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Nieuwer Ter Aa en omgeving van 1945 tot 
1970 in de mondelinge overlevering (2) 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dit artikel bevat het tweede gedeelte van het verslag van de vertelavond 
die de Historische Kring Breukelen op 10 november 1993 in Nieuwer Ter Aa 
hield. Het eerste gedeelte verscheen in de vorige aflevering van dit tijd
schrift. Als vertellers werkten aan het tot stand komen van dit verhaal mee, 
in alfabetische volgorde, de heren J.J. Fokker, Chr. den Hertog, J. Karse-
meijer, J.J. van Voorthuysen en M. van Zanten. 

Strenge winters 

De winter 1946-1947 was zeer streng. In de tweede helft van december 
vroor het sterk. Op 1 januari ging het sneeuwen. Midden januari was het 
een aantal dagen mild weer, maar vanaf 21 januari vroor het opnieuw dat 
het kraakte. Tot ver in februari viel er veel sneeuw. Het sneeuwruimen in de 
straten gebeurde in die jaren nog geheel met de hand, door mannen met 
sneeuwschuiven. Voorrang werd gegeven aan de dorpsstraten. Door het lui
den van de kerkklok moest op 1, 3 en 21 januari een beroep worden gedaan 
op alle beschikbare mankracht om te helpen Oukoop en Portengen weer een 
beetje toegankelijk te maken. De Bosdijk en Ter Aase Zuwe waren weken 
achtereen afgesloten. 

Na twee voorafgaande koude winters was die van 1955 - 1956 opnieuw heel 
erg streng. In februari vielen tientallen centimeters sneeuw. Kraamver
pleegster E. Korthals (thans Mw. Van de Heg) ondervond er op bijzondere 
wijze de gevolgen van. Bij een naderende bevalling had de verloskundige zo
veel moeite het huis van de kraamvrouw te bereiken, dat de baby al in de 
wieg lag toen zij arriveerde. 

Ook de winter van 1962 - 1963 was zeer streng. Op 26 december 1962 was 
er een late, maar bijzonder romantische witte Kerst. Het sneeuwde vervol
gens echter zes dagen achtereen. De gemeente Ruwiel beschikte inmiddels 
over één vrachtauto voor allerhande doeleinden (wegwerkzaamheden, opha
len huisvuil, afvoer omgewaaide bomen, enz.), waar ook een eenvoudige 
sneeuwschuif achter gehangen kon worden. Daarmee kon men aanvanke
lijk de wegen nog met moeite open houden. Op zondag 30 december stonden 
er echter bovendien vreselijke sneeuwstormen, die tot metershoge sneeuw-
bergen op de wegen leidden, vooral daar waar veel struiken langs de weg 
stonden. Daartegen was men van gemeentewege niet opgewassen. Op alle 
mannelijke inwoners moest een dringend beroep worden gedaan om na af
loop van de kerkdienst, voorzien van een schep te komen helpen om Oukoop 
en Portengen uit te graven. 

De Gereformeerde Gemeente van Nieuwer Ter Aa 

De Gereformeerde Gemeente van Nieuwer Ter Aa stichtte in 1947 een on
derafdeling Breukelen. In 1953 deed zich een scheuring voor binnen het ver
band van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord Amerika. 
De kerkgangers in Nieuwer Ter Aa (147 leden en doopleden) bleven na veel 
vergaderen en discussiëren binnen het kerkverband, maar de afdeling 
Breukelen (die toen 71 leden en doopleden telde) scheidde zich af en trad met 
afgescheidenen elders toe tot het nieuw gevormde kerkverband van de Ge
reformeerde Gemeenten in Nederland. Zij houden hun bijeenkomsten in het 
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daartoe verbouwde pand Brouwerij 3 te Breukelen. 
Op zondagavond 27 februari 1955 brandde het kerkgebouw in Nieuwer Ter 

Aa bijna volledig af. De brandweer had het zeer moeilijk. Eerst moest een 
bijt in het dikke ijs worden gehakt. Het vroor die avond bovendien zo hard 
dat het water in het aanzuigsysteem van de brandspuit bevroor en de zuig-
slang doormidden brak. De ter assistentie geroepen brandweer van Breuke
len kreeg al onderweg naar Nieuwer Ter Aa te maken met een door de vorst 
onklaar geraakte spuit. Toch wisten beide brandweren hun materieel weer 
in bedrijf te krijgen, met als resultaat dat door goed nat houden de consisto
rie behouden bleef. Enige tijd daarna kreeg de brandweer van Nieuwer Ter 
Aa een nieuwe spuit. 

Afb. 1 (hierboven). Bakker H ä r m e n Kor tha l s 
uit Nieuwer Ter Aa bezorgde in he t begin van 
de jaren dertig met zijn hondekar brood op de 
boe rde r i j van de f ami l i e V a n B e m m e l t e 
Oukoop. Achteraan de kar hang t een koffertje 
met beschuit en koek. (Foto uit Collectie Mw. 
E. van de Heg-Korthals.) 

Afb. 2 ( h i e r n a a s t ) . B a k k e r s z o o n W i l l e m 
Korthals bezorgde in de strenge winter 1940 -
1941 brood met de t ranspor t f ie ts . Tegen h e t 
eind van december lag er sneeuw en was he t 
erg koud; pracht ig Kers tweer , m a a r n ie t zo 
a a n g e n a a m voor m e n s e n die i n de d a g e n 
daarvoor beroepshalve veel op de weg moesten 
zijn. (Foto uit Collectie Mw. E. van de Heg-
Korthals .) 
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Meteen in de nacht die op de brand volgde staken enkelen (waaronder 
C.W.M, den Hertog en E. Hulsman) de koppen bij elkaar om te overleggen 
over de financiering en uitvoering van de herbouw. Het gebouw was om 
principiële redenen niet verzekerd geweest. 

Burgemees ter Doude van Troostwijk, die zijn mening niet onder raadsstoelen en kerk
banken placht te steken, sprak Hulsman aan op het feit dat het kerkgebouw niet verzekerd 
was. Hij verbaasde zich er over dat Hulsman de grote loods van zijn zagerij wel verzekerd 
had (om praktische redenen: anders was er geen hypotheek op te krijgen) en merkte op het 
toch vreemd te vinden dat de zorg voor een kerk blijkbaar wel aan Onze Lieve Heer kon 
worden overgelaten, m a a r die voor een zagerij niet. 

Hoewel buiten de eigen kerkelijke groepering niemand om hulp werd 
gevraagd, kreeg men van allerlei kanten giften overgemaakt. De Neder-
landse-Hervormde Gemeente bood de leegstaande oude pastorie te leen aan 
en voor bijzondere gelegenheden medegebruik van de oude dorpskerk. Al op 
4 november 1955 kon het herstelde kerkgebouw in gebruik worden genomen. 
Tevens kwam op die dag het aangekochte tweedehands orgel in functie. 
Lang heeft dat de kerkdiensten echter niet ondersteund. Een in 1968 inge
stelde orgelcommissie kon slechts vaststellen dat het instrument totaal ver
sleten was. Een nieuw pijporgel werd besteld, dat op 21 mei 1970 in gebruik 
genomen werd. 

De Gereformeerde Gemeente van Nieuwer Ter Aa heeft verschillende 
keren een poging gedaan een eigen predikant te krijgen, maar steeds zonder 
succes. Het totale kerkgenootschap van de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland en Noord Amerika telde niet meer dan zo'n vijftig dominees, dus 
voortdurend was de vraag veel groter dan het aanbod. Bovendien was het 
draagvlak voor het onderhouden van een eigen predikant erg zwak. Een
maal (in 1949) is samen met de Gereformeerde Gemeente van Mijdrecht een 
dominee beroepen. De kerkeraad van Mijdrecht voelde daar wel voor, maar 
de vergadering van de (mannelijke) lidmaten was er minder gelukkig mee; 
daarom is dat gezamenlijk optreden sedertdien niet herhaald. De Mij-
drechtse geloofsgenoten vonden dat het geestelijke klimaat bij hen onvol
doende overeenkwam met dat in Nieuwer Ter Aa. 

De Nederlandse Hervormde kerk ingrijpend gerestaureerd 

De Nederlandse-Hervormde Gemeente van Nieuwer Ter Aa had traditio
neel behalve het dorp ook Oukoop, Bosdijk, een groot deel van Portengen, een 
stukje Oud Aa en Kortrijk als haar werkterrein. In het kerkelijk leven 
deden zich gedurende de eerste kwart eeuw na de oorlog geen opmerkelijke 
veranderingen voor. 

Het grote 19de-eeuwse herenhuis aan de Julianalaan diende als pastorie. 
Het was een niet al te degelijk gebouwd pand dat moeilijk warm te stoken 
viel en duur was in het onderhoud. Toen Ds. C. van Bart in 1958 het beroep 
naar Nieuwer Ter Aa aannam was er sprake van achterstallig onderhoud. 
In plaats van herstel, werd op grond die bij de pastorie hoorde een nieuwe 
domineeswoning gebouwd. 

De oude pastorie met de rest van de grond werd spoedig daarna verkocht aan manufac
tur ier T. den Hertog, die er maar kort woonde. Hij ruilde van woning met S. Jüngel ing uit 
Woerden, die de voormalige pastorie stukje bij beetje opknapte. Daarna verkocht hij hem 
aan accountant Kuiper uit Abcoude, die het pand ingrijpend liet verbouwen. 

Het kerkhof rond de Nederlandse Hervormde kerk was eigendom van de 
kerkelijke gemeente, maar werd door haar verhuurd aan de burgerlijke ge
meente (vanaf 1873 tot 1943 voor ƒ 50,- per jaar, daarna voor ƒ 150,- per jaar), 
die het onderhoud op zich nam, maar daartegenover de opbrengsten aan 
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grafrechten behield. Iedereen die dat wenste kon op dat kerkhof laten begra
ven. Bij veel begrafenissen werd eerst een keer onder klokgelui om de kerk 
heen gelopen. De Nederlandse-Hervormde Gemeente had het recht om na 
afloop van een begrafenis bij de uitgang van het kerkhof te collecteren voor 
de armen. In het eerste tiental jaren na de oorlog raakte dit dorpskerkhof 
vol. Tevens was er vaak wateroverlast, vooral in het gedeelte aan de kant van 
de Kerklaan. Daarom werd in het midden van de jaren vijftig besloten tot het 
aanleggen van een nieuwe begraafplaats aan 't Laantje, buiten de dorps
kern. Ook als daar begraven wordt, luidt men bij een uitvaart nog steeds de 
kerkklok. 

Ds. Van Bart verliet Nieuwer Ter Aa al weer in augustus 1963. Hij werd 
opgevolgd door Ds. A. J. Mulder, die de kerk van Nieuwer Ter Aa ruim twin
tigjaren heeft gediend (1964 - 1986). Diens grote verdienste is geweest dat hij 
in moeilijke jaren de gemeente goed bij elkaar wist te houden, waardoor 
randkerkelijkheid en kerkverlating in Nieuwer Ter Aa minder waren dan 
gemiddeld in Nederland. 

Nadat de burgerlijke gemeente, sedert de Franse tijd eigenaar van de 
toren van de kerk, die in 1934 ingrijpend had laten restaureren, moest men 
in Nieuwer Ter Aa enige tijd daarna gaan denken aan een grote restauratie 
van het eigenlijke kerkgebouw. Voor dit laatste was de kerkelijke gemeente 
in eerste instantie verantwoordelijk. In 1945 vonden de eerste formele be
sprekingen hierover plaats. Tot drie keer toe kwam men tot de conclusie dat 
het werk onbetaalbaar was. Uiteindelijk werden voor de kerkrestauratie 
forse subsidies verkregen: het Rijk droeg 50% van de begrote kosten bij, de 
gemeente Ruwiel 30% (5% meer dan in zo'n situatie gebruikelijk was) en de 
provincie 10%. In 1965 kon met de werkzaamheden worden begonnen. 

Een van de belangrijkste opgaven was het voorkomen dat de kerk sterk 
zou verzakken vanwege de weinig solide fundering die er onder zat. Er kon 
natuurlijk niet een nieuwe fundering geheid worden. De oplossing werd 
gevonden in het van buitenaf inpulsen van 10 meter lange betonpalen tot op 
de in de ondergrond aanwezige vaste zandlaag, en het op die palen aanbren
gen van een constructie van gewapend beton welke de kerkmuren aan de on
derkant afdoende stevigheid bood. Door zorgvuldig en doeltreffend stutten 
werd schade aan de oude kerkmuren voorkomen. Voordat men met dat 
werk kon beginnen, moesten ook nog de problemen worden aangepakt inza
ke de vele strak tegen de kerk aan liggende graven. In goede harmonie tus
sen aannemer, kerkvoogdij, burgerlijke gemeente en de eigenaars van die 
graven heeft men die weten op te lossen zonder dat de graven zelf werden 
aangetast. Onder de consistorie-aanbouw werd een betonnen kelder ge
maakt, waarin een verwarmingsinstallatie kon worden geplaatst. 

Daarna konden aan de rest van het gebouw allerlei herstelwerkzaamhe
den worden uitgevoerd. Het oxaalorgel, dat het koor volledig afscheidde van 
het schip van de kerk, werd verplaatst naar de torenzijde, waardoor het koor 
weer in open verbinding met de rest van de kerkruimte kwam te staan. 

Bij de voltooiing van de kerkrestauratie verscheen een fraai boekje over 
"kerk, dorp en omgeving van Ter Aa". Omdat in het boekje een zestal repro
ducties was opgenomen van originele prenten die zich in het Koninklijk 
Huisarchief bevinden, kwam de gedachte op een speciaal gebonden exem
plaar aan te bieden aan H.M. Koningin Juliana. De daarmee belaste delega
tie was nogal teleurgesteld toen men slechts een hofdame te zien kreeg, die 
het geschenk namens het staatshoofd in ontvangst nam. 

Helaas leidde het schrijven van het boekje tot het verloren gaan van een 
daarvoor uitgeleend belangrijk deel van het kerkarchief. 

Tussen de gemeente (als eigenaar van de kerktoren) en de kerkvoogdij 
(als eigenaar van de rest van de kerk) heeft altijd een goede overeenkomst be
staan over zaken als de toegang tot de kerk via de deur in de toren, het klok-
luiden e.d. 
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Vrijetijdsbesteding 

De meeste gezinnen van de gevestigde Ter Aa-ers hadden een moestuin
tje. Aan de kaai die achter de huizen van de Dorpsstraat langs liep (onoffi
cieel wel de Achterstraat genoemd; nu is daar een binnenpad), lagen ver
scheidene volkstuintjes. Ook werden stukjes grond van boeren gehuurd. Het 
enige geordend opgezette volkstuincomplexje ontstond bij de nieuwe begraaf
plaats aan het Laantje. De gemeente Ruwiel moest daar in het midden van 
de ja ren vijftig meer land kopen dan nodig was voor de aanleg van de be
graafplaats. Men kwam toen op het idee de rest van de grond tot volkstuinen 
te verkavelen. Dit waren ook de enige tuintjes die door de gemeente werden 
ve rhuurd . 

Van oudsher hadden de mensen op het dorp veel contact met elkaar. Op 
het platteland kwamen de boeren eveneens vaak bij elkaar over de vloer, 's 
middags zowel als 's avonds. Over alles en nog wat werd gepraat , maa r de 
plaatselijke gang van zaken, godsdienstige onderwerpen en kerk- en vader
landse geschiedenis kwamen naa r verhouding vaak aan bod. De kruidenier 
merk te seizoenschommelingen in het "buurten" aan zijn sigarenomzet. De 
bezoekers in de avonduren kregen gewoonlijk niet de kans het laat te ma
ken. Als men rond negen uur niet vertrokken was, klonk soms de vraag van 
de boerin "eet je mee pap?" Daarmee werden de voorbereidingen voor het 
naa r bed gaan ingezet. 

Vooral Oud Aa en Portengen kenden ook de zogeheten burenavonden. 
Dan werden bij toerbeurt door een gastvrij gezin alle omwonenden, vaak en
kele tientallen, royaal onthaald. In Oukoop werd soms ook een burenavond 
gehouden, in de kern Nieuwer Ter Aa gebeurde dat nauwelijks. 

In het bij elkaar buurten lag de oorsprong van een deel van het vereni
gingsleven. 

Zo'n beetje de oudste sport die algemeen werd beoefend, was het schaat
sen. De meesten konden dat erg goed, vooral het zwieren, waarbij bogen op 
het ijs worden beschreven door individuele schaatsenrijders of paren. De 
boerenzoons en - nog sterker - de boerendochters kwamen niet vaak van het 
bedrijf af, maar als ze wilden gaan schaatsen was dat altijd goed. 

Al heel vroeg had Nieuwer Ter Aa een damclub. Vooral veel boeren hiel
den van een spelletje dammen. In een competitie deed deze damclub echter 
niet mee. Enkele malen stond de damclub een poosje op non-actief, maa r ie
dere keer herleefde ze weer en tegenwoordig is ze springlevend. Iedere 
maandagavond wordt er in de brandweergarage gespeeld. 

In 1946 werd door een aantal boerenjongens in het achterhuis van boer 
Teus Korver een ruitervereniging opgericht, de Aa-ruiters. De leden reden 
meestal op zaterdagmiddag (behalve in de hooitijd) en op de eigen boeren-
werkpaarden, waarbij een politieman als instructeur optrad. In het begin 
werd een stukje land gehuurd bij boer H.H. van Drogenbroek op de hoek van 
't Laantje en de Jul ianalaan, daarna gebruikte men land van Teus Korver. 
Nog weer later oefenden de ruiters op het eiland waarop ooit kasteel Ruwiel 
had gestaan, en dat toen gepacht werd door Wes Vendrig die op de vlak 
daarbij gelegen boerderij zat; doordat de grond op dat eiland met zijn ruïne-
ondergrond hoger lag, had men er minder snel last van een modderboel. 
Omdat Breukelen toen nog geen ruitervereniging had, kende de Ter Aase 
vereniging ook leden uit Breukelen. Spoedig echter draaiden de rollen om: 
in Breukelen kwam de Landelijke Ruitervereniging Gunterstein tot s tand 
en in het midden van de jaren vijftig gingen de Aa-ruiters daarin op. 

Zoals een royalistisch dorp betaamt, was er vanaf de bevrijding in 1945 
een Oranjecomité. Dat bestond uit een wisselende groep mensen. De hoofd
taak was het organiseren van de koninginnedagfeesten. 

De dames D. Wiebes en J. Buter namen in 1958 het initiatief tot een comité 
Jeugdbelangen (later Jeugdzaken geheten), dat diverse activiteiten ten be-
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hoeve van de dorpsjeugd ging organiseren. Toen de nieuwbouw bevolkt raak
te, kwam uit deze kring veel aandrang tot het stichten van een kleuter
school, waarmee al snel succes werd geboekt. 

In 1965 richtte Jan Buter, echtgenoot van de zojuist genoemde Jannie Bu
ter, met steun van anderen in Nieuwer Ter Aa een voetbalclub op. Vooral na 
1967 leverde de bevolking van de nieuwbouw echter de meeste voetballers. Er 
moest aanvankelijk in Breukelen worden gespeeld, omdat in Nieuwer Ter 
Aa nog geen veld aanwezig was dat aan de voorwaarden voldeed. Een door 
de gemeente beschikbaar gesteld stuk weiland dicht bij het dorp werd echter 
met vereende krachten zo snel mogelijk als sportveld ingericht. 

De nieuwe dorpelingen brachten bovendien meer verscheidenheid mee in 
de vrijetijdsbesteding. Ze zetten een gymnastiek- en volleybalvereniging op, 
en een tafeltennisclub. Ook deden ze wat aan toneelspel. 

Al die sportieve activiteiten brachten veel bestuurlijk werk met zich mee. 
Kort na 1970 leidden samensprekingen tot een bundeling in een omnivereni-
ging. Deze kreeg de naam Ontspannings- en Sportvereniging NITA. Dat 
"NITA" werd gevormd door de beginletters van Nieuwer Ter Aa, waaraan 
ter wille van de uitspreekbaarheid de tweede letter van het eerste woord was 
toegevoegd. Wie de initiatiefnemer tot de bundeling was, is uit de vertel-
avond en de daaromheen gevoerde gesprekken niet duidelijk geworden. 
Hoewel hier en daar enige weerstand te overwinnen was om samen te gaan, 
kwam het toch goed van de grond. Behalve de voetballers, de gymnasten en 
volleyballers, de tafeltennissers en de toneel-enthousiasten gingen ook 
Jeugdzaken en het Oranjecomité deel uitmaken van NITA. Er kwam een 
hoofdbestuur met daaronder groepsbesturen. De ijsclub deed niet mee in 
NITA (hoewel men die er wel graag bij wilde hebben, onder meer omdat ze 
goed bij kas zat), en ook de dammers bleven apart. 

In de begintijd was de voorzitter van het Oranjecomité verscheidene jaren tevens de 
voorzitter van het hoofdbestuur van NITA. Omstreeks 1970 kreeg NITA de beschikking 
over een eigen stuk grond. Door zo'n 30 à 40 eigen mensen zijn vervolgens heel wat vrije 
avonden en zaterdagen besteed aan het aanleggen van de nodige voorzieningen en de bouw 
van een kantine. Oorspronkelijke dorpelingen en importbevolking werkten hierbij een
drachtig samen. Doordat die goede verstandhouding ook daarna bleef, is er tot op de dag 
van vandaag voldoende bestuurlijk en deelnemend draagvlak in het dorp voor een derge
lijke breed geschakeerde vereniging. 

In het nieuwe clubhuis werden door de afdeling ontspanning (die in het begin korte tijd 
de afdeling culturele zaken heette) ook disco-avonden gehouden (maar nooit op zondag). 
Sommige ouderen hadden onvrede met die activiteit, anderen vonden het prettig dat men er 
op deze wijze oog op kon houden hoe de jeugd bepaalde avonden doorbracht, terwijl NITA er 
zijde bij spon ook een in de smaak vallend programma-onderdeel te hebben dat netto wat 
meer geld opbracht dan het kostte. 

De brandweer heeft in Nieuwer Ter Aa nooit zo'n sociale functie gehad 
als bijvoorbeeld in Portengen het geval was. Ze was altijd betrekkelijk be
perkt van omvang. Tot in het eind van de jaren zestig werd geoefend op een 
leeg stuk land langs de Van Zantenstraat. Sedertdien kwam steeds meer na
druk te liggen op allerlei vormen van deskundigheidsbevordering. 

Voor de zeldzame enkeling die zijn vrije tijd op een maatschappelijk min
der aanvaardbare manier besteedde, was in het gebouw van de brandweer 
zonodig een hok beschikbaar, met een op ongeveer twee meter hoogte ge
plaatst getralied venster, dat als cachot kon worden gebruikt. 

Gemeentelijke herindeling 

Toen Magchiel van Zanten op 1 september 1952 in functie trad als ge
meentesecretaris van Ruwiel en Loenersloot, werd er al voorzichtig over ge
sproken dat een gemeentelijke herindeling dreigde. In de loop der jaren 
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werd steeds duidelijker dat het zelfstandig bestaan van deze beide kleine ge
meenten onherroepelijk ten einde liep. Beide gemeenten hadden nogal wat 
financiële reserves. Het beleid werd er op gericht die nog zo veel mogelijk 
aan de eigen ingezetenen ten goede te laten komen. 

Tegen het eind van de jaren vijftig kwam het dorpshuis tot stand, met een gymnastiek
lokaal da t ook voor andere doeleinden gebruikt kon worden, een ruimte voor een kapper en 
accommodatie voor de kleuterschool. Doordat de school er in ging gymmen kreeg men er 
ook subsidies voor van hogere overheden. 

Zeer l ang waren alle wegen in he t buitengebied polderwegen. De onderhoudskosten 
drukten op de begrotingen van de polders en daardoor dus in feite op de ingelanden. De ge
meenten Ruwiel en Loenersloot namen in hun nadagen die wegen in eigendom over, om zo 
te voorkomen dat de plattelandsgemeenschappen blijvend met die kosten bleven zitten. 

Vlak voor de opheffing van de beide gemeenten waren deze overal van straatverl icht ing 
voorzien, ook langs de bui tenwegen. De kerk toren k reeg verl icht ing. De huizen in de 
Oukoper polder werden aangesloten op het drinkwaterleidingnet. 

Verzet tegen de naderende gemeentelijke herindeling was er niet. Per 1 
april 1964 hielden de gemeenten Ruwiel en Loenersloot als zodanig op te be
staan en werd hun grondgebied opgesplitst tussen de gemeenten Breukelen, 
Loenen en Kockengen. De archieven van de beide opgeheven gemeenten 
werden integraal overgebracht naar Breukelen. Een deel van het positieve 
saldo dat de opgeheven gemeente Loenersloot naliet, werd door de gemeente 
Breukelen aan Loenen uitbetaald. 

Bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraden van Ruwiel en Loener
sloot werd per gemeente maar met één kandidatenlijst uitgekomen. Alle zit
tende raadsleden stonden daarop voor de verkiesbare plaatsen. 

Oukoper molen 

Tot februari 1961 bemaalde de Oukoper molen, vermoedelijk de meest ge
fotografeerde watermolen van Nederland, de gelijknamige polder. Bij onvol
doende wind gaf dat wel eens een probleem. Tegen betaling liet men dan via 
een doorlaat water afvloeien naar de polder Vinkeveen. Toen begin 1961 de 
molen wegens een defect moest worden stilgezet werd er een gemaal met 
dieselmotor en centrifugaalpomp naast geplaatst. 

Omstreeks die tijd deed een Amerikaan het polderbestuur van Oukoop 
een fors bod (verhalen spreken van ƒ 100 000,-) op de molen. Hij wilde de 
molen in onderdelen naar Amerika overbrengen om er daar na herbouw 
een restaurant in te vestigen. Gedeputeerde Staten van Utrecht verleenden 
daarvoor echter geen toestemming, omdat ze niet wilden dat een zo sterk 
landschapsbepalend element hier zou verdwijnen. In 1967 nam de Stichting 
De Utrechtse Molens de Oukoper molen voor ƒ 1,- in eigendom over. 

School 

In 1969 gaf de gemeente Breukelen haar goedkeuring aan het bouwen 
van een nieuwe school. Grond aan de Doude van Troostwijkstraat werd aan
gekocht en op 29 oktober 1970 legde Ds. Mulder de eerste steen. Op 19 april 
1971 werd het nieuwe schoolgebouw door burgemeester Bijleveld feestelijk 
geopend. 

Het oude schoolgebouw, dat zoals bijna alle scholen welke vóór 1920 waren 
gebouwd eigendom was van de schoolvereniging, stond op grond die in erf
pacht verkregen was van de Nederlandse-Hervormde Gemeente. Laatstge
noemde had behoefte aan een wijkcentrum en kocht daarom voor ƒ 10 000,-
het leeggekomen pand, dat daarna de naam Het Anker kreeg. De beneden
verdieping werd verbouwd tot kosterswoning, de bovenetage tot vergader
ruimte. Later heeft men met spijt moeten vaststellen dat ze het beter anders-
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om hadden kunnen doen, want de bovenruimte was voor ouderen en hulpbe
hoevenden wat moeilijk toegankelijk. 

De vergaderverdieping werd ook verhuurd voor vergaderingen van der
den en voor bruiloften en partijen. Doordat het gymnastieklokaal in het 
dorpshuis door de gemeente Breukelen niet meer beschikbaar werd gesteld 
voor ander gebruik, werd Het Anker niet als een concurrent van het dorps
huis gezien. 

Afb. 3. "Op éénpoot is tweepoot bezig met vierpoot", luidde eeuwenlang een oud kinder
raadsel t je . De jonge J a n Karsemeijer in Oukoop melkte in 1952 zijn koeien nog gewoon 
met de hand, gezeten op een melkkruk met één poot. Ook tijdens dit werk genoot hij van 
zijn pijp (zie in dit verband ook het eerste deel van dit artikel, blz. 116, in he t vorige num
mer van dit tijdschrift). (Foto uit Collectie J . Karsemeijer.) 

Ruilverkaveling Oukoop-Kortrijk 

Belangrijke ingrepen in het buitengebied werden veroorzaakt door de ver
anderingen in de agrarische bedrijfsvoering en de ruilverkaveling Oukoop-
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Kortrijk. De produktiviteit, in het bijzonder de arbeidsproduktiviteit in de 
landbouw is in de na-oorlogse jaren sterker toegenomen dan in de meeste 
andere sectoren het geval was. De prijzen bleven echter sterk achter. Stellen 
we de prijzen in 1955 op indexcijfer 100, dan betaalde de consument in 1993 
nog steeds vrijwel evenveel (index 99). De producentenprijzen zijn echter 
over die tijdspanne gezakt van 100 naar 65. De boer moest dat opvangen door 
produktieverhoging en hoge efficiency. De akkerbouw werd door de veehou
derij sterk teruggedrongen. De mechanisatie vroeg om egale weiden met 
weinig houtopstanden. Op het boerenerf verscheen een ligboxenstal, een 
hoge silo en een opslag voor kuilgras, terwijl de hooiberg zijn betekenis ging 
verliezen. 

In 1954 staken Rinus (Marinus) van Oosterom (wethouder van de ge
meente Ruwiel), Jan van Dam (wethouder van de gemeente Loenersloot) en 
gemeentesecretaris Magchiel van Zanten de koppen bij elkaar om te praten 
over de wenselijkheid van een ruilverkaveling. Het agrarische gebied werd 
steeds natter en men vreesde dat het, als er niets gebeurde, een moeras
gebied zou gaan worden. De eerste aanvraag tot een ruilverkaveling werd 
nog in 1954 ingediend door het toenmalige waterschap Oukoop. Deze werd in 
1956 gevolgd door een gemeenschappelijke aanvraag van de eveneens toen
malige waterschappen Holland, Breukelerwaard en Het Honderd. In de 
jaren daarna kwamen nog meer aanvragen, van agrarische standsorgani
saties en toenmalige gemeentebesturen (Ruwiel, Vinkeveen-Waverveen en, 
als hekkesluiter in 1964, Wilnis). Ter afronding werd in het te herverkavelen 
gebied ook nog 25 hectare binnen de gemeente Maarssen opgenomen. 

In 1967 werd gestemd over het plan voor een ruilverkaveling. Als gebrui
kelijk werd zowel gekeken naar de uitslag op basis van het aantal grondeige
naren dat stemgerechtigd was, als naar het aantal hectaren waarvan de ei
genaar vóór stemde. Met een ruime dubbele meerderheid werd het plan 
aangenomen. 

Het provinciaal bestuur van Utrecht benoemde een zogeheten Plaatselijke Commissie, 
die het plan verder moest uitwerken en de uitvoering begeleiden. Voorzitter werd Joh. van 
Wijk, burgemeester van Kamerik en Zegveld, vice-voorzitter J. Karsemeyer, agrariër in 
Oukoop, secretaris Ing. G.H. van Dijken en leden M. van Oosterom (Kortrijk), P. van 
Dam (Mijdrecht) en J. de Lange (Vinkeveen). De beide laatstgenoemden werden later op
gevolgd door J . Samsom (Wilnis) en CA. Baars (Vinkeveen). Als deskundigen werden 
aan de commissie toegevoegd F. Brouwer (Wilnis) en G.J.M. Verhoef (Kockengen). Na de 
vervanging van de Ruilverkavelingswet door de Wet Landinrichting droeg de commissie 
de naam Landinrichtingscommissie. 

In 1968 werd begonnen met de werkzaamheden. Bedrijfsvergroting was 
een belangrijk doel. In 1967 was een gemiddeld bedrijf in dit 6000 hectaren 
omvattende gebied 15 hectare groot, met 23 stuks melkvee; bij de afronding 
van de herverkaveling was dat 27 hectare en ongeveer 70 stuks melkvee. De 
waterbeheersing werd drastisch aangepakt, waarna een aangepaste peilbe-
heersing de draagkracht van de grond voor de agrarische bedrijfsvoering 
aanmerkelijk vergrootte. 

Ongeveer 65 kilometer weg werd aangepast of nieuw aangelegd. Porten
gen-Noord werd onderdeel van een nieuwe noord-zuidverbinding, waarvoor 
ook een stukje van de armenlanden van Ruwiel moest wijken. De weg door 
Oukoop, die tevoren nog ieder jaar moest worden gegrind, werd in het kader 
van de ruilverkavelingswerkzaamheden geasfalteerd. In het hele gebied 
werden de boerenbedrijven beter bereikbaar voor buiktransporten. 

Bij de verkaveling werd gelet op het percentage huiskavel, het aantal ka
vels en de afstand van de bedrijfsgebouwen tot de veldkavels. Door een ver
groting van de huiskavels naar méér dan 60% van de bedrijfsoppervlakte 
rond de bedrijfsgebouwen werd het voor een rundveehouder in het algemeen 
mogelijk om de koeien het gehele weideseizoen bij huis te melken. Door een 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 3, 1994 



160 

Afb. 4. Zo bracht Martin Hoogenhout, knecht op de boerderij van J . Karsemeijer, Oukoop 32, 
in 1952 met paard en melkwagen na het melken de volle melkbussen naa r de openbare weg, 
waar de melkrijder ze afhaalde om ze naar de zuivelfabriek te brengen. Op de achtergrond 
s t a a t de gevulde hooiberg al weer k laa r voor de volgende winter . (Foto u i t Collectie J . 
Karsemei jer . ) 

verkorting van de afstand tot de kavels en een betere wegkwaliteit nam het 
aantal rij-uren per jaar tussen bedrijf en veldkavels af. Een afname van het 
aantal veldkavels had een positieve invloed op de bedrijfsvoering en verge
makkelijkte de beweiding. 

Het West-Utrechtse poldergebied is zodanig gelegen binnen de Randstad, 
dat het vanuit diverse richtingen goed bereikbaar is. Dat houdt in dat er in 
toenemende mate ook gebruik van werd gemaakt voor openluchtrecreatie. 
Om te voldoen aan de vraag naar speciale voorzieningen voor de dagrecrea-
tie, werd verspreid over het noordelijke deel van het ruilverkavelingsgebied 
een tiental recreatieterreinen van uiteenlopende grootte aangelegd, met als 
centraal punt het circa 20 hectare grote terrein Bosdijk. Deze recreatiepun-
ten liggen veelal aan wateroppervlakten van enig formaat, waarin 's zomers 
kan worden gezwommen en gehengeld. 

Het gehanteerde landschapsplan werd bepaald door de lage veengronden 
en de lange kavels met veel water. Verspreide bosjes, alsmede kaden en 
wegen met verspreide bebouwing zorgden voor een karakteristiek land
schap. Om dit grote open landschap voor verval te behoeden werden langs 
een aantal wegen bomen en struikbeplantingen aangebracht, werd erfbe-
planting gestimuleerd en werden ter accentuering van de open ruimten 
hier en daar nieuwe bosjes aangelegd. Bewust werd in het landschapsplan 
ook de beplanting van de recreatieterreinen opgenomen. 

Het duurde ruim 17 jaar voordat het project kon worden afgesloten. Op 14 
november 1985 passeerde ten overstaan van notaris Mr. G. Versluys de akte 
van toedeling. 
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