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Redactioneel 

Hei is nog maar kon geleden, om precies ie zijn op 23 april 1986, dal de 
Historische Kring Breukeien officieel werd opgericht Een van de besluilen 
die bij die gelegenheid werden genomen, was om zo spoedig mogelijk van 
siari ie gaan mei hei uilgeven van een eigen tijdschrift. Dat heeft ons zeer 
bemoedigd. 

Een tijdschrifi brengt een vereniging dichter bij de mensen. Het feit dal 
de Historische Kring Breukeien prioriteit toekent aan het publiceren van 
een eigen tijdschrifi geeft aan dat we zo veel mogelijk geïnteresseerden bij 
de activiteiten willen betrekken. Het is dan ook met enige tevredenheid en 
trots, dat de redactie U hierbij het eerste nummer van dit tijdschrift 
presenteert. 

Graag geven we enige achtergrondinformatie over de gekozen ver
schijningsvorm. Driemaal per jaar zal er een nummer in Uw brievenbus 
vallen. De paginering zal doorlopen over de drie nummers waaruit een 
jaargang zal bestaan, het eerste nummer zal een titelblad hebben en het 
laatste nummer zal een volledige inhoudsopgave van de hele jaargang 
bevatten. Desgewenst kan daardoor een jaargang als een boek ingebonden 
worden. Eens per vijf jaar krijgt U een register over de verschenen vijftien 
nummers, hetgeen - ook na vele jaren - de toegankelijkheid van het 
gepubliceerde materiaal zal vergroten. Historische informatie behoudt 
immers zijn waarde. 

Het kloeke formaat is met opzet gekozen. Dit biedt de mogelijkheid om 
oude prenten, kaarten, aktes en dergelijke af te beelden zonder deze al te 
veel te hoeven verkleinen waardoor interessante details verloren zouden 
kunnen gaan. 

Vervolgens iets over het beleid dat ons voor ogen staat. In de allereerste 
plaats wil de redactie proberen een tijdschrift uit te geven dat interessant 
en begrijpelijk is voor iedereen die belangstelling heeft voor de 
geschiedenis van Breukeien en direkte omgeving. We zijn daarbij uiteraard 
m grote mate afhankelijk van de kopij die aangeboden wordt. Maar in 
samenwerking met de schrijvers zullen we streven naar een goed leesbare 
inhoud. Wetenschappelijke vaktaal moet zo veel als dat kan worden 
vermeden, en moeilijke begrippen die onvermijdbaar zijn moeten worden 
uitgelegd. Een lang verhaal dient overzichtelijk opgebouwd te zijn. Ook 
korte bijdragen zijn welkom, en kunnen meehelpen om tot een zo 
gevarieerd mogelijke inhoud te komen. 

In de tweede plaats wil de redactie streven naar geschiedkundige 
kwaliteit. Waar mogelijk moet worden uitgegaan van overgeleverde feiten 
of gepubliceerde historische studies. Door de schrijver geraadpleegde 
bronnen moeten worden vermeld. Natuurlijk mag een schrijver een eigen 
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groepering en interpretatie geven aan de verzamelde gegevens. Graag zelfs, 
want daardoor groeit onze kennis. Maar het is wel fijn als dan uit de tekst 
blijkt wat controleerbaar vastligt, wat nieuw is en wat voor de eigen 
verantwoordelijkheid van de auteur komt. Indien in eerdere publikaties 
ook andere interpretaties van dezelfde gegevens voorkomen is het 
wenselijk dat daarnaar wordt verwezen zodat de lezer veel spitwerk 
bespaard blijft en hij zelf eveneens zijn vergelijkingen kan maken en 
conclusies kan trekken. Voor aanvullende opmerkingen, discussies en 
commentaren wil de redactie eveneens ruimte laten. 

Het tijdschrift zal gaan over de plaatselijke geschiedenis. Het kan echter 
soms verhelderend zijn ook te bekijken wat er vroeger in breder verband 
gebeurde, ten einde zo ons inzicht in de geschiedenis van Breukelen en 
omgeving te verbreden of te vergroten. Er geldt daarom voor de inhoud 
van ons tijdschrift geen erg stricte beperking tot de eigen streek. 

Bij "geschiedenis" hoeft niet altijd gedacht te worden aan lang vervlogen 
eeuwen. Ook herinneringen van oudere inwoners zijn vaak zeer de moeite 
waard om vastgelegd en gelezen te worden. 

Het is inmiddels duidelijk gebleken dat er in Breukelen grote belang
stelling bestaat voor allerlei aspecten van de geschiedenis. Het feit dat onze 
Kring een dag na de officiële oprichting reeds 115 leden telde getuigt 
daarvan. Er liggen vele terreinen braak voor historisch onderzoek en 
publikaties. We hopen en verwachten daarom dat dit eerste nummer van 
het Tijdschrift van de Historische Kring Breukelen het begin is van een 
lange reeks, waarin elke geïnteresseerde regelmatig iets van zijn gading zal 
kunnen vinden en velen van hen hopelijk ook eens een eigen bijdrage 
zullen publiceren. Uiteraard staat de redactie open voor suggesties, kritiek, 
een schouderklopje en . . . kopij ! 
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Gegroeide grenzen: een verkenning van 
Breukelens grondgebied 

Drs. H.A. van Zwieten 
Burgemeester van Breukelen 

Dit verhaal beoogt U een beeld te geven van de wijze waarop de huidige 
gemeente Breukelen haar vorm heeft gekregen. Daar is ook enige 
aanleiding toe wanneer wij weten dat het werk van de Historische Kring 
Breukelen zich vooral richt op de plaatselijke geschiedschrijving met als 
territoriale begrenzing het grondgebied van de gemeente Breukelen. 
Vanuit die invalshoek kan het interessant zijn een poging te wagen inzicht 
te geven in de wijze waarop de grenzen van de gemeente in de loop der 
tijden tot stand zijn gekomen. 

Alvorens tot concrete invulling van de vraagstelling te komen is het 
noodzakelijk iets aan te geven over de ontstaansgeschiedenis van de 
Nederlandse gemeenten in zijn algemeenheid. Die geschiedenis is nog niet 
zo erg oud. Eigenlijk kreeg de gemeente - in haar rechtsvorm van lagere 
overheid zoals we die thans nog kennen - pas haar functie sedert 1795 en 
volgende jaren. 

De binding met de Franse tijd blijkt direct al uit het woord 'gemeente". 
Het is een vertaling van het Franse commune' en kwam voor het eerst 
voor in de staatsregeling van 1798. Ook de Gemeentewet van 1805 ging dit 
begrip als bepaald afgebakend bestuursgebied een plaats geven in het 
totale overheidsbestel. 

Natuurlijk doet dit direct enige nieuwsgierigheid ontstaan naar de vraag: 
Hoe zat het dan voor 1795 ? Het antwoord op die vraag valt in feite buiten 
het bestek van dit artikel. Toch is het van belang in hoofdlijnen daarvan 
iets te weten, zeker waar het gaat om de situatie in Utrecht. 

Plaatselijk bestuur vóór 1795 

De bisschop van Utrecht verkreeg na de Frankische tijd uitgestrekte 
gebieden, waardoor hij in het Nedersticht wereldlijk heerser werd. De 
bisschoppen schonken weer delen van hun gebied aan de Kapittels der 
Kerken om in hun uitgaven te voorzien. Ook werden bepaalde gebieden aan 
edelen in leen uitgegeven. Dit gebeurde veelal als beloning. In die gebieden 
waren natuurlijk gemeenschappelijke plaatselijke belangen, waarvoor men 
van oudsher te zamen zorgde, zonder enige opdracht, omdat dit lag in de 
natuurlijke orde der dingen: die belangen waren in hoofdzaak grond-
belangen. Naast deze autochtone voorziening in gemeenschappelijke 
belangen was er echter ook een van bovenaf ingestelde voorziening. En 
juist daaruit is de latere gemeente gegroeid. 

Het ging hierbij met name om de rechtsbedeling, tenzij deze taak van 
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nature tot de hiervoor genoemde gemeenschappen werd gerekend. Het 
werk van de rechtspraak werd verzorgd door een ambtenaar namens de 
wereldlijk heerser. De naam schout is in dit opzicht bekend. Aanvankelijk 
had zon schout een uitgebreid gebied te bedienen, maar naarmate de 
bevolking toenam waren er kleinere rechtskringen nodig en in elk centrum 
van maar enige betekenis werd een schout aangesteld. Wanneer we 
spreken van "centrum van enige betekenis' dan moet U daarbij bedenken 
dat dit vaak al het geval was wanneer slechts enkele huizen bijeen 
stonden. 

De Franse tijd 

Terug naar 1795. In Utrecht waren er tegen het einde van de 18e eeuw 
vijf steden, namelijk Utrecht, Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en 
Montfoort. Daarnaast waren er zon 140 gerechten. IJsselstein had een 
bijzondere positie; het was een zelfstandige Baronie, welke noch tot 
Utrecht, noch tot Holland behoorde. 

De gerechten waren zeer verschillend van omvang. Vooral in wat wij nu 
noemen het westelijk weidegebied - maar dat geldt eigenlijk voor het 
gehele westen van de provincie - waren de gerechten van geringe omvang. 
Voor het huidige Breukelense grondgebied is het van belang te weten dat 
er in 1795 de zeven navolgende gerechten voorkwamen: Breukelen-
Nijenrode, Breukelen-Orttsgerecht, Breukelerwaard, Loenersloot-Oukoop-
Ter Aa. Ruwiel, Breukelen-Proostdij, en Breukeleveen. 

In 1798 ging dit beeld drastisch veranderen. De "Agenten van het 
Intermediair Administratief Bestuur" brachten het aantal gerechten terug 
van 140 tot 69. Vooral in het westen van de provincie werd gekomen tot 
grotere concentratie. Zoals we nog uit onze vroegere geschiedenislessen 
weten was 1798 het jaar waarin de Unitarissen de Federalisten over
wonnen. De Unitarissen streefden naar de één- en ondeelbaarheid van de 
Staat. Onderdeel daarvan was het tot stand brengen van grotere concen
traties. 

De bovengenoemde zeven gerechten werden in 1798 tot één gerecht 
samengevoegd. Wanneer men het hieraan ten grondslag liggende kaart-
beeld bekijkt, dan is het opmerkelijk dat er veel overeenkomst is met de 
begrenzingen van het huidige Breukelen. 

Lang zou deze situatie echter niet blijven bestaan. In 1805 kwamen er 
wijzigingen in het grensbeloop tussen Holland en Utrecht. Bij die gelegen
heid ging het voormalige gerecht Loenersloot-Oukoop-Ter Aa over naar 
Holland. Die situatie bleef zo ten tijde van het Koninkrijk Holland, in de 
jaren 1806-1810. 

Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 veranderde er weer wat aan de 
situatie. Breukelen ging toen het gebied beslaan van de voormalige 
gerechten Breukelen-Orttsgerecht, Breukelen-Nijenrode, Ruwiel, Noord
einde en Zuidemde van Portengen, Vijfhoeven, Gieltjesdorp en Breukelen-
Proostdij. Het gebied van Breukeleveen, Tienhoven en Maarsseveen 
vormde een aparte eenheid: Tienhoven. 
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Uit bezuinigingsoverwegingen werd in 1812 bepaald dat Breukelen, 
Maarssen, Maartensdijk, Tienhoven, Vleuten, Westbroek en Zuilen (totaal 
aantal inwoners 12.359) het gezamenlijk moesten doen met één secretarie. 
De in die tijd gevormde gemeenten kregen de naam mairieén. Frans was de 
administratieve voertaal. 

Eerste gemeenteraad 

Na de bevrijding in november 1813 bleek men zich zo spoedig mogelijk 
te willen distantieren van het Frans. Uit een brief van de Commissaris van 
het Arrondissement Utrecht aan de President van het gemeentebestuur 
van Breukelen d.d. 6 december 1813 noteren we in dit verband de na
volgende zin: "Met betrekking tot de Acten van den Civilen Staat zal het 
noodzakelijk zijn daarin in plaats van Maire te insereren President belast 
met den burgelijke staat". En als P.S. onder dezelfde brief: "Ik verzoek UE. 
mij bij het einde dezer maand de staat der vaccine in de Hollandsche taal te 
doen geworden". 

Een interessant stuk uit die tijd is wat wij thans zouden noemen het 
proces-verbaal van eedsaflegging van de gemeenteraad d.d. 5 december 
1813. In feite gaat het hierbij om de eerste officiële gemeenteraad van 
Breukelen. De President en leden van het provisioneel gemeentebestuur 
'beloven mits dezen hoofd voor hoofd onder plechtige Eede, aan het 
vaderland en aan zijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau 
gehouw en getrouw te zijn". Een afdruk van dit stuk treft U aan in 
Afbeelding 1. 

Gemeenten van 1815 

Terug naar de grenzen van onze gemeente. Bij het herstel van onze 
nationale onafhankelijkheid werd zoveel mogelijk teruggegrepen op de 
toestand van vóór 1795. Maar de bestuurlijke indeling was sedert 1795 
zozeer beïnvloed door de verschillende staatsregelingen, dat het terug
brengen van gemeenten naar gerechten niet meer mogelijk was. 

Voor de nieuwe indeling van de provincie bij Koninklijk Besluit van 1 
november 1815 hadden Gedeputeerde Staten overwogen en voorgesteld: 
"ofschoon in het algemeen tot de ontbinding van de thans bestaande 
combinaties besluitende, hebben wij niet nagelaten de belangen der 
algemene administratie en der ingezetenen tegen die der resp. eigenaars 
van heerlijkheden op te wegen en dienvolgens de vanouds bestaand 
hebbende combinaties enige verenigingen daar te stellen, die door de 
lokale situatie en het welzijn der ingezetenen bijzonder worden aange
sproken en die onder de gemaakte bepalingen, voor de respectievelijke 
ambachtsheren noch onaangenaam, noch nadelig kunnen zijn". 

Hoe dan ook, het in de Franse tijd gegroeide Breukelen viel weer uiteen. 
Er kwamen: een gemeente Breukelen-Nijenrode, een gemeente Ruwiel 
(waaronder Breukelerwaard, Ruwiel en Ter Aa ressorteerden), een 
gemeente Breukelen-St. Pieters (het oude gerecht Breukelen-St. Pieters, 
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AIT). 1. Afschrift van de acte van 5 december 1813 waarbij de eerste gemeenteraad van 
ßreukelen tot stand kwam 
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met Breukeleveen) en tenslotte: een gemeente Laag-Nieuwkoop, bestaande 
uit Nijkoop, Gieltjesdorp, Vijfhoeven, Loefsgerecht van Ruwiel, en Noord
en Zuideinde van Portengen. 

Gemeentelijke herindelingen in de 19e eeuw 

In de volgende jaren bleken uit practische overwegingen allerlei 
grenswijzigingen nodig. De Koning wenste door vereniging van kleine 
gemeenten de administratie te vereenvoudigen en de lasten der 
ingezetenen te verminderen. U ziet: de motivering voor grenswijzigingen is 
in de loop der tijden weinig veranderd ! 

Voor onze omgeving zijn van belang voorstellen uit 1828 om te komen 
tot samenvoegingen van ( 1 ) Breukelen-Nijenrode, Breukelen-Orttsgerecht 
en Breukelen-St. Pieters; (2) Nieuwer Ter Aa (deel van het oude gerecht 
Ter Aa), Breukelerwaard, Ruwiel en Noordeinde van Portengen; en (3) 
Loenen, Loenersloot-Oukoop-Ter Aa (zonder Nieuwer Ter Aa) en Mijnden. 

Als gevolg van de Belgische Opstand in 1830 kwamen deze plannen niet 
tot uitvoering, maar toen in 1846 een nieuwe gemeentewet werd 
voorbereid, waarbij de bevoegdheden van de gemeentebesturen uitputtend 
zouden worden geregeld, werd tegelijkertijd opnieuw een wijziging van de 
gemeentegrenzen aan de orde gesteld met als basis de voorstellen van 
1828. In 1848-1849 kwam er een plan tot samenvoeging van gemeenten. 

Wij beperken ons tot de voorstellen gedaan door de Gouverneur van de 
provincie Utrecht. Deze hadden onder meer als doel de opheffing van 
gemeenten met minder dan 3000 inwoners. De plannen van 1828 werden 
hierbij grotendeels gevolgd. De voorstellen resulteerden uiteindelijk in de 
wet van 13 juni 1857 waarin wat Breukelen betreft alleen de samen
voeging van Breukelen-Nijenrode en Portengen tot stand kwam. 

In 1881 vroeg de burgemeester van Ruwiel, tevens van Loenersloot, om 
verbetering van het grensbeloop tussen de beide gemeenten 
(doorverbinding ten koste van gebied van Breukelen-Nijenrode en van 
Loenen). Maar . . . er bleek bij de betrokken gemeenten een algemene 
weerstand te bestaan (1882). 

In 1883 vroegen enige inwoners van Ruwiel, deze gemeente geheel of 
gedeeltelijk met Breukelen te verenigen. Dit verzoek werd door 
Gedeputeerde Staten dadelijk afgewezen. 

Gemeentelijke herindelingen in de 20e eeuw 

De samenvoeging van Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters had 
plaats in 1949, met ingang van 1 januari 1950. Er is dus lange tijd een 
betrekkelijke rust aan het grenswijzigingsfront geweest. De meest recente, 
die de meesten van ons nog hebben meegemaakt, was die per 1 april 1964. 
Ruwiel en Loenersloot werden opgesplitst tussen Breukelen, Loenen en 
Kockengen, waardoor de plattegrond van de gemeente is geworden zoals 
wij die nu kennen. 

Maar, het zal U bekend zijn, een volgend voorstel tot gemeentelijke her-
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indeling is thans bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in een 
afrondende fase. Op basis van het ontwerp-model zal Breukeleveen het 
gemeentelijk gebied weer gaan verlaten, om ditmaal bij Loosdrecht te 
worden gevoegd. Globaal gesteld blijft het gebied dat vroeger bekend stond 
als Breukelen-Proostdij bij Breukelen. 

Aan de westkant richten we onze blik wat meer naar het westen. 
Portengen-Noord behoorde eerder tot Breukelens grondgebied, namelijk tot 
1964; dit was niet het geval met Kockengen. 

Opmerkelijk is het dat de indelingen en wijzigingen zich steeds in 
oost-west-richting afspelen en dat ook in het verleden er niet toe werd 
overgegaan combinaties in de noord-zuid-richting te vormen. 

Hoe het ook zij, gemeentelijke herindeling en wijziging van grenzen is in 
de achter ons liggende twee eeuwen steeds actueel geweest. In het 
bovenstaande heb ik slechts die voorstellen aangegeven die uiteindelijk tot 
een andere indeling hebben geleid. Het aantal voorstellen dat de eindstreep 
nooit haalde is aanzienlijk groter. 

Ondanks al deze wijzigingen bleven de plaatselijke gemeenschappen 
bestaan. Zij zorgden er zelfs voor dat er nog veel te ontdekken valt voor de 
Historische Kring Breukelen. Moge deze bijdrage daar mede een aanzet 
voor vormen. 

Verantwoording 

Diverse gegevens voor het bovenstaande artikel verden verzameld uit: 
Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, door Prof. Mr C.W. van der Pot. 
Provinciale Almanak voor Utrecht. 1962 

Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer H Polderman, die een veelheid van 
aanvullende gegevens bijeen bracht uit de Breukelense archieven, waardoor een zo 
volledig mogelijk verhaal kan worden gepresenteerd. 
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Gastarbeiders in Breukelen en omgeving in 
de 1 Ode tot 12de eeuw 

Arie A. Manien 
Oud Aa 37. 3621 LA Breukelen 

In Breukelen en omgeving worden een aantal namen van buurtschappen 
en dorpen aangetroffen, die overeenkomen met aardrijkskundige namen 
elders in Europa. In alle gevallen zijn het typische ontginningsnamen. 
Voorbeelden zijn: 
- Kortrijk, een naam gelijk aan die van het Westvlaamse dorp Kortrijk, dat 

in 1189 stadsrechten kreeg, en gelegen was aan een reeds in de Romeinse 
tijd en de Middeleeuwen bestaand knooppunt van wegen. 

- Portengen, in oude documenten als Bertangen of Bretangen aangeduid, 
wat verbasteringen zijn van de naam van het Westfranse gebied 
Bretagne. 

- Spengen, waarvan de naam waarschijnlijk een verbastering is van 
Spanje; het werd ook wel de Spaanse polder genoemd. 

- Kamerik, vroeger ook wel als Kameryk geschreven, een dorp dat net zo 
heet als de ooit Vlaamse, thans Noordfranse stad Kamerijk of Cambrai, 
aan de bovenloop van de Schelde, in de Middeleeuwen een 
handelscentrum met een belangrijke bisschopszetel. 

- Demmerik, in oude bronnen nog Denemarc genoemd, naar het gelijk
namige land. 
Daarnaast is er dan ook nog de opmerkelijke plaatsnaam Kockengen, 

welke in verband gebracht wordt met Cockange of Le Pays de Cockange, de 
Franse naam voor Luilekkerland. 

Misschien was het deze afleiding van de naam Kockengen die ooit 
iemand op het idee heeft gebracht dat de andere hiervoor genoemde 
plaatsnamen wel eveneens verzonnen zouden zijn; dat ze geen andere 
relatie zouden hebben met de plaatsen of gebieden waarnaar ze genoemd 
zijn dan de verbeelding. Hoe dan ook, het idee dat het om fantasienamen 
zou gaan, ooit door grappenmakers zo maar bedacht, ben ik mondeling en 
schriftelijk al verscheidene malen tegengekomen. Deze zienswijze heeft 
zelfs ook zijn neerslag gevonden in het Woordenboek der Noord- en Zuid-
Nederlandse Plaatsnamen.^' Daarin zijn tevens staaltjes van typische 
volksetymologie geslopen. Zo wordt in dat woordenboek bijvoorbeeld van 
ons" Kortrijk gezegd dat het eerder dan een migratienaam de spotnaam is 

voor een bezitter die kort rijk gebleven is. 
Ik ben van mening dat die fantasienamen-theorie onjuist is; dat die 

namen niet toevallig tot stand zijn gekomen; en dat er wel degelijk een 
verband bestaan heeft tussen de genoemde plaatsen in het sticht Utrecht 
en de locaties elders in Europa waarnaar ze werden genoemd. 
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Dat verband hangt samen met de manier waarop de ontginning plaats
vond van de uitgestrekte veenwildernissen, die tot in de Middeleeuwen in 
ons gebied werden aangetroffen. Daarbij hebben, naar mijn overtuiging, 
gastarbeiders van elders een belangrijke rol gespeeld. Om tot de nodige 
bewijsvoering daarvan te komen moeten we er eerst kort bij stilstaan hoe 
die omvangrijke ontginning in zijn werk is gegaan. 

DE ONTGINNING VAN DE VEENWILDERNISSEN 

Om de moeilijk toegankelijke, waterrijke veenwildernissen in cultuur te 
kunnen gaan brengen moest men eerst de waterafvoer regelen. 

Iets was daar soms al aan gedaan. Nabij de grens tussen de kleistrook en 
het veenland hadden de bewoners van het al veel eerder in cultuur 
gebrachte kleiland op een aantal plaatsen een wetering aangelegd, met een 
dijk ernaast. Aan de uiteinden boog die wetering om, in de richting naar de 
rivier. Door deze waterstaatkundige werken beschermden de kleiboeren 
zich tegen al te grote wateroverlast vanuit de achterliggende 
veenwildernis. 

Van zon wetering en dijk konden ook de eerste kolonisten in het 
veengebied dankbaar gebruik maken. Waar deze wetering en dijk nog niet 
aanwezig waren moesten ze eerst alsnog worden aangelegd. Ze vormden de 
noodzakelijke uitgangsbasisvoor de verdere ontginningswerkzaamheden. 

Vervolgens moesten ten behoeve van de landaanwinning twee 
dwarsweteringen worden gegraven, loodrecht op de basiswetering, aan de 
beide uiteinden van het in cultuur te brengen stuk wildernis. De grond 
werd gebruikt voor de er naast gelegen dwarsdijk. De lengte van de 
dwarsweteringen was in onze omgeving meestal 6 voorling (= 360 roeden = 
ongeveer 1250 meter). Tenslotte werd tussen de verre uiteinden van de 
beide dwarsweteringen nog een achterwetering met naastgelegen 
achterdijk aangelegd. Deze liepen evenwijdig aan de ontginningsbasis. 

Daarmee was de hoofdstructuur van een ontginningsblok tot stand 
gebracht. Door het graven van sloten kon daarop de verdere verkaveling 
worden gerealiseerd. Iedere kolonist kreeg een stuk land ter breedte van 
30 (Stichtse) roeden (ca. 112,5 meter). Zon bedrijfseenheid van 30 roeden 
breed en 6 voorling diep werd een hoeve genoemd. Dat woord had dus 
betrekking op de landoppervlakte, niet op de opstal die er op werd 
gebouwd. 

Aldus voltrok zich het zogenaamde "slaan" van het veenland. De 6 
voorling diepe strook maakte daarvan een "slag" uit. In de Middeleeuwen 
betekende het woord slaan' onder meer het verdelen van onverdeelde 
grond en wel speciaal om die te ontginnend 

De bestuurlijke gang van zaken in de omgeving van Breukelen was 
vermoedelijk dezelfde als die in andere veengebieden welke omstreeks die 
tijd in cultuur werden gebracht. De landbezitter, hier de bisschop van 
Utrecht, gaf zelf in een ontginningsgebied hoeven ter ontginning uit. Als hij 
daar in geslaagd was regelde hij vervolgens het bestuur over een 
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dergelijke eenheid. Daardoor ontstond een nieuw zogenaamd gerecht, een 
kleinschalige lokale bestuurseenheid. 

Eerste ontginningsslag 

De ontginning van de veenmoerassen ten westen van de Vecht en de Aa 
begon op enkele plaatsen reeds voor het eind van de 10de eeuw, op andere 
plaatsen in de 11 de eeuw. 

Oukoop was, naar mag worden aangenomen, de eerste ontginnings-
eenheid in ons gebied. Daar lijkt reeds kort voor het jaar 1000 een 
nederzetting tot stand te zijn gekomen. 

Daarna volgde het in cultuur brengen van het Maarssenerbroek, een 
veenmoeras dat in directe verbinding stond met de Vecht. Het woord 
'broek' duidde moerassig terrein aan. 

Ten noorden van het Maarssenerbroek bevond zich het Otterspoorbroek, 
eveneens een moerasgebied dat een open verbinding had met de Vecht. 
Tussen dit moeras en de rivier lag op de kleistrook langs de westelijke 
Vechtoever een oude nederzetting, Otterspoor geheten. Zij viel onder de 
parochie Breukeien. Aan die nederzetting dankte het Otterspoorbroek zijn 
naam. Tussen Otterspoor en het Otterspoorbroek waren de Otterspoor-
broekse Wetering en de daarnaast gelegen Otterspoorbroekse Dijk aan
gelegd. Deze konden vervolgens goed dienen als de uitgangsbasis voor het 
in cultuur brengen van het Otterspoorbroek. Daar werden 28 ontginnings-
hoeven uitgegeven, die ieder ongeveer 16,5 morgen groot waren. Men 
neemt aan dat deze ontginning nog in de 11de eeuw heeft plaats 
gevonden.^ Vermoedelijk echter pas aan het eind van die eeuw. 

Ten westen van de rivier de Aa kwam het gerecht "Bider A" (Bij de Aa) 
tot stand, met de Aase Dijk als uitgangsbasis aan de zijde van de smalle 
uiterwaard langs de Aa. De Boschdijk werd de achtergrens. Rond het jaar 
1100 was er in het gebied dat nu Oud Aa heet reeds sprake van een kerkje, 
vermoedelijk een houten schuurkerkje met een stenen fundering. 

Met - van noord naar zuid - de gerechten Oukoop, Bij de Aa, 
Otterspoorbroek en Maarssenerbroek was de eerste slag in de ontginning 
van de westelijke veenwildernis in onze omgeving voltooid. 

Tweede, derde en vierde ontginningsslag 

Nadat een eerste ontginningsslag ten westen van de Vecht en de Aa was 
voltooid, begon men met een tweede. De achterkade van de eerste slag 
werd daarbij de basis voor de volgende slag. 

Ten zuidwesten van het gerecht Otterspoorbroek ging de tweede slag 
zodoende uit van de achterkade die spoedig daarna de naam Kortrijkse Dijk 
zou krijgen. Ze omvatte drie onderscheiden gerechten, van noord naar zuid 
het gerecht Kortrijk, het gerecht Vijfhoeven en het gerecht Gieltjesdorp. Ze 
kwamen te bestaan uit, respectievelijk, 17, 5 en 7 hoeven, in een loodrecht 
op de basis staande verkaveling. 
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Afb. 1 Veenontginningen tussen enerzijds de Vecht ter hoogte van Otterspoor en 
anderzijds ontginningen die varen uitgegaan van de oeverlanden Geestdorp en 
Oudeland langs de Oude Rijn Vechtontginningen varen achtereenvolgens (1) Otter-
spoorbroek. (2) Kortrijk. Vijfhoeven en Gieltjesdorp, (3) Portengen, (4) Kockengen. 
Oude-Rijnontginningen varen Breudijk. Houdijk, Gerverskop, Laag Nieuvkoop en 
Oud Kamerik Toen de ontginningen uit beide richtingen elkaar naderden bleven 
enkele Testgebieden over, die als laatste verden ontgonnen: Teckop en Spengen; men 
ziet het ook aan hun vorm 

De Vechtontginningen voerden alle hun overtollige vater af op de Vecht of de Aa. 
Zo liep bijvoorbeeld de uitvateringsvetering van Otterspoorbroek en Kortrijk 
vaarschijnlijk ter plaatse van de huidige Kerkvaart. Ook de vindvatermolens die in 
en na de 16de eeuw het vater van die polders hielpen afvoeren sloegen daar op uit. 
Portengen en Kockengen hadden vermoedelijk elk hun eigen uitvateringen, die 
ongeveer evenvijdig liepen aan die van Kortrijk De restontginning Spengen had 
eveneens een eigen uitvatering naar de Aa. mogelijk langs de noordzijde van de 
latere polder Groot en Klein Oud-Aa 
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Dat er achter het gerecht Otterspoorbroek maar liefst drie gerechten 
kwamen te liggen vond vrijwel zeker zijn oorzaak in het feit dat daar drie 
verschillende groepen kolonisten aan het werk zijn getogen, vermoedelijk 
kort na elkaar, en in de genoemde noord-zuid volgorde. 

De achterkade van deze drie gerechten ging, toen in de derde slag van de 
ontginning het gerecht Portengen ontstond, de Portengense Dijk heten. Daar 
stonden toen ai zeven boerderijen aan, want in Gieltjesdorp kwam de kop 
van de hoeven aan de westzijde, dus van de Vecht afgekeerd, te liggen; 
mogelijk door de aanwezigheid van een oude kleibaan, die de natuurlijke 
afwatering daar in die richting deed verlopen. 

In de vierde slag ontstond tenslotte achter Portengen nog het gerecht 
Kockengen. Daarmee was het eind van deze ontginningsgeschiedenis 
bereikt, want met Kockengen stuitte de reeks ontginningen die in de 
Vechtstreek begonnen was op een soortgelijke reeks ontginningen welke 
was uitgegaan van de kleistrook langs de Oude Rijn. Het gebied van Laag 
Nieuwkoop, ten zuidoosten van Portengen, was een Oude-Rijnontginning. 
Hetzelfde geldt voor Gerverskop, dai ten zuiden van Kockengen gelegen is. 
Teckop, ten westen van Kockengen. vormde naar het kaartbeeld te 
oordelen een restantgebied" Uit gegevens over de betaling van de tijns 
(een vorm van belasting) blijkt dat Teckop van vóór 1200 moet dateren. 
Rond het jaar 1200 waren de ontginningen tussen Vecht en Oude Rijn dus 

o 

grotendeels voltooid. 
Door de achtereenvolgende ontginningsslagen ontstond in het nieuwe 

land een betrekkelijk regelmatig verkavelingspatroon. Men noemde dat 
een slagenlandschap. 

MENSEN EN INVLOEDEN VAN ELDERS 

Ik keer nu terug naar mijn stelling dat namen in deze streek als Kortrijk, 
Portengen, Kamerik e.d. geen fantasienamen zijn, maar door gastarbeiders 
van elders naar het sticht Utrecht zijn gebracht. Gastarbeiders die hun 
nieuwe nederzetting noemden naar hun plaats of streek van herkomst, 
zoals kolonisten uit later eeuwen dat in Amerika of Afrika ook vele malen 
hebben gedaan. Ter ondersteuning van die stelling lever ik hier zes 
argumenten. 

Geen opmerkelijke namen 

Als de namen van de nieuwe gerechten in de omgeving van Breukelen 
inderdaad fantasienamen zouden zijn geweest, waarom koos men dan juist 
namen ais Kortrijk of Bretagne ? Zo erg voor de hand liggend waren die 
namen in die tijd niet. Dat is mijn.eerste argument. 

Als men in de vroeg 12de eeuw - toen in het sticht Utrecht een nieuw 
gevormd gerecht een naam moest krijgen - iemand voor de gek wilde 
houden, kon men dat dan bereiken door dat gerecht bijvoorbeeld Kortrijk 
te noemen ? Het Westvlaamse dorp Kortrijk bestond op dat moment al 
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wel, maar had in onze omgeving toch geen wijd verbreide vermaardheid. 
Verder moeten we ons realiseren dat de namen waar het om gaat niet 

allemaal in dezelfde tijd zijn gegeven. Tussen de invoering van de ene 
naam en de andere lagen vaak vele tientallen jaren. De grap van een 
misleidende naamgeving moet dan dus erg lang volgehouden zijn en 
verschillende groepen mensen steeds weer aangesproken hebben. Dat is 
toch wel erg onwaarschijnlijk ! 

Werving van kolonisten 

In de tweede plaats is bekend dat door de Middeleeuwse eigenaars van 
veenwildernissen actief aan de recrutering van kolonisten is gedaan. Het 
was niet zo eenvoudig om steeds weer mensen te vinden die bereid waren 
het uitermate zware ontginningswerk aan te pakken. Bij de eerste slag 
waren er in deze streek zelf ook nog wel een aantal potige jongere 
boerenzoons voor beschikbaar, hoewel niet in voldoende mate. Dat gold nog 
veel sterker voor de daaropvolgende ontginningsslagen. De bezitters van de 
wilde gronden besteedden het aantrekken van nieuwe kolonisten daarom 
soms uit aan daarvoor ingehuurde ronselaars, zogenaamde locators9 Dat 
deed de graaf van Holland en evenzo zijn oostelijke buurman, de bisschop 
van Utrecht. 

De locators trokken vooral zuidwaarts. De gebieden daar waren -
gemeten naar de toenmalige normen - overbevolkt.10 Frankrijk was 
gedurende de Middeleeuwen en de eerste paar eeuwen daarna (tot 
omstreeks 1700) zelfs het volkrijkste land van West Europa. In de 
Middeleeuwen woonden er in Frankrijk ongeveer 50% meer mensen dan in 
heel Duitsland. Ook de vaak feodale situaties droegen er toe bij dat in 
zuidelijker streken ondernemende jongelieden gevonden konden worden 
die bereid waren door pionierswerk een eigen zelfstandig bestaan elders te 
gaan opbouwen. 

Veranderingen in de taal 

De ontwikkeling van de taal die in deze omgeving werd gesproken 
bevestigt de immigratie van kolonisten uit zuidelijker streken. Daarbij ging 
het niet om maar een paar personen. Vooral in de 12de en 13de eeuw trad 
vanuit de veengebieden in zowel Holland als Utrecht een frankisering op 
van het in West-Nederland gesproken kustgermaanse dialect.11 Ook 
namen als Zoeterwoude en Zoeter meer hebben bijvoorbeeld een Frankisch 
karakter. Een verband is gelegd met de deelneming van Frankisch 
sprekende kolonisten in de openlegging van de veenwildernissen. 

Een wezenlijke beïnvloeding van een bestaande taal, die zelfs 
doorwerkte in de naamgeving van nederzettingen, kan alleen veroorzaakt 
zijn door de instroming van relatief grote aantallen immigranten met een 
Frankische moedertaal. Het taalkundig onderzoek zorgde zo voor het derde 
argument. 
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Slagenlandschap 

De wijze waarop het in cultuur brengen van de veenwildernis werd 
aangepakt levert mijn vierde argument. Alle ontginningen, van de oudste 
af aan, weerspiegelen eenzelfde systematische aanpak van het cultuurtech
nische werk. Dat gold ook voor de ontginningen in Holland, met dien ver
stande dat er behalve blokken van 6 voorling diepte ook 12 voorling diepe 
blokken voorkwamen. Er is dus vanaf het eerste begin gebruik gemaakt 
van reeds bestaande kennis en ervaring, die - het kan niet anders - van 
elders gekomen moeten zijn. 

Landschapsstudies hebben uitgewezen dat het ontginnen van een 
wildernis in slagen een manier van werken was die vermoedelijk zijn 
oorsprong vond in de Vendée, ten zuiden van Bretagne. Daar komt een 
primitief slagenlandschap voor, vroeg Middeleeuws in oorsprong, met 
typische streekdorpen en lange, smalle kavels landbouwgrond. 

Het zullen dus mogelijk emigranten uit het midden-westen van Frankrijk 
zijn geweest die deze ontginningstechniek naar elders hebben 
overgebracht. 

Le Pays de Cockange 

De herkomst van de naam Kockengen is een verhaal op zich. 
Vroeger is er wel eens een verband gelegd tussen Kockengen en het volk 

van de Cockingi. Daarvan wordt verhaald dat zij omstreeks 867 de viking 
Rorik - die een vrij groot gebied onder zijn beheer gekregen had, maar 
zich bij de bevolking erg gehaat had gemaakt - onverhoeds aanvielen en 
het land uitjoegen. ó Die Cockingi hadden echter niets met Kockengen te 
maken. Het waren vrijwel zeker bewoners van destijds nieuw ingedijkt 
land in West-Friesland. *-> 

Een andere oude verklaring is dat de uitgang "engen' in de naam 
Kockengen zou duiden op gemeenschappelijke bouwlanden. In de eerste 
jaren van het bestaan van die plaats zouden dan de bewoners met elkaar 
het beschikbare landbouwareaal bewerkt hebben. De onderverdeling in 
particuliere hoeven zou pas later plaatsgevonden moeten hebben. Deze 
verklaring is niet erg aannemelijk. 

Blijft over de verklaring dat de naam Kockengen inderdaad - als in de 
inleiding gezegd - komt van "Le Pays de Cockange", Luilekkerland. Het zou 
er dan een uiting van zijn dat de oorspronkelijke kolonisten dit hun 
toegewezen nieuwe woongebied zagen als het beloofde land, waar hen een 
rijke toekomst wachtte. 

Maar als de naam Kockengen een verbastering is van Cockange dan 
vallen hier enkele punten op te merken. Het Kokanje-verhaal moet in de 
Franstalige versie naar onze streek zijn gebracht; de Duitstaligen spraken 
van "das Schlauraffen Landt", hadden er dus een heel ander woord voor.18 

Het verhaal moet bovendien langs de mondelinge weg hierheen zijn 
gekomen; de oudste op schrift gestelde versie, getiteld "Li fabliaus de 
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Coquiaigne" dateert pas van omstreeks 1250.19 Deze punten ondersteunen 
zo mijn stelling dat in de kolonisatietijd van de veenwildernissen in het 
westen van het sticht Utrecht mensen uit zuidelijker landen naar onze 
streken gekomen zijn. Dat levert mijn vijfde argument. 

Herkomst familienaam 

Mijn eigen familienaam verschaft mij het zesde argument. De naam 
Manten komt van Mantsoen of Mantzoon, dat is zoon van Mant. Het is een 
naam die op een vergelijkbare manier als namen zoals Jansen, Pietersen of 
Klaassen is ontstaan. In tegenstelling echter tot Jan, Piet en Klaas was de 
naam Mant van oorsprong geen Noord-Nederlandse naam. 

De plek in het sticht Utrecht waar de naam Mant het eerst in gebruik 
was lijkt het oude gerecht Kortrijk bij Breukelen geweest te zijn. Door het 
noemen van kinderen naar hun grootvader kreeg de naam geleidelijk een 
zekere verbreiding. Mensen die deze naam droegen en die gingen 
verhuizen brachten de naam later ook naar andere plekken in de 
omgeving. Het beeld dat ik tot dusver heb maakt het niettemin 
aannemelijk dat de Middeleeuwse personen in onze streek die Mant of 
Mantsoen heetten allen langs de een of andere lijn aan elkaar verwant 
geweest zijn. Kortom: de naam Mant lijkt door een immigrant in ons gebied 
binnengebracht te zijn. 

Waar kwam de eerste Mant dan wel vandaan ? Hoogstwaarschijnlijk uit 
het gebied van het Vlaamse Kortrijk. Daar had de bekende zendeling 
Amandus gewerkt, was de belangrijke proosdij van Sint Amand gesticht, 
werden in de Middeleeuwen veel kinderen naar die heilige Amand 
genoemd en werd die naam al snel vervlaamst tot Mant of Manten20 

De import van de naam Mant(en) staat niet op zichzelf. Ook de 
persoonsnaam (later familienaam) Kalle is in de Middeleeuwen naar deze 
omgeving gekomen, mogelijk eveneens uit Vlaanderen. 

SAMENVATTENDE CONCLUSIE 

De in het voorafgaande aangevoerde argumenten leveren met eikaar dus 
toch wel een redelijk vaste basis op om te stellen dat zich in de 10de tot 
12de eeuw veel gastarbeiders gevestigd hebben in het veengebied ten 
westen van de Vecht. Ze kwamen vooral uit zuidelijker streken, werden 
door ronselaars aangeworven en kwamen dus vermoedelijk in groepen 
hierheen. Bovendien was voor het opzetten van een nieuwe ontginning een 
collectieve inspanning vereist - de aanleg van de omgevende weteringen 
en dijken. Daardoor zal een groep immigranten dus in hun nieuwe 
woonplek bij elkaar gebleven zijn. Dat was dan weer een situatie waardoor 
die nieuwe woonplek gemakkelijk de naam van hun herkomstgebied kon 
krijgen. 
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De m mer ik 

We moeten nog even stilstaan bij een wat afwijkende naam onder de in 
de inleiding genoemde ontginningen: Demmerik. Hier is geen sprake van 
een naam van zuidelijke herkomst, maar van vernoeming van een 

21 noordoost van ons gelegen land: Denemarken'1 

Demmerik ligt ten westen van Oukoop en ontstond daar in de tweede 
ontginningsslag. Het is waarschijnlijk dat in dat gebied ook die tweede slag 
reeds erg vroeg in ontwikkeling kwam22 Daarmee ligt het begin van 
Demmerik in de nadagen van de Vikingentijd. Toen hadden de tochten van 
de Vikingen niet meer het karakter van roofexpedities, maar veel meer 
van emigratietochten, waarbij ze hun vrouwen en kinderen meenamen en 
zich definitief elders gingen vestigen. Ook vóór het ontstaan van Demmerik 
schijnen er reeds Vikingen in deze streken achtergebleven te zijn. Het is 
dus zeker niet onmogelijk dat Demmerik eveneens zijn naam ontleent aan 
het herkomstgebied van de eerste bewoners. 

Kortom: het enige wat overblijft van de gedachte dat veel geografische 
namen in onze omgeving fantasienamen zouden zijn is de conclusie dat die 
gedachte zelf aan de fantasie ontsproten lijkt te zijn. 
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Zomaar een brief uit het gemeentelijk 
archief (1813 - 1814) 

H. Polderman 
Eendrachtlaan 21, 3621 DD Breukelen 

Het correspondentie-archief van de gemeente Breukelen-Nijenrode 
begint ongeveer in 1813. Waarom juist 1813 ? Mag ik U dan wat jaartallen 
uit het geschiedenisboekje in herinnering roepen ? 

1789 de Franse revolutie 
1795 de Fransen in ons land 
1795-1806 de Bataafse Republiek 
1806-181Û het koninkrijk Holland 
1810 ons land bij Frankrijk ingelijfd 
1813 bevrijding; herstel der onafhankelijkheid 

Droge jaartallen ? Wie zich in die tijd verdiept, komt altijd weer onder 
de indruk wat een tumultueuze tijd dat geweest is. een tijd waarin zeer 
veel bestaande ordeningen en grenzen in Europa werden weggevaagd. 
Oorlog en geweld waren aan de orde van de dag. De bevrijding in 1813 
betekende dan ook een nieuw begin. 

Maar hoe is de Franse tijd in Breukelen ervaren ? kunnen we wat meer 
zicht krijgen op de gevolgen van een en ander in ons eigen dorp ? 

Er zijn hier geen veldslagen uitgevochten. Maar de inwoners van 
Breukelen hebben vast niet minder te lijden gehad van oorlog en bezetting 
dan elders in het land het geval was. 

Er was een algemene verarming, de handel met het buitenland lag stil. 
De broodprijzen stegen onrustbarend. De belastingen werden opgeschroefd, 
en wat wel het ergste was: er werd een soort dienstplicht ingevoerd om 
Napoleon aan soldaten te heipen. In geschiedenisboekjes is te lezen dat 
15.000 Nederlandse soldaten met Napoleon meetrokken naar Rusland. 
Slechts enige honderden keerden terug. 

Toen Napoleon in 1813 bij Leipzig beslissend was verslagen, stortte de 
Franse heerschappij in. De Franse legers, voorzover nog georganiseerd, 
trokken terug op Frankrijk, op de voet gevolgd door de overwinnaars: 
Russische en Pruisische troepen. 

Om niet afgesneden te worden van het moederland, begonnen ook de 
Franse troepen m ons land terug te trekken. Amsterdam werd ontruimd. De 
Fransen trokken terug op Utrecht, waarbij Breukelen op de route lag. Dat 
zal niet ongemerkt zijn gegaan. 

Dankzij een moedig initiatief van Gijsbert Karel van Hogendorp en zijn 
medestanders in Den Haag werd weer een voorlopige nationale regering 
gevormd, die de soevereiniteit aanbood aan de Prins van Oranje. 

Ook in Breukelen verschenen de proclamaties via aanplakbiljetten, de 
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Wy WILLEM FREDERIK, Prince van 
Orange en Nasfau, aan allen die dit zullen 
zien, Salut! 

Onuitfprekelyk waren myne aandoeningen by de intrede van heden bin
nen deze Hoofdfrad. Teruggegeven aan het Volk, dat ik nimmer opgehou
den heb te beminnen, zag ik my na Negentien Jaren als een Vader in het 
midden van zyn huisgezin. 

Nooit, Nederlanders! zal myne ontvangst in Holland, nooit myne intrede 
in Amfterdam, uit myn geheugen gaan, en, by uwe liefde belove ik het U , 
bedrogen zult gy U niet vinden. Gy wilt het, Nederlanders ! dat ik U meer 
zyn zal dan ik U zonder myne afwezenheid zoude geweest zyn. Uw ver
trouwen, uwe liefde legt de Souvereiniteit in myne handen, en van alle 
zyden dringt men op de aanneming daarvan, wyl de Nood Yan het Vader
land, wyl de toeftand van Europa dit vordert. 

Welaan dan. Ik zal myne bedenkingen aan Uwe wenfchen opofferen ; ik 
aanvaarde wat Nederland my aanbiedt, maar ik aanvaarde het ook alleen on
der waarborging eener wyze Conrtitutie , welke uwe Vryheid tegen volgen
de mogelyke misbruiken verzekert, ik aanvaarde het in het volle gevoel der 
verpligting , welke my deze aanneming oplegt. 

Myne voorouders hebben Uwe onafhangelyKtieid doen geboren worden. 
De handhaving daarvan zal de nimmer ophoudende taak van my en de my-
nen zyn. Ik reken in deze nog altyd eenigzints hachelyke oogenblikken op 
Uwe medewerking en opofferingen, en weldra zal na eene korte infpanning 
geen Vreemdeling meer op Uwen grond aan de geestdrift der herborene 
JNatie, aan de zegepralende Wapenen onzer Bondgenoten, onder Gods hulp, 
tegenftand kunnen bieden. 

Gedaan op het Raadhuis van Amfterdam, den aden December, 1813. 

(Was getekend) V . F. Prins van Orange. 

(Lager ftond) Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid 

VAN DER DUYN VAN MAASDAM. 

Te Amfterdam, by J. VAN DER HEY, pp het Water, by den Dam, No. 7. 

Aft 1 Sterk verkleinde versie van een proclamatie welke in december 1813 ook in 
Breukelen in het openbaar werd opgehangen. 
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enige manier om heel het volk te bereiken. Ze zijn te vinden in het 
gemeentelijk archief. Afbeelding 1 toont er een voorbeeld van. 

Ondertussen was de oorlog niet ten einde. Er was in ons land nog een 
vreemde krijgsmacht - nu niet de Franse, maar de Russische en Pruisische 
troepen - die een soort militair gezag uitoefenden en . . . die ook zo hun 
behoeften hadden. Ook daar moesten de inwoners voor opdraaien. Er werd 
nog lustig gevorderd, en wanneer zou daar enige betaling op volgen ? 

In Utrecht bleek een wagenpark te zijn van de militaire macht. De 
burgemeester van Breukelen kreeg bij brief van Jhr. Beelaerts van 
Blokland, Adjunct Commissaris-Generaal der Russische en Pruisische legers, 
opdracht om er voor zorg te dragen dat vanuit Breukelen twee wagens met 
vier paarden bij het wagenpark worden afgeleverd. 

Dat was geen leuke opdracht. Juist dacht iedereen dat de bevrijding een 
feit was en nu bleek deze ook weer te moeten worden betaald. 

Wie moesten die wagens afstaan en wie de paarden ? Je moet iets halen 
waar het te krijgen is: wagens en paarden waren te vinden bij de boeren. 
De burgemeester voorzag waarschijnlijk wel enige moeilijkheden, want hij 
schoof althans de opdracht door aan "de heer adjunct, van Collen van 
Gunterstein, die het vak der inkwartiering en leverantiën waarneemt", naar 
hij schreef. Deze zorgde er voor, dat dadelijk door vier boeren te zaaien 
twee wagens en vier paarden werden geleverd. 

Dat ging zomaar niet ! De aangewezenen waren er niet gelukkig mee. 
Waarom werden juist zij aangewezen en niet de buren ? Zij dienden hun 
beklag in bij de burgemeester. 

Ik zou nu zo graag willen weten: wie waren die boeren ? Wat waren de 
concrete klachten ? Helaas, het blijkt niet uit de stukken. 

De burgemeester onderzocht in elk geval de klachten en hij schreef: "bij 
hunne gebuuren geïnformeerd hebbende vond ik deselven ongegrond en 
ordonneerde hun vertrek" (naar Utrecht). 

Onder gemor werd deze opdracht opgevolgd. Maar de uitgekozen boeren 
wisten raad. Aangekomen in Utrecht meldden zij zich bij de directeur van 
het gestationeerde wagenpark, genaamd Cranenburg, waar zij hun wagens 
en paarden moesten achterlaten. Bij hem deden zij opnieuw hun beklag: zij 
stelden dat zij de slachtoffers waren geworden van de burgemeester en zijn 
adjunct, die de zaak niet eerlijk zouden hebben opgelost. Zij hebben indruk 
weten te maken op genoemde directeur, want ze kregen hem zo ver dat hij 
hun een brief voor de burgemeester meegaf. 

En (o, wat jammer !» die brief is nu niet in het archief te vinden. Want 
het is wel een stekelige brief geweest. De burgemeester werd er zo door 
geraakt, dat hij onmiddellijk naar de pen greep en, geëmotioneerd, zijn 
beklag deed bij de heer Commissaris van het Kwartier Utrecht - wij zouden 
nu zeggen de Commissaris van de Koningin. 

Het concept van deze brief, gedateerd 5 april 1814 - duidelijk door een 
kwaad man geschreven - bevindt zich in het archief van Breukelen-
Nijenrode en is de bron van dit verhaal. Hij schreef dat de heer van Collen 
boven alle partijdigheid verheven is: "zijne belanglooze ijver voor den 
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algemeenen dienst, zijne onafhangkelijkheid van een ieder en zijne alge
meen erkende onpartijdigheid laten geen de minste twijffel over of hij zal 
ook hier in dit geval rechtvaardig hebben te werk gegaan". 

Maar waar de burgemeester zich bijzonder kwaad over maakte was dat 
een geemployeerde (zeg maar een ambtenaar) zich aanmatigde om aan een 
wettig geconstitueerde Autoriteit" (de burgemeester dus) een beledigende 
brief te schrijven, en zich een mening over de huishoudelijke administratie 
van een gemeente veroorloofde: een "illegale inmiscie", een "ongevraagde 
en ongepaste rechterlijke tussenkomst van een opzigter of directeur van 
een wagenpark tussen een Bestuur en deszelfs onderhorigen". "Dit alles . . 
kan ik niet ontveinzen, heeft bij mij en mijnen Adjunct, den Heere van 
Collen voornoemd, de alleronaangenaamste sensatiën verwekt". En daarom, 
zo schreef hij, moet die ambtenaar streng worden bestraft, en als dat 
tegenwoordig ook al niet meer mogelijk mocht blijken, welnu, dan 
bedanken de burgemeester en zijn adjunct verder voor de eer: zij bieden 
dan hun ontslag aan. 

U ziet aan het eind van Afbeelding 3 dat de brief eerst bestemd was voor 
de heer Adjunct Commissaris-Generaal der Russische en Pruisische Legers. 
Maar toen bedacht de schrijver zich: zou deze militair wel fijngevoelig 
genoeg zijn om de gekwetstheid van een burgerlijke autoriteit als de 
burgemeester te kunnen begrijpen ? Daarom koos de burgemeester alsnog 
voor de Commissaris van het Kwartier Utrecht (zie rechtsboven in 
Afbeelding 2). 

Ik weet niet wat er verder van deze kwestie geworden is. Jammer. 
Misschien dat verder graven in de historie ons nog eens wat meer te weten 
laat komen. Zoveel is wel duidelijk: de burgemeester is aangebleven ! 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg.l n r . 1 . 1 % 6 



7 -

Breukelen in oude reisgidsen 

Johan van Minnen 
Straatweg 224, 3621 BZ Breukelen 

Hoe internationaal stond Breukelen bekend in de tijd, waarin Nijenrode 
nog door autochtone landjonkers werd bewoond en Kees uitsluitend rond 
de plassen tippelde? En nu niet antwoorden "tot aan de Hudson-baai, waar 
op de gevel van het raadhuis van Brooklyn de naam Nieuw-Breukelen 
prijkte", want die Noordamerikaanse nederzetting was tenslotte gewoon 
een verlengstukje van het dorp. 

Nee, om te kijken in hoeverre onze streek internationaal meetelde is het 
veel aardiger er de oude buitenlandse reisgidsen op na te slaan. De gidsen, 
waarop onze voorvaderen uit de gegoede standen - en ook nog onze 
vaderen, want wij spreken over de laatste eeuw - zich bij het program
meren van hun tripjes oriënteerden. In de tijd dus, toen de Stationsstraat 
nog een Stationsstraat en geen doodlopend spoor was. 

Je reisde per trein - en als entre-acte te voet, want de service van de 
Hollandsche ijzeren Spoorwegmaatschappij ging niet zover om ook reeds op 
de stations velocipedes te huur aan te bieden. Je kon nog met de zekerheid 
te vertrekken instappen op het tegenwoordige Spoorwegmuseum, want het 
Utrechtse Maliebaanstation was toen nog gewoon in gebruik en geen 
machinist haalde het in zijn hoofd op de rails te gaan zitten teneinde de 
reizigers te blokkeren. En je kon er ook nog in Nieuwersluis weer uit, want 
de door de landeigenaren van de spoorwegexploitanten afgedwongen 
concessie dat aldaar elke trein, en als erom werd gevraagd zelfs de 
Rheingold, diende te stoppen, was nog onverminderd van kracht. 

Maar je hoefde dus niet meteen zover door te stomen, integendeel, 
wanneer je de raad opvolgde van de heer Albert Goldschmidt uit Berlijn, de 
uitgever van de zeer populaire 'Grieben Reiseführer", dan verwijlde je 
tenminste even in deze bekoorlijke landstreek {m dieser anmutiger 
Gegend) op 12 km afstand van Utrecht te Breukelen om er die 
bekannten groszen ßienenzuchtere/en, dus de bijenhouderijen, te 
bezichtigen - onder een 'Bienenstich' verstond zijn clientèle overigens een 
taartje, dat zich tot vandaag de dag uitstekend-bij de Bohnenkaffee laat 
nuttigen. De vraag waarom uitgerekend deze sector van de Breukelse 
nijverheid in alle achttien tussen 1880 en 1940 verschenen drukken van 
Gnebens 'Band 98 / Holland speciaal wordt gememoreerd, blijft trouwens 
helaas onbeantwoord 

En laten wij ook maar niet ai te trots worden op Breukelens 
advertentiekracht tot in Berlijn. Want voor de heer Goldschmidt blijft de 
attractie van ons dorp tot die imkerij beperkt. Terwijl, 45 Min. zu Fusz, 
aan SchJosz Haarzuylens een veelvoud aan wervende woorden wordt 
gewijd: Das ursprüngliche SchJosz wurde J162-116.5 von 
Godschalk van Woerden bewohnt, 1672 von den Franzosen 
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zerstört und 1890 von P.J.H. Cuypers sehr prächtig erneuert. 
Jetzt Eigentum des Barons van Zuyien van Ni/eveid. (Eintr. Mo. 
Mi. Er. iO-J2 frei, karten beim Direktor des Gemeindesarchivs, 
Utrecht, Drift 27, l'/2 St. zu EuszK U ziet, bij ai deze precisie werd de 
vreemdeling dus niet langs het Staetewapen geleid teneinde daar even uit 
te blazen. 

Ofschoon - en de gast bevond zich nog steeds in der näheren 
Umgebung Utrechts - een alternatieve route dem einigermaszen 
sportiichen Wanderer toch nog op het rechte zandpad kan brengen: Die 
Strecke von Utrecht über Maarssen und Breukeien bis Loenen ist 
für die Herrschaften zu Eusz, fur die Damen gegeben enfa/is mit 
dem Dampfer zurückzuiegen. Aan de heren werd dus aanbevolen de 
Vechtstreek te voet te gaan bezichtigen, terwijl de dames dat eventueel 
met de stoomboot konden doen. En waarom dan wel? Ein iandschaftiich 
ungemein reizvo/ies (=aantrekkelijk) Gebiet, dasz sich von der 
Vecht bis in die Nähe HiJversums erstreckt, eine Gegend die im 

BELGIEN UND HOLLAND 
NEBST 

LUXEMBURG 

HANDBUCH FÜR REISENDE 

VON 

KARL B ^ D E K E R 

MIT 19 KARTEN, 36 PLäNEN UND 8 GRUNDRISSEN 

vrERTTNDZWANZIGSTE A U F L A G E 

LEIPZIG 

VERLAG VON KAHL BAEDEKER 

1910 

Afb 1 Het titelblad van "de 

Baedeker" uit 1910, een 10") 

x 157 mm groot, 496 biz 

tellend boekje, dat toen in 

de winkel 6 Duitse marken 

kostte 
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17. und 18. Jahrhundert der Vergnügungsort der Patrizier und 
reichen kau f leute aus Amsterdam war. Sie konnten von der 
Handelsstadt mit ihren Jachten auf den Binnengewässern ohne 
Mühe hierher gelangen. De patriciërs en rijke kooplieden uit 
Amsterdam konden dus in de 17de en 18de eeuw zonder moeite met hun 
vaartuigen over de binnenwateren naar hun recreatiegebied komen. Een 
opmerking waarvan je moet zeggen, wanneer ik kijk wie er thans om me 
heen wonen, dat ze eeuwigheidswaarde heeft behouden, al komen ze dan 
tegenwoordig moeiteloos met de krachtwagen over de weg van Amsterdam 
naar hier. 

De bezienswaardigheden zijn al evenzeer van alle tijden: de heer 
Goldschmidt vielen vooral die schonen Schlösser Doornburg, 
Goudestein. Cromwi/ck, Slangevecht, Oudaan. Gonterstein und 
JVi/enrodeop. Vechtvliet kwam op zijn lijstje niet voor, maar het zou nog 
erger voor ons worden. Want - zo vervolgt hij over deze aanbevolen 
wandeling -, hoe wunderschon diese Spaziergang auch sei. am 
schönsten gelegen ist wohl Zoenen. 

Het mooiste aan Breukelen zou dus Loenen moeten zijn? Laat mij, onder 
lokaalpatriotten, het citeren liever staken. Of toch nog even Goldschmidts 
apotheose over het landschappelijke karakter van het gebied vermelden: 
Einen prachtvollen Einblick in die landschaftliche Eigenart des 
Gebietes gewahrt das angrenzende, dicht bei Loenen gelegene 
Landgut Ä'alorama (nach schriftlicher Anfrage bei dem Besitzer, 
Herr Dr. N.J. CM. kappeyne van de Coppello, zu besichtigen). 

Troosten wij ons met de gedachte dat Breukelen tenminste voorkomt in 
alle registers van alle reisboeken die in het tijdperk van de toeristische 
exploratie als "gezaghebbend" golden. En zelfs met verwijzing naar meer 

59. Von Amsterdam nach Utrecht. 
a. Ü b e r B r e u k e l e n . 

35km. S t a a t s b a h n in 3/4-l1/4 St. Abfahrt am Zentralbahnhof, nur 
einiger Lokalzüge an der Weesperj>oort (vgl. S. 388), wo auch die andern 
Züge alle halten. — Dampf boot von Vreeland auf der Vecht über Nieu-
wersluis nach Utrecht 4 mal tagl. in 2'/4 Std. für 521/» ct.. ganz lohnend. 

Amsterdam s. S. 388. — Die Hahn durchzieht gar tenar t ig an
gebaute Tolder (S. 292). L. der Diemer meer-Polder, einer der 
tiefstliegenden Hollands (5m unterm Meeresspiegel). — 11km Ab
coude; 16km Loenen-Vr eelartd ; 19km Nieuvj er sluis, wo die Bahn 
einen Arm der Vecht (S. 293) überschreitet . 

281cm Breukelen, zugleich Station der Linie Gouda-Arnsterdam 
(S. 335). — 28km Maarssen. — Die Vecht, die von der Bahn nicht 
sichtbar ist, ist besonders zwischen Maarssen und Loenen an bei
den Ufern mit Schlössern und Landhäusern besetzt. 

35km Utrecht (Zentralbahnhof) s. unten. 

Afb. 2. Gedeelte van blz 441 uit de Baadeker v a n 1910 
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dan één pagina, want Breukelen was immers spoorwegknooppunt, een 
positie die Loenen dan toch maar nimmer heeft kunnen bereiken ! 

Zo wees ook de allerberoemdste handleiding, het prototype van de 
moderne reisgids kun je wel zeggen, naar ons geliefde dorp. De Baedeker 
dus. Karl Baedeker, die er prat op ging alles wat hij beschreef met eigen 
ogen te hebben geïnspecteerd, stelde reeds in 1839 vast dat er langs de 
Vecht einen einzigen groszen ausgedehnten Garten lag, waarmee 
naar zijn gevoel die Perfektion des Talenten der Holländer für die 
Blumenkultur was aangetoond. De bloementuinen als een cultureel 
erfgoed dat volgens de waarnemer naarmate je Amsterdam naderde steeds 
meer vervlakte in saaie polders {langweilige Polder), zoals, warempel 
toen reeds, der Bijlmermeer, afschrikwekkend dus in heden en verleden. 

Baedeker, die als boekhandelaar in Koblenz begon de passagiers van de 
daar veelvuldig aanleggende raderboten gidsen over de Rijn aan te bieden, 
nam als onmiddellijk hierop volgend eerste buitenlandse project "België en 
Holland" op de korrel. In een tijd toen de wateren nog de belangrijkste 
wegen waren - vier mal wöchentlich mit dem Dampfer von Utrecht 
nach Muiden. Het ontgaat hem uiteraard evenmin, dat in Utrecht der 
Rijn sich in zwei Arme gabelt (= in twee armen splitst), der eine 
genannt Ouden Rijn welche sich bei katwijk in die Noordzee 
windet, der andere genannt Vecht welche unter Mulden in die 
Zuiderzee mündet. 

In latere drukken, en "Holland" zou er zesentwintig beleven, wordt ook 
deze steun en toeverlaat landvaster, per spoor en te voet. Inmiddels was de 
uitgeverij al snel naar het toenmalige boekenmekka Leipzig verplaatst en 
was de naam een begrip geworden. Elke reiziger droeg het boek in de zak 
van zijn vest mee, dan wel in de hand, ook door Breukelen, speurend naar 
het onder zijn aandacht gebrachte fenomeen van het scheuern und 
reinmachen, das sogenannte 'schoonmaken', welches von den 
Hausfrauen allwöchentlich mit wahrer Leidenschaft (= hartstocht) 
betrieben wird. En zó befaamd was alleen al de rode kleur van Baedekers 
bandjes, dat concurrerende ondernemingen de kleur ervan overnamen, 
waartegen Baedeker ("mijn auteursrecht") op zijn beurt weer, zij het 
tevergeefs, procedeerde. 

Het zou bij dit alles overigens te ver gaan om te concluderen dat ook toen 
reeds de Vechtstreek was vergeven van de Duitsers. Baedekers clientèle 
was internationaal, evenals de opzet van zijn onderneming. Zijn symbool 
verscheen in de drie "moderne" talen en was bij Engelsen en Fransen dus 
even sterk in zwang. Soms kwamen die met de pose van eigen plaatselijk 
drukwerk onder de arm. Ze werden weliswaar niet geconfiskeerd, de 'Black 
Guide' uit Londen, de 'Guide Pratique Conty' uit Parijs - het nuttigen van dit 
meegenomen leesvoer was toegestaan -, maar het menu was identiek aan 
wat door Baedeker werd opgediend. Wie de alinea's vergelijkt, stuit op 
letterlijk dezelfde bewoordingen. Zou alleen de auteur Karl Baedeker het 
met eigen ogen hebben gezien? Nog intrigerender echter is: hebben zijn 
voetstappen echt ooit de Vechtstreek gedrukt, of heeft toch ook hij gedrukt 
wat anderen hem vertelden? 
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Bijenhouderij in Breukelen in het begin van 
de 20ste eeuw 

M.N.J. van Kralingen 
Herenstraat 4, 3621 AR Breukelen 

In het voorafgaande artikel, geschreven door Johan van Minnen, is 
sprake van de bijenhouderij in Breukelen. Ik wil dat graag illustreren met 
enig materiaal uit mijn knipselverzameling. 

Zeer bekend was de bijenstand van Hans Matthes. De eerste van de twee 
bovenstaande afbeeldingen (beide verschenen in 1915 in het tijdschrift "De Prins der 
Geïllustreerde Bladen") toont zijn oude manier van bijenteelt, waarbij ronde korven 
werden gebruikt; in de korven ziet men hoe de vaste raten op een zeer regelmatige 
wijze door de bijen zijn volgebouwd. Matthes gebruikte al spoedig ook bijenkasten (zie 
de tweede afbeelding), waarin losse laden en raten zaten die er desgewenst uitge
nomen konden worden, wat het werk zeer vergemakkelijkte 

De bladzijde hiernaast is overgenomen uit "De Prins" van 16 juli 1905 
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Her. scheppen vais een zwerm.. 

^ 
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In andere soort cellen waren hier en daar 
darren en werkbijen bezig-, met zich zelf in 
het leven te helpen. Uit do homngcel len met 
hun glanzenden inhoud, gingen de bijen ijlings 
den honing- zuigen, om ze .zoo lang in hun 
honingmaag op te bergen, nu ze hun voor
raad door „roovers" overvallen waanden. 

Op ecu ander raampje was juist een werkbij 
bezig met ele zware taak van „uitsmijtstcr". 
Slachtoffer was cle larf van een wasmot, haast 
even lang als de bij zelf. Maar de verscheurde 
wanden van een paar broedceHen bewezen, 
dat de verwijdering hoog noodig was. 

Den heer T u k k e r liet ons nu nog- he t in
wendige van een houten kast, volgens zijn 
syste-em ontworpen, zien. Deze bijen-villa's zijn 
uiterlijk saai als onze moderne kazerne-wo
ningen, maar practisrh en hygiënisch tevens. 
In deze korven nu kan men zeer gemakkel i jk 
het broedruim van het honingrutm scheiden 
en is het op deze wijze mogelijk absoluut 
zuiveren honing- (z,g, slitigerhoning) te ver
krijgen. 

Van den geheelen bijenstand zat 
een klein deel, want de meeste 1, 
„uit logeeren", ja , de bij is een 

Bezoek, aan een Bijenstand. 
O V e c h o o e x 

U w vo K ds , 
Dw botsteen 

Alom met 

o me! uw blanke , -waaoo, 

a uw schoon::- laanen, 
.eiig g::o beaooind. 

J A K P K R E G T . 

OOR de leerlingen der 4 * klasse IL R. S. voor .Meisjes 
te Amsterdam, werd, onder leiding van mej. J. M. Proot, 
lecrares aan die school, dezer dagen een bezoek ge
bracht aan den bijenstand van den heer HansMat thes 
te Breukelen. Mej. Proot geeft ons van dat bezoek 

het volgende levendige verslag-, hetwelk o. i. het beste geleide is, 
dat wij aan onze plaatjes kunnen medegeven. 

Hoe dat troepje hoogebttrgerschoiieren in die ijmkerij terecht 
kwam en gekiekt werd, met allerlei emblemen van dat bedrijf? Ja . 
de heer Hans Matthes had ons dezen winter in Art is zoo'n smake
lijke voordracht gehouden, over het „Leven der Bijen en zijn jongen 
bijenstand „de Bij," te Breukelen." dat we besloten bij ons school -
tochtje langs de Vecht, ons voor een bezoek aan te melden. 

En de gastvrijheid van de Vechtbewoners, die dichters als d a a s 
Bruin en I.nlofs Smids etc. in ver rukking bracht, blijkt daar nog 
Welig voort te bloeien. 

Langs de mooie bloemperken en kassen, door de hooge lanen 
van de buitenplaats „Kvveekhovcn", werd na een kort maal in het 
gras aan de zestig jeugdige gasten volle vrijheid tot wandelen gegeven. 

Maar daarna gingen we gezamenlijk op naar den bijenstand en 
konden wij reeds op -een afstand, het vroolijk gonzen der nijvere 
bijtjes hooren. 

Stadsmeisjes en bijen zijn eigenlijk zelden 
vrienden. E r waren er ook genoeg bij die 
't »griezelig-" vonden, maar ten slotte bleven 
er maar een achttal „heldinnen" achter en 
de rest. werd zoo geboeid, dat ze niet gedacht 
hadden ooit, zonder kap of masker, zoo dicht 
hij een. reeks van bijenkorven te durven ko
men. Maar 't is ook alles zoo bijzonder aan
trekkelijk bij dit stuk dierenleven en streven. 

Een Gravenhorster hoogkort met 12 losse 
raampjes werd voor ons overgezet in een 
16-raams boogkorf, zoodat wij bij het over
zetten alle raampjes nauwkeurig konden be
kijken. 

Ieder raampje was vol eigenaardigheden. 
Spoedig- werd een jonge koningin gevangen 
en in een moerhuisje of koninginnekooitje haar 
mooi gekleurd sluik lijfje door alien bewon
derd. 

Darren en werkbijen wistc'11 de bezoeksters 
heel gauw zelf te onderscheiden en gril klonk 
het : „hé, nu hoef ik ten minste nooit, meer 
ang-st uit te staan voor een dar, die toch geen 
angel heeft." De verzegelde koniuginne-oellen 
vielen hot eerst in het oog. Enkele van deze 
couveuses werden verbroken om ons konin-
gïnnespijs en koninklijke larven te laten zien. 

m we maar 
rven waren 
x>rt globe

trotter. Zooals die titans voor zijn genoegen 
in Japan of Caïro overwintert en in Spitsberg-en de zomerhitte 
ontvlucht, zoo haalt de bij in den zomer haar honing of stuifmeel 
van 't koolzaad, mosterd, boonenbloesem, klaver en linden van de 
kleîgronden, en krijgen in den nazomer de boekweit en de heide 
van den zandgrond haar klandisie. 

Een erg best bijenjaar is 't nog niet; want bij veel kouden wind 
is de honingoog-st sehaarsch, zit de honing te diep in de bloemen 
opgeborgen ; daarbij hebbon. over het a lgemeen d e bijen veel 
geleden van het natte jaar. dat gelukkig voorbij is. 

Kijk, dat kun je alles in boeken en tijdschriften lezen, maar als 
je dat eens grJen hebt. dan vergeet je 't nooit mevr. en blijft levend, 
je belangstell ing voor dat aardige voikje en voor een bedrijf, da t 
voor menige buiten wonende vrouw een kostelijke bijverdienste kan 
worden. 

Ons bezoek is zonder stoornis afgeloopen; een lof voor de bijen 
en . . . , voor do meisjes, die kalm en zonder een enkel „gilletje* 
de bijen 2ich vaak zagen neerzetten op haren en kieeren. Tteoo 
bezoeksters werden licht gestoken, maar ach jé, er was eigenlijk 
meer belangstelling voor den angel en het giftblaasje, dat u i t ' ' t 
wondje te voorschijn kwam, dan voor de wond zelf. 

l i e t slot w a s : een heerlijk-proefje versehe koolzaad-hon in g- eo een 
hartelijk „lang zal hij leven" op den heer H a n s Matthes en de 
blijvende wensen, dat zijn ernstig streven met schitterenden uitslag 
bekroond mag worden. 

Oprecht. 
Leerjongen. — Baas, kan ik niet *n paar dagen werk. bij je 

krijgen, totdat ik een beteren baas gevonden heb? , 

1 van ,!:• ,(>!.• Masse II. B. S. TOOI raeiij< 
iistantl van den heer Hans Mauhes Ce Bi 
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Hans Matthes stamde van de bewoners van Queekhoven In 1906 stichtte hij het 
huis Fiuijtestijn Hij verkocht honing in potjes waarop bijen afgebeeld stonden met 
daarbij de destijds zeer bekende reclamespreuk "Wij vliegen voor Matthes" 

Zijn handel omvatte echter niet alleen honing, maar ook hele bijenvolken 
Jaarlijks werd in Breukelen een bijenmarkt gehouden. De eerste van de illustraties op 
deze bladzijde (daterend uit 1915) laat een lange reeks korven zien die op het terrein 
van Fiuijtestijn klaar staan in afwachting van belangstellende kopers 

Een bijzondere opdracht kreeg Matthes in 1919 De Britse regering kocht toen bij 
hem een grote hoeveelheid levende bijen, die in Engeland moesten gaan helpen om 
de heersende suikerschaarste te verlichten Op de laatste afbeelding (in 1919 ver
schenen in "De Prins") worden de bijenkorven in kratten verpakt om daarna per 
schuit naar Rotterdam te worden vervoerd 
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Terugblik van één der eerste Zuidmolukse 
inwoners van Breukelen 

Op 4 oktober 1964 kwamen 22 Zuidmolukse gezinnen uit Woerden naar 
Breukelen. Later, op 10 november 1964, kwamen er nog gezinnen uit 
Friesland bij. 

Toen wij in Breukelen aankwamen, waren de huizen, die wij aangewezen 
kregen, in goede staat. Alleen onze voor- en achtertuinen waren erg vies, 
modderig, enz. De G. van Nijenrodestraat van tegenwoordig was toen nog 
maar een kleine straat: vanaf de Prinses Christinaschool (nu openbare 
basisschool de Regenboog) tot aan waar nu de Karel Doormanweg ligt. Die 
Karel Doormanweg bestond nog niet en de Niftarlakestraat was ook éen en 
al blubber. 

Elke zondag ging iedere Zuidmolukker naar de kerk, maar toen wij pas in 
Breukelen waren, hadden we nog geen kerk waar we onze diensten konden 
gaan houden. Wij moesten toen iedere zondag bij een gezin thuis de dienst 
houden. Dat ging per toerbeurt. Iedere week werd ook een dominee uit de 
Zuidmolukse gemeenschap in den lande uitgenodigd. Na ca. 8 weken gingen 
onze Zuidmolukse kerkraden op zoek naar een kerkgebouw. Via Ds. Postma 
kregen wij te horen dat we onze dienst in het witte kerkje konden gaan 
houden, totdat wij zelf wat gevonden hadden. We hebben 2 jaar moeten 
wachten voor het zover was: eind 1966 stond onze kerk aan de Karel 
Doormanweg er. De inwijding vond tegelijkertijd plaats met het Kerstfeest. 
Onze kerkraden hebben Ds. Postma bedankt voor al de steun die hij ons 
had gegeven. 

Boodschappen doen gebeurde in het dorp. We moesten er lopend naar 
toe. Voor de wat grotere boodschappen, bijvoorbeeld meubels en kleding, 
moest je naar Utrecht. Je moest dan de bus bij Apolline" pakken. 

Toen wij hier in Breukelen kwamen, hadden wij eerst onze wijkraad 
opgericht, waar wij onze problemen, suggesties e.d. aan kwijt konden. 

Zover ik weet kwam de rest van de Zuidmolukse inwoners uit 
verschillende woonoorden of kampen in Nederland. 

De Nederlandse inwoners van Breukelen dachten eerst dat wij gast
arbeiders waren, zoals de Turken, Marokkanen, Grieken, Spanjaarden, enz. 
Maar ze wisten niets en ook nu weet men niets over de komst van de 
Zuidmolukkers. Men moet echter beseffen, dat wij 365 jaren voor hun vlag 
hebben gevochten. 

(Auteur bij de redactie bekend) 
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Gevecht bij de Vecht in M26 

Ane A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In 1426 bleef een strijd om het bisschopsambt in Utrecht ook voor 
Breukelen en Loenen niet zonder gevolgen. Bij de Vecht vond een ver
woede veldslag plaats. Om te begrijpen wat er aan de hand was, moeten we 
met dit verhaal echter nog wat verder terug in de geschiedenis beginnen. 
Want het was een strijd met een achtergrond van vele, vele jaren. 

Wat in Holland de bekende tegenstelling was tussen de Hoeken en de 
Kabeljauwen, was in het sticht Utrecht de twist tussen de Lichtenbergers 
en de Lokhorsten. De Lichtenbergers waren vooral rijk geworden stedelijke 
patriciërs, die ook op het platteland grondgebied verworven hadden. Sinds 
1340 waren vooral zij het die de zelfstandigheid van stad en sticht Utrecht 
handhaafden, met de Gunterlingen, sinds 1413 Lokhorsten genoemd, in de 
rol van de rebellerende oppositie. 

In 1423 overleed de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim. Dus 
moest er een nieuwe bisschop komen. Op aandrang van de steden - de door 
de Lichtenbergers gedomineerde stad Utrecht in het bijzonder - en de 
ridderschap kozen de kapittels Rudolf graaf van Diepholt tot bisschop. De 
Lokhorsten schikten zich daarin niet. Ze bewerkten paus Martinus V die 
daarop Rudolf zijn confirmatie weigerde. De door de paus aangewezen 
bisschop droeg zijn aanspraken al snel over aan de domproost van Utrecht, 
Zweder van Kuilenburg. Deze beschikte over machtige vrienden. Nadat de 
paus hem in het bisschopsambt bevestigd had, maakte Zweder zich met 
geweld van het gezag meester, waarop hij in 1425 door de kapittels werd 
ingehuldigd. 

Reeds in 1426 keerden de Lichtenbergers zich tegen het hardvochtige 
bewind van Zweder en sloten hem buiten de stad. Zweder vond steun bij 
Gelre en Holland. Rudolf van Diepholt verzamelde zijn vrienden rond zich 
en kreeg ook belangrijke steun uit Overijssel. En zo kwam het tot een 
gewapende oorlog. 

In 1426 werd strijd gevoerd bij Amersfoort, welke stad door Rudolf 
werd veroverd, op de Veluwe, in de Betuwe, en op en langs de rivier de 
Vecht ter hoogte van Breukelen en Loenen. Zweder en degenen die hem 
steunden leden zware verliezen. 

Zon strijd was voor de betrokken partijen niet voorbij nadat de 
gevechten geleverd waren en de winnaars en verliezers bekend. Een 
belangrijk deel van de nazorg had betrekking op de krijgsgevangenen, 
gewonden en gesneuvelden, van beide partijen. Daar was ook geld mee 
gemoeid. En dus schreef Gheryt (- Gerrit) de Keyser, rentmeester van de 
bisschop van Utrecht, in 1426 vele bladzijden vol met uitbetalingen die een 
direct verband hadden met de gevoerde oorlog. 
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De eerste uitbetaling waarin Breukelen werd genoemd werd gedaan aan 
"Dolle Ponskiin, voer dienst ende richting die hij dede tot Brokele". Hij zette 
de krijgslieden van Rudolf op het goede spoor naar Ghijs Floer en Wisse 
Peterss, twee voormannen uit het vijandelijke kamp, en hun "Pickaers" 
(huursoldaten uit Picardie, in Noord Frankrijk), die daarop allen gevangen 
genomen en afgevoerd werden. Het lot van de twee met name genoemden 
was droef: ze werden opgehangen op last van de ritmeester van bisschop 
Rudolf en de stad Utrecht. Ponskijn werd voor zijn hulp vanwege de 
bisschop geldelijk beloond met anderhalve Beiersgulden. 

De Beiersgulden was een gouden munt waarop Johannes de Doper en Jan 
van Beieren, ruwaard van Holland (1420 - 1425) afgebeeld stonden. 

De bijnaam Dolle die aan Ponskijn was gegeven doet vermoeden dat hij 
een geesteszieke was. Dergelijke gehandicapte mensen werden in de 
Middeleeuwen vaak met weinig mededogen bejegend. Men beschouwde ze 
vaak meer als misdadigers dan als patiënten. Door veel geestelijken 
werden geesteszieken, ketters en heksen op één hoop geveegd, als zijnde 
gevaarlijke individuen die een verbond met de duivel hadden gesloten. 
Meermalen werden geesteszieken buiten de geordende gemeenschap 
geplaatst. In de Middeleeuwse stad Utrecht werden gedurende lange tijd 
onbemiddelde geesteszieken die geen burgers van die stad waren buiten 
de stadspoorten gezet. In hun lot kwam pas enige verbetering nadat in het 
midden van de 15de eeuw Willem Arntsz, een welgestelde poorter, een 
som geld naliet voor de stichting van een tehuis "tot behoeff ende tot 
profyt den armen, ellendighen, dollen ende rasenden menschen". 

De Ponskijn uit 1426 zou dus een geestelijk gehandicapte geweest 
kunnen zijn die ooit buiten de gemeenschap gezet was, en vervolgens juist 
tijdens zijn eenzame omzwervingen op het platteland dingen had 
waargenomen waar de overwinnaars in de krijgshandelingen belang bij 
hadden. En misschien had hij naar zijn idee met bepaalde stedelijke 
notabelen nog wel een appeltje te schillen . . . 

In de rekeningen van het bisdom lezen we verder dat door de bisschop 
een bedrag van 1 kromstaart en l!/2 oord werd betaald om "enen 
gewonden Pickaert in te bringen van Brokele mit eenre scuut", dus om een 
gewonde Picardische krijgsgevangene per boot naar Utrecht te brengen. De 
overigen werden over de weg afgevoerd, want er werd "gegeven van 4 
waghen, die de gevangen Pickaers ende Hollanders van Brokele inbrochten 
per wagen een halve Beiersgulden. Een bijkomende onkostenpost was nog 
4 kromstaarten die Jan van Tiel in Breukelen uitgaf voor een hoeveelheid 
touw om "den Pickaers ende ander gevangen mede te bijnden". 

De kromstaart ("cromstert") was in oorsprong een tussen 1416 en 1430 
in Vlaanderen geslagen zilveren munt, waarop een klimmende leeuw stond 
afgebeeld; in andere gewesten werd deze munt veelvuldig nageslagen. Een 
oord of oordje was een zilveren munt van '/4 stuiver. 

De heer van Ter Aa was klaarblijkelijk een medestander van bisschop 
Rudolf, want er werd uitgegeven aan "Ghijsbert van der A ende siin 
gesellen van 3 wagen, die siin gevangen in der stat brochten, ellix '/2 B. 
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gulden". Daarvan kwam 3 oord van 1 Beiersgulden voor rekening van de 
bisschop; de resterende kosten waren vermoedelijk ten laste van de stad 
Utrecht. 

Aan Tyman Willams uit Loenen werd door de bisschop anderhalve 
Beiersgulden betaald om 17 gevallenen die door de Hollanders en de 
Picardiërs te velde "dootgeslagen waren" 'uut den water te winnen ende te 
versamenen ende opt kerckhof te bringen". 

Blijkbaar werden ook gevangenen verborgen ("verstoken") gehouden, 
want vanwege de bisschop werden 4 kromstaarten uitbetaald aan 
"Sceelkiin. een bode, also hi int Sticht gheseint (= gezonden) wort mit 
brieven van mijns heren wegen ende der stat, tot Vredelant, Loenen, 
Brokele, Maersen, om die vorsteken gevangen te voirsciin te bringen". 

De laatste uitgavenpost in de rekening van het bisdom uit 1426 waarin 
Breukelen werd genoemd betrof het bisschoppelijke aandeel van l/2 
Beiersgulden en 11/2 kromstaart in een betaling aan Jan Brunt wegens "bier 
ende broet (= brood), pervande (= proviand), dat die ritmeyster mijns 
heren ende der stat ende die knechten verteerden tot (= te) Brokele ende 
Maersen". 

Bronnen 

Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378 - 1573. bewerkt door Dr K. Heennga. 
verschenen in de reeks: Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap 
(gevestigd te Utrecht), derde serie. no. 50 Kemink 6c Zoon. Utrecht. 1926 eerste deel 
eerste stuk. blz. 264 - 286, in het bijzonder blz. 280 - 281 

£. van Gelder. 1972 De Nederlandse Munten. Geschiedenis der Nederlandse munten 
vanaf 500 tot heden Uitgeverij Het Spectrum. Utrecht, 272 blz. 

L.J. Hut. A, Poslavsky. H. Loois en B, van der Woord. 1961. De Willem Arntsz Stichting 
1461-1961. 
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Mededelingen van het bestuur 

Voorgeschiedenis van de Historische Kring Breukelen 

Op 7 januari 1985 werd begonnen met het raadplegen van een aantal mensen 
inzake de haalbaarheid van een plaatselijke historische kring. Die activiteit werd 
geleidelijk verbreed. Toen de eerste tekenen gunstig leken werd ook de publiciteit 
gezocht, Ruim een jaar later, op 28 januari 1986, kon een voorbespreking in ruimer 
kring worden gehouden, waaraan 27 mensen deelnamen Daaruit kwam een breed 
samengestelde voorbereidingsgroep voort. 

De voornaamste activiteiten tijdens de aanloopfase waren: 
- Publiciteit en ledenwerving. Daardoor werd de levensvatbaarheid van een 

historische kring definitief bewezen. Aan de vooravond van de 
oprichtingsvergadering stond het aantal geregistreerde leden reeds op 82. 

- Voorbereiding van de officiële oprichtingsvergadering en van de daarin te 
nemen besluiten 

- Vinden van een werkruimte en ruimte waar bezittingen van de Kring bewaard 
kunnen worden Het verheugt ons bijzonder dat we - dank zij de zeer 
gewaardeerde steun van het gemeentebestuur - voor beide doeleinden over een 
deel van de zolder van het gemeentehuis "Boom en Bosch" mogen beschikken 

- Het leggen van een goed contact met de enkele jaren geleden door de gemeente 
Breukelen ingestelde "Commissie terzake van de beschrijving van de 
geschiedenis van de gemeente Breukelen", zodanig dat we elkaar waar mogelijk 
tot steun zullen zijn Tevens stelden we vast dat een Historische Kring Breukelen 
kon ontstaan in goede harmonie met de reeds lang bestaande regionale 
vereniging het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake". 

- Voorbereiding van de uitgave van een eigen Tijdschrift van de Historische 
Kring Breukelen 

- Fondsenwerving Het is met dankbaarheid dat we kunnen meedelen dat het 
eerste nummer van ons tijdschrift zal worden bekostigd door de Spaarbank 
Breukelen en het tweede door de Rabobank Vecht- en Plassengebied Tevens is 
door de Nederlandse Middenstandsbank een gift toegezegd. 

Oprichting v a n de Historische Kring Breukelen 

Op dinsdagavond 23 april vond in een openbare vergadering in "Boom en Bosch" de 
officiële oprichting plaats van onze Kring In die bijeenkomst werden de navolgende 
besluiten genomen: 

1 Over te gaan tot het oprichten van een vereniging met het karakter van 
een plaatselijke historische kring. 

2 Deze kortheidshalve de naam te geven Historische Kring Breukelen (hierna af 
te korten HKB), maar statutair vast te leggen dat de HKB zich zal bezig houden 
met de geschiedenis van Breukelen en de omgeving van Breukelen, alsmede met 
die aspecten van de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis die van 
belang zijn voor een goed begrip van de geschiedenis van Breukelen 

3 Zodra dit mogelijk is te beginnen met de uitgave van een Tijdschrift van de 
Historische Kring Breukelen. De lidmaatschapscontributie van de HKB over 1986 
(tijdschrift inbegrepen) dientengevolge te bepalen op f 30,-, met dien verstande 
dat elk tweede en volgende lid uit eenzelfde huishouden de halve contributie 
mag betalen indien geen eigen exemplaar van het tijdschrift wordt verlangd 
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4 Als voorlopig bestuur te benoemen tot aan de eerste algemene 
ledenvergadering, waarin op basis van goedgekeurde statuten tot een 
gereglementeerde bestuursverkiezing kan worden overgegaan: 
als voorzitter: A.A. Man ten 
als vice-voorzitter: W. Aerns 
als secretaris: Mw. M.B. van Leeuwen - van Rossum du Chattel 
als penningmeester: B. Barelds 
als archivaris/bibliothecaris: H. Polderman 
als lid: Mw. AT. de Lange 
als redacteur tijdschrift: Mw. H.A. Manten - Werker 

5 Het voorlopig bestuur volmacht te geven statuten voor de HKB te ontwerpen en 
notarieel te laten vastleggen; dit laatste echter niet eerder dan een maand nadat 
de ontwerp statuten ter kennis zijn gebracht van die leden welke na een gedane 
aankondiging daarom hebben verzocht 

In de tweede helft van die avond vertelde Dr, E.J.B. Postma iets over een 
teruggevonden correspondentie uit de 17de eeuw en sprak Dr. A.A. Manten over 
gastarbeiders in Breukelen en omgeving in de 10de tot 12de eeuw Bewerkte versies 
van deze twee bijdragen zullen als artikelen in het tijdschrift van de HKB 
verschijnen Tenslotte vertoonde de heer C Prins een prachtige videopresentatie, 
gebaseerd op ansichtkaarten van Breukelen uit de periode 1900 - 1940. 

De oprichtingsvergadering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van het 
Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", de Archaeologische Werkgemeenschap 
Utrecht e o , en de historische kringen of verenigingen van Maarssen, Vleuten/de 
Meern/Haarzuilens, Loosdrechten Abcoude/ Baambrugge. 

Belangrijkste plannen 

Per 2 september 1986 hopen we te beginnen met een vaste kringavond in onze 
werkruimte in "Boom en Bosch", op iedere dinsdagavond van half acht stipt tot tien 
uur. Iedereen die wat in kringverband wil doen is daar welkom, voor één keer of 
regelmatig, zoals men zelf verkiest. Tevoren hopen we in kleiner verband daar al een 
aantal dinsdagavonden voorbereidend bezig te zijn Voor deze werkruimte zijn nog 
enkele bureaulampen, een ladenkastje en een koffiezetapparaat nodig Kan iemand 
ons daaraan helpen ? 

Voor diegenen die wat zouden willen doen maar nog geen duidelijke ideeën 
daarover hebben beschikken we over een brede keus aan mogelijkheden, variërend 
van lezen in de archieven en het opschrijven van diverse gegevens tot het praten 
met oudere inwoners van Breukelen, het verrichten vanverzamelwerk of hel maken 
van foto's. Echt iedereen die zin heeft kan met ons meedoen, ongeacht opleiding, 
leeftijd, of wat ook. 

Van hen die al met een onderwerp uit de geschiedenis van Breukelen bezig zijn 
horen we graag wat ze precies aan het doen zijn. We willen daar een lijst van gaan 
bijhouden zodat het verrichten van dubbel werk kan worden voorkomen en zonodig 
activiteiten op elkaar afgestemd kunnen worden. 

Veel betekenis hechten we aan de opbouw van een goede documentatie over de 
geschiedenis van Breukelen en omgeving. Daarin passen boeken, tijdschriftartike
len, foto's, maar ook krantenknipsels, handschriften enz. Van materiaal dat zich 
elders in archieven e d. bevindt zullen we proberen kopieën te verkrijgen (omdat dat 
geld kost zal het wel geleidelijk moeten gebeuren). Graag worden we attent gemaakt 
op plaatsen waar zich materiaal over Breukelen bevindt. 

Heel belangrijk is dat we met elkaar proberen te voorkomen dat waardevolle 
informatie over ons dorp verloren gaat. Veel te vaak zal het al voorgekomen zijn dat 
bij het opruimen van een zolder of kast papieren of voorwerpen die van geen nut 
meer leken te zijn maar werden weggegooid. We willen daar graag tevoren naar 
kunnen kijken en eventueel een selectie daaruit kunnen maken voor de verzameling 
van onze Historische Kring. Denk niet te gauw dat iets niet van waarde is: een oud 
opstelschrift of rekeningenboek, een archief van een vereniging of bedrijf, maar 
ook oude tekeningen ooit op school gemaakt of oude kranten kunnen ons vaak iets, 
dan wel veel vertellen over de geschiedenis van Breukelen en omgeving. En wilt u ze 
zelf bewaren: ook met een mogelijkheid om er kopieën van te maken zullen we in de 
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regel al blij zijn 

In de ochtend van zaterdag 6 september 1986 zullen we een excursie houden naar 
Nijenrode, van 10 tot 1 uur, waarbij we in het kasteel allerlei wetenswaardigs te zien 
en te horen zullen krijgen Deze excursie is alleen toegankelijk voor leden van de 
Kring Tevoren a.u.b. aanmelden bij het secretariaat van de HKB. 

In de herfst zal er een algemene avond zijn met een paar voordrachten Deze 
bijeenkomst zal voor leden van de Kring gratis toegankelijk zijn; van niet-leden zal 
een entreeprijs worden gevraagd. 

Plannen worden gemaakt voor een historische wandeling of fietstocht, maar een 
tijdstip kan nog niet worden aangeduid want zoiets vergt een goede voorbereiding, 
waar we overigens nog best enige hulp bij kunnen gebruiken. Die tocht zal weer 
alleen voor leden van de Kring zijn 

We zien mogelijkheden om met enige regelmaat een tentoonstelling te 
organiseren, wat betreft onderwerpen en beschikbare tentoonstellingsruimte 
Daarvoor zijn echter nog meer mensen nodig die bereid zijn daar een hoeveelheid 
vrije tijd in te steken. Dat geldt voor de voorbereiding van een tentoonstelling, maar 
ook voor het bij toerbeurt aanwezig zijn tijdens de uren waarop de expositie open is. 
Als u daar tijd en bereidheid toe hebt horen we dat graag 

Cursus palaeografie 

De Historische Kring Maarssen heeft ons samenwerking aangeboden in een door 
hen te organiseren beginnerscursus palaeografie, het kunnen lezen van oude 
handschriften Zij hebben daar reeds enkele jaren goede ervaringen mee opgedaan 
De enige vereiste vooropleiding is dat men kan lezen en schrijven. De cursus vindt in 
Maarssen plaats, begint eind september en zal 16 avondlessen omvatten De kosten 
zullen ongeveer f 50,- gaan bedragen. Aanmeldingen bij het secretariaat van de HKB. 

Tijdschrift van de Historische Kring Breukelen 

Het volgende nummer van het Tijdschrift zal een themanummer zijn over "Hoe oud 
is Breukelen ?" 

Het derde en laatste nummer van de eerste jaargang zal in het najaar verschijnen 
Kopij daarvoor kan bij de redactie worden ingeleverd. De sluitingsdatum is maandag 
15 september 1986 

Het eerste nummer van de tweede jaargang hopen we betrekkelijk vroeg in 1987 te 
kunnen uitbrengen. Om in de Kerstvacantie aan het zetten van de inhoud te kunnen 
werken wordt inlevering van kopij voor 20 december 1986 erg op prijs gesteld. 
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