
bewijze dat ook in een plein, dat zo typisch de sfeer ademt van 
omstreeks 1660 en vroeger, een modern beeld, mits in stoerheid 
aansluitend bij de stoere St. Janskerk, een grote verrijking kan 
betekenen. 

Waarmede wij dan weer zijn aangeland bij de tegenwoordige 
tijd en na deze beschouwelijke bezichtiging weer aan de dagelijkse 
werkzaamheden tijgen. 

P. H. N. BRIËT b.i. 

HET HUIS OUD AAN. 

Op de Oude Gracht staat even ten zuiden van de Viestraat een 
stevig bakstenen gebouw met dikke muren en een toren, van boven 
met een opengewerkte borstwering voorzien. Dat is het huis 
Oudaan, sedert 1758 tot verblijf van oude mannen ingericht. Het 
wordt echter reeds in de 14e eeuw als „Huis Zoudenbalch" vermeld, 
en eerst in 1553 heet het „Oudaan". In de middeleeuwen stond het 
temidden van lage, uit hout en stro opgebouwde woningen van on
bemiddelde buren; het maakte toen als rijkemans-steenhuis een 
grootse en sterke indruk. Geen wonder dus dat men het in 1577 en 
'78 gebruikte om van hieraf de Spanjaarden in 't kasteel Vreeburg 
te bestoken. Daartoe werden zelfs lichte kanonnetjes opgehesen en 
achter de borstwering van Oudaan gezet, omdat men vanuit deze 
hoge standplek beter over de muren van het kasteel heen kon schie
ten. Oorlogstuig van toen leek in sommige opzichten nogal op 
kinderspeeltuig! 

Hoe is de naam Oudaan ontstaan? Ettelijke keren heb ik als ver
klaring gehoord, dat het eigenlijk „Ouwe Daan" zou heten, omdat 
het naar één van zijn vroegere bewoners genoemd was, doch dan 
schreef je vanzelf „Oude Daan", werd er bijgevoegd. Dat is heel 
aardig gevonden, doch het klopt niet. W a n t de naam Oudaan is 
al ouder dan 1758. toen het voor oude mannen opengesteld werd. 
Doch dat wisten de vertellers niet. Daarom moet men een verklaring 
in andere richting zoeken. 

Anderhalve kilometer zuidoostelijk van Breukelen ligt een ander 
huis „Oudaen" dat reeds in 1354 genoemd wordt, wat in ongeveer 
dezelfde tijd valt als de oudste vermelding van dat aan de Oude 
Gracht, hoewel dit laatste toen nog wel een andere naam droeg, 
zoals hierboven reeds gezegd werd. Doch weer een halve eeuw 
vroeger namelijk in 1303 wordt een Willem Houdaen als een der 
getuigen van de bisschop genoemd. Deze Willem Houdaen behoorde 
tot een oud Stichts geslacht, dat een zijtak van het nog oudere ge
slacht Loenresloot was. Ook de namen gaan derhalve goed ver in 
't verleden terug. 

J. W . Verbürgt heeft een geschiedenis van het oude Breukelse 
Oudaen geschreven en daarin meegedeeld dat deze naam aan een 
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nabij gelegen watertje ontleend zou zijn. dat eerst „Oude A" heette 
en later „Het Rijntje". Doch dan blijft de slotletter N (in Oudaen) 
onverklaard, wat geen voldoening schenkt. Daarom gaan we een 
derde voorbeeld bezien. 

In Antwerpen bestaat ook een Oudaan, een in het zuiden der oude 
stad gelegen straat. Ook daar zocht men naar een verklaring, vooral 
toen er onder Napoleon — en ook na 1830 — een franskiljonse furie 
heerste. Toen moesten alle straatnamen het eveneens ontgelden. 
Het destijds aan 't bewind zijnde stadsbestuur had ontdekt, dat de 
Antwerpers weleens wat vrijpostig met de letter H omsprongen en 
meende, in „Oudaan" een verbastering van „Oude Haan" te zien. 
Men vertaalde daarom deze naam kloekweg in „Rue du vieux Coq". 
Doch bijaldien hiertegen bezwaar werd gemaakt, verbeterde men 
deze vinding maar spoedig in „Houd-aan-straat", en vertaalde dus 
„Rue-tiens-ferme". Toen evenwel, zelfs dat geen waardering vond, 
stelde iemand voor „Rue du vieux daim", wat Oude-sul-straat be
tekent, zoals Prims opgetekend heeft. Bij franskiljons is vrijwel alles 
mogelijk, zolang de schijn maar gered wordt. 

De oudste vermelding van deze straat luidt echter: in d' Oudane 
(1399). Deze straat lag toen bij een lage en vochtige plek met 
een veenwatertje erin, derhalve vrijwel dezelfde toestand als oor
spronkelijk bij het Breukelse huis het geval was. Hierin schuilt de 
oplossing van het raadsel wat door nog een ander geval bewezen 
kan worden. 

In Overijsel ligt namelijk een buurt „Ane", die reeds in de 13e 
eeuw zo heette en toen berucht geworden is. W a n t in juli 1227 
trok de Stichtse bisschop Otto II met een leger naar het opgestane 
Koevorden. Even voorbij de juist genoemde buurt zakten de zwaar 
beharnaste ridders echter in de moerassige grond weg. Ze werden 
daarna door het Koevorder voetvolk (dat geen zware pantsers droeg 
en derhalve niet in het veen wegzakte) afgemaakt. Ook bisschop 
Otto verloor toen zijn leven. 

Nu kennen sommige Keltische talen het woord „ane" in de bete
kenis van veenpoel, moeras of plas. Zulk een woord kan door de 
naburige en taaiverwante Germanen overgenomen zijn zonder dat 
men verplicht is om aan te nemen dat hier eens Kelten gewoond 
moeten hebben. Dat vraagstuk kan men daarom voorlopig laten 
rusten en „ane" als een Keltisch leenwoord in sommige Germaanse 
talen aanzien. Omdat het Breukelse Oudaen aan een watertje lag, 
dat een paar honderd meters oostelijker gelegen moerasgebied 
ontwaterde, zal deze naam hiernaar gekozen zijn. Ook bij Ane in 
Overijssel bestond een dergelijke toestand en die bij Antwerpen 
is niet anders geweest. 

Zulk een wijze van naamgeving naar de aardrijkskundige toe
stand van de omgeving was vroeger (en is nog steeds in woeste 
streken) de voor de hand liggende en gebruikelijke. Daarom vormt 
dit de enige steekhoudende verklaring; het Utrechtse huis Oudaan 
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daarentegen is naar het geslacht van die naam genoemd, zoals boven 
reeds bleek. Latere ontginningen hebben de oude toestand schijn
baar weggevaagd en alleen de naam bleef, als relikt uit dat ver
leden, over. Nomen est omen, zeiden de oude Romeinen, d.w.z. een 
naam vormt een teken. In gevallen zoals de hier beschrevene tekent 
het tevens de oude toestand; waarmee ons doel bereikt is. 

J. V A N GALEN. 

Aantekeningen: De borstwering van het Utrechtse huis Oudaan bezat vroeger 
ook nog kantelen, wat de kanonniers beschermde. 

De belangrijkste bij het samenstellen van dit opstel gebruikte geschriften zijn: 
Mr. S. Muller, Fz.: „Oude huizen te Utrecht" (Utrecht, 1911). 
J. W. Verbürgt in Jaarboekjes van Niftarlake 1919 en 1938. 
,,Kastelenboek van (het Sticht) Utrecht". (Uitgegeven ± 1943). 
F. Prims en M. Verbeek: „Antwerps straatnamenboek" (Antw. 1938, 237ev.). 
E. Ekwall: „The concise Oxford dictionary of place-names". (Oxford 1947, op 

Ancholme). 
G. A. Evers: „Otto, de 34e bisschop van Utrecht" (in Mbl. Oud-Utr. 1936, 89 

e.V.). 

Geologische kaart van België, blad Antwerpen. 

BOEK A A N K O N D I G I N G 

Jac. Overeem. De landbouwer van 
Driebergen. Uitgave W. M. den Hertog, 
Utrecht. 

Op 13 mei 1876 overleed te Driebergen 
de landbouwer Wulfert Floor, die in or
thodox-protestantse kringen grote be
kendheid genoot omdat hij geregeld uit 
preken ging. Dit „amateur-preken" 
noemt men wel „oefenen", en Floor was 
een oefenaar. Ofschoon hij slechts een 
zeer geringe vorming had ontvangen op 
de dorpsschool wist Floor zich door 
zelfstudie een grote theologische kennis 
te verwerven. Bovendien verstond hij de 
kunst van het spreken, en wat het be
langrijkste was: hij voelde de mensen 
van zijn streek aan en wist precies wat 
deze mensen met hun ietwat mystieke 
inslag aan geestelijke woorden behoef
den. 

Floor was geboren op een boerderij aan 
de Neerlangbroekse kant van Drieber
gen, nabij het kasteel Sterkenburg. Ach
ter de ouderlijke hofstede verrees later 
de boerderij De Heuvel, die hijzelf ging 
bewonen nadat hij getrouwd was. Zowel 
op zijn eigen boerderij als op andere ge-
improviseerde preekplaatsen heeft Floor 
zijn bijbeloefeningen gehouden, steeds 

beluisterd door een groot aantal mensen. 
Maar ook in Baarn, Kockengen, Odijk, 
Veenendaal, Westbroek, in totaal op 159 
plaatsen, leidde hij samenkomsten. Vaak 
trad hij in de kerk op. Zo liet Baron van 
Boetzelaer hem met een rijtuig halen 
toen hij eens in de hervormde kerk in 
De Bilt zou preken. 

De preken van Wulfert Floor zijn ver
zameld en gebundeld in dikke delen, 
onder de titel ,,A1 de oefeningen". Deze 
bundels zijn meermalen herdrukt en nóg 
worden ze gelezen, tot in Amerika toe. 
Het zijn preken in een eenvoudige hel
dere trant, die de lezer onmiddellijk toe
spreekt. Dat zij ook theologische waarde 
hebben, moge blijken uit wat prof. dr. 
T. Hoekstra, indertijd hoogleraar in de 
predikkunde aan de theologische hoge
school der gereformeerde kerk te Kam
pen verklaarde: „Als ik een ogenblikje 
tijd over heb, dan lees ik nog even in 
„Floortje". 

De heer Jac. Overeem heeft het leven 
van deze merkwaardige figuur thans 
beschreven in een boekje, hierboven ge
noemd. Het is een op eenvoudige "wijze 
samengesteld levensverhaal, waarin af 
en toe de beschreven personen sprekend 

67 


