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Nieuwer Ter Aa en omgeving van 1945 tot 
1970 in de mondelinge overlevering (1) 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Tijdens de eerste HKB-vertelavond over de geschiedenis van Nieuwer Ter 
Aa en omgeving werd stilgestaan bij de periode 1914 - 1945. De resultaten 
van die avond zijn vastgelegd in artikelen in de eerste twee afleveringen van 
de jaa rgang 1993 van dit tijdschrift. Die avond werd algemeen als zo succes
vol ervaren, dat er wel een tweede op moest volgen. 

Tijdens die tweede vertelavond, gehouden te Nieuwer Ter Aa in gebouw 
Het Anker op woensdag 10 november 1993, traden als vertellers op (in alfabe
tische volgorde) Hr. J.J. Fokker (Portengen), Hr. Chr. den Hertog (Nieuwer 
Ter Aa-dorp) , Hr . J . Karsemei jer (Oukoop), Hr. J . J . van Voor thuysen 
(Nieuwer Ter Aa-dorp) en de oud-gemeentesecretaris van Ruwiel, Hr. M. 
van Zanten (thans woonachtig in Zetten). Op de achtergrond werden ook bij
dragen geleverd door Mw. E. van de Heg-Korthals (Nieuwer Ter Aa-dorp) en 
Mw. H.A. Fokker-Winkel (Oukoop). Enkele gegevens zocht ik na in archief
s tukken of geschiedkundige publikaties. 

Het hieronder volgende artikel is een samenvatting van het eerste gedeel
te van wat op die avond en in de eraan voorafgaande voorbesprekingen aan 
de orde kwam; ook nu weer was dat zoveel dat het over twee afleveringen 
moest worden verdeeld. 

Het dorp 

Tot omstreeks 1950 was Nieuwer Ter Aa een dorp van zeer bescheiden om
vang, in hoofdzaak gevormd door de Kerklaan, Wilhelminastraat (met in 
het verlengde daarvan de Jul ianalaan) , Dorpsstraat en het Honderdsche 
Laantje. Ten noorden van de Dorpsstraat was kort na de Eerste Wereldoorlog 
enige bebouwing aan de Van Reedestraat tot stand gekomen; die heette toen 
overigens nog niet zo, maar werd "het pad" genoemd, omdat hij lag op de 
plek van de vroegere oprit naar het landhuis Quackenburg en het daarach
ter liggende koetshuis (ook wel de stal genoemd). "Het pad" liep naar he t 
noorden toe vloeiend over in "de plaats" (thans het westelijkste deel van de 
Ruwielstraat). De rest van het gebied omsloten door de Aa, de Dorpsstraat 
en het Honderdsche Laantje was nog open ruimte. 

Het dorp werd door de lokale bevolking gewoonlijk Draai genoemd, of - als 
men het netjes wilde zeggen - Ter Aa. Maar omdat vaak verwarring optrad 
met het Zuidhollandse Ter Aar is in de na-oorlogse jaren de ook in het verle
den al veel gebruikte naam Nieuwer Ter Aa weer meer in gebruik geraakt. 

In de noordwesthoek van het dorp Nieuwer Ter Aa lag het gemeentehuis
je. Dat was de zetel van het bestuur van twee gemeenten: Ruwiel en Loener-
sloot. De beide gemeenteraden maakten, op verschillende tijden, gebruik 
van dezelfde raadszaa l . Burgemeester J .J .G. vor der Hake (benoemd in 
1929) kwam gewoonlijk alle werkdagen op de fiets naar Nieuwer Ter Aa, ook 
als het slecht weer was; een auto had hij niet. Sommigen herinnerden zich 
hoe hij tijdens een strenge winter in het dorp arriveerde met een warme 
muts en oorwarmers over de kalende schedel en een ijspegel aan zijn snor. 
Hij raak te nog vóór het einde van de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond 
en werd in 1946 als burgemeester van zowel Ruwiel als Loenersloot opge
volgd door Mr. W.I. Doude van Troostwijk, die toen al burgemeester van 
Loenen aan de Vecht was. Deze kwam onder normale omstandigheden één 
dag per week naa r het gemeentehuis in Nieuwer Ter Aa. Verder werkten 
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daar, voor beide gemeenten te zamen, een gemeentesecretaris, één ambte
naar, een concierge voor het gemeentehuis, één gemeentewerkman en een 
meisje voor allerhande werkzaamheden. Met elkaar deden ze alles wat voor 
de gemeente gedaan moest worden; en als het nodig was luidden ze ook de 
kerkklok. 

Burgemeester Doude van Troostwijk was een grote, aristocratische man, die veel anek
dotische herinneringen heeft nagelaten. Hij woonde in het huis Rio Verde in Nieuwersluis 
en bezat een klein autootje. Daarmee is hij een keer dicht bij Maarssen, waar de weg een 
bocht maakt, de Vecht ingereden. Legendarisch is de koelbloedigheid waarmee hij toen 
handelde. Hij bleef rustig en zette de noodzakelijke handelingen voor zichzelf kalm op een 
rijtje: auto vol water laten lopen, daarna portier openen, auto verlaten, bij aan de op
pervlakte komen meteen roepen "ik zat er als enige in". Nadat hij dat alles punctueel had 
uitgevoerd, viel hij echter even uit zijn rol, en baste "verdraaid, ben ik toch nog wat verge
ten: de autolichten uit te doen". 

De burgemeester, heer van top tot teen, stelde prijs op een zorgvuldige omgang met el
kaar. Tijdens een nogal verwarde discussie in de gemeenteraad van Ruwiel over ongere
geldheden die zich in Nieuwersluis hadden voorgedaan, maakte Doude van Troostwijk een 
opmerking aan het adres van het raadslid Rijk Verkerk, die opzichter was te Nieuwer
sluis; Verkerk wist hem na afloop duidelijk te maken dat de burgemeester daarin onjuist 
had gesproken. Onmiddellijk liet hij voor de volgende avond een extra raadsvergadering 
uitschrijven, want een fout gemaakt in een openbare bijeenkomst wenste hij ook in een 
openbare vergadering te herstellen. 

Doude van Troostwijk was een hartstochtelijk jager, maar een met een klein hartje. Op 
een koude winterdag zag men hem op zijn buik op het ijs van de Vecht liggen in een poging 
een haas te redden. 

Gemeentewerkman H. Langelaar was tevens doodgraver. Tijdens een periode van af
wezigheid van de gemeentesecretaris begroef hij een overledene zonder zich er eerst van op 
de hoogte te stellen of officieel aangifte van overlijden was gedaan. Toen de secretaris ont
dekte dat er zonder toestemming begraven was, was de teraardebestelling al achter de rug. 
De burgemeester liet de secretaris de omissie herstellen, lichtte persoonlijk de Officier van 
Justitie in over de overtreding van het wettelijk voorschrift en wist seponering van de zaak 
te bewerkstelligen. Ook liet hij de gemeentewerkman/doodgraver bij zich komen om hem 
te zeggen dat zonder bewijs van aangifte van overlijden niet begraven mocht worden. Ver
bouwereerd was de reactie: "Maar ik ben wel zelf wezen condoleren en hij was echt dood, 
hoor burgemeester!" 

Willem Isaac Doude van Troostwijk bleef burgemeester van Ruwiel en Loenersloot tot 
de opheffing van die gemeenten in 1964. 

Ook over de vader van de burgemeester, die op Over-Holland woonde, doen nog verha
len de ronde. Zo wordt gezegd dat die van zijn pachtboeren verwachtte dat zij, wanneer op 
Over-Holland een kind geboren was, kwamen informeren naar de gezondheid van moe
der en zuigeling. Als de omstandigheden zich daartoe leenden, maakten de boeren van die 
morele verplichting een uitje; zo zijn ze op een sneeuwrijke winterdag eens in optocht met 
hun arresleden naar Over-Holland getogen. 

Burgemeester en gemeentesecretaris deelden op het gemeentehuis één 
kamer, wat niet zo bezwaarlijk was want burgemeester Doude van Troost
wijk was er maar weinig. Gemeentesecretaris was in de jaren 1946 - 1952 J. 
Kapper Wzn, een nogal autoritaire man die, hoewel hij in een volledige be
trekking was aangesteld, daarnaast voor zichzelf ook zeer omvangrijke 
bezigheden had als verzekeringsagent. Zijn werk voor de gemeenten Ruwiel 
en Loenersloot leed daar zwaar onder. Uiteindelijk werd hij met behoud van 
salaris op non-actief gezet. Van 1952 tot 1963 was M. van Zanten secretaris 
van beide gemeenten, alsmede gemeente-ontvanger en ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Toen hij aantrad, was hij nog pas 24 jaar oud; de burge
meester vond dat wel wat erg jong voor een secretaris, maar de wethouders, 
die hem hadden leren kennen bij een eerdere sollicitatie als eerste ambte
naar, steunden de benoeming van Van Zanten. Zijn inzet voor het lokale be
stuur werd al spoedig als een verademing ervaren. Van Zanten woonde in 
die jaren aan de Julianalaan, naast J.P. Korver; daarnaast lag dan weer de 
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oude witte boerderij van T. Korver, die aan de Duitse Orde behoorde. 
De gemeenteraden vergaderden elk gewoonlijk maar zes keer (bij uitzon

dering zeven keer) per jaar. Verschillen in politieke gezindheid speelden 
nauwelijks een rol. Het belangrijkste was dat de begrotingen sluitend waren 
en de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk. 

Wethouders van Loenersloot waren lange tijd J a n van Dam (die tevens schout was van 
de polder Oukoop) en Piet Kruiswijk uit de kern Loenersloot. Langdurig wethouder van 
Ruwiel waren Dries (Andries) Versloot uit Portengen (1923 - 1953) en Willem Gerri t Huls
m a n (1939 - 1958). De gemeentesecretaris werd echter door de inwoners van beide gemeen
ten als de spil van he t lokale bestuur ervaren. 

Bij verkiezingen werden in he t gemeentehuis voor de beide gemeenten afzonderlijke 
s t embureaus ingericht, één in de raadszaal en één in de secretarie. Het aanta l kandidaten
lijsten waar tussen gekozen kon worden was altijd heel beperkt. De laa ts te wethouders van 
Ruwiel waren Marinus van Oosterom (1953 - 1964) en Rijk Verkerk (1958 - 1964). 

Vrouwenleven speelde zich vry wel geheel in het dorp af 

Veel meisjes die van school kwamen moesten daarna thuis meehelpen. 
Anderen zochten - na al of niet eerst nog een beroepsopleiding te hebben ge
volgd - een passende werkkring. Vaak vonden ze die buiten het dorp. 

Maar als ze na hun trouwen in Nieuwer Ter Aa bleven wonen, was er 
van buitenshuis werken meestal geen sprake meer. Ze werden dan opgeëist 
door het eigen huishouden en spoedig ook door de zorg voor de kinderen. Er 
was altijd veel te doen. Behalve in koken en het schoonhouden van het huis 
ging veel tijd zitten in wassen, herstellen, strijken, kousen stoppen en naai
en. Veel vertier was er in het dorp voor de vrouwen niet, maar vrij eens
gezind is men van mening dat toch niet te hebben gemist. 

Onderling hadden de vrouwen vaak veel kontakten, onder andere via de 
winkels, over het hek en door koffievisites. De school was nog geen ontmoe
tingsplaats, omdat jonge kinderen naar school brengen niet hoefde; die kon
den zelf lopen en gevaar was er weinig want je zag in de jaren vijftig en zes
tig in het dorp nog nauwelijks een auto op straat. Van Hervormde zijde was 
in Nieuwer Ter Aa een bibliotheek ingericht. 

De Gereformeerde Gemeente kende van 1933 tot 1973 een meisjesvereni
ging, waaraan ook enkele Nederlands-Hervormde leden en in de latere 
jaren tevens enkele jonge vrouwen deelnamen (Afbeelding 1). Voor de oude
re jongens was er later een Nederlands-Hervormde jongelingsvereniging. 
Tot in de jaren zestig waren er geen georganiseerde activiteiten speciaal 
voor de wat oudere vrouwen, zelfs geen kerkelijke vrouwenvereniging (een 
mannenvereniging op godsdienstige grondslag was er trouwens evenmin). 
Daarna kwam een bundeling van Nederlands-Hervormde vrouwen tot 
stand, met drie afdelingen (Nieuwer Ter Aa, Portengen, Kortrijk), die ge
richt was op het houden van een jaarlijkse bazaar. Tijdens de oorlog werd 
een zangvereniging "Laus Deo" opgericht, die men - om geen moeilijkheden 
met de Duitse bezettingsautoriteiten te krijgen - de status van kerkkoor gaf, 
hoewel dat koor een kerkelijk gemengde samenstelling had en niet in kerk
diensten optrad; wel werd ieder jaar een uitvoering gegeven in de NH-kerk. 
Op zijn hoogtepunt had het koor omstreeks zeventig leden. Dirigent was 
eerst Willem Vogel, later Piet Vijzelaar (organist van de NH-kerk). Het koor 
heeft maar ruim 10 jaar bestaan. Een van de vertellers merkte op: "Men was 
blij als er op het dorp iets nieuws kwam, maar na verloop van jaren ver
dween de belangstelling vaak weer". 

De sfeer op het dorp was zeer gemoedelijk. Als iemand na de sluitingstijd 
van zes uur dringend iets nodig had, kon men tot tien uur in de avond altijd 
bij de betreffende winkelier nog even achterom lopen. Bakker Korthals heeft 
zelfs een hond die hij had, moeten wegdoen omdat die te veel gevaar oplever
de voor kinderen die 's avonds achterom kwamen voor een boodschap. 
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Afb. 1. De meisjesvereniging Thabita te Nieuwer Ter Aa in 1935. Staand v.l.n.r. Stien 
Hulsman, Nel Hulsman Hendriksdr, Els Korthals, Neeltje van Ekeren, Pietje Willemsen 
en Stien den Hertog. Zittend v.l.n.r. Marie Hulsman, Wijntje Hoefakker, Mijntje den 
Hertog, Nel Hulsman Evertsdr en Stijntje Hulsman. Els Korthals en Pietje Willemsen 
waren Nederlands Hervormd; alle anderen waren aangesloten bij de Gereformeerde 
Gemeente. (Foto uit Collectie Mw. E. van de Heg-Korthals.) 

Bestelde boodschappen kon men ook thuis bezorgd krijgen. In de jaren zes
tig gingen de winkeliers van de transportfiets over op bestelauto's. 

De zoon van bakker Verhoef uit Portengen vergat een keer op zaterdag brood te brengen 
bij de klanten in Nieuwer Ter Aa. Op zondagmorgen vonden zij hun brood in een zak han
gend aan de voordeur. 

Ontwikkelingen in de agrarische sector 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een kruiwagen, traditioneel voor
zien van een houten wiel met een ijzeren band, vaak het belangrijkste trans
portmiddel over land waarover een boer beschikte. 

Na de bevrijding in 1945 bleek dat ook de agrarische sector fors te lijden 
had gehad van de Duitse bezetting (herhaalde paardenvorderingen, zeer be
perkte mogelijkheden om versleten landbouwwerktuigen te vervangen, te
kort aan kunstmest, langdurige inundatie van land waardoor veel droogval
lende percelen eerst moesten worden geploegd en ingezaaid voordat ze weer 
konden worden gebruikt). 

Daar kwam na de oorlog het probleem van de uittocht van landarbeiders 
nog bij (het werken in de industrie betaalde beter en was minder zwaar, en 
de wederopbouw van Nederland en de militaire dienst onttrokken eveneens 
arbeidskrachten aan de landbouw). Mechanisatie was dus onvermijdelijk. 
Daarin stonden de invoering van de luchtband voor agrarisch gebruik en de 
komst van de trekker centraal. De animo voor het paard nam bij boer en 
landarbeider steeds meer af. 
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Tengevolge van de Marshall-hulp steeg de invoer van Amerikaanse t r ekker s in 1948 
zeer s t e rk . In de j a ren daa rna was die echter weer minder; de Amer ikaanse t r e k k e r s 
waren toen duur geworden voor de Nederlandse boer door de devaluatie van de gulden in 
1949 en de prijsstijgingen tengevolge van de Koreaanse oorlog. Al spoedig kwamen echter 
de Duitse fabrieken weer met hun produkten op de Nederlandse markt . Zij leverden prak
t isch alleen diesel t rekkers , terwijl de Amer ikaanse en Engelse t r ekkers in die tijd ge
woonlijk nog een benzinemotor bezaten, die de Nederlandse boeren meestal lieten aanpas
sen aan he t gebruik van de goedkopere trekkerpetroleum. 

Als eerste veranderde de trekker het transport. Kort na de oorlog werd 
nog bijna alle mest per praam afgevoerd. De veenbodem was in de tijd waar
in de koeien op stal stonden vaak te dras om de mest over land te kunnen 
vervoeren. Na de komst van de luchtbandenwagens in het begin van de 
jaren vijftig kreeg het transport over land geleidelijk de overhand. Ondanks 
de hogere prijs was de lage drukband voor velen een uitkomst, omdat daar
mee beter op doorweekte grond kon worden gereden. 

J . J . Fokker voer toen hij nog op de boerderij van zijn ouders in Oukoop woonde en 
evenzo in he t eerste j aa r na de verhuizing naar zijn eigen bedrijfin Portengen in 1953. Op 
een doordeweekse dag moest hij om half vier he t bed uit. Na he t melken en de verzorging 
van he t vee moest de groep worden leeggeschept en de mest met de kruiwagen n a a r de 
p raam worden gereden. Vooral op maandagochtend was dat een forse klus, omdat op zon
dag de stal niet werd uitgemest. Omstreeks half t ien voer hij met de schuit van zijn boerde
rij weg, 900 meter naar achteren, 500 meter overdwars, 600 meter naar voren. Met de mee
genomen kruiwagen en schep werd vervolgens de mest over he t land uitgereden en uitge
spreid. D a a r n a voer hij zo'n 100 meter verder, waar de zeis in de wei lag. Dan was he t 
maa ien , he t gras met de kruiwagen naar de schuit rijden en ruim 2 kilometer te rugvaren . 
Wanneer hij tenslot te omstreeks half vijf in de middag bij de boerderij terugkwam, was he t 
al weer tijd voor melken en voeren. 

In de jaren vijftig werden snel na elkaar bijna alle agrarische bezigheden 
gemechaniseerd, zowel het bewerken van het land en het binnenhalen van 
de gewassen als het uithalen van het hooi gedurende de periode waarin het 
vee op stal stond. Die mechanisering vergde zeer aanzienlijke investerin
gen, maar loste wel de problemen op de agrarische arbeidsmarkt op. Tevens 
bracht het de behoefte aan vergroting van de bedrijven met zich mee. 

In 1954 telde het bedrijf van Karsemeijer 21 melkkoeien, die door hem en 
zijn vrouw, ieder gezeten op een melkkrukje, met de hand werden gemol
ken. De melk werd met emmers aan een juk weggedragen. Bij een bedrijfs
omvang van 21 koeien en wat jongvee was een trekker nog niet rendabel, 
maar vanwege het gemak en de subsidie werd er uiteindelijk toch maar al
vast een aangeschaft. Maart was toen nog de maand van de kalfjes en de 
biest. De melkperiode liep van maart tot november. Sedert de jaren zeventig 
veranderde het afkalfpatroon en gaat de melkproduktie het hele jaar door. 

In de omgeving van Nieuwer Ter Aa was Willem van den Bosch in 
Oukoop in de voorzomer van 1948 de eerste boer met een melkmachine. In 
Portengen was dat in 1950 Gert Versloot, die het jaar daarvoor zelfstandig 
boer was geworden en bij een zwager in Nijkerk de voordelen van het machi
naal melken had leren kennen. 

Het transport van de melk naar de zuivelfabriek gebeurde zeer vele jaren 
in melkbussen. De ochtendmelk werd alle dagen van de week rond negen 
uur opgehaald; dat was een tijdstip waarmee de gewoonlijk vroeg uit de 
veren zijnde boeren zelden een probleem hadden. Om zes uur 's avonds 
moesten de volle melkbussen opnieuw aan de weg staan, behalve op de zon
dagavond want dan werd er geen melk bij de boerderijen opgehaald. De 
melkrijder wachtte niet op een boer die iets te laat was. Dat betekende bij de 
tweede melkbeurt dus nogal eens erg haasten, vooral in de hooibouwtijd. Die 
tijdsdruk viel weg met de invoering van de gekoelde melktank. Bij sommige 
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agrariërs was er in het begin enige weerstand tegen, vooral door de kosten 
die aan de omschakeling verbonden waren, maar al spoedig ondervond men 
in de praktijk de voordelen ervan. 

De reden waarom de melkrijder zo'n haast had, was de beperkte loscapaciteit van de 
melkfabriek Insulinde. Op de Straatweg reden de melkrijders die van verschillende her
komsten op weg waren naar de fabriek vaak een soort wedstrijd. Wie het eerst bij Insu
linde kwam, kon ook het eerst naar huis en wie het laatst kwam moest vrij lang wachten 
voordat hij zijn melk kwijt was. 

De agrarische produktie in Nederland bereikte rond 1950 - ondanks de af
name van het aantal werkers in de landbouw - het vooroorlogse niveau en 
steeg in de daarop volgende tien jaar met de helft. De vraag naar landbouw-
produkten steeg minder snel dan de produktie, waardoor de prijzen daal
den. Doordat de lonen in de overige sectoren van de economie sterker stegen, 
bleven de inkomens in de landbouw relatief en absoluut achter. De overheid 
nam daarop de wens tot verhoging van het agrarisch inkomen op in de doel
stellingen van het agrarisch beleid. Hetzelfde gebeurde in de ons omringen
de landen. 

Op 1 januari 1958 trad het Verdrag van de Europese Economische Gemeenschap in wer
king en ving de EEG-Commissie haar werkzaamheden aan. Op 14 januari 1962 werd bin
nen de EEG overeenstemming bereikt over de eerste marktordeningen; daarmee werd de 
basis voor het EEG-landbouwbeleid gelegd. Dat beleid was er in de eerste plaats op gericht 
een redelijk inkomen voor de agrarische bevolking in de (toen zes) lidstaten te verzeke
ren. Het uiteindelijke doel was een gemeenschappelijke markt met een richtprijs die op 
een zodanig niveau werd vastgesteld dat die vraag en aanbod in evenwicht moest brengen. 
Het Europese beleid omvatte richt- en interventieprijzen en aan de grens variabele invoer
heffingen voor zuivelprodukten, suiker en granen, en ondersteuning via buitentarieven en 
minumumimportprijzen voor rund- en varkensvlees, pluimvee en eieren. In 1963 begon op 
de wereldmarkt meer tegenwind op te steken doordat de Amerikanen in de invoerheffin
gen die deel uitmaakten van het EEG-landbouwbeleid een gevaar zagen voor hun agrari
sche exporten. De onderhandelingen die toen begonnen, staan in de geschiedenis bekend 
als de Kennedy-ronde, genoemd naar de Amerikaanse president John F. Kennedy, die een 
groot pleitbezorger was van verdere handelsliberalisatie. Sedertdien werd het handhaven 
van de economische bestaansbasis van de Nederlandse agrarische sector er niet gemakke
lijker op. 

De economie werd zo, meer dan de marktvraag naar landbouwproduk-
ten, de drijfveer achter verdere produktieverhoging en zo efficiënt mogelijk 
werken. Vanaf omstreeks 1970 volgde de invoering van de ligboxenstal. 
Daarin stond het rundvee niet meer vastgebonden tussen staken, maar had 
iedere koe een afgeschoten eigen ligplaats. Daarmee werd de weg naar dier
vriendelijker en minder arbeidsintensieve staltypen ingeslagen. 

Boerderijen met zomerhuis 

De meeste oude boerderijen in Oukoop en Portengen beschikken over een 
zomerhuis, waarin het boerengezin na de voorjaarsschoonmaak de hele zo
merperiode woonde. Gedurende de zomer was er op het bedrijf veel te doen. 
Dan was het wel gemakkelijk als men naar het grote huis huishoudelijk 
niet te veel omkijken had. In het zomerhuis werd gekookt en gegeten; slapen 
deed men het jaar rond in het grote winterhuis. Op boerderijen waar geen 
zomerhuis was, werd na de grote schoonmaak van het achterhuis gewoon
lijk op de deel gewoond. 

Als de koeien in de wei liepen, werd op veel bedrijven kaas gemaakt. Dat 
gebeurde in het zomerhuis of in een hoekje van de stal. De kazen werden te 
drogen gelegd in een kaaskamer in het grote voorhuis. 

Ook toen aan de wekelijkse kaasmarkt in Breukelen al lang een eind was 
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gekomen, togen de boeren uit de omgeving van Nieuwer Ter Aa nog bijna ie
dere vrijdag naar Breukelen om elkaar te ontmoeten en eventueel bood
schappen te doen. 

Het was traditie dat de jongste zoon na verloop van tijd de boerderij en het 
land van zijn vader overnam. Als de oudste zoon er aan toe was zich zelf
standig te maken, voelde de vader zich over het algemeen nog lang niet oud 
genoeg om te stoppen; daarom werd voor de oudste zoon gewoonlijk een be
drijf elders gezocht. 

Milieuzorg 

In de eerste paar tientallen jaren na de oorlog had men nog weinig te 
maken met problemen van milieuverontreiniging. In de jaren zestig kreeg 
boer J.W. Winkel te Oukoop een prijs voor de beste boerenkaas, terwijl hij in 
zijn zuivelbewerking nog gewoon gebruik maakte van het water uit de sloot 
(zie ook Afbeelding 2). 

Afb. 2. Henk Winkel, zoon van boer J a n Willem Winkel in Oukoop gaa t omstreeks 1954 
met de p raam de in de wei lopende koeien melken; voorin de schuit een eenvoudige, ver
p laa t sbare melkmachine. (Foto uit Collectie J. Karsemeijer.) 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 2, 1994 



114 

Tot omstreeks 1952 werd nergens in Ruwiel en Loenersloot huisvuil opge
haald. Daarna ging men dat in de kernen van gemeentewege doen met een 
handkar ; in het landelijke gebied achtte men een dergelijke dienstverlening 
overbodig. Een aanta l jaren later werd van de handkar overgegaan op een 
inmiddels aangeschafte vrachtauto. 

Grote hulpvaardigheid tyj de watersnoodramp van 1953 

De zware watersnoodramp die op 1 februari 1953 he t zuidwesten van 
Nederland trof, liet Nieuwer Ter Aa niet onberoerd. Nog diezelfde zondag 
werden met de brandweerauto hulpgoederen ingezameld. De school aan de 
Wilhelminalaan werd ingericht voor het sorteren van de gekregen kleding. 
Aan het eind van de zondagmiddag vertrok reeds het eerste transport . 

Sommige wat afgelegen wonende boeren die kerkelijk tot de Paauwianen 
behoorden en om religieuze redenen geen radio in huis hadden, hoorden 
pas na een of twee dagen van de overstromingsramp. 

Door de Nieuwer Ter Aase gemeenschap werd ook ruimte beschikbaar ge
steld voor de opvang van Zeeuwse évacués. 

Ongeveer tien kwamen er naar het dorp. Het gezin Van den Berg is er sedertdien blij
ven wonen; man en vrouw werden er later ook begraven, zoon Jan vertrok bij zijn huwelijk 
naar Mijdrecht. Ook enkele anderen zijn nooit meer naar Zeeland teruggegaan; zij ver
trokken na verloop van tijd naar elders. Zo had de stormvloed voor verschillende mensen 
blijvende gevolgen. 

Aanleg van de autoweg A2 

In 1953 werd de nieuwe rijksweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht aan
gelegd, die op 1 april 1954 officieel in gebruik werd gesteld. De bevolking van 
Nieuwer Ter Aa en omgeving liet die ontwikkeling gelaten over zich komen, 
al was voor enkele boeren in de nabije omgeving ervan die nieuwe weg alles
behalve aangenaam. 

Toen de plannen voor deze weg vaststonden, toog wel een kleine delegatie 
van de gemeenten Ruwiel en Loenersloot naa r de minister van Verkeer en 
Waters taat met twee concrete verzoeken. De eerste vraag betrof het krijgen 
van een aansluit ing op die weg ter hoogte van Nieuwer Ter Aa. Dit werd af
gewezen, omdat men het dorp daarvoor te klein vond. De tweede vraag be
helsde he t voorkómen van een gelijkvloerse kruising met het spoorlijntje 
Nieuwersluis - Vinkeveen door het opheffen van die toch al weinig gebruikte 
railverbinding. Van dit laatste wilde het ministerie van Defensie echter niet 
weten. Van een beveiliging met spoorbomen wilde men echter evenmin 
horen, want dat zou een fors kapitaal kosten. 

Nieuwbouw 

De eerste dorpsuitbreiding na de Tweede Wereldoorlog betrof de Doude 
van Troostwijkstraat met de daaraan liggende bebouwing (ten zuiden van de 
Dorpsstraat) , in het midden van de jaren vijftig. De rivier de Aa werd daa r 
toen afgesloten door een brede dam met duiker. Aan de ene kant van de Van 
Troostwijkst raat werden woningwetwoningen gezet, a an de andere k a n t 
koopwoningen. Beide werden gebouwd door aannemer Krot, die - vooral door 
onvoldoende toezicht op de uitvoering - aan dit project failliet is gegaan. 

Het belangrijkste motief voor de dorpsuitbreiding was het opvangen van 
de terugloop in het bevolkingsaantal tengevolge van de dalende gemiddelde 
gezinsgrootte. Het kleiner worden van het inwonertal maakte het moeilijk 
de aanwezige voorzieningen, inbegrepen de school, in s tand te houden en 
ondermijnde de bestaansbasis van de middenstand. Het voldoen a a n de 
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eigen woningbehoefte van de plaatselijke bevolking speelde ook wel mee, 
maar in veel mindere mate. Volgens zo hier en daar opklinkende verhalen 
zou men door het bewerkstelligen van een autonome groei tevens de drei
ging van een gemeentelijke herindeling hebben willen wegnemen; ik heb 
echter geen aanwijzingen kunnen vinden dat de plaatselijke bestuurders die 
illusie hebben gekoesterd. Ook in de kern Loenersloot werden naar plaatse
lijke begrippen forse uitbreidingsplannen gerealiseerd. In Portengen wer
den bij de Heycop enkele nieuwe huizen gezet. 

Na de Van Troostwijkstraat volgde, in ca. 1964, in Nieuwer Ter Aa (waar
uit de laatste gemeentesecretaris van Ruwiel en Loenersloot inmiddels ver
trokken was) de M. van Zantenstraat . Daarmee werd een begin gemaakt 
met het invullen van de open ruimte tussen Aa, Dorpsstraat en Honderd-
sche Laantje. De gemeente moest daartoe eerst alle grond in dat gebied in ei
gendom zien te krijgen. Dat was niet altijd eenvoudig, omdat men aan aller
lei regels van hogere overheden was gebonden, die onder meer een boven
grens stelden aan de prijs die mocht worden betaald. 

De belangri jkste grondeigenaar die moest worden uitgekocht was Kees de Jong. Van 
hem werd ook de laats te opstal gekocht die nog rest te van het vroegere Quackenburg: een 
schuur waar in De Jong varkens hield en waarvan alleen de ramen door hun vorm nog her
innerden aan de oude bestemming als koetshuis. 

Schilder J . van Hees, die een klein stukje grond bezat in de punt nabij het Honderdsche 
Laantje, sloot in de late avond van de dag waarop hij van de zijde van de gemeente was be
naderd, ha ls over kop een mondelinge verkoopovereenkomst met een particulier, die hem 
een betere prijs bood (ƒ 1500,-). Dat werd het begin van een lang slepend conflict, dat uitein
delijk door he t gerechtshof werd beslist in het voordeel van de gemeente. 

Na de Van Zantenstraat kwam in 1966 de verlenging van de Ruwielstraat 
naar het oosten toe, tot aan het Honderdsche Laantje, in uitvoering. De 34 
nieuwe huizen aldaar werden in de tweede helft van 1967 vrij snel na elkaar 
door de nieuwe bewoners betrokken. 

De sloot met bruggetjes er overheen aan de noordkant van de Dorpsstraat 
verdween in het midden van de jaren zeventig. 

Toen de dorpsuitbreiding op gang kwam, was er bij de gevestigde bevol
king soms enige zorg over de gevolgen. Gevreesd werd voor een sterke "we
reldse" beïnvloeding van de gemeenschap. In de praktijk viel het erg mee. 
Hoewel de nieuwe dorpsbewoners in hoofdzaak van elders kwamen, vooral 
uit Amsterdam en het Gooi, en er zich onder hen naast protestanten van 
verschillende richtingen ook Rooms-Katholieken en buitenkerkelijken be
vonden, was er een grote bereidheid zich aan te passen aan de plaatselijke 
situatie. Zo kon het gebeuren dat een nieuwkomer, die wat ondoordacht op 
zondag op s t raa t zijn auto waste, er onmiddellijk door een andere nieuwko
mer op geattendeerd werd dat hij een inbreuk maakte op de in het dorp ge
bruikelijke zondagsrust. 

Het dorp kende van oudsher een grote saamhorigheid, die gepaard ging 
aan een zekere mate van sociale controle; voor veel ex-stedelingen was dat 
een nagenoeg onbekende samenlevingsvorm. Ze verbaasden zich er over dat 
ze reeds één of enkele dagen nadat ze op een donkere najaarsdag hun nieu
we huis betrokken hadden, blijkbaar al bij iedereen bekend waren, want elke 
dorpeling die ze tegenkwamen groette hen. 

H.J. van Zalingen (van 1958 tot 1972 hoofd van de School met de Bijbel) or
ganiseerde in het oude gemeentehuis een avond om de integratie van de 
nieuwkomers te bevorderen; ook heel wat autochtonen woonden die bijeen
komst bij. J .J . van Voorthuysen herinnerde zich vooral nog twee dingen van 
die avond: twee mannen deelden mee dat ze zojuist een voetbalclubje hadden 
opgericht en nodigden de nieuwkomers uit daarin mee te doen, en winkelier 
Chris den Hertog liet weten dat je, als je bij hem boodschappen deed, tevens 
zegeltjes kreeg. 
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Doordat zich veel jonge gezinnen in de nieuwbouw vestigden, kreeg de school al spoedig 
te maken met een opgaande lijn in het aantal leerlingen. Ds. A.J. Mulder deed niet zonder 
succes een beroep op de Nederlands-Hervormden die doorstroomden n a a r de nieuwbouw, 
om het huis dat zij verlieten bij voorkeur aan een geloofsgenoot te verkopen, zodat ook de 
kerk weer een wat steviger draagvlak zou krijgen. 

Op 29 oktober 1970 legde Ds. Mulder de eerste steen voor de nieuwe basisschool aan de 
Doude van Troostwi jks t raa t . Daarbij was onder meer burgemees te r T.T.M.H. Bijleveld 
van Breukelen tegenwoordig. De school werd op 19 april 1971 geopend. 

Middenstand 

Voor de meeste boodschappen kon iedereen vele jaren lang op het dorp te
recht. In de jaren vijftig begon daar echter verandering in te komen. Als 
eerste sloot een van de manufacturiers, die ook matten en schoenen ver
kocht, zijn zaak. Vervolgens hielden de beide klompenmakers ("klompen 
Chris" en oude Jan Willemsen) er mee op, eindjaren vijftig gevolgd door de 
smid. Daarna verdween de slagerswinkel uit het dorp, later ook een van de 
kruideniers. Kort na 1980 deed de fietsenmaker zijn zaak dicht en omstreeks 
1990 de bakker. Anno 1993 is er nog slechts een supermarkt, een manufactu-
renwinkel en een garagebedrijf. En bloeien er de aannemersbedrijven. 

Ten dele werd he t wegvallen van bepaalde winkels elders opgevangen door een verdere 
verbreding van het assort iment. Zo verkocht kruidenier Chris den Hertog - die altijd al 
zaken zoals mottenballen, petroleum en krijtwit (dat werd gebruikt om in he t voorjaar de 
stal len te witten) in zijn assort iment had gehad - sedert de j a ren vijftig bijvoorbeeld ook 
ijsjes, bl ikgroenten en conserven, en la ter bovendien nog verpakte geneesmiddelen, vlees
waren en diepvriesar t ikelen. 

Aanvankelijk waren de behoeften van de mensen ook niet zo groot. Om zich datgene 
aan te schaffen wat in het dorp niet te krijgen was (bijv. dameshoeden, ju rken , schoenen), 
was he t voldoende één of twee keer per jaar naar Utrecht te gaan. Voor een dergelijke reis 
werd lang aan de boodschappenlijst gewerkt, en als het even kon werd ook tijd ingeruimd 
voor theedr inken in de lunchroom van Heck. Tot in de vroege j a r en zeventig kon de reis 
worden gemaakt met de bus van Maarsse en Kroon (de eerste ver t rok om 7.30 u u r u i t 
Nieuwer Ter Aa, de laats te kwam daar om 22.15 uur aan); met de t rein naar Utrecht gaan 
kwam toen vrijwel niet voor. In bijzondere gevallen bracht de buschauffeur op verzoek ook 
wel eens een boodschap mee uit de stad. 

In de loop der ja ren breidde de vraag zich uit (bijvoorbeeld foto-artikel en, huishoudeli j
ke appara tuur ) . De mensen schaften eigen auto's aan en konden zich daardoor gemakke
lijker verplaatsen. Bovendien kreeg met het toenemen van de vrije tijd winkelen ook een 
recreatief aspect. Gevolg van dit alles was dat men vaker naar elders ging om inkopen te 
doen. Tegelijkertijd stonden middens tanders voor de noodzaak h u n omzet ten aanmerke
lijk te vergroten, als ze in de pas wilden blijven met de algemene ontwikkel ingen in de in
komens . Met e lkaa r vormden deze tendensen de oorzaak van h e t verdwijnen van veel 
middenstand uit he t dorp. 

Over he t aannemersbedri j f Hulsman is eerder in dit tijdschrift gepubliceerd ( jaargang 
4, nr. 3). 

De terugloop van het aantal werkers in de agrarische sector kwam ook tot ui t ing in de 
verkoop van t abak en rookwaren. Veel oudere boeren en hun knech t s p ru imden t abak , 
m a a r de meesten die na 1900 geboren waren gingen over naar he t pijproken. Een oude boe
renarbe ider vergat n a a r eigen zeggen als hij naa r zijn werk ging l iever zijn brood dan 
zijn pruimtabak. Onder de boeren was het verbruik van tabak en sigaren zeer groot. Eén 
boer kocht bij Chris den Hertog altijd 500 sigaren tegelijk, terwijl twee broers (oude boeren) 
elke week een half pond pruimtabak en een half pond rooktabak aanschaften. De pijpro
kende boeren en boerenarbeiders hadden een voorkeur voor baai , m a n n e n met een stedelij
ke achtergrond rookten steeds vaker mixture. De omzet in baai vertoonde sedert de j a ren 
vijftig een gestage teruggang. Tot omstreeks 1970 bleef de totale omzet aan pijptabak rede
lijk stabiel; d a a r n a verloor de pijp geleidelijk zijn aan t rekk ingskrach t op de jongere ge
ne ra t i e s . 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 2, 1994 


