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Industrieën langs de Vecht in noord-
Breukelen 

B. Barelds 
Vrijheidslaan 126. 3621 HK Breukelen 

Inleiding 

In de loop van de 11de toi de H de eeuw ontstonden een aantal kastelen 
langs de rivier de Vecht - eigenlijk een stukje Rijn. Vervolgens kwamen in 
de gouden 17de eeuw de buitenplaatsen tot stand. Ook mogen de oude 
forten niet onvermeid blijven. Maar ondanks de gunstige ligging aan een 
goede waterweg vonden tot aan ca. 1900 in Breukelen t-Nijenrode en -St. 
Pieters) langs de Vecht weinig industriële activiteiten plaats, op een tweetal 
steenfabrieken op de grens met de gemeente Maarssen na. 

Geen wonder ook, zult u zeggen. Deze passen toch in het geheel niet in de 
entourage. Bovendien, waar zou dat dan moeten? Aan de oostzijde ligt vlak 
langs de Vecht het Zandpad als obstakel en aan de westzijde vormt de 
Straatweg een belemmering. Toch waren er wei degelijk mogelijkheden. Dat 
werd duidelijk aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. 
Zowel ten zuiden als ten noorden van het dorp ontstond een 
industrieterrein van geringe omvang. Wanneer echter de jaren tachtig van 
deze eeuw zullen zijn verstreken, zal slechts weinig meer aan deze 
ontwikkelingen herinneren. De oorspronkelijke opstallen op het zuidelijke 
terrein zijn inmiddels geamoveerd, terwijl ook belangrijke veranderingen 
op til zijn op het noordelijk van de dorpskern gelegen terrein. Een aantal 
oudere inwoners van Breukelen zal ongetwijfeld met enige nostalgie 
terugdenken aan de jaren toen zij daar mochten werken en op warme 
dagen tijdens de lunchpauze verkoeling zochten langs de Vecht. 

Daar de op het noordelijke terrein gestichte gebouwen thans nog 
aanwezig zijn, zal eerst de aandacht naar dit gebied uitgaan. In een volgend 
artikel zal het zuidelijk van het dorp gelegen terrein aan de orde komen. 

Het noordelijke terrein wordt als volgt begrensd: in het oosten de Vecht, 
in het noorden de grens met de gemeente Loenen (oftewel de buitenplaats 
Vijverhof, waarin thans het Limnologisch Instituut is gevestigd), in het 
westen de Straatweg, en in het zuiden het pand Straatweg 246. 

Hoe zag het terrein ten noorden van de 'Zonnebloem" (Straatweg 232) er 
uit ten tijde van de eeuwwisseling? Er stond slechts een tweetal dubbele 
huisjes langs de Straatweg, één op de plaats van het huidige pand 
Straatweg 234 (afgebroken en vervangen) en één nu genummerd 
Straatweg 246 (nog bestaand). Tussen Straatweg 234 en 246 lagen de 
tuinderij en kwekerij "Vecht en Hoff' Ivan Sterkenburg). Ten noorden van 
laatstgenoemd perceel loosde het waterschap Breukelerwaard zijn 
overtollige water. Voor het overige bestond het volgens het kadaster uit erf 
(boomgaard), riet en water. Aan de noordzijde zou de visvijver van 
Weerestein hebben gelegen. 
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Bronwasser 

Aan de inrichting van het noordelijke industrieterrein is onverbrekelijk 
de naam verbonden van Johan Wilhelm Bronwasser, geboren 24 april 1884 
te Sliedrecht. Hij was werkzaam in de (natte) aannemerij (grond- en 
beschoeüngswerkzaamheden). Toen hij in Utrecht woonde ontmoette hij 
Gerdina Petronella de Jong, geboren op 23 december 1888 te Breukelen-
Nijenrode, met wie hij op 26 maart 1909 trouwde. Het jonge gezin vestigde 
zich aan het Korenpad in Breukelen. Er werden vier kinderen geboren. 

Al vrij spoedig na zijn huwelijk begon Bronwasser voor eigen rekening. 
Hij kocht daartoe in 1913 een schuur voor het drogen van hout - gelegen in 
het dorp - van Dirk Veenman, wagenmaker te Breukelen. Dat het hem voor 
de wind ging bleek ondermeer uit het feit dat het gezin Bronwasser reeds 
in 1915 kon verhuizen naar het pand Straatweg 192 (thans bewoond door 
de heer E.G. Wijers), alsmede uit de sterke uitbreiding van zijn bedrijf 
(aankoop van heimachines, schepen en sleepboten). 

De schuur van Veenman werd dra te klein en er moest naar een andere 
vestiging worden omgezien. Het oog viel op het terrein gelegen ten noorden 
van de tuinen van Sterkenburg. De schuur van Veenman werd in 1919 
afgestoten en te zelfder tijd slaagde hij er in een gedeelte van het 
noordelijke industrieterrein aan te kopen. Begonnen werd met een 
oppervlakte van 2100 m . vrij spoedig daarna aangevuld met nog enkele 
percelen erf en water tot een totale oppervlakte van 16.910 m . Langs de 

Afb 1 Het bedrijf van Bronwasser in vogelvlucht, omstreeks 1928 Duidelijk zichtbaar 
is de grote opslagplaats in de open lucht, vaar het beton steeds nat gehouden werd 
teneinde goed te kunnen harden 
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Afb. 2. Overzicht van het fabrieksterrein van Bronwasser, omstreeks 1928 

Aft 3. Het bedrijfsterrein van Bronwasser omstreeks 1928, gezien vanaf de Vecht-
zijde. met de watertoren van Breukelen op de achtergrond. 

Vecht werd een damwand van beton aangebracht en er werd begonnen 
met ophoging van het terrein met grond afkomstig van andere werken 
(Afbeelding 1). Tegelijkertijd werden op het zuidelijke gedeelte van het 
terrein loodsen gebouwd, aanvankelijk van hout en deels open. In 1924 
was het gehele complex opgevuld met kantoor, werkplaatsen, loodsen en 
opslag. Twee overzichtfoto's verduidelijken een en ander (Afbeeldingen 2 
en 3). Het gehele terrein met de daarop aanwezige opstallen werd in 1926 
ingebracht in de N.V. Industrieele Maatschappij voorheen J.W. Bronwasser 
Czn. 

Het bedrijf omvatte het maken en construeren van fundaties in de ruimste zin van 
het woord. Naast hout en ijzer werd ook het voor die tijd moderne bouwmateriaal 
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gewapend beton gebruikt. Onder fundaties verden begrepen; het uitvoeren en 
construeren van fundaties op houten heipalen (fundaties onder toepassing van de 
door het bedrijf gepatenteerde betonopzetters of oplangers op houten palen); het 
construeren, maken en heien van betonpaien naar elk systeem; toepassing van het 
speciale spuitsysteem voor fundatiepalen van het bedrijf (volgens hun eigen octrooi 
nr 8231 ); het speciale systeem van het bedrijf voor het ondervangen of funderen van 
gebouwen waarbij niet geheid mocht worden, de zogenaamde 'Sta-bro"-palen; en het 
uitvoeren en ontwerpen van alle daarbij voorkomende beton- en 
gewapend-betonwerken. 

Het onderhoud van werktuigen, motoren enz en het construeren van ijzeren 
onderdelen ten behoeve van uit te voeren werken vonden plaats in eigen beheer, 
evenals het verwerken van betonijzer (Afbeeldingen 4 en 5) 

Aan het maken van de betonspecie werd veel zorg besteed De betonpaien en 
betonopzetters werden van een op speciale wijze bereide beton gemaakt. Verbrijzelen 
of afbrokkelen door het van grote hoogte vallende heiblok diende immers te worden 
voorkomen 

In 1922 werd begonnen met de fabricage van "opzetters'. Deze opzetter 
of oplanger dankte zijn goede resultaat aan het feit dat de verbinding 
tussen paal en opzetter op natuurlijke wijze werd verkregen, zonder bout 
door of pen aan de paal, maar eenvoudig ais navolging van de van oudsher 
gebruikelijke heiband, door de opzetter evenzo op een paal te heien. De 
hoeveelheid gebruikte Bronwasser-opzetters steeg in het vijfde jaar dat 
deze in de handel waren reeds tot boven de 100.000. Voor zover bekend 
was Bronwasser gedurende enkele jaren de enige die deze opzetters kon 
maken en maakte. Ook het transport vond plaats in eigen beheer, zowel per 
dekschuit als per as (zie Afbeelding 61. 

In 1929 werd een Italiaans bedrijfje overgenomen, waar zogenaamde 
gecentrificeerde betonpaien, straatlantaarns en rioolbuizen werden 
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Afb. 4. Machinefabriek en smederij van Bronwasser, omstreeks 1928. 
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Afb. 5. Het ververken van betonijzer bij Bronwasser, rond 1928, waarbij spiraal
bewapeningen vervaardigd werden; de maat en afstand speelden hierbij een 
belangrijke rol. 

gemaakt. Deze activiteit werd na de overname verplaatst naar Breukelen.In 
1930 werd een gebouw over de drie kort tevoren gebouwde loodsen 
aangebracht en werd het bedrijf als het ware gesplitst. In het zelfde jaar 
werd ook de in de gemeente Loenen gelegen buitenplaats "Vijverhof" 
aangekocht. Het gedeelte van deze buitenplaats dat grensde aan "Over 
Holland" werd vrij spoedig na de verwerving verkaveld, waarna er een 
drietal woningen verrezen (onder andere 't Lammetje', gelegen aan de 
Straatweg). 

Het bedrijf floreerde en breidde snel uit (Afbeelding 7). Toen het 
bijvoorbeeld de opdracht verwierf de houten beschoeiïng langs het 
Merwedekanaal gedeeltelijk te vernieuwen en geen overeenstemming met 
houtzagerijen kon worden bereikt over de levering van de benodigde dam-
wand, besloot men de damwand in eigen beheer te maken. Het daartoe 
benodigde hout werd uit Scandinavië aangevoerd en houtbewerkings
machines werden aangeschaft. Daartoe werden op het terrein drie loodsen 
gebouwd (op de plaats waar nu "Groko" is gevestigd). In deze jaren bereikte 
het bedrijf zijn absolute top. Bronwasser kon toen ook het pand Straatweg 
242 laten bouwen (thans bewoond door H.H.J. Doude van Troostwijk). 

Aan de hierop volgende afnemende bedrijvigheid was onder meer de 
economische malaise debet. Met de bedrijvigheid ging het steeds sneller 
bergafwaarts. Op 3 oktober 1940 overleed Bronwasser. Voor het bedrijf 
werd een beheerder aangesteld. In 1941 moest het zuidelijke gedeelte van 
het industrieterrein worden verkocht. Op het overblijvende terrein werd 
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Afb 6 Het hoofdkantoor van Bronwasser omstreeks 193Û, met de straatlantaarns en de 
transportafdeling. 

"Bronwasser" als fabriek van betonprodukten voortgezet. 
Na de Tweede Wereldoorlog (10 mei 1945) ging - in verband met de 

wederopbouw van ons land - het bedrijf opnieuw van start, met als voor
naamste Produkten betonopzetters en granieten lantaarnpalen (deze 
hebben lange tijd dit gedeelte van de Straatweg ontsierd; ze werden 
namelijk verticaal opgeslagen). Het werd geen succes. In 1951 werd het 
bedrijf verkocht aan de NV. Metaalbewerkings- en Handelmaatschappij 
"Maarssen". 

Efa 

De nieuwe eigenaar van het in 1941 verkochte deel van het terrein van 
"Bronwasser" werd Johannes Andries Christiaan Malchus uit Amsterdam. In 
1944 ging het bedrijf over in de CV. Metaalwarenfabriek Malchus. Malchus 
was eigenaar van de stofzuigerfabriek Efa, gevestigd te Amsterdam. De 
nieuwe vestiging in Breukelen ging als zelfstandige onderneming met een 
eigen administratieve afdeling van start onder de naam Efa-Union 
(Directeur J.A.C. Malchus). Na opneming van het Amsterdams Handels
bureau Corema enige tijd later werd de naam gewijzigd in Efa-Corema 
(mede-directeur werd A.D. Greidanus). De produktie werd aanvankelijk 
bepaald tot onderdelen voor stofzuigers ten behoeve van het Amsterdamse 
bedrijf. Ook werden opdrachten voor derden uitgevoerd. Geleidelijk kwam 
men met eigen Produkten op de markt, zoals straalkachels, kookplaten en 
strijkbouten. Materiaalgebrek leidde er in 1944 toe, dat een arbeidstijd
verkorting moest worden ingevoerd, waarbij de produktie beperkt werd tot 
de zogenaamde "noodkacheltjes". Deze van plaatijzer gemaakte ronde 
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Afb. 7. Motor-vrachtwagens voor vat rond 
betonnen opzetters van Bronwasser 

1930 gold als sneltransport van de 

komfoortjes (doorsnede ongeveer 20 cm) werden in de oorlogsjaren als 
kooktoestel gebruikt. Het apparaat diende daartoe op de normale 
kolenkachel te worden geplaatst, waarvan eerst de vuldeksel was 
verwijderd teneinde de nodige "trek" te verkrijgen. Met wat houtspaanders 
en ander brandbaar afval kon in zon noodkacheltje een vuurtje worden 
gemaakt om iets te verwarmen of met veel moeite aan de kook te brengen. 

In de oorlogsjaren werd ook Efa-Corema - evenals talloze andere 
bedrijven - gedwongen een deel van het produktieapparaat in dienst te 
stellen van de Duitse weermacht. Er werd een kleine draagbare etensketel 
geproduceerd, welke met riemen op de rug kon worden bevestigd voor het 
transport van voedsel naar de oorlogslinies. Het enige, maar in die tijd niet 
te onderschatten belang, was dat alle personeelsleden de beschikking 
kregen over een "Ausweis", en vrijgesteld werden van tewerkstelling in 
Duitsland. Het aantal personeelsleden bedroeg toen ongeveer 100. 

In 1943 kocht Malchus de buitenplaats "Vijverhof". In het door hem 
geschreven boekwerkje "Vijverhof" vermeldt hij onder meer: 

na 187"5 is het huis steeds aan verschillende families verhuurd geweest Zoo 
werd tot aan het begin van de twintigste eeuw (ongeveer 1902) het huis bewoond door 
den adjunct-commies van de Provinciale Griffie te Utrecht, Hendrik van Notten Toen 
deze in 1902 zijn vaste domicilie te Utrecht had, werd Vijverhof nog door hem 
gebruikt om er zijn Zondag door te brengen Na Hendrik van Notten werd Willem 
Barend Westerman, gehuwd met een zekere Juffrouw Smithuyzen, verwante van de 
bekende ABC-cigarettenfabrikant, bewoner van Vijverhof, zij het slechts voor een 
luttele twee jaren. Daarna nam van 1905 tot 1909 de bekende jurist J. van Hamel zijn 
intrek op het oude buiten van Jhr Pieter Clifford 
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De jaren na 1909 brachten voor het eens zoo prachtige landgoed weinig vertier. De 
telkens terugkeerende hooge vaterstanden die de vijvers van het buitengoed deden 
overloopen en de tuinen onbegaanbaar maakten, varen vaarschijnlijk één der 
oorzaken van het sporadisch bezoek 

Bovendien eischte de fiscus een ruim deel van het kapitaal der families, die 
dergelijke groote buitens vilden bevonen Weinigen verden in staat gesteld de zvare 
fiscale lasten te dragen, Het valt dan ook niet te vervonderen, dat nadat de Van 
Luttervelds in 1923 en de Van Beusekoms in 1926 Vijverhof hadden verlaten, het huis 
gedurende langen tijd leeg heeft gestaan. In het voorjaar van 1943 zagen de 
vreedzame bevoners van Loenen en Breukelen ineens, hoe op een goeden dag een 
aantal metselaars, timmer- en tuinlieden het ergerlijk verwaarloosde huis en den rijk 
door onkruid en voekerplanten overgroeiden tuin onder handen namen. Naarstig 
verd er gearbeid. Zoo verden de grauve muren van de dorre klimop plan ten ontdaan 
en opnieuv gevit, de tuin geheel omgespit en van jonge aanplant en kleurrijke 
bloemperken voorzien Velen zullen zich toen afgevraagd hebben vat thans de 
bestemming van het oude huis vel zou zijn. Spoedig verkondigde een groot bord: 
Hier wordt gevestigd een tehuis voor ongehuwd personeel van de 

Ef a-Corc ma". 
Enkele veken later, op 21 Mei 1943 verd het tehuis op feestelijke vijze geopend. De 

vele genoodigden, die een rondgang door het huis maakten, zullen met verbazing 
hebben geconstateerd vat er in het korte tijdsbestek van acht veken gevrochtverd. 
Het oude landhuis van toen had een metamorphose ondergaan. Het rijk en 
comfortabel ingerichte interieur, met een bibliotheek, tvee biljartkamers, een eet-
en conversatiezaal viel al direkt bij iedereen in den smaak De binnenhuis-architect 
Tepasen zijn medeverkers hebben zich dan ook inderdaad op meesterlijke vijze van 
hun taak gekveten. En nu het Vijverhof-leven op volle toeren draait, de bevoners 
vat zijn ingeburgerd, komen de kosten en de moeite, die aan het interieur zijn 
besteed, langzamerhand tot hun recht Binnen de vier vanden van de eet- en 
conversatiezaai is al menig feestelijke gebeurtenis op gezellige vijze gevierd, tervijl 
de spreuk boven de schoorsteen in de bibliotheek: "Gaat tot de mieren en vordtwijs', 
al enkelen er toe gebracht heeft de winteravonden met studie en lectuur te verkorten. 

De reden voor die aankoop werd door Malchus als volgt verwoord: 

Waarom ik Vijverhof heb aangekocht is een vraag, die velen zich zullen stellen en 
vaarop ik dan in het kort vil antwoorden Het leven is voor ieder van ons momenteel 
zeer moeilijk, voor de één in mindere - voor de ander in meerdere mate. Gaarne zou ik 
iedereen van ons personeel het zoodanig naar den zin maken, zooals ik dat op 
Vijverhof tracht te doen. Ik heb mij echter vat Vijverhof betreft voorloopig moeten 
beperken tot ongehuvd personeel, dus tot hen, die voor het meerendeel kamer- en 
pensionbevoners zouden zijn. Mijn gedachten bij de oprichting van Vijverhof varen 
als volgt: Een mooie omgeving, n luxieus interieur, veel sport op elk gebied, zoals 
tennissen, boksen, kogelstooten, speerverpen, zeilen, biljarten, enz stimuleeren de 
drang om vooruit te komen, tervijl er zorg voor kan vorden gedragen, dat de eigen 
geestelijke ontvikkeling van deze bevoners gelijken tred houdt met hun vakkennis 
Bevoegde leiders uit mijn eigen bedrijf zullen daartoe, naar ik vertrouv, technische 
beschouvingen zoovel van theoretische - als van praktische aard geven over 
werkwijzen, welke bij de vervaardiging van Efa-produkten in de diverse afdeelingen 
worden gevolgd. Er wordt dus aandacht besteed aan de geestelijke en lichamelijke 
belangen der bewoners in het algemeen. Ook de materieele verzorging behoort goed 
te zijn; al het mogelijke moet vorden gedaan om het eeten zoo voedzaam en smakelijk 
op te dienen, terwijl op het gebied van hygiene de meest gunstige voorwaarden 
dienen te worden geschapen. Voorts heb ik mij Vijverhof gedacht als herstellingsoord 
voor diegenen van ons personeel, die zwak zijn, of ziek zijn geweest Ik verwacht 
echter iets terug. Ik vervacht ontvikkelde, verklustige en energieke mannen, 
mannen die gezien hebben vat met doorzettingsvermogen en hard verken te 
bereiken valt, mannen die zich tegen de invloed van luxe hebben leeren verzetten, 
maar de voordeelen daaruit voortvloeiende te hunnen gunste zullen kunnen 
gebruiken en tevens ten gunste van mijn fabriek en de Nederlandsche Industrie. Ik 
hoop van harte, dat mijn ideaal verwezenlijkt zal vorden en dat er uit Vijverhof 
mannen zullen voortkomen, die later een vaardige plaats in de maatschappij zullen 
bekleeden U zult nieuvsgierig zijn naar het resultaat, dat ik hiervan vervacht Ik 
ben optimistisch; er zullen er ook falen, dat veet ik, ook teleurstellingen zullen er 
zijn, maar de toekomst zal leeren of het goedgedaan is 
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Hazemeyer 

Helaas begon Malchus zijn doelstelling te realiseren onder steeds 
verslechterende oorlogsomstandigheden. Daardoor was het moeilijk om de 
opzet te doen slagen. Herinneringen van hen, die in Vijverhof gehuisvest 
zijn geweest, blijken niettemin nog steeds positief te zijn. 

Na de bevrijding in mei 1945 werd de produktie hervat. Deze 
hernieuwde start scheen aanvankelijk succesvol. Spoedig echter doemden 
financiële moeilijkheden op, die in juni 1947 uitmondden in de verkoop 
van het fabriekscomplex aan de N.V. Fabriek van Electrische Apparaten 
voorheen F. Hazemeyer en Co. te Hengelo. Dit bedrijf had ten tijde van de 
overname grote langlopende orders van onder andere de marine en zocht 
dientengevolge naar uitbreidingsmogelijkheden. Daar kwam nog bij, dat het 
bedrijf in Hengelo grote schade had opgelopen door oorlogshandelingen. 
Breukelen bleek door haar centrale ligging (tussen Amsterdam en 
Rotterdam), het aanwezige personeelsbestand van Efa-Corema, alsmede het 
aanwezige machinepark een ideale plaats (zie de luchtfoto in Afbeelding 8). 

De grote vraag naar arbeidskrachten, welke het aanbod overtrof, maakte 
dat ook Hazemeyer buitenlandse werknemers moest aantrekken, waar
onder Grieken, Italianen, Marokkanen, Turken en Antillianen. Omstreeks 
1960 werd een topbezetting bereikt van ongeveer 225 mensen. In deze 
periode werden tal van uitbreidingen en verbouwingen gerealiseerd, onder 
andere ten behoeve van de tekenkamer en de verfspuiterij. Het produktie-
pakket was vrij uitgebreid, waarbij veel apparatuur voor scheeps- en 

Afb 8. Luchtfoto van het bedrijfscomplex van Hazemeyer omstreeks 1960. 
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landgebruik werd ontwikkeld en gemaakt, zoals stopcontacten, schakel
kasten en transformatorhuisjes. 

Een bijzondere (en weinig voorkomende) afdeling was de spuitgieterij 
met een tweetal spuitmachines. Hier werden allerlei gietstukken uit 
messing of lichtmetaal vervaardigd. Deze metalen werden na smelting in 
ovens onder hoge druk gespoten in een matrijs. De spuitgieterij werd door 
de opkomst van kunststoffen weer afgestoten. Vele metalen Produkten 
werden vervangen door overeenkomstige uit kunststof, die centraal in 
Hengelo werden geproduceerd. 

In latere jaren volgde nog een belangrijke uitbreiding met een polyester-
afdeling. Hier werden toen de daken voor de verschillende transformator
stations vervaardigd. Ook bij Hazemeyer werden de gevolgen van een 
kentering in het economisch getij gevoeld. De stijging van het electriciteits-
verbruik verminderde en ging tenslotte over in een daling. Hierdoor nam 
de vraag naar Hazemeyer-produkten sterk af. Samenvoegingen en 
reorganisaties leidden tot een wijziging en afslanking van de produktie. Het 
personeelsbestand liep terug tot ongeveer 100 mensen. Getracht werd met 
het eigen produkt - transformatorhuisjes - te overleven. Omstreeks 1977 
dreigde opheffing van het bedrijf in Breukelen. De reeds genomen 
beslissing werd herroepen, maar dit bleek achteraf slechts uitstel. Toen 
concentratie van de activiteiten van enkele vestigingen in Amersfoort 
mogelijk bleek, was de sluiting niet meer te keren. Officieel gingen de 
toegangshekken op 31 december 1982 dicht. 

Bronnen 

Anoniem. 1928 Ons fundatie-boek. Eigen uitgave van de NV. Industrieele Maat
schappij voorheen J.W. BronwasserCzn (Breukelen,91 blz 
J. Malchus, z.j Vijverhof. Boekje in eigen beheer uitgegeven door CV. Metaai-
warenfabriek Malchus 
Informatie verstrekt door de heren G.T. van der Vlis, B. Hoornstra en F. van Wulften. 
Foto's ontleend aan Ons fundatie-boek (Afb. 1 - 5) en afgestaan door mevrouw H.J. de 
Langen (Afb. 7) en de heren M. Franke (Afb. 6) en F. van Wulften (Afb. 8). 
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Gezinshoofden in de gemeente Breukelen 
St. Pieters in 1843 - 1847 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dit artikel is gebaseerd op het Notulenboek van de gemeente Breukelen-
St. Pieters 1843 - 1847.1 Daarin treffen we een aantal lijsten met familie
namen aan in verband met een omslagregeiing ter dekking van de 
onkosten van de gemeente; een gemeentelijke belasting dus. Voor het eerst 
komen we zon lijst tegen in het verslag van de gemeenteraadsvergadering 
van 19 juni 1843. Van diverse daarin genoemde families wonen thans nog 
leden in de gemeente Breukelen. 

De in 1815 ontstane gemeente Breukelen-St. Pieters omvatte het grond
gebied van de vroegere gerechten Breukelen-Proostdij (destijds ook al wel 
Breukelen-St. Pieters genoemd) en Breukeleveen. De gemeente lag groten
deels aan de oostzijde van de Vecht, maar in het zuiden hoorde er ook nog 
een stukje gebied bij aan de westzijde van de Vecht. 

De mensen in Proostdij woonden vooral nabij de Vecht. Het lijkt er op dat 
aan de Scheendijk toen niet of nauwelijks gewoond werd. In Breukeleveen 
had de bevolking zich aan de Herenweg geconcentreerd. 

Ik neem hier eerst woordelijk het betreffende raadsverslag over. 

Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 1843 

Vergadering van den Gemeenteraad van Breukelen St. Pieters gehouden 
op Maandag den 19 Juny 1843 namiddag ten zes ure inhet huis der 
Gemeente en waren tegenwoordig de Burgemeester ende overige leden 
vanhet Gemeente bestuur. 

Bijeengekomen zijnde tot het doen der personeeie omslag van den dienst 
1843, welke bij de Begrooting vandat Jaar bepaald was op j 325,- zoo 
moeten daarin contribueeren: 

No Guld Cs 
1 Nicolaas Walewijn 2 50 15 
2 A J van Baroeveld 16 00 16 

de wed: P.G. Broere 2 50 17 
4 Aart van Hienen 2 50 18 
5 Willem Offerman 13 00 19 
6 Cornells Schoonderwoerd 2 50 20 
i Gerrit Bunnik 2 50 21 
8 Barend Dijk 16 00 22 
9 Brand van Cabauw 16 00 23 

10 FW.Schmöle 16 00 24 
11 Arie Snel 6 00 25 
12 Hendrik van den Heuvel 3 00 26 
13 de wed: Jan van Oostveen 1 50 27 
14 Anthony Kolenberg 1 50 28 

Teunisvan Zijtveld 3 00 
Adrianus Ekelschot 1 00 
Jonkvrouw van Collen 24 00 
Bart Brugman 2 50 
Jufvrouw de Wit 8 00 
Gijsbert Degenkamp 2 
Gerrit Degenkamp 5 
Jonker van der Voort 13 00 
Adrianus van Bemmel 3 
Jan van der Wilt 2 
Jan Mager 8 maanden 1 
Jan van Rooijen 3 00 
wed: Adrianus van Putten 2 00 
Theodorus van den Berg 3 00 

50 
00 

Ü0 
50 
50 
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29 LA. en A.J. Bruijn 14 00 59 Gerrit Zwanink 2 50 
30 Jan de Haard 2 00 60 Cornelis van Oostveen 2 50 
31 Frans Kramer 2 00 61 Arie Schipper 2 00 
32 Pieter Broekhuizen 1 00 62 Gerrit Schipper 2 50 
33 Pieter Huidekoper 16 00 63 Leendert Schipper 1 50 
34 Cornelis Baas 3 00 64 Klaas Lamme 1 50 
35 Abraham de Wit 11 00 65 Jacobus Kraaipoel 2 50 
36 Willem van Berkesteyn 3 25 66 Hendrik van Oostveen 1 25 
37 Jacobus van der Wilt 2 50 67 Willem Wagenaar 1 25 
38 Cornelis Verhoeff 3 00 68 Evert Kroon Junior 2 50 
39 Jan Pijl 3 00 69 Jan Schipper 0 50 
40 Lammen Viaanderen 2 00 70 Willem van der Vliet 0 50 
41 Jan Timmer 2 00 7i Jacob Leereveld 0 50 
42 Frans Bakker 2 00 72 Jacobus Oudhoff 1 50 
43 W.W. Verkroost 2 00 73 Klaas Timmer 0 50 
44 Dirk Kraaipoel 2 00 74 Klaas Zijtveld 0 50 
4") Peter Loenen 3 00 75 Hendrik van der Wilt 0 75 
46 Poulus van Oostveen 2 50 76 Weerd Zwanink 1 00 
47 Jan Jasp. van der Wilt 3 00 77 Pieter Hagen 0 50 
48 de wed: Evert Kroon 1 50 78 Jan Slagt Senior 0 50 
49 Hendrik Smid 2 50 79 Jan Slagt Junior 0 50 
50 Jacobus Kroon 2 50 80 Jacob van der Wilt 1 00 
51 de wed. Evert Bos 3 00 81 Jacobus van der Vliet 1 00 
52 Klaas Klijn 2 50 82 Dirk Zijtveld 0 50 
53 Gerrit Voorneveld 2 50 83 Gerrit van der Vliet 0 50 
54 Hendrik Kraaipoel 3 00 84 Huibert Stekelenburg 0 75 
55 de wed: Gerrit Vlug 2 00 85 Cornelis Zeldenrijk 0 75 
56 Jasper Heus 2 00 86 Jan Boom 2 00 
57 Hendrik Kraaipoel 1 50 87 Bergman Woutiers 6 maanden 7 00 
58 Tijmen Timmer 1 50 88 Jan van den Andel 5 00 

totaal | 325 00 

Van welke omslag aande Ingezetenen bij Publicatie op heden zal worden 
kennis gegeven. 

En is besloten om heden over 14 dagen wederom bij eentekomen om, 
wanneer er over den aanslag klachten mogten bestaan die van de 
contribu abelen aantehooren. 

De Burgemeester geeft de Vergadering kennis dat bij hem ontvangen is 
eene Missieve van den Heer Thesaurier om het fonds van de gewapende 
Dienst inde Nederlanden tot het doen eener collecte, is alzoo besloten datop 
den ... July eerstkomende eene commissie bestaande uit de leden vanhet 
Gemeentebestuur met den Veldwachter dezer gemeente eene collecte 
aande huizen der Ingezetenen zal gedaan worden ten behoeve van gemeld 
Fonds. 

Verder niets meer te verhandelen zijnde, zoo is de vergadering gesloten. 

De Burgemeester 
(w.g.) Jan van den Andei 

Breukelen St.Pieters den 19 Juny 1843 
De Gemeenteraad 
(w.g.) G. Degenkamp 

W. Offerman 
J.J. v.d. Wilt 
C. Verhoeff 
P. Loenen 
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Verslag van de gemeenteraadsvergadering op 3 juli 1843 

Vergadering van den Gemeenteraad van Breukelen St. Pieters gehouden 
op Maandag den 3 Julij 1843 namiddags ten 6 ure in het huis der gemeente 
en waren tegenwoordig de Burgemeester en verdere leden vanhet Bestuur. 

Bijeenvergaderd zijnde ter aanhoring van reclames, zoo die mogten 
bestaan, wegens de Personeele omslag over 1843. 

En waarover niemand voor ons is verschenen. 
Zoo is de vergadering gesloten. 

De Burgemeester 
(w.g.) Jan van den Andel 

Breukelen St. Pieters den Datum 
De Gemeenteraad 
(w.g.) G Degenkamp 

W. Offerman 
J.J. v.d. Wilt 
C. Verhoeff 
P. Loenen 

Niemand maakte dus bezwaar tegen de hem of haar opgelegde belasting. 

•iSiiPIIIS: SAIS:1 

•' I-." 

Afb. 1. Noordgevel 
van het pand thans 
genummerd Zand
pad" SS en gelegen 
nabij de T-kruising 
van Nieuweweg en 
ZandpadDestijds was 
dit het polderhuis 
en na 1851 tevens 
het rechthuis (ge
meentehuis) van de 
gemeente Breuke
len-St Pieters 
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Wat de lijst van belastingplichtigen ons leert 

De lijst begint met de mensen die aan het Zandpad woonden en geeft ze 
van noord naar zuid. Daarna volgen de gemeentenaren aan de andere kant 
van de Vecht, van zuid naar noord. Met Jacobus van der Wilt (no. 38) 
begint de opsomming van de gezinshoofden die aan de Breukeleveense 
Herenweg woonachtig waren. Nog tot ver in de 20ste eeuw woonde in het 
eerste huis van Breukeleveen een Van der Wilt. Aan het eind van de lijst 
werden nog twee namen uit Proostdij toegevoegd, terwijl de burgemeester
gemeentesecretaris Jan van den Andel zichzelf als laatste noteerde. 

Uit de lijst van namen valt af te leiden dat de grootste bevolkings
concentratie aan de Breukeleveense Herenweg zat; daar woonde 56 % van 
de geregistreerde gezinshoofden. Van de vijf gemeenteraadsleden kwamen 
er ook drie uit Breukeleveen: Cornelis Verhoeff, Peter Loenen en Jan 
Jasperse van der Wilt. 

Het gemiddelde welstandsniveau van de bevolking in Proostdij was 
hoger dan dat van de mensen in Breukeleveen. De eerstgenoemden betaal
den in doorsnee f 6,40 per huishouden aan de gemeente, de laatstgenoem
den f 1,66. Binnen beide gemeenschappen waren er echter aanzienlijke 
verschillen. In Proostdij woonden 11 betrekkelijk rijke gezinshoofden, die 
gemiddeld j 15,36 betaalden, terwijl de overige 28 gezinshoofden gemid
deld f 2,87 bijdroegen. In Breukeleveen waren de mensen in het zuiden, 
tussen Vaartbrug en Rode Brug, er financieel beter aan toe (gemiddelde bij
drage { 2,32) dan die in de noordelijke helft, tussen Rode Brug en Weerbrug 
(gemiddelde bijdrage { 0,85). In noordelijke richting werd de bevolking 
steeds armer; de eerste groep gezinshoofden na de Rode Brug betaalde in 
doorsnee nog j 1,80, de 17 gezinshoofden die het meest achterin Breuke
leveen woonden gemiddeld slechts f 0,69. 

Tussen de "gewone" mensen in Proostdij en die in Breukeleveen-zuid 
was er dus niet zo veel verschil in gemiddelde welstand. De uitschieters 
waren de notabelen in Proostdij aan de ene kant (met Jonkvrouwe Van 
Collen als de relatief rijkste) en de armen in het tegen Muyeveld (Loos-
drecht) aan gelegen deel van Breukeleveen aan de andere kant. 

Twee gezinnen vestigden zich in de loop van 1843 in Breukelen-St. 
Pieters: Mager (25) en Woutiers (87); in de lijst van aanslagen over het jaar 
1844 vinden we hun namen weer terug. Bij het berekenen van de hiervoor 
genoemde gemiddelden zijn de aan hen opgelegde aanslagen op volle 
jaarbasis omgerekend. 

De rijken in Proostdij bewoonden de ridderhofsteden, buitenplaatsen en 
een enkele grote boerderij* Waar A.J. van Barneveld woonde is me nog 
niet bekend. Willem Offerman had van 1809 tot 1849 "Vechtzigt" in 
eigendom. De koopman Barend Dijk Jr. had in 1835 "Groenevecht" gekocht. 
Mr. Jean Brand van Langerak en Cabauw had van 1838 tot 1847 "Queek-
hoven" in eigendom. Friedrich Wilhelm Schmöle zat op "Vegt en Hoff". 
Jonkvrouwe Margaretha Juliana Helena Ferdinanda van Collen troffen we 
uiteraard aan op 'Gunterstein"; zij trouwde met Daniel Willink waardoor de 
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dubbele familienaam ontstond. Mej. de Wit zat vermoedelijk op "Boomrijk'° 
en Jonkheer Van der Voort op "Oudaen".4 De gebroeders Laurens August 
Bruyn en Abraham Jacob Bruyn haden op een veiling in 1833 "Vecht en 
Rhijn" gekocht, in het stukje Breukelen-St. Pieters aan de andere zijde van 
de Vecht; zij kwamen van "Nieuw-Hoogerlust" in de gemeente Breukelen-
Nijenrode. Pieter Huidekoper, assuradeur en burgemeester van Amsterdam, 
was de eigenaar van "Vrede en Rust". De suiker-makelaar Abraham 
Everard Marie Dudok de Wit (vader van Kees "de Tippelaar") bewoonde 
"Slangevecht 

in Breukeleveen was meer sprake van een daar echt gevestigde 
bevolking dan in Proostdij. Drie familienamen komen we in Breukeleveen 
vier keer tegen: Kraaipoel (44, 54, 57, 65), Schipper (61, 62, 63, 69) en Van 
der Wilt (37, 47, 75, 80). Vier familienamen treden driemaal op: Kroon (48, 
50, 68), Van Oostveen (46, 60, 66), Timmer (41, 58, 73) en Van der Vliet 
(70, 81, 83). Twee namen worden tweemaal genoemd: Slagt (78, 79) en 
Zwanink (59, 76). In Proostdij worden slechts twee familienamen tweemaal 
genoteerd: Degenkamp (20, 21 ) en De Wit ( 19, 35). 

Tussen de beide gemeenschappen binnen Breukelen-St. Pieters bestond 
blijkbaar niet zo veel binding. Alleen de familienamen Van Oostveen en 
Van der Wilt komen we in beide nederzettingen tegen. Wat op zich nog niet 
wil zeggen dat er ook een familierelatie bestond; dat zou nader uitgezocht 
moeten worden. Misschien was er ook nog enige verre verwantschap tussen 
de Van Zijtveld aan het Zandpad en de Zijtveld (zonder "Van") aan de 
Breukeleveense Herenweg. Maar daarmee was het met de overeenkomst in 
namen al bekeken. 

Verloop over een periode van 5 jaar 

In de raadsverslagen van de jaren 1844 tot 1847 komen overeenkom
stige lijsten met namen voor. Door de gegevens uit de vijf lijsten naast 
elkaar te zetten krijgen we een indruk van het verloop dat in die periode is 
opgetreden. Tussen haakjes staat steeds het nummer waaronder de naam 
in de lijst van het desbetreffende jaar gevonden wordt. 

1843 1844 1815 1846 1847 
Nicolaas Walewijn 2 50 (1) 2 50 (1) 2 00 (l) 
Goris Leeman 1 50 (l) c 2 00 (1) 
Anthoney J.van Barneveld 16 00 (2) 15 50 (2) 15 50 (2) 15 50 (2) 15 50 (2) 
Arnoldus van Dieën 0 50 (3) 0 50 (3) 0 50 (3) 
Jan Boom 2 00 (86) 1 50 (4) 1 25 (4) 
de ved: Pieter Gijse Broere 2 50 (3) 2 50 (5) 2 00 (5) 2 25 (3) 2 10 (4) 
Aart van Hienen 2 50 (4) 2 50 (6) 2 00 (6) 2 25 (4) 2 10 (5) 
Willem Offerman 13 00 (5) 12 50 (7) 12 50 (7) 12 50 (5) 12 50 (6) 
Cornells Schoondervoerd 2 50 (6) 2 50 (8) 2 50 (8) 2 75 (6) 2 60 (7) 
Gerrit Bunnik 2 50 (7) 2 50 (9) 2 50 (9) 2 75 (7) 2 60 (8) 
Barend Dijk 16 00 (8) 15 50(10) 15 50(10) 15 50 (8) 15 50 (9) 
Brand van Cabauw 16 00 (9) 15 50(11) 15 50(11) 15 50 (9) 15 50(10) 
Friedrich W. Schmöle 16 00 (10) 15 50(12) 15 50(12) 15 50(10) 15 50(11) 
Arie Snel 6 00(11) 6 00(13) 6 00(13) 6 00(11) 6 00(12) 
Hendrik van den Heuvel 3 00(12) 3 00(14) 2 50(14) 2 75(12) 2 60(13) 
de ved: Jan van Oostveen 1 50(13) 1 50(15) 1 50(15) 1 50(13) 1 55(14) 
Anthony Kolenberg 1 50(14) 1 50(16) 1 50(16) 1 50(14) 2 25(15) 
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Teunisvan Zijtveld 3 00(15) 2 50(17) 2 50(17) 2 75(15) 2 60(16) 
Adrianus Ekelschot 100(16) verhuisd naar Breukeleveen 
Jonkvrouw van Collen 24 00(17) 
D. Willink van Collen 24 00(18) 24 00(18) 24 00(16) 24 00(17) 
Bart Brugman 2 50(18) 2 75(18) 
Albertus Brugman 2 50(19) 2 65(19) 2 65(17) 
Jufvrouw de Wit 8 00(19) 
Poulus van Vlissingeo 8 00 (20)c 8 00 (20) 8 00(18) 8 00(19) 
M.J.C, van Vlissingen 2 50 (21)c 

Gijsbert Degenkamp 2 50 (20) 2 50(21) 0 80(22)a 

Cornells Barreveld 2 00 (23)c 2 75(20) 2 50 (20) 
Gerrit Degenkamp 5 00(21) 5 00 (22) 5 00(24) 5 00(19) 5 00(21) 
de wed: Johannis Kok 6 00(21) 
Jonker vander Voort 13 00(22) 12 50(23) 12 50(25) 
Jonkvrouw van der Voort 12 50 (23) 12 50 (22) 
Adrianus van Bemmel 3 00(23) 2 50 (24) 3 00(26) 2 75 (22) 3 00(23) 
Jan Mager 1 50 (25)c 2 25 (25) 2 25 (27) 0 75 (24)a 

Philippus Johannes Steenhuysen 2 50 (25)c 2 25(24) 
Jan Jacobus van der Wilt 2 50 (24) 2 25 (26) 2 25 (28) 2 25(26) 2 25 (25) 
Jan van Rooijen 3 00(26) 2 75 (27) 3 00 (29) 3 00 (27) 3 00(26) 
wed: Adrianus van Putten 2 00 (27) 2 00 (28) 1 50(30) 1 25(28) 1 50(27) 
Theodorusvan den Berg 3 00(28) 2 25 (29) 2 25(31) 2 25 (29) 2 25(28) 
LA. en A.J. Bruyn 14 00(29) 14 50(30) 14 50(32) 14 50 (30) 14 50 (29) 
Jan de Haard 2 00 (30) 1 50(31) 1 50(33) 1 50(31) 1 50 (30) 
Frans Kramer 2 00(31) 1 50(32) 1 50(34) 1 50(32) 1 50(31) 
Pieter Broekhuizen 1 00 (32) 1 00 (33) 0 50(35) 0 50(33) 0 50 (32) 
Pieter Huidekoper 16 00(33) 15 50(34) 15 50(36) 15 50 (34) 15 50(33) 
Cornelis Baas 3 00 (34) 2 75 (35) 3 00 (37) 2 75 (35) 3 00 (34) 
Abraham de Wit 11 00(35) 13 00(36) 13 50(38) 13 50 (36) 15 50 (35) 
Bergman Woutiers 7 00 (87)b 13 00(37) 13 50 (39) 4 50 (37)* 
Wijthoff 10 00(38)c 15 50 (36) 
Willem van Berkesteyn 3 25(36) 3 25 (38) 3 25 (40) 3 25 (39) 3 75(37) 

Jan van den Andel 5 00(88) 5 00 (90) 5 00 (98) 5 00 (97) 5 00 (97) 

Jacobus van der Wilt 2 50 (37) 2 50 (39) 2 25(41) 2 25 (40) 2 50(38) 
Cornelis Verhoeff 3 00(38) 3 00(40) 2 75(42) 2 75(41) 2 75(39) 
Jan Pijl 3 00 (39) 1 00(41)a 

Jan Hendrik van Schaik 2 00 (42)c 1 50(43) 1 00(42) 1 10(40) 
Lammert Vlaanderen 2 00(40) 2 00 (43) 2 00 (44) 2 00 (43) 2 00(41) 
Jan Timmer 2 00(41) 2 00 (44) 2 00 (45) 2 00 (44) 2 00(42) 
Frans Bakker 2 00 (42) 1 50(45) 1 25(46) 1 25(45) 0 00(43) 
Willem W. Verkroost 2 00(43) 1 50 (46) 1 25(47) 1 25(46) 1 00(44) 
Dirk Kraaipoel 2 00 (44) 2 00 (47) 1 50(48) 0 50 (47)a 0 00(45) 
Peter Loenen 3 00 (45) 3 00 (48) 2 75 (49) 2 75 (48) 2 75(46) 
Poulus van Oostveen 2 50 (46) 2 50 (49) 2 25(50) 2 25 (49) 2 75 (47) 
Jan Jasperse van der Wilt 3 00 (47) 3 00 (50) 2 75(51) 2 75 (50) 
de wed. Jan Jasp. v.d. Wilt 1 00(48) 
de wed: Evert Kroon 1 50 (48) 1 50(51) 1 50 (52) 1 50(51) 1 50 (49) 
Hendrik Smid 2 50 (49) 2 50 (52) 2 50(53) 2 50(52) 2 00(50) 
Jacobus Kroon 2 50 (50) 2 50(53) 2 50 (54) 2 50(53) 2 50(51) 
de wed: Evert Bos 3 00(51) 3 00 (54) 2 75 (55) 2 75 (54) 2 50(52) 
Klaas Klijn 2 50 (52) 2 50 (55) 2 50(56) 2 50 (55) 2 50 (53) 
Gerrit Voorneveld 2 50(53) 2 50 (56) 2 50 (57) 2 50 (56) 2 50 (54) 
Hendrik Kraaipoel 3 00 (54) 2 00 (57) 2 50(58) 2 50 (57) 2 50(55) 
de wed: Gerrit Vlug 2 00 (55) 2 00 (58) 1 50 (59) 1 25 (58) 1 50(56) 
Jasper Heus 2 00 (56) 2 00 (59) 2 00(60) 2 00 (59) 2-00 (57) 
Hendrik Kraaipoel de jonge 1 50 (57) 1 50 (60) 1 50(61) 1 50(60) 1 50(58) 
Tijmen Timmer 1 50 (58) 1 50(61) 1 50(62) 1 50(59) 
Jan Timmer 1 50(61) 
Gerrit Zwanink 2 50 (59) 1 00(62) 1 00(63) 1 50 (62) 1 00(60) 
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Cornells van Oostveen 2 50(60) 2 50(63) 2 50 (64) 2 50(63) 2 70(61) 
Arie Schipper 2 00(61) 2 00(64) 2 00 (65) 2 00 (64) 2 00(62) 
Gerrit Schipper 2 50(62) 2 50(65) 2 50(66) 2 50(65) 2 50(63) 
Leendert Schipper 1 "50 (63) 1 50(66) 1 25(67) 1 25(66) 1 00(64) 
Klaas Lamme 1 50(64) 1 50(67) 1 50(68) 1 50(67) 0 00(65) 
Jacobus Kraaipoel 2 50 (6-5) 2 50(68) 2 50 (69) 2 50 (68) 2 75 (66) 
Hendrik van Oostveen 1 2-5(66) 1 25(69) 1 25(70) 1 25(69) 1 50(67) 
Willem Wagenaar 1 25(67) 1 25(70) 1 25(71) 1 50(70) 1 25(68) 
Evert Kroon Junior 2 50(68) 2 50(71) 2 50 (72) 2 50(71) 2 50(69) 
Jan Schipper 0 50 (69) 0 50 (72) 0 40 (73) 0 40 (72) 0 50 (70) 
Willem van der Vliet 0 50 (70) 0 25(73) 0 25 (74) 0 00 (73) 0 25 (71 ) 
Jacob Leereveld 0 50(71) 0 25 (74) 0 25 (75) - --(72) 
Dirk Ottens 0 25 (74) 
Jacobus Oudhoff 1 50(72) 1 50(75) 1 50(76) 1 50 (75) 1 50(73) 
Klaas Timmer 0 50 (73) 0 50 (76) 0 40 (77) 0 40(76) 0 25(74» 
Adrianus Ekelschot Proostdij 0 50 (77) 0 25 (78) 0 00 (75) 
Klaas Zijtveld 0 50 (74) 0 50 (78) 0 25 (79) 0 25 (77) 0 25(76) 
Hendrik van der Wilt 0 75 (75) 0 75 (79) 0 75 (80) 0 75(78) 0 70 (77) 
Weerd Zwanink 1 00(76) 1 00(80) 1 00(81) 1 00(79) 1 00(78) 
Pieter Hagen 0 50 (77) 0 50(81) 0 40(82) 0 40 (80) 0 40 (79) 
Jan Slagt Senior 0 50(78) 0 50(82) 0 40(83) 0 40(81) 0 40(80) 
Jan Slagt Junior 0 50 (79) 0 50(83) 0 40 (84) 0 40 (82) 0 40(81) 
Jacob van der Wilt 1 00(80) 1 00(84) 1 00(85) 1 00(83) 1 00(82) 
Jacobus van der Vliet 1 00(81) 1 00(85) 1 00(86) 1 00(84) 1 25(83) 
Dirk Zijtveld 0 50 (82) 0 50 (86) 0 40 (87) 0 40 (85) 0 40(85) 
Gerrit van der Vliet 0 50(83) 0 50 (87) 0 40 (88) 0 40(86) 0 40(85) 
Huibert Stekelenburg 0 75 (84) 0 75 (88) 0 60(89) 0 60(86) 
Hendrik Stekelenburg 0 40 (87) 
Cornelis Zeldenrijk 0 75(85) 0 75 (89) 0 60(90) 0 60(88) 0 50(87) 
Hendrik Timmer 0 50(91) 0 40(91) 0 40 (89) 
Nicolaas Krijgsman 0 50 (92) 0 60(92) 0 60(90) 0 70(88) 
Jan Klijn 0 50 (93) 0 40(93) 0 40(91) 0 40 (89) 
Dirk de Ronde 0 50 (94) 0 40 (94) 0 40 (92) 0 40(90) 
Antje Stekelenburg 0 50 (95) 0 40(95) 0 40 (93) 0 40(91) 
Dirkje van Oostveen 0 75 (96) 0 60(96) 0 60 (94) 0 70(92) 
W.F van Dore 2 50 (97)b 

Klaas de Jager 0 40 (99) 0 45 (95) 1 00(93) 
Jan Jacobse van der Wilt 0 60(100) 0 60(96) 0 60(94) 
Huibert Slagt 0 20(98)c 

Hendrik Timmer 0 40(95) 
. Bethuis 4 80(96) 

Jacobus Jacobse van der Wilt 0 60(98) 
Willem Slagt 0 40 (99) 
Leendert Svanik 0 60(100) 

De met a gemerkte bedragen betreffen een periode van -i maanden , die met 

een D een tijdvak van 6 maanden en die met een c een periode van 8 
maanden. 

Opmerkingen en conclusies 

De namen werden vaak op de klank opgeschreven. Erg consequent was 
de schrijver niet altijd. Er komen tussen de lijsten daardoor nogal wat 
verschillen in spelling voor: Broekhuizen/Broekhuysen, Bruijn/Bruyn, van 
Dieè'n/van Dijen, de Haard/deHaart, Hagen/Hage, Kraaipoel/Kraaypoel, van 
Oostveen/Oostveen, Oudhoff/Oudhof, de Ronde/de Ronden, Smid/Smit, 
Steenhuys/Steenhuysen, Zwanink/Swanink/Swanik/Zwanik. 

Het bedrag van de hoofdelijke omslag werd blijkbaar met enige zorg 
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vastgesteld. Van de 74 gezinshoofden die over de hele periode in de lijsten 
voorkomen kreeg slechts 24 % alle 5 jaren hetzelfde bedrag opgelegd; de 
jaarbijdrage van maar liefst 35 % van de gezinshoofden werd twee of meer 
keer veranderd. 

Het aandeel dat de 11 rijken uit Proostdij te zamen aan de gemeente
begroting leverden bleef over de 5 jaar betrekkelijk constant (52 - 53 %). 
De zaken van A. de Wit van "Slangevecht" gingen blijkbaar voorspoedig, 
want het bedrag van zijn belasting vertoonde van 1843 naar 1847 een 
duidelijk opgaande lijn. De "gewone" mensen in Proostdij brachten met 
elkaar 23 - 25 % van het benodigde bedrag op, de Breukeleveners het 
resterende kwart. 

Wanneer we de mensen die één gulden of minder bijdroegen als de 
armen beschouwen, valt op te merken dat aan het Zandpad voor armen 
eigenlijk geen plaats was. Adrianus Ekelschot, die het niet meezat, vertrok 
van het Zandpad naar Breukeleveen om daar verder te verpauperen. Aan 
de overzijde van de Vecht behoorde alleen Pieter Broekhuizen tot de 
categorie armen. In Breukeleveen was het aantal armen groot: 33 % van de 
huishoudens in 1843. In de loop van de 5 jaar waarover dit artikel gaat 
werden het er steeds meer: via 44 % van de huishoudens in 1845 tot 54 % 
in 1847. In tegenstelling tot 1843 bevonden zich in 1847 ook in Breukele-
veen-zuid enkele armen. In de "armen-wijk" in Breukeleveen-noord nam 
het aantal huishoudens gestaag toe. 

In de samenstelling van de gemeenteraad kwam gedurende deze 5 jaar 
slechts één verandering. Toen de raad in 1847 voor het eerst bijeenkwam, 
op 13 maart, bleek Jan Jasperse van der Wilt inmiddels overleden te zijn. 
Gedurende het hele jaar 1847 lijkt men daarna met een raad van vier leden 
verder te hebben gewerkt. Voor de weduwe Van der Wilt betekende het 
overlijden van haar man een grote terugval in inkomen. Ze werd in 1847 
voor f 1,- in de gemeentelijke omslag aangeslagen, terwijl haar man in de 
jaren daarvoor op de lijst stond voor een bedrag van f 2,75. 

Noten 

1 Notulen van den Gemeenteraad van Breukelen St.Pieters 1843 1844 1845 1846 1847 
Archief Gem. Breukelen-St. Pieters (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 1/1. 

2 Veel gegevens hierover staan vermeld in: E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, 
1985 Plaatsen aan de Vecht en de Angstel. Canaletto, Alphen aan den Rijn/Oud
heidkundig Genootschap Niftariake, gewijzigde en aangevulde uitgave, 262 blz. 

3 We moeten de woonplaats van Mej. de Wit zoeken tussen "Gunterstein" en de plek 
waar vanouds de familie Degenkamp zit, Daar ligt "Boomrijk". Volgens Munnig 
Schmidt en Lisman, blz. 219, was dat huis toen het eigendom van Jacoba Beuker. 
Zij komt in de lijst van belastingplichtigen niet voor, Vermoedelijk had zij de 
boerderij dus verpacht, 

4 In 1843 was "Oudaen" eigendom van Gerrit Duuring (Munnig Schmidt en Lisman, 
blz. 232), Hij woonde echter op "Vreedenoord" (idem, blz 88). Dat lag in 
Breukelen-Nijenrode, wat verklaart waarom hij niet in de lijst van belasting
plichtigen in Breukelen-St, Pieters werd vermeld Duuring kocht "Vreedenoord" 
van Gilles van der Voort (idem, blz. 242). 
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L.C. Dudok de Wit: den vroolijken tippelaar 
te Breukelen 

M. Verkuil 
Niftarlakestraat 1,3621 GT Breukelen 

Over de legendarische L.C. Dudok de Wit, oftewel Kees de Tippelaar -
ex-bewoner van huize 'Slangevecht' - bestaan vele anekdotes. De hierna 
volgende, alsmede een stukje levensverhaal van Kees, zijn een licht 
bewerkte versie van een verhaal dat in 1903 werd opgeschreven door de 
heer C. Nannes Gorter, die Kees in zijn jeugd verschillende keren ontmoette 
en hem goed heeft gekend. Het is mij niet bekend of, en zo ja waar, dit 
verhaal ooit eerder gepubliceerd is. 

Bedelman, edelman . . . . 

Mijn eerste kennismaking met de heer L.C. Dudok de Wit, de bewoner 
van het buiten "Slangevecht" te Breukelen (St. Pieters), was al een héél 
eigenaardige. Ik woonde destijds te Loosdrecht en op een goede morgen zag 
ik uit de tuinkamer van onze villa een bedelaar het hek van de tuin 
openmaken en de stoep opkomen. 

"Moeder! Daar is een bedelaar!" riep ik en terwijl ik deze woorden uitte 
kwam mijn vader net binnen en zei: "Wacht, ik zal wel even naar voren 
gaan." Ik was nieuwsgierig en ging mijn vader achterna. De bedelaar belde 
en mijn vader deed open. Nooit van mijn leven heb ik hem verwonderder 
zien kijken dan toen hij de bedelaar zag. 

"Dag dokter!" sprak de man. 
"Wel De Wit, hoe heb ik het nôu met je? Is het je nu helemaal in je bol 

geslagen? Wat zie je eruit!" 
"Vind je? Ben ik niet presentabel?" 
'Kom, geen gekheid, hoe ben je in hemelsnaam aan zo'n kostuum 

gekomen?" 
'Een grap: ik wilde mijn opwachting bij je vrouw maken." 
"Maar zó kan ik je toch niet aan mijn vrouw voorstellen? Zij zou niet 

weten wat ze zag als ik zei dat jij nu Dudok de Wit bent, van wie ik haar 
wel eens 't een en ander verteld heb .. 

"Nou, wacht dan maar even, ik kom straks terug." 
De bedelaar ging met vlugge tred heen. Ik begreep er niets van. "Wie 

was die man?", vroeg ik mijn vader. "Das nou mijnheer De Wit jongen, uit 
Breukelen. Een zonderling heerschap zoals je ziet. De man ziet eruit als een 
bedelaar, maar hij is zeer rijk." Ik vroeg niet verder en ging de tuin in. 

Na een half uur zag ik dezelfde man weer ons hek binnenkomen, doch nu 
keurig net in het zwart met een hoge hoed op en een verbazend dikke 
wandelstok in de hand. 
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Ik vloog naar binnen. "Vader! daar is die bedelaar weer, maar nu véél 
netter gekleed." 

Inderdaad, het wàs de heer De Wit. Wàt bleek, toen hij bij ons in de salon 
heel deftig zat te praten met mijn vader en moeder en ik van hem een paar 
prachtige peren had gekregen. Eenvoudig het volgende. Vader, specialist in 
zenuwziekten, had De Wit vroeger onder behandeling gehad. Nadat deze 
genezen was had hij gezegd dat hij hem eens te Loosdrecht zou komen 
opzoeken. 

De Wit had nu een grap willen uithalen en zich om deze reden eerst als 
bedelaar verkleed, doch tevens gezorgd - als hij zó niet ontvangen kon 
worden - een ander kostuum in zijn onmiddellijke nabijheid te hebben. Het 
kostuum had hij bewaard in een rijtuig, dat hij bij onze stalmeester had 
achtergelaten en waarmee hij van Breukelen was komen rijden. Toen hij in 
zijn bedeiaarspakje niet ontvangen kon worden, had hij spoedig zijn ander 
en beter kostuum aangetrokken. 

' : . \ 

Afb 1 Kees Dudok de Wit als van delaar 
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Afb. 2. De jonge Kees Dudok de Wit als ruiter 

Afb 3 Kees Dudok de 
Wit als zwemmer. Hij 
begon elke dag 
zomer en winter -
met een bad in de 
Vecht. 
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Afb. 4. Kees Dudok de 
Wit temidden van de 
curiositeiten die hij 
van zijn verschillen
de reizen meebracht 
naar'Slangevecht" in 
Breukelen. Rond de 
foto zijn typische 
handschrift. De on
dertekening luidt: 
"UwnachtpitKees". 

< 

I %4 

„ï)v Ontvangkamer van K>.-. X . 

Afb. 5 De ontvangkamer en handtekening van Kees. 
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Dit is een staaltje van een van zijn vele excentriciteiten. Sinds die dag 
kwam hij herhaaldelijk bij ons, meestal te paard, en bracht - steeds héél in 
de vroegte - de eerste jonge groente, mooie druiven uit eigen kassen, een 
haas die hij zelf geschoten had, enz., mee. 

Ik raakte al spoedig met deze goedige zonderling op de beste voet en heb 
in mijn jongenstijd veel bij hem genoten. We werden goede vrienden in de 
beste betekenis van het woord. 

Gasten op "Slangevecht" 

Ik zei dat De Wit een zonderling man is en dat J'S ZO. Reeds in zijn jeugd 
had hij vreemde neigingen, aanvallen van zwaarmoedigheid, die hij trachtte 
te verdrijven door het maken van grote reizen en wandeltochten. Dit is hem 
volkomen gelukt. Hij maakte een prachtige reis door een gedeelte van 
Indië. En hij wandelde ondermeer van Amsterdam naar Wenen en Parijs. 

Als hij van zijn reizen en trekken in Holland terug kwam, was hij 
nergens liever dan op "Slangevecht", waar Antje van Kooten, zijn huis
houdster, hem trouw verzorgde. Op dit buiten omringt hij zich steeds met 
gasten, die hem op hun beurt allerhande dingen verhalen waarin hij belang 
stelt. Hij laat hun eerst al zijn bezienswaardige zaken bewonderen die hij 
van zijn reizen heeft meegebracht - en dat is héél wat, een museum vol! -
en als men zich dan verzadigd heeft aan al dat moois, heeft hij niets liever 
dan dat zijn gasten vrolijk en opgewekt zijn, hem vertellen uit hun leven en 
hun omstandigheden. Hij zorgt daarbij dat steeds de glazen goed gevuld 
blijven en zo eindigt welhaast elk onderhoud dat men op "Slangevecht" met 
zijn bewoner heeft in de meest vriendelijke stemming. 

Allerhande soort mensen hebben op "Slangevecht" een gastvrij dak 
gevonden: studenten en professoren, doktoren en predikanten, wielrijders, 
zwemmers, wandelaars, scherpschutters, schaatsenrijders, jagers, roeiers, 
vissers, dichters en prozaschrijvers, toneelspelers, zangers, winkel
bedienden, tram-, spoorweg- en telegraaf ambtenaren, kandidaat
notarissen, kooplieden, marskramers, bedelaars, akrobaten en kermis-
reizigers, enzovoort enzovoort, en last but not least . . . ook vorstelijke 
personen. De heer De Wit heeft de eer gehad de Sultan van Siak en de 
Indische prinsen, die tijdens de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhel
mina hier vertoefden, op zijn buiten te mogen ontvangen. Toen deze hier te 
lande waren had de heer Dudok de Wit hen uitgenodigd eens een kijkje op 
"Slangevecht" te komen nemen. Hoe de prinsen ontvangen werden zal ik De 
Wit zelf laten vertellen. 

"Mijn eerste gedachte was: hoe zal ik de Heren ontvangen? Ik wilde 
'gewoon' blijven en dacht: in mijn dagelijks kostuum, maar Bram - mijn 
broer - zei: "Kees, doe dat niet jong, denk aan de eerste indruk, die blijft. ." 
Ik dacht: Bram heeft gelijk, en ik stak me in mijn zwart lakens pak. Toen 
het bootje met de prinsen op de Vecht in 't zicht was, ging ik in mijn 
roeischuitje hen een eindje tegemoet met mijn geladen geweren bij mij. 
Nauwelijks had ik ze onder schot of ik loste zes saluutschoten, hetgeen ze 
blijkbaar erg aardig vonden. Ik zorgde bijtijds weer aan wal te zijn om mijn 
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Afb. 6. Ontvangst van een aantal vorsten uit het toenmalige Nederlands Oost-Indië, 
met hun gevolg, op "Slangevecht" in 1898 

gasten op eigen grondgebied te ontvangen. Ik werd heel deftig aan hen 
voorgesteld . . . alles liep goed . . . ik was in mijn schik. Toen we 
binnenkwamen viel Bram ineens uit de toon en terwijl hij me mijn hoge 
hoed over de ogen drukte zei hij zomaar: "Wel Kees, ouwe jongen, nu zullen 
we eens pret hebben!" Toen was het ijs gebroken, wèg was alle deftigheid 
en spoedig werd ik weer gewoon "Kees de Wit" en de prinsen vonden dit 
blijkbaar erg aardig." 

Correspondentie 

De Wit houdt er een buitengewoon uitgebreide correspondentie op na, 
die hij 's nachts in orde maakt. Elke brief wordt dadelijk beantwoord en 
met fraaie letter kort en duidelijk geschreven. 

De dag na zijn verjaardag - 3 oktober - zond hij mij eens een 
gedetailleerde opgaaf van het aantal gelukwensen dat hij had ontvangen. 
Daar dit 290 stuks bedroeg, zond ik hem een briefkaart, waarop ik hem 
tekende als 't ware bedolven onder de kaartjes, brieven en telegrammen. 

De brieven die hij ontvangt zijn soms van de vreemdsoortigste adressen 
voorzien. Zo zagen wij er een waarop niets stond dan twee vechtende 
slangen en een ander met de woorden: "Zoekt en gij zult vinden!" Holland. 
Beide brieven kwamen terecht. 

Dat niet altijd een enveloppe nodig is om een brief te verzenden kan wel 
blijken uit een afgerafelde manchet met de woorden: 

Zou meneer van de Post 
zoo vriendelijk willen wezen 
dit te sturen aan mijn 
jongen vriend 

te 
•) 
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Afb 7 Kees Dudok de Wit ontving veel post, waaronder soms op vreemde wijze 
geadresseerde kaarten. Deze kaart uit 1904 werd, als verscheidene andere, keurig door 
de posterijen bij de "Heer Tippelaar" te "breuk - el - en" bezorgd. 

en een schoenzool, ook voorzien van de nodige postzegels, met de woorden 
'Den vroolijken tippelaar te Breukelen", welke vreemdsoortige poststukken 
alle bij hem bezorgd werden. 

Wellicht is er over geen enkele Hollandse burger zoveel geschreven ais 
over Kees; toch hoop ik dat hetgeen ik hier verteld heb, voor velen nog 
nieuw is. 
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Historie? Dat is gisteren 

Paul van Warmerdam en Jan Rutges 
G.S. van Ruwiellaan 84, 3621 XB Breukelen 
Straatweg 222, 3621 BZ Breukelen 

Bij het woord 'historie' worden vaak twee vergissingen gemaakt. Men 
denkt al gauw dat het over eeuwenoude gebeurtenissen moet gaan, maar 
ook dat het grote heren en dames betreft en niet het gewone volk. Dat geldt 
ook vaak voor wat 'de geschiedenis van Breukelen' genoemd wordt. 

Wij, twee mensen uit Breukelen-Noord, dus 'import', zijn met dat idee in 
het achterhoofd een aantal inwoners van het oude Breukelen-St. Pieters en 
Breukelen-Nijenrode gaan interviewen om een beeld te krijgen van het 
Breukelen van gisteren. 

Hoe zag het er gisteren in Breukelen uit? Op die vraag kun je al een 
beetje een antwoord krijgen door goed te kijken naar de ansichtkaarten, de 
fotoboekjes, de prachtige Vechthuizen en hier en daar een stukje verleden 
dat nog in een gewoner pand vereeuwigd zit, zoals de spreuk boven de 
oude bakkerij in de Brugstraat en de gevelsteen in het kaashuis van 
Molenkamp. 

Hoe leefden de gewone mensen in Breukelen? Om die vraag te 
beantwoorden hoef je maar te praten met mensen die hier langer wonen 
dan jij. Je kunt ze vragen hoe het vroeger 'voelde' om in Breukelen te leven. 
Waarom ze lachten en huilden. Hoe maakten ze plezier, hoe beulde ieder 
zich af? Wie was er de baas en wie de knecht of dienstmaagd? Wie maakte 
de dienst uit en wie liet zich alles welgevallen in Breukelen? 

Vele van de bovenstaande vragen hebben wij geprobeerd beantwoord te 
krijgen door met een aantal geboren en getogen Breukelenaren gezellig te 
gaan praten. We maakten aantekeningen van die gesprekken; we lieten de 
geïnterviewden het 'verslag' lezen. En zo brachten we kleine stukjes 
persoonlijke geschiedenis in kaart. 

We luisterden graag naar de vertellers die in vuur en vlam stonden voor 
hun verleden vol anekdotes, ellendige verhalen, en vertelsels vol plezier. 
Soms was de gesprekspartner dagenlang weer terug in haar of zijn 
verleden. Het viel iedereen op hoeveel hij of zij zich overigens nog wist te 
herinneren. Hoe dichtbij 'gisteren' eigenlijk is. En wat óns opviel was dat de 
mensen die we spraken zo met plezier over hun oude tijd vertelden, hoewel 
die naar onze maatstaven beslist geen goede oude tijd was. Maar wel een 
tijd waarin het leven zich nog echt in en om de bebouwde kom van 
Breukelen afspeelde, behoudens de tochtjes langs de Vecht, de busreisjes 
naar Utrecht. 

Eén van deze mensen, wiens familie al sinds zon vierhonderd jaar in 
Breukelen woont, tekende voor ons een plattegrond van wat nu de 
Kerkbrink heet, het centrum - toen en nu - van het oude dorp. Een dorp 
met veel steegjes, waarvan sommige op de Hazeslinger uitkwamen. Om die 
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Hazesiinger was het ons aanvankelijk ook te doen; daarover wilden we van 
alles te weten komen. We hoorden dat in de steegjes de achtergestelden, de 
'maatschappelijk niet zo aangepasten' woonden, soms in huisjes van de 
Hervormde Gemeente. En in niet zo best onderhouden huisjes. 

En we hoorden over een heel ander deel van het dorp. Dat wat óver de 
brug ligt, en soms als een getto gefunctioneerd lijkt te hebben. De band 
tussen Breukelen en het 'rode dorp' is niet altijd zo vriendelijk geweest. We 
weten nog niet zo goed aan wie dat gelegen heeft, maar er zijn genoeg 
vermoedens geopperd. 

Het Breukelen van gisteren zag er middeleeuws uit, met veel stegen en 
tussendoortjes. Kleine tuintjes en achterommetjes. Helaas is er veel niet 
meer van te zien. Weggebroken na verkrotting, of "omdat de nieuwe tijd 
dat eiste". Veel kanttekeningen bij dit beleid tekenden we op uit de 
monden van onze gesprekspartners; maar ook gelatenheid: "Ach, het is wel 
jammer, maar het is nu eenmaal gebeurd". 

Over dat breekwerk is natuurlijk veel te schrijven. Wie is daar verant
woordelijk voor (geweest)? Wie ondervindt er nu nog hinder van? Wie 
bepaalt of bepaalde het wegwerken van de gebouwde getuigenissen uit het 
verleden? (Een aardig voorbeeld is de recente krantendiscussie naar 
aanleiding van het kappen van de bomen rond het oude hoofdmeestershuis, 
bij de Rozenvilla.) Maar met de antwoorden op deze vragen hebben we dit 
gebouwde verleden niet terug. Restaureren helpt hier niet! Maar het 
vertrouwde verleden is wel enigszins te reconstrueren. Het bestaat 
namelijk nog in de geheugens van vele mensen; in de eerste plaats - wat de 
stukjes die komen gaan betreft - in de verhalen van degenen met wie wij 
spraken. 

Langzaam komt er tekening in de oude schetsen van gisteren. Het leven 
rond de buitenplaatsen aan de Vecht, in het midden van ons land, rond 
Rupelmonde, Sterrenschans, Queeckhoven, Gunterstein, Oudaen en Nijen-
rode. Waar pachters en hun nakomelingen met de pet in de hand de hoge 
heren en dames van de 'grote huizen' tegemoet traden, onderdanig en 
afhankelijk. 

Waar de neringdoenden met vlijt en handel de inwoners in leven 
hielden, en zichzelf. 

Waar wij allemaal wonen, op wat door Elly van Stekelenburg vele malen 
is genoemd: "het mooiste plekkie van de wereld". 

In de komende afleveringen van dit tijdschrift bieden wij u steeds korte 
episodes uit.de nabije historie van de gewone Breukelenaren. 
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De schade, door Pruisische troepen in 1787 
in Breukelen aangericht 

Hendrik-Jan van Leusen 
Straatweg J71, 3621 BL Breukelen 

Inleiding: de patriottenbeweging 

Het laatste kwart van de achttiende eeuw was een tijdperk van 
revolutie. In 1776 maakten de Amerikaanse staten zich los van Engeland, 
waarop de bevrijdingsoorlog volgde die in heel Europa hervormings
gezinden een hart onder de riem stak. (De Amerikanen wonnen namelijk, 
zoals bekend.) Dertien jaar later, in 1789, barstte de Franse Revolutie uit. In 
de tussenliggende periode, en na 1789, waren er elders in Europa vele 
grote en kleinere pogingen tot revolutie. Ook de Republiek (nu: Nederland) 
kende een hevige revolutie: de Patriottentijd (1780 - 1787). 

Van 1780 tot 1784 vas de Republiek in oorlog met Engeland: de Vierde Engelse 
Oorlog Deze oorlog verliep rampzalig, en veroorzaakte een steeds grotere ontevreden
heid over de door de Republiek gevoerde politiek Aanvankelijk richtte het 
ongenoegen zich op de voornaamste raadgever van stadhouder Willem V, de hertog 
van Brunswijk ("de dikke Hertog") Toen deze echter zijn ontslag had moeten 
indienen, werd prins Willem V zelf het voornaamste mikpunt van kritiek. Deze liep zo 
hoog op, dat de stadhouder Den Haag moest ontvluchten, naar Nijmegen Zijn 
tegenstanders, de patriotten, leken nu oppermachtig, tot een incident de koning van 
Pruisen de gelegenheid gaf om in te grijpen De vrouw van Willem V, prinses 
Wilhelmina, zuster van de Pruisische koning, wilde naar Den Haag reizen om daar te 
proberen het garnizoen op haar hand te krijgen Bij Goejanverwellesluis werd zij 
door de patriotten tegengehouden (Afbeelding 1). Na een nacht hun gastvrijheid te 
hebben genoten, werd ze vervolgens door de patriotten naar Nijmegen teruggestuurd 
Haar poging tot een staatsgreep was mislukt 

Engeland en Pruisen, die door Willem V een bondgenootschap met de Republiek 
hadden (gericht tegen Frankrijk), gebruikten dit incident om van de patriotten een 
zodanige "genoegdoening" te eisen, dat inwilliging zou zijn neergekomen op en 
complete overgave aan Willem V. Natuurlijk weigerden ze Nu viel echter het 
Pruisische leger de Republiek binnen, en tegen deze militairen waren de patriotten 
kansloos Willem V werd weer in zijn rechten als stadhouder hersteld, en de patriotten 
vluchtten naar Frankrijk, om in 1795 met de zegevierende Franse revolutionaire 
legers terug te keren en de revolutie voort te zetten 

Over de patriotten schreef men vroeger met zeer zwarte inkt. Ze werden 
beschouwd als oproerig, anti-orangistisch gespuis, dat door de Franse 
koning met geld en drank tegen de onschuldige stadhouder was opgehitst. 
In de geschiedenisbeoefening sinds ongeveer i960 komt men tot een ander 
beeld. Nu ziet men een combinatie van de oude regentenoppositie tegen 
Oranje en een beginnende democratische hervormingsbeweging, door de 
burgerij gesteund, die uiteindelijk, heel veel later, uit zou lopen op de 
liberale beweging en de grondwet van 1848 (Thorbecke).1 In wat bredere 
zin zijn ook invloeden van de Verlichting en het opkomend nationalisme te 
noemen. 
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Afb. 1. De aanhou
ding van prinses 
Wilhelmina te Goe-
janverwellesluis 
naar een prent 
van GA Lehman 
Ze werd er hof
felijk behandeld 
De man met het 
getrokken zwaard 
is de patriotse bur-
gerluitenant Van 
Genderen. Toen de 
prinses uit haar 
eigen rijtuig ver
versingen liet 
halen, zorgde hij 
voor tafelgerei De 
heer zonder hoed 
is de graaf Van 
Randwijk, kamer
heer van prinses 
Wilhelmina 

De bronnen 

Utrecht en Amsterdam behoorden tot de belangrijkste centra van de 
patriottenbeweging; Utrecht was er misschien wel de onofficiële "hoofdstad" 
van. Breukelen, tussen deze beide steden in gelegen, heeft daar natuurlijk 
het nodige van gemerkt. In komende nummers van dit tijdschrift wil ik 
proberen na te gaan wàt Breukelen er precies van heeft gemerkt, en of de 
patriottenbeweging in Breukelen aanhangers had. 

De bronnen voor dit artikel - en voor de vervolgartikelen - zijn in de eerste plaats 
de archieven van de Gerechten Breukelen-Nijenrode, Breukelen-Orttsgerecht en 
Portengen-Noordeinde, en daarnaast het archief van de Nederlands-Hervormde Kerk 
Deze archieven worden bewaard in het gemeentehuis van Breukelen Voorts het 
gedeelte Breukeien-Nijenrode van het Archief Dorpsgerechten dat zich in het 
Rijksarchief te Utrecht bevindt. Het belangrijke archief van Breukelen-St Pietersof 
Breukelen-Proosdijgerecht van vóór ongeveer 1811 is helaas verloren gegaan Het 
huisarchief Nijenrode is in de tweede wereldoorlog gedecimeerd, en kan dus evenmin 
veel bijdragen aan het beeld. 

In dit eerste artikel vertel ik wat ik te weten ben gekomen over het 
verblijf van de Pruisische legers in Breukelen. Dit is van belang, omdat hun 
optreden van invloed kan zijn geweest op de houding van de Breukelaars 
tegenover de Franse legers en de terugkerende patriotten in 1795 (het jaar 
van de "Bataafse Revolutie"). 

Inkwartiering 

Toen de Pruisische legers de Republiek binnenvielen, trok een deel naar 
het patriottenbolwerk Utrecht. Dit was echter door de onbetrouwbare 
commandant, de Rijngraaf Van Salm, in de nacht heimelijk ontruimd. De 
troepen konden nu meteen door naar Amsterdam, en vonden op hun weg 
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daarheen eigenlijk maar één obstakel: het fort Nieuwersluis. De inname van 
dit fort kostte enige tijd"2 en onderwijl kregen de troepen inkwartiering in 
Breukelen. Kregen" is eigenlijk niet het juiste woord; "namen" is beter. 
Want als steeds in oorlogstijd: aan de burgerij werd niets gevraagd. Wat 
betekende inkwartiering? Een groot deel van de bewoners kreeg soldaten 
in huis, tot soms wel tien of twaalf man toey Die soldaten overnachtten niet 
slechts, maar moesten ook gevoed worden. De bewoners moesten maar 
zorgen dat er genoeg te eten, en vooral ook genoeg te drinken was. De 
haver voor de paarden en grotere "bestellingen" waren een zaak voor 
schout en schepenen, het bestuur van Breukelen. Dit bestuur verkreeg die 
leveranties vaak zonder er meteen voor te kunnen betalen.4 

De kosten van de inkwartiering 

Rond 1787 telden de gerechten die nu Breukelen vormen waarschijnlijk 
ruim driehonderd huishoudens.-* Ongeveer een derde daarvan, 114 
huishoudens, kreeg in 1787 inkwartiering; dit trof dus een groot deel van 
de bevolking. Van de gehele bevolking bovendien, want zowel de rijke 
bierbrouwer Cors de Jong (d.m.v. leveranties I als de zeer sober levende 
vroedvrouw Engeltje Kalverkamp raakten er bij betrokken. De kosten die zo 
ontstonden kwamen hoofdzakelijk voort uit leveranties en diensten (vaak 
"rijlonen"). Daar kwam echter nog bij de door de troepen aangerichte 
schade. Hoewel de lijst van schade maar gedeeltelijk gespecificeerd is, moet 
hier waarschijnlijk gedacht worden aan zaken als serviesgoed, die onder de 
ruwe soldatenhanden sneuvelden. Ook kwam pure diefstal voor. Voor zover 
valt na te gaan, betrof het in vier gevallen "afgevorderde penningen", in 
totaal } 205:17:-.° Op één geval na waren dat "kruimeldiefstallen". Twee 
keer werd een paard als vermist opgegeven, één keer een wagen met tuig. 
Drieentwintig huishoudens leden schade, zij het dat slechts twee 
huishoudens meer dan f 90:-:- verloren. In de meeste gevallen betrof het 
slechts kleine bedragen. De totale kosten - schade en leveranties samen -
bedroegen j 5823:11:-, een voor die tijd fors bedrag. 

Terugbetaling van de kosten 

Al op 16 november 1787 werd een eerste verzoek om terugbetaling van 
de kosten van de inkwartiering aan de Staten van Utrecht gedaan' De 
definitieve opgave kwam op 4 juni 1788 tot stand. Vermoedelijk op 
verzoek van de Staten van Utrecht werd het bedrag uitgesplitst in 
leveranties en diensten enerzijds, en schade anderzijds. Toen begon het 
wachten op de betaling. De heer Th. Schuurman, haverkoopman, duurde het 
allemaal te lang. Hij had voor } 575:-:- haver geleverd en wilde halverwege 
1788 eindelijk wel eens betaald worden. Hij spande een proces aan tegen 
schout en schepenen van Breukelen-Nijenrode, en won. Aangezien die 
echter ook op geld zaten te wachten, schoot hij er niets mee op. 

Pas tussen 4 maart en 18 april 1791 kwam er eindelijk geld op tafel, vier 
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jaar na de Pruisische inkwartiering en drie jaar na het besluit van de Staten 
van Utrecht om de kosten te betalen. De heer Schuurman werd betaald, 
tegelijk met de andere leveranciers. 

Niet alle kosten werden echter voldaan. De schade moest maar door de 
slachtoffers zelf gedragen worden, vonden de Utrechtse Staten. Het ging 
hier om f 1003:19:-, 17% van het totale bedrag. Waarom werd niet ook de 
schade vergoed? De slechte toegankelijkheid van het archief van de Staten 
heeft het mij tot dusverre onmogelijk gemaakt een gedocumenteerd 
antwoord op die vraag te vinden. Het antwoord laat zich echter wel raden. 
In Breukelen waren weliswaar de kosten van leveranties en diensten de 
grootste vordering, maar elders gold dat voor de schade. In een patriots 
dorp als Abcoude werd vier dagen achtereen geplunderd. Ook in andere 
plaatsen gebeurde dat. De schade die zo ontstond was enorm en veel meer 
dan de Staten van Utrecht konden (en wilden) betalen. In de tweede plaats 
werd grote schade, zoals door plunderingen, meest bij patriotten aangericht. 
De Staten zullen het niet nodig gevonden hebben hun politieke 
tegenstanders financieel weer op de been te helpen. 

In Breukelen was het niet uitbetalen van de schade voor misschien drie 
of vier huishoudens een ramp. Afgezien van twee "uitschieters' was er een 
gemiddelde schade van f 28:-:- voor eenentwintig huishoudens. De mensen 
die zwaar werden getroffen hadden nogal eens gefortuneerde bescherm
heren, die hen voor een echte ramp konden behoeden. Zo was het grootste 
slachtoffer, Pieter van Eem (f 234:-:-). tuinman van de heer Ahuis, op 
Queekhoven. Op misschien een paar mensen na, had men in Breukelen dus 
geen reden tot ontevredenheid over de anti-patriotse Staten van Utrecht. 

In een aantal volgende artikelen over de periode 1780 - 1800 zal zeker 
ook ter sprake komen wat de houding van Breukelen was tegenover de 
Staten van Utrecht toen deze in 1795 door de terugkerende patriotten 
werden afgezet. 

Noten 

1 Een regelrechte lijn tussen de patriotten en Thorbecke loopt er echter niet De 
historicus C.H E de Wit betoogde dit in zijn proefschrift uit 1965, en lokte er een 
zeer vruchtbare discussie mee uit. Hoewel hij het daar zelf niet mee eens is, heeft 
hij in deze discussie beslist de nodige veren moeten laten 

2 E. van Beusekom, 1940 De inname van het fort Nieuwersluis. Jaarboekje van het 
Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", afl 1940, blz 1 - 6 

3 Archief Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr 1-1 
4 Zie: de zaak Schuurman, o a, in DT. Koen, Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief 

te Utrecht), nr. 361,18 mei en 29 augustus 1788 
5 Voor de hiernavolgende gegevens: Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr 24 Een 

lijst uit 1783, Archief Breukelen-Nijenrode, inv nr 21, geeft voor Breukelen-
Nijenrode, het dichtstbevolkte gerecht, 256 huishoudens 

6 j 20517- staat voor 205 gulden, 17 stuivers, 0 penningen Het muntstelsel was 
toen nog niet decimaal. In de Noordelijke Nederlanden was een stuiver 16 
penningen 

7 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1-1. Het totale bedrag is dan overigens nog 
slechts f 5042:7:12. 

8 W.H. Koomans, 1946. Inval der Pruisen in Abcoude. Jaarboekje van het Oudheid
kundig Genootschap Niftarlake", afl. 1946, blz. 19-21 
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Bieraccijnsen in Breukelen en omgeving in de 
jaren 1426- 1430 

Arie A. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In het jaar 1426 - 1427 ontving het bisdom Utrecht van Sander Spaen 
een bedrag van 12 "Vrancrijcschen stilden" voor de "biersyssen" (= bier
accijnsen) van "Broekele". In 1429 - 1430 kwam uit dat dorp via Gijsbert 
Claessoen een bedrag van 24 "Vrancrixsche stilde" bij het bisdom binnen. 
Over een periode van 4 jaar dus een verdubbeling. 

De beide tussenliggende jaren lieten die opgaande lijn reeds zien: in het 
boekjaarl427 - 1428 kwam uit Brokele 17'/2 schild, in 1428 - 1429 een 
bedrag van 19*/2 schild; beide malen zorgde Sander Spaen daarvoor. 

De gebruikte munteenheid, het Franse schild, was een in 1337 ingevoerd 
goudstuk, de oudste gouden of gulden munt die in grote aantallen in de 
Nederlanden circuleerde en daar door vrijwel alle vorsten werd geïmiteerd. 
Ze werd ook wel koningschild genoemd, omdat op de voorzijde van het 
Franse schild de tronende koning Philips VI van Frankrijk afgebeeld stond. 
De omrekening van het bedrag in de tegenwoordige munteenheid is zeer 
moeilijk, vooral door de voortdurende veranderingen die in de munt
waarde optraden. Vermoedelijk zal de opbrengst van de bieraccijns uit 
Breukelen in de buurt van de 30 tot 60 gulden gelegen hebben, wat voor 
die tijd een heel bedrag was. 

Sander Spaen, die tot driemaal toe de accijnsen aan de rentmeester van 
het bisdom voldeed, woonde waarschijnlijk niet in Breukelen. Hij was 
vermoedelijk een particuliere belastinggaarder, die van het bisdom het 
recht pachtte om gedurende een bepaald jaar in een aantal plaatsen de 
bieraccijnsen te mogen innen. De boekhouder van de bisschop verant
woordde de inkomsten onder het hoofd "vercoft miins genadichs heren 
biersise .. . also jaerlix dat gewoonteliic is". Die bieraccijnsen vormden een 
der voornaamste bronnen van inkomsten voor de bisschop. 

Bier was in die tijd de algemene volksdrank. Daarnaast was er melk. 
Dranken zoals thee en koffie kende men in deze streken toen nog niet. 

In Nieuwer Ter Aa bleef de opbrengst van de bieraccijnsen in die 
periode ongeveer op eenzelfde niveau. In 1426 - 1427 bracht Claes 
Sijmonssoen voor "ter A" 2 schilden en 1 "oert" (= oordje = '/4 stuiver) in; in 
1427 - 1428 Vrederic Willemsoen voor "Ter A" 2'/2 schild; in 1428 - 1429 
Willem Gysbertssoen voor "ter Ae" 3 schilden; en in 1429 - 1430 dezelfde 
Willem Gysbertsoen voor "Ter Ae" weer 2l/2 schild. 

Gemiddeld over die 4 jaren lag de opbrengst uit Breukelen ruim 7 maal 
zo hoog als die uit Nieuwer Ter Aa. Dat duidt er op dat Breukelen toen een 
plaats van heel wat meer betekenis was. De streekf unctie die Nieuwer Ter 
Aa had in de vroege tijd van de exploitatie van de veenlanden ten westen 
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van de rivier de Aa, was dat dorp al lang weer grotendeels kwijt. 
De opbrengst van de bieraccijnsen uit Kockengen (Cockengen, 

Cockenghen) waren opmerkelijk laag: in 1426 - 1427 kwam via Ghijsbert 
van der Haar 2 schilden binnen; in 1427 - 1428 via Jan Dircksoen 1 schild; 
en in zowel 1428 - 1429 ais 1429 - 1430 via Willem van Syle beide keren 
ook weer 1 schild. Steeds dus geringer bedragen dan die uit Nieuwer Ter 
Aa. 

Loenen vertoonde net als Breukelen grote opbrengstverschillen. In het 
jaar 1426 - 1427 bracht Henric Jacobssoen voor die plaats 5'/2 schild in; in 
1427 - 1428 de ons reeds uit Breukelen bekende Sander Spaen 5 schilden; 
in 1428 - 1429 Willem die Ledige maar liefst 19 schilden; en in 1429 -
1430 opnieuw Willem die Ledighe 10'/2 schild. 

Maarssen was evenals Breukelen een belangrijke plaats in deze streken. 
De bedragen van de bieraccijnsen lagen er op een meer gelijkmatig niveau. 
In 1426 -1427 betaalde Ghijsbert Dirxsoen voor de "biersyssen" van 
"Maersen" 15 schilden. In 1427 - 1428 werd een zelfde bedrag ingebracht 
door Vriederic Willemsoen, die in dat jaar ook de accijnsopbrengsten van 
Ter Aa gepacht had. In 1428 - 1429 betaalde Willem Gijsbertssoen 14 
schilden; ook hij had in hetzelfde jaar eveneens de accijnsen van Ter Aa. In 
1429 - 1430 voldeed Geryt Herbert voor Maersen 18 schilden. 

Kijken we nog even naar enkele opbrengsten uit de wat verdere 
omgeving, dan zien we dat Baarn 20 schilden betaalde, Soest 35 en dat 
Utrecht de 67 schilden haalde. Vooral vergeleken met dat laatste bedrag 
waren de bieraccijnsen uit Breukelen bepaald niet gering. 

De lijsten van plaatsnamen die in de accijnsboekhouding van het bisdom 
voorkwamen omvatten lang niet alle gerechten (lokale bestuurseenheden) 
welke in die tijd bestonden. Alleen de belangrijker plaatsen werden 
opgevoerd, in het bijzonder de kerkdorpen. Niet de burgers in het 
algemeen, maar de herbergen zullen de bieraccijns hebben moeten betalen. 
In het dorp Breukelen was ten minste één herberg. Die was bij de 
bevolking vooral populair na de zondagse kerkgang en op hoogtijdagen. 
Ook de burenvergaderingen vonden er plaats, de oude voorlopers van de 
gemeenteraadsvergaderingen waarin alle zogenaamde geërfden deel 
hadden. Voor bezoekers van elders was de herberg vooral belangrijk ais 
eethuis en logement. Een ieder dronk er bier. Wijn kon men in zon 
dorpsherberg vermoedelijk niet eens leveren. Toen in 1378 de Utrechtse 
bisschop een kleine week lang in Breukelen verbleef liet hij bijna dagelijks 
voor hem en zijn vrienden wijn uit Utrecht aanvoeren. De ritmeester en 
zijn manschappen, die er in 1426 op uit waren gestuurd om achtergebleven 
vijandelijke krijgslieden op te halen (zie het eerste nummer van dit 
tijdschrift) nuttigden in de herbergen van Breukelen en Maarssen enkel 
bier bij hun eten. 

Opmerkelijk is dat de nederzetting Otterspoor, in 1139 in één adem 
genoemd met het dorp Breukelen, in deze 15de eeuwse boekhouding van 
het bisdom niet voorkwam. Die nederzetting beleefde zijn bloei in de 13de 
eeuw door de Otterspoorsluis, gelegen ongeveer bij de huidige grens tussen 
Breukelen en Maarssen. Het was een overslaghaven in de Utrechtse 
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overzeese handel en scheepvaart. Gezien deze hoofdfunctie van het dorpje 
zal er vrijwel zeker ook een herberg hebben gestaan. Aan de welvaart van 
Otterspoor kwam een eind toen de Otterspoorsluis werd opgeruimd. Dat 
gebeurde in 1327 toen een Vechtdam met sluis was gebouwd ter hoogte 
van Vreeland. Deze laatste werd op zijn beurt in 1437 weer opgevolgd door 
de Hinderdam, nog verder stroomafwaarts gelegen, even voorbij Nigte-
vecht. In de periode van de hier aangehaalde accijnsheffingen was de 
Otterspoorsluis inmiddels dus al een eeuw lang verdwenen. De nederzetting 
Otterspoor was gedurende die eeuw blijkbaar in verval geraakt en de 
plaatselijke herberg verdwenen. 

Omtrent de oorzaak van de grote verschillen in de accijnsopbrengsten uit 
Breukelen en Loenen, terwijl die uit Maarssen, Nieuwer Ter Aa en 
Kockengen slechts geringe schommelingen vertoonden, heb ik slechts een 
vermoeden. Het gewapende gevecht dat in 1426 in de Vechtstreek ter 
hoogte van Breukelen en Loenen plaats vond richtte mogelijk in deze 
plaatsen zelf ook nogal wat schade aan. Dat kan de accijnsopbrengsten van 
de herbergen in die twee plaatsen geruime tijd nadelig hebben beïnvloed. 
Het verklaart echter niet waarom in het laatste van de 4 jaren waarover de 
bewaard gebleven accijnsboekhouding liep de opbrengst uit Loenen 
opnieuw daalde. Zijn er lezers van dit tijdschrift die hierover meer weten 
te zeggen ? 

Bronnen 

Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378 - 1573, bewerkt door Dr K Heeringa, ver
schenen in de reeks: Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap (gevestigd 
te Utrecht), derde serie, no 50 Kemink & Zoon, Utrecht, 1926. eerste deel, eerste stuk. 
blz. 248 - 249 (bieraccijnsen 1426 - 1427), 296 (1427 - 1428), 330 - 331 (1428 - 1429) en 
357-358(1429-1430) 

Studiën over Waterschapsgeschiedenis, 4 Het Nedersticht. door Mr S.J, Fockema 
Andreae. E.J. Brill. Leiden, 1950,55 blz. Daarin gegevens over Otterspoor op de blz. 10 -
12,22-23,41 

Bisschoppelijke rekening van 1377 - 1378, bewerkt door J.P. Vermeulen. Verschenen 
in: Codex Diplomaticus Neerlandicus. Verzameling van oorkonden, betrekkelijk de 
Vaderlandsche geschiedenis Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. 2de serie, 
deel 2, Ie afdeling, Utrecht, 1953, blz. 252 - 464. Daarin over de onkosten in verband 
met het bezoek van de bisschop aan Breukelen in 1378 in het bijzonder de blz. 323, 
367,375,376. 
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Cocagne - Kockengen: over een oeroude klank 
in een vrij jonge naam 

Drs. A. Kroon 
Vrijheidslaan 28, 3621 HH Breukelen 

Deze bijdrage vormt hei resultaat van een briefwisseling, die ik met de 
heer Manten heb gevoerd naar aanleiding van diens lezing en artikel 
getiteld "Gastarbeiders in Breukelen en omgeving in de 10de tot 12de 
eeuw'. Het werd - vanuit een taalkundige invalshoek - op zijn verzoek 
geschreven. Het uitgangspunt hiertoe vormde zijn lezing, het gesproken 
woord dus. Het zal in hoofdzaak gaan over een uitspraakkwestie en een 
daarmede samenhangend taalkundig probleem. Ik hoop, dat het een en 
ander zal mogen bijdragen tot verheldering van een historisch taaibegrip. 

Met Kockengen in 't verschiet 

Hoewel het historisch onderzoek van de auteur, waarvan de resultaten in 
genoemd artikel werden neergelegd, niet speciaal was toegespitst op het 
taalkundig onderzoek van plaatsnamen1, mogen wij toch - voorlopig 
althans - het volgende aannemen: de drie namen Spengen, Portengen en 
Kockengen, die in onze taal een sprankelende en tevens identieke 
eindklank laten horen, verwijzen naar namen, die alle drie stammen uit het 
Romaanse taalgebied. Daar de laatste naam wat vragen oproept, beperk ik 
mij eerst tot Spengen en Portengen en hun Romaanse achtergrond: Spanje 
en Bretagne. 

Wat deze twee namen samenbindt is hun slotklank. ANJE. Het feit dat de 
naam Spanje een vernederlandsing is van een Spaanse of Franse naam is 
hier van geen belang. Belangrijk is alleen aan te tonen, dat beide namen 
vanaf de vroege Middeleeuwen tot op heden hun oorspronkelijke eindklank 
hebben behouden. 

liet beroemde, van omstreeks 1100 daterende, Roelandslied (la Chanson 
de Roland I, dat de heldendaden bezingt van Ridder Roeland (Roland), de 
'Paladijn van Karel de Grote", laat beide namen zien onder de volgende 
vormen: Espaigne, Bretaigne. Wat deze twee vormen uiterst boeiend maakt 
is dat ze niet alleen dezelfde geschreven uitgang vertonen, namelijk A IGNE, 
maar dat de uitspraak van deze namen bijzonder duidelijk is aangegeven: 
de IGN vertegenwoordigen de ons bekende NJ klank. Misschien mag ik hier 
ter verheldering aan toevoegen, dat deze klank in de taalkunde wordt 
aangeduid met de naam "gemouilleerde n" - gespeld als IGN of GN - om 
hem scherp te onderscheiden van de n, die dient als teken van een daaraan 
voorafgaande neusklinker.-6 De IGN-vorm is - in genoemde namen althans -
een oudere notatie, maar belangrijk is, dat de namen zon 900 jaar geleden 
precies klonken als vandaag. 
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De naam Kockengen in de vroege Middeleeuwen op Frans grond
gebied 

De naam Kockengen treffen we voor het eerst aan in geschreven vorm in 
Li fabliaus de Coquiaigne'. een van omstreeks 1250 daterend geschrifte 

De naam is ook voor hen die niet zijn ingewijd in de geheimen van het 
oud-Frans vrij doorzichtig en de uitgang levert het ons al vertrouwde 
'klankbeeld' ANJE op. ook ditmaal in de klassieke zetting. We stellen dus 
vast. dat al in het midden van de 13de eeuw de naam Kockengen met de 
slotklank ANJE werd uitgesproken en dat deze uitspraak niet afweek van 
die van namen ais Bretaigne of Espaigne; die we al in het begin van de 12de 
eeuw hebben ontmoet. 

De naam Kockengen in de latere Middeleeuwen op Nederlands 
grondgebied 

De oudste spelling van de naam Kockengen in Nederland komt als 
'Cockange" isoms ook 'Kockange') voor in Stichtse documenten/1 We komen 
nu tot een belangrijk punt. De vraag is namelijk of we hier te doen hebben 
met een Franse dan wel met een Nederlandse vorm. De heer Manten heeft 
hierin een Franse vorm gezien en die vorm in zijn lezing ook als zodanig 
behandeld. Hij heeft de uitgang ANGE als een echt Frans-klinkende uitgang 
laten horen: de a-klank werd in zijn uitspraak tot neusklinker a. Dit nu is 
onjuist. De vorm die wij hier aantreffen klinkt als de uitgang in - laten wij 
zeggen - Boertange of in de oude Rotterdamse wijk Spangen (de n krijgt u 
dan wel van mij cadeauP De naam Cockange is de vrucht van een 
ontwikkeling van de taal, die zich op vaderlandse bodem heeft voltrokken 
Op Frans grondgebied daarentegen heeft de slotklank - vitaal als hij is -
zich weten te handhaven en is uitgelopen op het wat moderner aandoende 
Cocagne. 

Het bovenstaande impliceert echter wel, dat nu ook de Franse vertaling 
van de naam Luilekkerland correctie verdient. De juiste vertaling moet 
luiden: le pays de Cocagne. 

"Door de eeuwen trouw" 

Samenvattend zou ik willen zeggen, dat de eindklank die wij hebben 
ontmoet, al vele eeuwen had geklonken voordat talen als het Frans of het 
Spaans hun eerste schuchtere stappen zouden zetten op de weg naar hun 
ontwikkeling. Deze klank is door de eeuwen heen trouw aan zichzelf 
gebleven en zo klinkt hij ook nog altijd door in de Franse vertaling van 'het 
land van Kokanje". 

Noten 

1 Brief van Dr. A.A. Manten aan Drs. A. Kroon d.d. 23 juli 1986. 
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2 Dit moe-jeren (officieel dus mouilleren") betekent eenvoudig dat de klank J 
wordt toegevoegd aan een G of L, die dan gaan klinken als NJ of LJ. Er ontstaat dan 
in combinatie met de voorafgaande (soms met de daarop volgende) klinker een 
nieuwe klank, die bijzonder immuun blijkt te zijn voor beïnvloeding van andere 
klanken Voorbeelden van LJ in Spaanse namen: Lloret. Sevilla Hier volgen de 
vier Franse neusklinkers nog eens netjes op een rijtje: "un bon vin blanc" De N 
wordt in deze woorden niet uitgesproken, maar dient slechts als teken van 
nasalering. 

3 Zie Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jrg 1, nr 1, blz 17 - 18 
4 Manualen van de beleningen door de Utrechtse bisschoppen (Rijksarchief te 

Utrecht) 
*) In een naam ais "Cockange" is de K al een duidelijke indicatie van een "onfranse" 

vorm De K wordt in Franse plaatsnamen - en in het algemeen in de Franse 
woordenschat - zeer weinig gebruikt. 

Boekbespreking 

Heus, A.J.M., 1986. De geschiedenis van de gemeente Maarssen in de crisis
tijd, 1925 - 1940. Scriptie geschiedenis M.O. II, Noordelijke Leergangen 
Zwolle. Eigen uitgave van de auteur, M.A. de Ruyterstraat 18, 7942 VH 
Meppel, 63 blz. (te bestellen door overmaking van f 20,- op de girorekening 
van de schrijver: 2576632). 

De keurig uitgevoerde scriptie, waaraan de schrijver ruim twee jaar 
heeft gewerkt, geeft een beschrijving van het sociale leven in Maarssen 
door een aantal maatschappelijke aspecten te belichten: gemeentelijke 
overheid; onderwijs; werkgelegenheid, steunverlening en armenzorg; 
gezondheidszorg. Het geheel is zeer leesbaar en bevat veel details en 
citaten. Naast archiefwerk heeft de auteur de moeite genomen om van 15 
jaargangen van het Utrechts Nieuwsblad alle woensdag- en 
vrijdagnummers na te pluizen. Breukelen wordt slechts sporadisch 
vermeld: op blz. 11 komt de hoge waterstand van de Vecht in 1928 aan de 
orde, op blz. 25 het 50-jarig bestaan van de Christelijke School in de 
Heerenstraat in 1929. We mogen echter aannemen dat de situaties in 
Maarssen en Breukelen elkaar niet veel ontlopen hebben. Wie zich wil 
verdiepen in de crisisjaren in de gemeente Breukelen mag dit werkstuk 
over een van de buurgemeenten niet ongelezen laten. Er zijn een 
literatuuropgave en een lijst met 136 noten (vele naar het Archief van 
Maarssen en het Utrechts Nieuwsblad]. 

H.A. M.-W. 
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Mededelingen van het bestuur 

Wekelijkse kringavond 

Op dinsdagavond 2 september 1986 zijn we van start gegaan met onze wekelijkse 
kringavond in "Boom en Bosch". Er wordt stipt om half acht begonnen en om tien uur 
afgesloten. Men kan niet later komen of eerder weggaan, behalve op die dinsdag
avonden waarop er ook een raadsvergadering is en de deur van het gemeentehuis 
daarom open blijft In de praktijk blijkt een avond waarop men met geschiedenis 
bezig is om te vliegen, zodat de vaste begin- en eindtijd nauwelijks als een bezwaar 
wordt gevoeld. De plaats van bijeenkomst is voor onze kring erg belangrijk: In het 
gemeentehuis ligt een groot deel van wat er aan archiefmateriaal over Breukelen 
bewaard is gebleven Om begrijpelijke redenen mag dat materiaal het gemeentehuis 
niet uit; wat we nodig hebben staat echter wel op de dinsdagavonden tot onze 
beschikking Vandaar dat we als kring niet anders kunnen dan onze studieavonden 
houden in "Boom en Bosch". We zijn erg dankbaar dat het gemeentebestuur ons 
daartoe de gelegenheid biedt Alleen door deze samenwerking zal het mogelijk zijn 
verder te komen in het beschrijven van de geschiedenis van onze gemeente. 

Hulp gezocht 

De HKB wil mensen die zich in de geschiedenis van Breukelen willen verdiepen 
graag zo veel mogelijk van dienst kunnen zijn. Vooral in de beginfase is dat moeilijk 
We begonnen met niets Het zou fijn zijn als wat meer mensen zouden willen 
meehelpen om snel het een en ander aan documentatie opgezet te krijgen Onder meer 
het volgende valt op onze kringavonden te doen: het lezen van archiefstukken en in 
het kort noteren wat daar in staat; het maken van overzichten op basis van 
archiefmateriaal (bijv. van wie er in een bepaalde periode in Breukelen woonden, wie 
raadsleden waren, e.d); het overschrijven van gedeelten uit{archief-) stukken welke 
voor de geschiedschrijving van ons dorp van belang kunnen zijn; het maken van 
korte uittreksels van bestaande publikaties; het knippen van stukjes uit kranten en 
opzetten van een knipselarchief, het helpen verzamelen en ordenen van prenten en 
foto's; het catalogiseren, inrichten en beheren van een bibliotheekje van 
tijdschriftnummers, boeken en fotokopieën 

Aantal leden 

Het aantal leden van de HBK blijft gelukkig nog groeien. Op 5 juni 1986 bereikten 
we het aantal van 200 leden Op 30 september 1986 was dit aantal inmiddels al weer 
gestegen tot 246, waarvan 228 gewone leden en 18 gezinsleden. Om financieel geheel 
op eigen kracht te kunnen draaien, met het activiteitenprogramma dat thans op gang 
is gebracht, hebben we omstreeks 350 leden nodig. Het zou fijn zijn als iedereen 
familie, buren, vrienden en kennissen zou willen aanmoedigen ook lid te worden En 
worden het meer dan 350 leden, dan is dat geen enkel probleem ! Dan kunnen we 
gewoon meer gaan doen 

Gekregen 

Met dankbaarheid maken we melding van diverse geschenken die de HKB 
inmiddels reeds heeft gekregen. Daartoe behoren werkmaterialen, zoals een 
bureaustoel, een stalen kast en diverse kleinere kantoormaterialen Verder een aantal 
boeken: "Oude prentkaarten vertellen over Breukelen" en "Breukelen en Nieuwer Ter 
Aa: oude prenten en prentkaarten vertellen verder", beide door J. van Muiswinkel, 
"Van Oude Rijn tot Leidse Rijn" door JA. Storm van Leeuwen; "Het veenrecht in de 
provincie Utrecht van 1592 - 1916" door Th.F.J.A. Dolk; "Rondom de jaren 1940 - 1945" 
door J.C. Wisse; "Plaatsen aan de Vecht en de Angstel" door E. Munnig Schmidt en 
A J.A.M. Lisman; "Het lustoord tussen Amstel en Grebbe en elders in het Sticht van 
Utrecht" door J.B. Christemeijer. Ook kregen we enkele oude prenten, een krant over 
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Breukelen uit 1933 en verscheidene fotokopieën Alle goede gevers zeggen we 
hartelijk dank. We hopen dat velen hun goede voorbeeld zullen volgen. Laat vooral 
niets van vat voor de kennis van de geschiedenis van de gemeente en bevolking van 
Breukelen van belang kan zijn meer verloren gaan ! 

Excursie naar kasteel Nijenrode 

Op zaterdag 6 september 1986 beleefde de HKB haar eerste excursie. Deze ging naar 
Nijenrode. Leden van de HKB konden gratis, introducé(e)s tegen een kleine ver
goeding deelnemen. Om 10 uur ontmoetten we elkaar op de binnenplaats, waar de heer 
Postma, oud-rector van Nijenrode en enthousiast lid van de HKB, vertelde over het 
ontstaan en de geschiedenis van het kasteel. Daarna splitsten we ons op: Eén groep 
ging onder leiding van de heer Immerzeel naar het indrukwekkende in Engelse stijl 
ingerichte park; met grote deskundigheid vertelde hij over de vele bijzonderheden 
die we er zagen De andere groep ging onder leiding van de heer Postma het kasteel 
in. Op zijn bekende humoristische wijze, met veel inzet en een ongelooflijke 
hoeveelheid kennis deed hij Nijenrode voor ons leven. Beide groepen kwamen weer 
samen in de kleine ridderzaal voor een kop koffie, waarna ze van begeleider 
wisselden. Tijdens de koffiepauze bedankte de voorzitter van de HKB de heer Schijff, 
rector van de Universiteit Nijenrode, voor de gastvrijheid en bood hij hem voor de 
bibliotheek de eerste jaargang van het tijdschrift van de HKB aan Tevens kregen hij 
en de heren Immerzeel en Postma een kaasje; daarbij refereerde de voorzitter aan het 
feit dat Breukelen ooit een belangrijk kaascentrum is geweest. Rond 1 uur gingen de 
deelnemers aan deze excursie weer naar huis, zeer tevreden en heel veel kennis 
rijker Het was alleen jammer dat maar liefst 18 mensen die zich opgegeven hadden 
niet waren komen opdagen, waarvan 16 zelfs zonder zich tevoren af te melden. 

In 1987 hoopt de HKB een bezoek te kunnen brengen aan Vreedenhoff in Loenen 

Palaeo grafie 

In het eerste nummer van het tijdschrift vermeldden we reeds de beginnerscursus 
palaeografie. samen met de Historische Kring Maarssen. Deze is inmiddels op 
dinsdagavond 14 oktober 1986 van start gegaan. Per brief werd u later ook nog 
meegedeeld dat er tevens een mogelijkheid is om in samenwerking met de Histo
rische Kring Loosdrecht tot een cursus te komen voor mensen die al wat ervaring 
hebben in het lezen van oude handschriften. Die cursus zal dan vooral gaan over 
handschriften uit de 16de en 17de eeuw Een paar mensen gaven zich reeds op; het 
moeten er echter nog enkelen meer worden om de cursus doorgang te kunnen laten 
vinden. Opgeven bij de secretaris. 

Verdere activiteiten 

Binnenkort hopen we u weer te kunnen uitnodigen voor een avond met lezingen 
en een film. Er wordt gestreefd naar een HKB tentoonsteilingscommissie en een HKB 
fotografiewerkgroep; voor beide gaven zich al een aantal mensen op. maar het 
kunnen er nog meer zijn. Een begin is gemaakt met het samenstellen van een 
literatuuroverzicht. Daarin worden alle publikaties opgenomen welke op de een of 
andere manier van belang zijn voor de geschiedschrijving van Breukelen. Ook wordt 
gewerkt aan het beschrijven van een historische wandeling door Breukelen-dorp 

Contributie 

Met tevredenheid heeft het bestuur kunnen vaststellen dat de meeste leden hun 
contributie over het jaar 1986 inmiddels betaald hebben Degenen die dit tot op heden 
niet deden worden verzocht hun contributiebedrag alsnog spoedig over te maken 
naar de rekening van de kring bij de Rabobank te Breukelen. 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen 

De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het volgende nummer, de 
eerste aflevering van de tweede jaargang, is 20 december 1986. 
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