
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 65 - De ambachtsheerlijkheid &quot;De Breul&quot; te Zeist - zijneigenaars en bewoners 1413-1977 x). Op de grens van de gemeenten Driebergen en Zeistligt een landgoed van ruim 30 ha, dat in de loopder geschiedenis beurtelings Broyel, Bruekel, Broe-del, Bruel, Bruedel, Bruijell, Breudell, Breundel(1), enz., en tenslotte vanaf het midden der negen-tiende eeuw definitief de Breul geheten is. Hetontleent ziin naam aan zijn oorspronkeli.ike hoeda-nigheid van broekland (moerassig, met gras of hout-gewas begroeid land), zoals dat ook het geval ismet bijv. Brielle (2). De oudste vermelding vandit goed dateert van 15.4.1413, wanneer Johan, Heervan Egmond en IJsselstein, zijn bastaardbroederWillem, beleent met gerecht en tienden daarvan (3).De ambachtsheerlijkheid de Breul behoorde derhalvetoe aan de Heer van IJsselstein en wel als

allodialelage heerlijkheid, hetgeen wel als exceptioneel op-gevat moet worden, daar dit van geen enkel goed indeze gebieden bekend is. Zulks hield in, dat de am-bachtsheer het recht had om een dagelijkse schoutaan te stellen en om uit de ingelanden van het be-trokken gebied de leden van het gerecht (de schepe-nen) aan te stellen (4). Toen op 28.2.1677 Willemvan Nassau, Heer van Odijk, door de Staten vanUtrecht beleend werd met de hoge en lage jurisdictievan de dorpen Driebergen en Zeist, behielden dereeds bestaande lage gerechten, zoals de Breul, huneigen ambachtsheren (5). Omtrent de oppervlakte van de heerlijkheid invroeger tijden worden we voor het eerst ingelicht in1680; zij bedraagt dan 100 morgen (ca 86 ha) (6).Betreffende bewoning en bebouwing van de Breul zijnslechts schaarse berichten overgeleverd, waarvan heteerste pas eveneens uit 1680 stamt, dat het bestaan * Met toestemming van de

schrijver overgenomen uithet maandblad van de Nederlandse Genealogische Ver-eniging &quot;Gens Nostra&quot;, (28) maart 1973, no 3.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 67 - zonder meer de Breul), dat in de loop der jarennog menige verandering heeft ondergaan (13), ver-keerde tegen het einde van de negentiende eeuw inzodanige staat van verval dat zelfs vrijdom vanbelasting werd gegeven (14). Latere eigenaarsherstelden het huis echter weer, bijv. in 1932door toedoen van de Zeister architect W. Hanrath,zodat het thans weer in uitstekende staat ver-keert, geheel ingericht voor zijn huidige bestem-ming. Keren wij terug tot de eigenaars van de Breul.Wij zagen reeds, dat van meet af aan leden vanhet Huis Egmond de ambachtsheerlijkheid in eigen-dom bezaten en te leen hielden. Zodoende was deheerlijkheid ook lange tijd in bezit van de Oran-je 's, aan wie immers door het huwelijk van Willemvan Oranje met Anna van Buren sinds 1551 de baro-nie IJsselstein toebehoorde, waaraan de Breulleenroerig was

(15). In 1795 gedurende de FranseRevolutie werd de baronie geconfisceerd. Het ge-recht de Breul werd drie jaar later vermoedelijkmet Zeist verenigd; in 1802 werd de oude toestandevenwel hersteld (16), welke tenminste tot 1808voortduurde blijkens het bewaard gebleven &quot;Proto-col van den Breuil 1728-1808&quot; (17). Als domeingoedwas het landgoed in 1798 nationaal eigendom gewor-den. Hierna volgt thans de lijst van hen, die deambachtsheerlijkheid de Breul in leen (1413-1798)en in eigendom (1798-1972) bezaten, waarbij dientopgemerkt te worden, dat we ons ten aanzien vande gegevens bewust beperkt hebben, tot wat de leenre-gisters en diverse akten bevatten. I. 1413-1798 1413 April 15. Willem van Egmond (18).1462 December 13. Derick van den Waell, burger teUtrecht (19).



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 68 - 1470 April 29. Bij successie: Bertelmeus van den Wael, zoon van Derick voornoemd (20). Bij zijnoverlijden in 1493 ging de Breul over op zijnechtgenote Steven de Coninck (21). 1509 Mei 22. Bij successie: Dirc van den Waell,zoon van Bertelmeus voornoemd (22). 1553 Februari 22. Bij successie: Bartholomeus vanden Wael Johansz, neef van Dirc voornoemd(23). Als pachter 3.8.1559 genoemd: HenrickHenricksz. ter Bruggen (24). Na overlijden vanBartholomeus ging de Breul over op zijn zoonAdolph de Wael van Moersbergen en na diensoverlijden in 1636 op zijn erfdochter CatharinaMaria (25). Huize De Breul, + 1900 1640 September 20. Bij successie: Jonker Johan van Oostrum, heer van Moersbergen, Gerverscop, etc,ritmeester ten dienste der Verenigde Nederlan-den, echtgenoot van Catharina Maria voornoemd(26). 1647 September 10

(2 7). Bij successie: Jonker Adolphvan Oostrum, heer van Gerverscop, Breudijck,etc, onmondige zoon van Johan voornoemd (28).



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 69 - 1680 Januari 28. Bij successie: Jonker Johan Gerardvan Oostrum, heer van Moersbergen, etc, zoonvan Johan voornoemd (29). 1680 Januari 28. Bij transport: Vrouwe Johanna vanGraveJohansdr., weduwe van Cornelis van Meerendonck,in leven schepen van 's-Hertogenbosch (30). 1728 April 3. Bij successie: Jonker Arnoldus Everar-dus van Grave, wonende te Utrecht, erfgenaam enneef van Johanna voornoemd (31). 173A Februari 23. Bij successie: Jonker Jan van Grave,mede-erfgenaam van Arnold Everard voornoemd; we-gens zijn &quot;innocentie&quot; werd het beheer gevoerddoor Jacobus de Roode en Willem Trees, geassu-meerde administrateurs over de nalatenschap vanArnold Everard van Grave (32). 1744 October 21. Bij successie: Wouter de Roode, wonende te Amsterdam, zoon van Jacobus voornoemden van Elisabeth

van der Hoog; erfgenaam vanArnold Everard van Grave (33). 1746 Augustus 27. Bij successie: David ten Hove, heervan Nieuwaal, minderjarige zoon van Mr Melchiorten Hove, heer van Rhynauwen en Sleburg, etc;11.9.1746 legt David ten Hove, meerderjarig ge-worden, de eed af (34) en vernieuwt deze met deledige hand 2.9.1768 (35). 1788 Juni 2. Bij successie: Mr Matthaeus Graswinckel,commissaris der stad Amsterdam, Mr Aelbrecht vanSlingeland, secretaris derzelver stad en NicolaesTersmitten, als executeurs testamentairs van Davidten Hove voornoemd (36). 1788 Juni 2. Bij transport: Mr Johannes Sebastiaan vanNaamen (37). 1793 Mei 6. Bij transport: Jan van Eyck en Maria Vin-kenbrink, echtelieden (38). II. 1798-1973 1811 Jan Kol, koopman te Utrecht (39). Op welke wijzehij de Breul verworven heeft, is niet gebleken





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1977. - Dl.7 - 71 - 1940), kasteel Leeuwenhorst te Noordwijkerhout(1940-1943) en kasteel Neubourg te Gulpen(1943-1946). Thans biedt het tot ca 30 ha ge-krompen terrein van de Breul plaats aan de&quot;R.K. Scholengemeenschap de Breul&quot;, aan het&quot;Katholiek Internaat Katwijk de Breul&quot; enaan een woonhuis voor jezuieten, die in schoolen internaat of elders werkzaam zijn. bijlage Huwelijken ontleend aan het &quot;Protocol van den Breuil1728-1808&quot; 2.10.1735 Publicatie nopens het Huwlijk van Gysbert Willems van den Haan J.M. enCornelia Aartsz van Zwezering J.D. (no 5)13. 4.1743 Acte van Huwlijksrenuntiatie van Elbert Otten en Gerritje van Zoest (no 5x)8. 8.1744 Aanteken, der Huwelyksgeboden van Antonyvan Colenberg J.M. onder de Bilt enJohanna Philips van Kippersluize onderden Breuil (no 7)6. 5.1745 Aanteken, der

Huwelyksgeboden van ElbertOtten en Gerritje Jansz beide alhier(no 9)29. 5.1745 Publicatie en voltrekking van 't voorsz Huwelyk mitsgaders betoon gegeven (no 10)'9.11.1748 Aantekening der Huwelykse geboden vanAntony van Scherpenzeel wedr. aan de. Bild en Elizabeth van Broekhuizen jongedralhier (no 13)10.11.1748 Idem (no 14) 9.10.1751 Aant. der huwelyksgeb. van Elbert Scherm-berg wedr. alhier en Cornelia van ReekenJ.D. aan de Bilt (no 15)15. 2.1778 Huwelykscertificaat betr. Joannes Scherren-berg en Trijntje Claarenbeek (zonder no) P.J. Begheyn






