalenzang 
In Noortics bloemenhof \ 8 

"Heer maarschalk! zulk een nachtegaal 
Past in uw gulden kooi". 
De maarschalk trad in 't spreekvertrek, 
En vond er achter 't traliehek 
Een maagd in proefjaar-tooi. 

Zij sloeg heur sluier, breed geplooid, 
Van 't lieflijk, schoon gelaat. 
' t Was of ze met heur ranke leen 
Een elfenkoninginne scheen 
In 't grauwe proefgewaad. 

" O jonkvrouw Lysbeth! antwoord mij: 
Trok u het hart hier heen? 
Is dat de keuze van uw jeugd: 
Hier weg te sterven, zonder vreugd, 
In vasten en gebeên?" 

"Heer maarschalk! eenmaal was de tijd, 
Toen had ik neen gezegd. 
Die dagen zijn voorgoed voorbij; 

En wat er overblijft van mij, 
Dat is nu rede en recht." 

"Mijn Lysbeth!" riep hij, en dat woord 
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" O Bruyning, Bruyning!" sprak ze droef: 
"Waarom dat lang, dat wreed vertoef? 
Waarom eerst deze stond?" 

"Dat woord, mijn Lysbeth! lone u God: 
Dat houdt mijn toekomst in! 
O! hoor nu wat ik plechtig zweer: 
Voor mij geen heil op aarde meer, 
Dan enig in uw min." 

"Mijnheer de bisschop houdt mij hoog; 
Daar buiten staat mijn ros; 
Hier stel ik u mijn hart ten pand . . ." 
Hij greep vol vuur heur tedre hand; 
En zij wrong zich niet los. 

"Zo ga - ik kom". Hij ging. - Zij kwam 
Naar buiten in de gaard. 
Heer Jan van Rietvelt joeg hun voor; 
Heer Gijsbrecht dekte hun het spoor, 
Met vogelvlugge vaart. 

De priester lei hun handen saam, 
Op ' tburchtslot van Abcou. 
De maarschalk stond heer Jan ter zij; 
De jonkvrouw stond heer Gijsbrecht bij, 
Ter tuige van hun trouw. 

Heer Hugo deed met klacht bij klacht 
Zijn grief den bisschop kond. 
Die gispte 't feit op strenge toon -
Maar hief zijns gunstlings eersten zoon 
Met eigen hand ter vont. 

Noten 

1 B.F. van Wal lene , 1996. De oor
sprong van het geslacht Van Rietvelt. 
Tijdschrift Historische Kring Breuke-
len, jaargang 11, nr. 4, blz. 183 - 194, 
in het bijzonder blz. 189. 

2 J.R.W. Sinninghe, 
Sagenboek. W.J. 
Zutphen, 280 blz., 
blz. 14 - 19. 

3 Een zilveren Franse lelie op een rood 
veld. 

4 Samijt = sameet, zijfluweel. 
5 Wijle = sluier. 

6 H e t v rouwenk loos t e r S in t -Aga tha 
(S in t -Aach tenk loos te r ) werd om
streeks 1380 in Delft gest icht en 
maakte een snelle groei door. 

7 Marren = talmen, tijd verliezen. 
8 Noordwijk, befaamd om zijn fraaie 

bossen en duinlandschappen. 

1938. Utrechtsen 
Thieme & Cie, 
in het bijzonder 

Uit oude raadsnotulen (17) 

Klachten over de slachtplaats b\j het station, 1929 
Vergadering 21 maart 1929: 

"Van den gemeente opzichter is een rapport ingekomen in verband 
met door Wethouder Molenkamp vernoomen klachten over stankver
spreiding door de exportslagerij nabij het Station. Uit het rapport blijkt 
dat er op het terrein een open put is waarin soms cadavers van dode 
beesten worden bewaard. Na breedvoerige besprekingen wordt beslo
ten den gemeente veearts om advies te vragen op welke wijze aan de 
bezwaren tegemoet gekomen kan worden." 

Vergadering 11 april 1929: 
"Antwoord dr Hoogland over klacht export slagerij: Van den Keu

ringsveearts Hoofd van Dienst is ingekomen antwoord op brief dd. 21 
maart j.l. over klachten van stankverspreiding bij de export slagerij aan 
het Station. De heer Keuringsveearts deelt mede dat geen aanleiding tot 

klagen bestaat en een en ander overeenkomstig de voorschriften in de 
Veewet wordt behandeld. 

De Voorzitter constateert dat er dus nog geen aanleiding bestaat 
om in verband met de Hinderwet het opleggen van voorwaarden te 
overwegen. De heer Godefrooij meent ook dat met de Hinderwet op 't 
oogenblik nog niet ingegrepen kan worden. Spr. acht in elk geval 't 
thans verrichte juist, men weet nu althans dat deze zaak de aandacht 
van het gemeente bestuur heeft." 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 64. Notu
len van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethou
ders, 3 augustus 1926 - 24 mei 1929. Burgemeester Mr M.P. Thomas
sen à Thuessink van der Hoop van Slochteren; wethouders J. Molen
kamp en J.C. Godefrooij.) 
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