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Breukelen in een encyclopedie uit 1725 

J. Burggraaf 
Straatweg 27, 3621 BG Breukelen 

Toen ik jaren geleden, tijdens een vaarvacantie, in Grouw, in Friesland, 
was liep ik daar binnen bij een antiquariaat. Bij verrassing vond ik in die 
winkel een uiterst interessant tweedelig boek uit 1725. Ik kon niet nalaten 
het te kopen. Over dat boek wil ik hier wat vertellen, want er staan 
verscheidene dingen in die op de een of andere manier iets met Breukelen 
te maken hebben. 

De titel van het boek luidt: Tooneel der Vereenigde Nederlanden, En 
Onderhorige Landschappen, Geopent in een Algemeen Historisch, Genea
logisch, Geographisch, En Staatkundig Woordenboek, Waar in de Aloude, de 
Opvolgende en Hedendaagsche Staat dezer Gewesten Naar de orde van 't 
A.B.C. ontvouwen en opgeheldert wordt, Uit een zeer groot getal van Oude 
en Nieuwe Geschiedboeken, Hantvesten, Brieven, Aantekeningen, En andere 
Schriften, Met Behulp van verscheide Kenners Byeenvergadert en zamen-
gestelt door François Halma, En na deszelfs overlyden vervolgt door 
Matthaeus Brouërius van Nidek, Rechtsgeleerden. Met naukeurige Land
kaarten en fraaie Printverbeeldingen versiert ". Het boek werd gedrukt door 
Hendrik Halma, landschaps- en Akademie-drukker te Leeuwarden. 

Ferdinand van Collen 

Meteen al bij het openslaan van deel 1 worden we bij Breukelen bepaald. 
Het boek blijkt door de schrijver opgedragen te zijn aan Ferdinand van 
Collen, Heer van Gunterstein en bestuurder van de stad Amsterdam (zie 
Afbeeldingen 1 en 2). Links boven in de prent op de eerste opdrachtpagina 
(Afbeelding 1) zien we op de achtergrond de ridderhofstad Gunterstein 
getekend staan. In de levensbeschrijving van François Halma die daarop 
volgt treffen we ook nog een lofdicht aan op Ferdinand van Collen, gemaakt 
door de boekhandelaar Johannes Oosterwyk, een neef van de beide broers 
Halma (Afbeelding 3). 

Ter Aa 

Hoewel de auteur zijn werk een woordenboek noemt, zouden wij 
spreken van een encyclopedie. Onder de alfabetisch gerangschikte bij
dragen in het boek is de eerste die op onze omgeving betrekking heeft die 
over "AA, of AADE, ook wel Ter Aa, of Ter Aade, een Dorp aan de Westzyde 
van de rivier de Vecht, in 't Sticht Utrecht, aan een water genaamt de Aa of 
Aade, omtrent drie uuren gaans van de Stadt Utrecht; niet verre van, en 
byna tegen over Niewer-Sluis en 't Dorp Breukelen; heeft Kerk en Predikant 
staande onder 't Utrechtsche Classis." Meteen daaronder volgt een stukje 
over het Huis ter Aa, "eene zeer oude Heerlykheit, Slot, of Adelyk huis, al 
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D E N 

WELGEBOREN, EDELEN, 

ACHTBAREN EN GESTRENGEN HEERE, 

D E N H E E R E 

M\ FERDINAND VAN COLLEN, 

HEERE DER RIDDERMATIGE HOFSTADT GVNTERSTEIN, 

EN HEERLIKHEIT TIENHOVEN. enz. enz. 

OVT-HOOFT-OFFICIER, 

OVT-T RESIDENT-SCHETEN, 

EN RAAT DER STADT 

AMSTERDAM: 

• a MEER-
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MEERMALEN AFGEZONDEN TER VERGADERINGE 

VAN DE ED: GROOT MOGENDE HEEREN STATEN VAN HOLLANT, 

EN DE H O O G M O G E N D E HEEREN STATEN G E N E R A A L 

DER V E R E E N I G D E N E D E R L A N D E N , 

EN WEGENS DEZELVE IN DE ZEGENRYIvE JAREN VAN 

1706 , 1707 , en 1708, 

WANNEER DE FRANSCHE KRYGSHEIREN' TE RAMELLIES , BY OUDENAARDE, EN WYNENDALE 

LIT HET VELT GESLAGEN, EN GEHEEL BRABANT, NEVENS 'T GROOTSTE GEDEELTE VAN 

VLAANDEREN, UIT DER ZELVER MAGHT GERUKT; RYSSEL MET DES7.ELFS KASTEEL, 

NEVENS GEND INGENOMEN, EN 'T BELEGEkDE BRUSSEL ONTZET WIERDEN, 

GEDEPUTEERDEN TE VELDE. 

ZEEK ERVAREN IN STAATS EN KRYGSZAAKEN, 

BEMINNAAR, EN VOORSTANDER 

VAN A L L E N U T T E W E T E N S C H A P P E N , 

I N Z O N D E R H E I T 

DE H I S T O R I E K E N N I S S E , 

W O R D T , I N E R K E N T E N I S S E VAN O N G E M E N E V R I N T S C H A P , 

A A N W Y L E N O N Z E N V A D E R , 

F R A N Ç O I S H A L M A , 

V E E L M A L E N G O E T G U N S T I G G E T O O N T , 

DIT TONEEL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN 

M E T D E Z E L V E S C H U L D I G E E E R B I E D I G H E I T 

ALS HUN VADER DIKWYLS BETUIGT HEEFT TE HEBBEN, 

OPGEDRAGEN EN TOEGEEIGENT 

VAN ZYNE WELGEB: ED: ACHTB: EN GESTRENGHEITS 

VERPLICHTE EN ONDERDANIGE 

D E E R V E N 

VA N 

F R A N Ç O I S H A L M A 

Afb. 1 (op de bladzijde hiernaast) en 2 (hierboven). De beide bladzijden waarop het 
boek van Haima wordt opgedragen aan Ferdinand van Collen. 
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Beroemde en wakkre Fer dînant ! 
T)ie aan het fcheepryk T 

T)e kroon van liefde en achting f pant 
In 't hart der Burgery, 

1)w roem is de eeuwigheit gewyd, 
( Roept elk) uw deugt ten loon, 

En da' ge een dier br e peerei zyt 
Aan Amßels w'apenkroon. 

T)en vrygevochten Batavier 
IViert reets veel heil voorfpelt, 

Toen ge in uwjeugt de leeusbanier 
Op zee volgde, en in 't velt, 

En leerde op Wilhems veltblafoen 
Kr ygs kunde en dapper heit, 

En op heldt Ruiters zeeklaroen 
Verwinnen met beleit. 

Wat blonk uw wys be flier en moet, 
Toen ge, als Gezant te velt, 

Befchutte Neêrlants tuin en hoet 
Voor 't opgepreß gewelt! 

Nooit hebt ge, als ge in de vierfchaar zat, 
Gebogen recht of wet, 

Of in den Raat van de Amßelßat 
Gewiß e of trouw befmet. 

Zelfs toen 's lands Graaflykheit « 't zwaart 
Vertroude, als Opperfchout, 

Was ryk en arm u even waart. 
Gy gaaft nooit gunfl voor gout-, 

En nu gy ten befchermheerfirekt 
Van 't ouderloze krooft, 

En 't met uw znrg, als vleug'len, dekt, 
Zoekt elk by u zyn trooß 

T)it tuigt het T: dit blaaß de faam 
Alom, o F er dînant ! 

1)e waar heit fnyt van Co Hens naam 
In eeuwigh diamant. 

T)at 's burgers wenfeh ge zegent wiert, 
Alen zagh, flaatkundigh heer! 

Als Burgermeejhr u geviert 
In Arnjhrdam, wiens eer 

Gy in den Kryg, in Stadt, en Raat 
Zoo loff'lyk hebt betracht. 

T)at altoos bloeije in Kerk en Staat 
1)w naam en nageflagt. 

Afb 3 Gedicht ter verering van Ferdinand van Collen, die Amsterdam diende in 
verschillende bestuurlijke functies. 

B R E U C K E L E N , wel eer B R O E C L E D E 
ook wel B R O E C L A N D E , een trefiyk Dorp; het 
legt aan de Rivier te Vecht, in het Nederquartier van 
't Sticht Utrecht, op de Vaart van de Stadt Utrecht naar 
Amfteldam. Het is met ftraaten, eenbrouwery, en winkels 
van allerlei waaren , als eene kleine Stadt, voorzien. 
Het plagt verdeelt te worden in Keizerlyke Majefteits 
en Prooftdys-üerecht : nu in Staten- Niewenroodens- en 
Proofldyks-Cerecht. By dit D o r p legt het huis te Nie-wen-
roode, 'oudtydts Nyenroode : welke Heeren, wei-eer zeer 
voorname Edelen, eenige Vryheden in Breukelen hebben. 
Des naams oorfprongk willen zommigen van de Brude-
ren, voormaals Bewoonders van het Zntphenfcke quartier 
afnaaien, en dat in oude tyden een gedeelte van hen daar 
zich zouden neer gezet hebben. Anderen houden het 
liever daar voor , dat de naam ontdaan is uit des landts 
gelegentheit, als hebbende veele daar omtrent gelegene 
Broek-landen, nu Veen-gronden of Veen-landen geheten. 
De oudej- de Beka zegt, op 't jaar 1203. „ dat de Ken-

nemen , met eene Scheepsvloot aankomende, de dy-
ken doorltaken , alle de velden in ganfeh Amflellandt 
lieten onderloopen, de Heerlykheit van Gysbert van 
Amftel, zoo te water als te lande, tot aan de uiterfte 
paaien van Broeckenlandt {Breukelen) toe, verwoefien-
de, en met eenen grooten buit en rykdommen weer 

,, naar Kennemerlandt roeiden. Uit alle d' omftandighe-
den zietmen klaar genoeg, dat Broeckenlandt niet anders 
dan 't hedendaagich Breukelen kan beteekenen, en dat 
het dien naam van de Brocklanden draagt. Het biykt noch 
helderder uit de Rymkronyk van Melis Stoke, die de voori-
ge zaak verhaalende, aldus fpreekt. 

3E>ie neunetnaren rjoecen Ijetie 
©00? 't lanbr ober, al bie ©ene i 
<ßnöe berbernöe te Ijant 
©an amftel al bat lant 
«2nbe roefden al bat (I oonöen 
einfiel (Ine tieften tien fianbeu z 
35at uetnben ft al in tien sront 
Penfclj appelöoom ötaefïont 3 

Houve 
H. V.Kr. 
I.D. 

ƒ M9-
Cortg. 
StichtI 
Kron. 
Leeuw. 
Bat. UI. 
f.91. 

J.ie 
Beka in 
Theodor, 
I I . 

1 Broek, Veen, 
ofMocrlanden 

2 ter dier (tonden 

3 die daar ftont 
3©«t 
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ten tyde van Keizer Otto den I, bygenaamt den Grooten, in 't jaar 953, 
bekent: gelegen in 't Sticht Utrecht, by of in 't bovengenoemde Dorp ter Aa. 
Voortydts stont het Slot of 't Huis ter Aade op eene andere plaats, echter 
niet verre van het tegenwoordige; daar noch heden blyken van gezien 
worden, 't Behoorde, gelyk ook Loenen, ten tyde der Regeeringe van hoog-
ge melden Otto Magnus, aan Graaf Otto: Maar vermidts Hy zich aan zyne 
Keizerlyke Majesteit vergreep, wierden alle zyne goederen verbeurt 
verklaart, en Loenen aan Bisschop Balderik van Utrecht geschonken. In de 
Oude brieven en Aantekeningen vinden wy dikmaals, lang voor 't jaar 
1000, gewag van 't slot of 't huis ter Aa (ook gespelt op de Aha). Op den 
gemeenen Dagvaart der Heeren Staten 's Landts van Utrecht wierdt, op den 
27 October 1536, dit Huis ter Aa verklaart te behooren onder de vrye 
Ridderschaps Hofsteden." 

Nijenrode 

Ruwiel of Rueel wordt in het boek van Halma niet besproken, evenmin 
als Oudaen en Gunterstein. Dit laatste is opmerkelijk, omdat het boek is 
opgedragen aan de Heer van Gunterstein en er wel een lang artikel is over 

. • 3Dert uetbernt uan bzn SuDcn 
i"«ir *©oeüoerai fï ban banen 4 te IBuöett 4van daar 
Zder ' ^ U Ö E üetbemben Me ftebe 

'vrouw «fcnöe 3©efep al tot e 25?oenebe 
Ada f. Rebben ft rjerfjetrt/ &c. 
69. bj In eenen ouden brief van't jaar 1317. ftaat van het dorp 
Alke- B R O E K E D E in den Stiebte van Utrecht. En in eenen 
made. anderen van 't jaar i$j. de goede mannen van BROECKE. 
9** En in noch eenen anderen, die van BROECKE zeggen. 

brieven. £ j u s getuigt ook de geleerde Outheits-onderzoeker Am. 
*ek*' Buchelius , in zyne Aanmerkingen op J.de Beka, dat hy in 
^ _?" zeker affchrift, of copye zyner Kronyke, geleezen heeft 
^?',.M" Broicklede, waar voor Wilhelmus Heda heeft Broeckenlande. 

"" ' Dieshalven is het gewis daar voor te houden, dat de oude 
eige naam van Breukelen wel eer Broecklede^ of Broeck-
lande is geweeft , en dat des naams oorfprongk van de 
Broeck- Moer- of Veenlanden , moet afgehaalt worden. 
Dit dorp heeft Kerk en Predikant , ftaande onder het 
Claffis van Utreeht. 

r d B R E U C K E L E N V E E N , een Dorp in het Sticht 
Hou-vt Utrecht achter Breuckelen , een weinig van de Vecht af, 
1#£), meer landtwaarts in. Van ' s naams oorfprongk, zie 
f.-id-j. boven op Breukelen. Het legt maar een klein uurtjen van 

"Thienhoven , daar de Breukeleveenfchen meeft hunnen 
Kerkgang hebben. Vermits daar veel Veen is, wordt'er 
ook veel Turf getrokken. 

Afb. 4 (onderste helft van de bladzijde hiernaast en hierboven). Beschrijving van 
Breukelen en van Breukeleveen in deel 1 van het boek van Halma, op blz. 168 rechts 
onder en blz. 169 links boven. Op de bladzijden in het in een zeer kloek formaat 
uitgevoerde boek staat de inhoud in twee kolommen. Ondanks het royale formaat van 
ons tijdschrift is het niet mogelijk de twee kolommen naast elkaar te reproduceren 
zonder de tekst zo sterk te verkleinen dat ze bijna onleesbaar wordt. 
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Afb. 5. Gedeelte van de kaart van het Sticht Utrecht in deel 2 van het boek van Halma, 
tussen de bladzijden 272 en 273. 
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'Nyenrode, Niewenrode'. In dat artikel staan overigens nogal wat fouten. Zo 
wordt gezegd dat het kasteel in 1672 "by mangel van 't opbrengen der 
geëischte brandtschattinge, door het vuur verteert" is, maar daarna door de 
"Heere . . . Pergens uit de puinhoopen heerlyk is opgehaalt". (Nijenrode 
werd pas vernield toen de vijandelijke troepen genoodzaakt waren ons land 
weer te verlaten en de bedoelde kasteelheer was Johan Ortt, gehuwd met 
Anna Pergens.) Uitvoerig wordt ingegaan op de meer dan 50 rij- en koets
paarden van de kasteelheer, een stoeterij die in het Sticht en mogelijk zelfs 
in het hele land zijn gelijke niet had. De verscheidenheid was groot, "zoo dat 
men hem dan eens zag uitryden met een zesgespan Izabelle-verwige, met 
lange witte maanen en staerten; dan eens met diergelyk een gespan van 
Tygervlakkige; dan eens wederom met een van de sierlykste en rondt-
geplekte appelgrauwe; dan eens wederom met een gespan van zwartgitte, 
met witte kollen en voeten; dan ook wel met diergelyk een kastanjebruine, 
enz. die alle in zyn eige stoeterye geteelt wierden." Ook de oude kasteel
heren werden niet vergeten. Zo lezen we op blz. 386 van deel l een 
uitvoerig artikel over Gysbert van Niewenroode en het conflict dat hij als 
leider van de Kabeljauwen aanging met de graaf van Holland. 

Breukelen en andere plaatsbeschrijvingen 

Uiteraard treffen we onder de besproken plaatsen ook Breukelen aan. Zie 
hiervoor Afbeelding 4, waaruit u meteen ook een indruk krijgt hoe het 
tekstgedeelte van het boek er uit ziet. Artikelen over gerechten als Gieltjes-
dorp en Kortrijk zijn er niet, wel een heel korte over Portengen, zijnde "een 
Gehucht in het Sticht Utrecht, onder Kokkengen, in 't Neder-Sticht of Neder-
quartier ". Ook "Oudekoop" staat er in, als "een Dorp of Buurt in 't Sticht 
Utrecht, by Loenen, gemeenlyk Oukoop gezegt". 

Landkaarten en prenten 

Het boek is rijk geïllustreerd. Er zijn 24 landkaarten aan toegevoegd, die 
een beeld geven van de aardrijkskundige kennis uit die tijd. Volgens 
degene die mij het boek verkocht komen 15 van de kaarten ook voor in een 
ouder boek "Descriptia agri Batavi et Frisii" door M. Alting. Van dat laatst
genoemde boek maakte rector Valkenaar uit 's-Gravenhage een Neder
landse vertaling en daar baseerde Halma zich weer op. De overige 9 kaarten 
zijn kaarten van de Nederlandse provincies zonder naam van tekenaar of 
graveur. Een deel van de kaart van Utrecht is weergegeven in Afbeelding 5. 
Verder zijn er veel prenten van graven en gravinnen van Holland. Het is 
opmerkelijk dat alle kaarten en prenten nog in het boek aanwezig zijn; uit 
veel andere exemplaren schijnen ze later verwijderd te zijn, om al of niet 
ingelijst apart te worden verkocht. 
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François Halma 

Tot slot nog iets over de schrijver. Voorin het boek staat een uitgebreide 
levensbeschrijving opgenomen. Daaruit blijkt dat François Halma op 3 janu
ari 1653 in Langerak, aan de Lek, werd geboren, als zoon van Ds. Reinier 
Halma en Maria Wakkers, beiden telgen uit Utrechtse families. Hij was 
voorbestemd ook predikant te worden, maar toen hij 10 jaar was overleed 
zijn vader, met als gevolg dat van de dure studie werd afgezien en François 
boekhandelaar werd. In 1699 verplaatste hij zijn boekhandel van Utrecht 
naar Amsterdam. Daar werd onder anderen Ferdinand van Collen een 
belangrijke klant van zijn winkel. Door zijn leergierigheid had hij zich 
inmiddels een grote kennis van de geschiedenis eigen gemaakt. De Staten 
van Friesland benoemden hem in 1710 tot landschaps- (= provinciaal) 
drukker. Dat bood hem gelegenheid ook eigen werken in druk te brengen. 
Op 13 januari 1722 overleed hij in Leeuwarden. Het werk aan "Tooneel der 
Vereenigde Nederlanden" was toen nog niet geheel voltooid; de letters W, IJ 
en Z moesten nog bewerkt worden. M. Brouërius van Nidek maakte het af. 
Hendrik Halma, zoon van François, drukte het en gaf het uit. 

Uit oude raadsnotulen 

4. Benoeming van veearts JJ. Noest in 1651 

"Het Gemeentebestuur van Breukelen St. Pieters Brengt door deze ter 
Kennisse der Ingezetenen Dat ten gevolge het overlijden van den veearts 
J.W.A. Hart, in deszelfs plaats in het 4 Kanton dezer Provintie benoemd is, 
den veearts der 2 Klasse Johannis Jacobus Noest, die verpligt is, zich te 
moeten bevinden, des maandags van iedere Week, van 9 tot 12 ure, in het 
Regthuys van Breukelen Nijenrode op dat de veehouders de gelegentheid 
hebben hem over ziek vee te raadplegen. 

Zullende bij die gelegenheid door de veearts Noest worden gedeclareerd, 
voor een eenvoudig raadpleging Tien Centen en vijfentwintig cente wan
neer hij zich naar de Wooning van den veehouder Zich moet begeven, de 
behoeftige Gratis en zulks boven de geneesmiddelen, en bijzonder operatien 
volgens het Tarief. 

Op dat hier van geene onwetenheid zouden kunnen worden voorgewend, 
is deze aangeplakt en Afgekondigd van het regthuis te Breukelen St. Pieters 
den 11 November 1851" 

Uit: Aanhangsel bij de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
Breukelen-St Pieters van 27 oktober 1851 

A.A.M. 
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