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Redactioneel 

Twaalf verschillende auteurs, die achttien artikelen en enkele kortere 
notities bijdroegen, zorgden er met ons voor dat we de tweede jaargang van 
het Tijdschrift Historische Kring Breukelen konden voltooien. We zijn niet 
alleen erg dankbaar voor die medewerking, maar voelen ons er ook door 
gesterkt om met enthousiasme aan een nieuwe jaargang te beginnen. 

In het tijdschriftnummer dat u nu in handen heeft is wederom een grote 
verscheidenheid aan onderwerpen uit de Breukel(en)se geschiedenis 
beschreven. En we kunnen in het vooruitzicht stellen dat dat ook in de 
komende nummers het geval zal zijn. We hebben gemerkt dat zowel de 
lichtvoetigere als de zwaardere kost een eigen lezerskring heeft, en 
realiseren ons dan ook dat we het nooit iedereen geheel naar de zin kunnen 
maken. 

Wel is duidelijk dat illustraties bij de artikelen door iedereen hogelijk 
gewaardeerd worden. We stimuleren auteurs dan ook om zo mogelijk zelf 
hiervoor zorg te dragen, hetzij met materiaal uit eigen bezit, hetzij met wat 
kennissen of de Kring te bieden hebben. Maar van redactiewege speuren 
we ook actief mee. Als het om foto's gaat, gaan we het liefst zo veel 
mogelijk terug naar het origineel of de oudste bekende afdruk voor het 
verkrijgen van een goed resultaat. Hoe beter we weten wat er aan oude 
foto's en prenten in Breukelen aanwezig is, des te mooier tijdschrift kunnen 
we maken. Wanneer u illustratiemateriaal heeft dat we zonodig mogen 
lenen, laat ons dat dan alstublieft weten. 

De fotowerkgroep van de Kring is druk bezig met het opzetten van een 
foto-archief. In het jaar 1987 zijn allerlei belangrijke en markante 
gebouwen en details daarvan vastgelegd. De mogelijkheid bestaat ook dat 
leden van deze werkgroep nieuwe afdrukken maken van oude foto's en 
prenten uit particulier bezit. Kijkt u daarvoor ook eens in oude familie
albums; daar zitten soms heel interessante afbeeldingen van oude am
bachten, panden, straattoneeltjes, klederdrachten, enzovoort tussen. Als ze 
u dierbaar zijn hoeft u ze niet af te staan, het is al voldoende als de Kring ze 
korte tijd mag lenen. De redactie krijgt via dat foto-archief meer kansen om 
een fraai geïllustreerd tijdschrift te blijven maken. Verder kan dan de 
nieuwe afdruk ook meteen voor studiedoeleinden worden benut. Geeft u 
even een berichtje als u ons op deze manier wilt helpen. 

Tot slot nog iets heel anders: op het omslag is voor het eerst ons 
ISSN-nummer afgedrukt. Die afkorting staat voor International Standard 
Serial Number. De belangstelling voor ons tijdschrift neemt ook buiten de 
Breukelense gemeenschap toe. Met behulp van een ISSN-nummer kunnen 
exemplaren van ons tijdschrift gemakkelijker via de boekhandel worden 
gekocht en door middel van interbibliothecair leenverkeer worden aange
vraagd. De administratie van de ISSN-nummers gebeurt in Nederland bij de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 

Huub Manten-Werker 
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Gas en electra in Breukelen-Nijenrode en 
Breukelen-St. Pieters van 1897 tot 1936 

H. van Walder veen 
Van Couwenhovenstaat 15,3621 CC Breukelen 

Een eerste bericht over gasverlichting in Breukelen is te lezen in de 
notulen van 16 november 1897 van de gemeenteraad van Breukelen-
Nijenrode. Hierin wordt melding gemaakt van een reis van de burge
meester en de beide wethouders naar Amsterdam om "een nieuw licht" te 
bezien. Dit nieuwe licht heeft betrekking op g asver lichting en blijkt goed te 
voldoen. 

In dezelfde notuien wordt ook melding gemaakt van een aanbieding van 
electrische verlichting van de heer Wolff te Loenen, waar niet op ingegaan 
wordt. 

Straatverlichting met gaslantaarns 

Enkele maanden later is er een consortium gevormd, dat een concessie 
vraagt om gasverlichting uit gecarbureerde lucht te exploiteren en tevens 
wordt aan de gemeente vergunning gevraagd om buizen te mogen leggen 
voor een proefverlichting zonder kosten voor de gemeente. Het consortium 
bestaat uit de heren A.H. van Nierop uit Hilversum, voorzitter; T. van der 
Zee uit Breukelen, secretaris; en A.I. van Vriesland uit Amsterdam, 
waarnemend directeur. Uit de notulen van 7 november 1898 blijkt, dat 
bovengenoemde proef geslaagd is en er een concessie verleend wordt. 

In het contract, dat de gemeente Breukelen-Nijenrode sluit met genoemd 
consortium, staat onder andere: 

a. De concessie wordt verleend voor een periode van 30 jaar ingaande 1 
januari 1899 en eindigende 1 januari 1930. 

b. Het gas dat wordt geproduceerd dient tot verlichting, verwarming en 
krachtoverbrenging. Het gas moet vrij zijn van zwavelwaterstof, ammonia 
en koolzuur. 

c. Voor iedere straatlantaarn, welke te laat ontstoken of te vroeg geblust 
wordt, moet 25 cent boete betaald worden. 

d. In het slotartikel nr. 33 staat vermeld, dat de concessionarissen zich 
verbinden binnen 3 maanden na dagtekening van deze vergunning 
(concessie) te hebben gevormd een Naamloze Vennootschap volgens de 
voorschriften der wet aan wie, met goedkeuring van de gemeenteraad, de 
vergunning (concessie) kan worden overgedragen, terwijl de concessiona
rissen tevens nog zowel hoofdelijk als gezamenlijk zich verbinden 
gedurende het tijdstip, dat nog geen NV zal zijn gevormd, de gemeente 
Breukelen-Nijenrode te vrijwaren tegen alle schade. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Nijenrode gehouden op de zevende november 1898. 
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G. E. B. Breukelen-Nîjenrode. 
Opgave van den verbruikten stroom gedurende de maand ~" NO/ 1922 

AANWIJZING VERBRUIK IN K W. U. B E D R A G 

KoleotocsUg 

146 143 1 20 0 50 

Z. 
DEN HEER/MEVROUW 

CHR.BEWAAR5CH00L 

DejiverUnjfd wordt bij bet einde van bet jaar orer 
bet totaal eene kwitantie vcritrekL 

Afb. 1. Nota van het GEB Breukelen-Nijenrode uit november 1922. 

De Staatscourant nr. 153 van 3 juli 1899 bericht onder nr. 308, dat de 
NV Nederlandsche Compagnie-systeem van Vriesland te Amsterdam bij 
Koninklijk Besluit van 5 juni 1899 is goedgekeurd. Tevens staan in 
genoemde staatscourant aandeelhouders uit binnen- en buitenland 
vermeld, die geld in de NV steken. 

De gemeente Breukelen bepaalt dat er 69 gaslantaarns voor buiten
verlichting geplaatst mogen worden, waarvan één niet op kosten van de 
gemeente, omdat de heer Van der Zee deze zelf reeds uit eigen beweging 
geplaatst heeft. 

Ook gebouwen en woningen kunnen op de gasverlichting aangesloten 
worden. Aangezien de zaken blijkbaar toch niet zo goed liepen voor 
genoemd bedrijf, wordt volgens de notulen van 3 april 1908 aan het 
gemeentebestuur gevraagd om de gasfabriek over te nemen. Deze fabriek 
stond links van Vredenoord vanaf de Vecht gezien, ongeveer op de plaats 
van het huidige kantorencomplex, maar veel kleiner. Het gemeentebestuur 
gaat nu niet op het verzoek in, maar 5 jaar later is men wel genegen met 
het Gasbedrijf te onderhandelen. De beslissing wordt echter aangehouden 
omdat een raadslid voorstander is van electrische verlichting. 

Inmiddels komt er ook een concessieaanvraag van de Noorse Gas
maatschappij om een steenkolengasfabriek te stichten. Deze aanvraag 
wordt afgewezen. 

Eigen Gemeente Energie Bedrijf in Breukelen 

In mei 1914 stellen B&W aan de gemeenteraad voor om de Aerogeen-
gasfabriek te kopen voor f. 8000,- en tevens zelf een steenkolengasfabriek 
te stichten. Dit laatste wordt echter aangehouden door de oorlogs
omstandigheden. In de notulen van 5 maart 1915 wordt melding gemaakt 
van het instellen van een onpartijdige commissie die moet onderzoeken wat 
de waarde van de Aerogeengasfabriek is. Tevens moet die commissie een 
begroting maken voor het stichten van een steenkolengasfabriek. 
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De ondergeteekenden:-

lîe jonk vrouwe J.i,I.3.YiHiLIlîK Viil COLLËU.te Breukelen-Sint P i e t e r s , 

t e r eene zyde, en  

de Besturen der Gemeenten Breukelen-ITyenrode en Breukelen-Sint 

P ie te r s ,  

t e r andere zyde,  

verklaren te zyn overeengekomen:-

de ondergeteekenden t e r andere zyde krygen to t wederopzeggings 

toe,het recht om het op de laan der Ridderhofstad "Gunterstein" 

te Breukelen-Sint P ie t e r s ,ges t i ch t t e gebouwtje,aldaar te l a ten 

bestaan,onder de navolgende bepalingen : 

dat het gebouwtje u i t s lu i t end mag gebruikt worden to t p l aa t 

sing van de transformator voor het e lec t r i sch l i c h t en derhalve 

to t geen ander doel,zoodat daarin geen goederen mogen worden 

geborgen; — 

dat voor het gebruik daarvan telkenjare op twee Januari zal 

moeten worden betaald een bedrag van één gulden;  

dat by overtreding hiervan,deze overeenkomst ontbonden zal zyn, 

door het enkel verloop van den bepaalden termyn.of het in stryd 

hiermede handelen,zonder dat eenige inverzuimstelling noodig 

zal zyn,en het gebouwtje alsdan op de eerste aanzegging onmid-

dellyk zal moeten worden verwyderd.op verbeurte eener boete als 

hierna bepaald;  

dat de ondergeteekenden ten allen tyde deze overeenkomst kunnen 

doen eindigen na een voorafgaande waarschuwing van drie maanden, 

in welk geval het gebouwtje binnen veertien dagen moet worden 

afgebroken en verwyderd en de grond geslecht,zulks op verbeurte 

eener boete ten behoeve van de eerst-ondergeteekende,van tien 

gulden voor eiken dag verzuim. — 

Geteekend in duplo, LM Iß*'. 

7™ •j*£^. 

Afb. 2. Kopie van de overeenkomst tussen Jvr. J.M.E. Willink van Collen en de 
gemeentebesturen van Breukelen-Nijenrode en -St. Pieters betreffende het 
transformatorhuisje (zie ook Afb. 3). 
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Afb. 3 Transformatorhuisje uit 1921 
links aan het begin van de Laan van 
Gunterstein. Foto H. van Walderveen, 
30 september 1987 (foto-archief His
torische Kring Breukelen). 

Afb, 4. Foto uit omstreeks 1920 van de 
Herenstraat met een gaslantaarn van 
de straatverlichting: de electrificering 
is echter al in aantocht (oude prent-
briefkaart). 

Een voorstel van B&W volgens de notulen van mei 1915 om de 
Aerogeengasfabriek te kopen voor f. 7000,- wordt door de gemeenteraad 
aangenomen. 

In oktober 1916 komt er een concessieaanvraag binnen bij de 
gemeenteraden van Breukelen-Nijenrode en -St. Pieters van ene heer Wolff 
uit Maarssen om de electriciteitsvoorziening in Breukelen ter hand te 
mogen nemen. De heer Wolff geeft ter vergadering verdere inlichtingen. 
Men mag aannemen dat dit dezelfde heer Wolff uit Loenen is, die reeds 
eerder een concessieaanvraag ingediend had. 

In dezelfde notulen lezen we ook. dat de plannen voor het stichten van 
een steenkolengasfabriek niet doorgaan in verband met oorlogsomstandig
heden rond onze grenzen. 

In de gemeenteraadsvergadering van Breukelen-Nijenrode van 2 
november 1916 stelt de burgemeester voor om eerst met de Provinciale 
Utrechtsche Electriciteits Maatschappij (PUEM) te gaan praten over het 
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suchten van een eigen Gemeente Energie Bedrijf (GEB), alvorens met de 
heer Wolff verdere besprekingen aan te gaan. Er wordt aan de PUEM 
gevraagd een schriftelijk advies in te dienen. In dit advies, dat na ongeveer 
1 maand binnenkomt, geeft de PUEM aan, dat het voor bijna elke gemeente 
het beste is een eigen distributiebedrijf te stichten. Aan de PUEM wordt nu 
verzocht een exploitatie-plan in te dienen. In verband hiermede wordt de 
aanvraag van de heer Wolff afgewezen. Breukelen-St. Pieters volgt dezelfde 
procedure. 

In de notulen van maart 1917 staat onder andere vermeld, dat de 
gasoline voor de gasfabriek steeds duurder wordt in verband met de 
oorlogsomstandigheden. De oude prijs van f. 40,- per 100 kg geeft bij een 
berekening van f. 0,20 per m^ gas nog winst. De nieuwe prijs voor gasoline 
wordt echter f. 80,- per 100 kg, waarvoor minstens f. 0,40 per m* gas 
gevraagd moet worden. Rekening houdend met de straatlantaarnverlichting 
zal door de gemeente f. 0,35 per m* gas berekend worden. 

In juni 1917 is in de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode aan de orde 
de oprichting van een Gemeente Energie Bedrijf. De directeur van de PUEM 
is bij deze vergadering aanwezig om nadere inlichtingen te verstrekken. Hij 
deelt onder andere mede dat er een bovengronds net op palen nodig zal 
zijn. Eén der raadsleden merkt op, dat dit het natuurschoon aan zal tasten 
en vraagt of een ondergronds kabelnet ook mogelijk is. Het antwoord luidt 
dat dit in de eerste plaats veel duurder zal worden en in de tweede plaats 
de benodigde materialen thans moeilijk te verkrijgen zijn. Volgens de 
directeur zullen de palen spoedig de kleur van de omgeving aannemen, 
zodat dit dan geen probleem meer zal zijn. Op de vraag wat de kosten voor 
de verbruiker zullen zijn, deelt de directeur mede, dat dit ca. f. 0,60 per 
kilowattuur zal worden. De meterhuur zal ca. f. 12,- per maand gaan 
bedragen. De aanleg van de geleiding in de percelen komt voor rekening 
van de eigenaar. De prijs wordt f. 25,- à f. 30,- per perceel. De eenheid van 
één kilowattuur is voldoende om een lamp van 50 kaars sterkte ca. 20 uur 
te laten branden. 

In het contract met de PUEM zal worden opgenomen, dat binnen 2 
maanden na de ondertekening van het contract een aanvang zal worden 
gemaakt met de aanleg van het bovengrondse net. 

Ga srantsoener ing 

In de notulen van november 1917 lezen we dat de gasprijs in verband 
met de prijsstijging van gasoline thans f. 0,55 per m^ moet worden. Tevens 
wordt een beperking ingesteld ten aanzien van het gasverbruik, omdat de 
gemeente nu maar 300 kg gasoline kan kopen. Na 7 uur mag er geen licht 
meer branden in de winkels en vergaderlokalen. In verlofs- en vergun
ninglokaliteiten mag alleen zaterdag 's avonds tot 10 uur nog licht branden. 

In december 1917 wordt er een rantsoenering ingesteld, waarbij bepaald 
wordt dat slechts éénderde van het gas verbruikt mag worden ten opzichte 
van 1916. De straatverlichting zal tot het hoogstnodige worden beperkt. 
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Afb. 5. Bekendmaking van 21 november 1921 van een bijeenkomst waarin de 
directeur van de PUEM de voordelen van het electrische licht zal uiteenzetten. 
Electriciteit was toen nog zo iets nieuws dat de mensen ervan overtuigd moesten 
worden om hun woningen te laten aansluiten. 

Voor Godsdienstoefeningen op oudejaarsavond zal nog gas voor verlichting 
beschikbaar worden gesteld. 

In januari 1918 krijgt men bericht van de Toewijzingscommissie van 
Gasoline, dat geen gasoline meer wordt verstrekt. Hierdoor wordt met 
ingang van 1 februari 1918 geen gas meer aan particulieren verstrekt. Aan 
enkele openbare gebouwen en de tekenschool wordt tijdelijk nog wel gas 
geleverd. 

In de notulen van maart 1918 wordt de vraag gesteld wat de gemeente 
met de gasfabriek gaat doen, nu er geen gasoline meer te krijgen is. Ene 
heer A.J. Lafeber uit Bussum zal gevraagd worden een advies uit te 
brengen en tevens een waardebepaling voor de gehele fabriek met toe
behoren te geven. 
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Aanleg van het electriciteitsnet 

In de gemeenteraadsvergadering van juni 1918 is de directeur van de 
PUEM weer aanwezig. Hij deelt mede dat binnenkort een begin zal worden 
gemaakt met de aanleg van het electriciteitsnet. Het plan is om de gehele 
kom van de gemeente op het net aan te sluiten, inclusief Korenpad en 
noordwaarts tot en met Nieuw Hogerlust. Het is gewenst zuidwaarts te gaan 
tot en met de melkfabriek Insulinde, en tevens de stationswijk aan te 
sluiten op het net. De aanleg zal in november 1918 gereed zijn. De totale 
kosten voor de aanleg zullen f. 30.000,- gaan bedragen. Voor de uitbreiding 
naar de stationswijk nog eens f. 12.000,- en naar de melkfabriek Insulinde 

PRIJSLIJST 
van de bij de P.U.E.M. verkrijg

bare apparaten. 

1 

1 
Prijs bij 

Bi) arbelallng 
ta 12 gelijke 

APPARAAT contante 

betaling liitscbe ter
mijnen, 

Strijkijzers: 1 

In vemikke ldc of geëmai l leerde 
ƒ 7-25 / O.65 

In gesausde uitvoering . . . • - 5-50 - 0.50 

- 1 4 - — - t-25 

- I I . — - I . — 

Waterkete l . . . . - 1 2 . — - I . IO 

Idem met bijbelmoieml Molk-
- "5 — - I . 4 0 

Kookplaat , klein model . • • - I O . — - O.90 

Kookplaat , groot model , mei 
rege lbaar verbruik . . . . - 3d.— - 2.40 

Stiaalki ichels met z M. snoer. 
naar keuze met 6oo of IOOO 

• 15 — - I 4 0 

Stofzuigers  . 8 0 . - • 7 .50 

Id. met hulpstukken . . . . - 90.— ! - » . 5 0 
1 

Venti latoren ' / ^ l ' .K. - 22 — ! 
'/,• - ' 34- — | 

Me! uitzondering »"•' de strijkijzers en slraal-

ka, hel-, wbrden alle appa ra t en zonder snoer ge

leverd De prijs der snoeren bedraag t , voorzien van 

t onlaets ierker en iontn<t-slop 

bij 1 Meter 

bij J Meter 

f I . 
f . . 50 

Deze snoeien moeien contant worden voldaan. 

( lp alle appara ten wordt een jaar garantie ver 

«trekt, mils behoorlijke bel iandcl ing kan worden 

aange toond . 

l'rij/.en voor motoren op a a n v r a a g . 

Afb.6, Prijslijst van in 1922 door de 
PUEM leverbare electrische apparaten. 
Kopen op afbetaling was ook toen al 
een reële mogelijkheid, 

E I X C T R I S C H A T R I Ï K . ÏTZER -

voorkomt. : vlckk.e«. v o o r k o m t : g a t e n , 
op fijn.11. iaitoockjes j in.'b'um. Lijàoi t l o u ü S j 

voorkomt. : 'à wLrxlej-S voorkomi : :S zom«fÄ 
licK„vej-büt*n van twaenxen, &mel£enH>ü ùe. yUiAieL, 

Voorkomt: ; 't- aLtijo JLK*>mi. flan. voor-, d a t 
opx.L£ri t t a e n kei-gen Ü. raak : ,nu a l ktaxu* ? 
itriik-aoe^o . ' t i.5 orutelocrfeluk. ! 

-^To>J-v»viT\S.T-

Afb, 7, De PUEM benutte de achterkant 
van de nota inzake het stroomverbruik 
gedurende mei 1934 om het verbruik van 
electrische strijkijzers aan te prijzen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 3 nr. 1, 1988 

http://fijn.11


II 

f. 2500,-. Als extra kosten geeft de PUEM nog f. 15000,- op voor 3,5 
kilometer hoogspanningsleiding en f. 5000,- voor onvoorziene uitgaven. Er 
wordt besloten de PUEM nu de officiële opdracht te geven voor de gehele 
aanleg van het electriciteitsnet. 

In de gemeenteraadsvergadering van juli 1918 wordt de wenselijkheid 
besproken een bepaling op te nemen om minvermogenden ook minder te 
laten betalen. 

Breukelen-St. Pieters zal nu ook gedeeltelijk worden voorzien van 
electriciteit en zal hiervoor een bijdrage leveren in de kosten, f. 9100,- voor 
een gedeelte ten zuiden van de Vechtbrug en f. 2500,- voor een gedeelte 
ten noorden daarvan. 

In de notulen van de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters van 31 
december 1918 wordt gemeld dat de lantaarn bij de Vechtbrug aan de kant 
van Breukelen-St. Pieters nog niet heeft gebrand. Het blijkt namelijk dat de 
lantaarn aan de andere zijde van de brug op terrein van Breukelen-
Nijenrode voldoende licht geeft voor de gehele brug en daarom zou de 
lantaarn van Breukelen-St. Pieters weer weggehaald kunnen worden. 

In diezelfde notulen staat, dat Mr. W.E.C. Spierings, kantonrechter te 
Breukelen en wonende op Vegt en Hoff, een som van f. 8750,- aanbiedt in 
de aanlegkosten van het electriciteitsnet, waardoor de lichtprijzen tot 
ongeveer de helft van de thans geldende prijzen kunnen worden 
teruggebracht. Na advies van de PUEM wordt het aanbod volgens de 
notulen van 14 februari 1919 in grote dank aanvaard. 

In de notulen van de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode van 
december 1918 wordt melding gemaakt van een verzoek van de volgende 
adressanten om de prijs van de electriciteit lager te stellen: Ned. 
Werkliedenverbond Patrimonium, R.K. Werkliedenvereniging St. Jozef, 
Sociaal Democratische Arbeiders Partij, Chr. Nationaal Werklieden Verbond 
en anderen. Een antwoord op dit verzoek is niet terug te vinden. 

De notulen van maart 1919 melden dat de inventaris van de gasfabriek 
verkocht is voor f. 6591,50 en de 20 bomen op het terrein van de fabriek 
voor f. 1224,-. Tevens zullen het terrein en het gebouw van de voormalige 
gasfabriek verkocht worden. 

Hiermede is een eind gekomen aan het gastijdperk voor verlichting in 
Breukelen en tevens aan het beroep van gaslantaarnaansteker, dat de heer 
J. Norberhuis jarenlang beoefende. Hij komt daarna in dienst van het GEB 
als meteropnemer. 

In juli 1919 vraagt de PUEM aan de gemeente om opheffing van het 
verbod om electrische strijkijzers en kookapparaten te gebruiken. De PUEM 
zegt toe, maatregelen te zullen nemen om bij toenemend stroomverbruik 
het net onder de juiste spanning te houden 

De notulen van mei 1920 melden, dat het GEB over 1919 een winst heeft 
gemaakt van f. 2749,21. Het gaat dus erg goed met het GEB, en in oktober 
1921 wordt het tarief verlaagd tot f. 0,50 per kilowattuur. In november 
1922 blijkt, volgens een nota van het GEB (Afbeelding 1), het tarief reeds 
verlaagd te zijn tot f. 0,40 per kilowattuur. 
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Afb, 8. Ook electrische stofzuigers bieden volgens de PUEM grote voordelen, getuige de 
reclame op de achterzijde van de nota over november 1935. 

Uitbreiding van de electriciteitsvoorziening 

In juli 1921 wordt een contract gesloten tussen Mejonkvrouwe J.M.E. 
Willink van Collen en de besturen der gemeenten Breukelen-Nijenrode en 
-St. Pieters betreffende een transformatorgebouwtje aan het begin van de 
Laan van Gunterstein (zie Afbeeldingen 2 en 3). 

Op verzoek van een aantal inwoners wordt aan de PUEM per brief dd. 28 
oktober 1921 gevraagd om op onderstaande plaatsen in de gemeente 
Breukelen-Nijenrode straatverlichting aan te brengen: 

a. bij de steeg van de Wed. L. Buma; 
b. in de steeg bij Prins op het zogenaamde Willink's hofje; 
c. bij de Broekdijk dienende voor verlichting van de Van Oldenbarnevelt-

straat; 
d. aan het einde van de Watersteeg bij de gemeentestoep aan de Vecht; 
e. in de steeg bij W. Vermeulen en W. Epskamp; 
f. in de steeg bij A.J.J. Griffioen in de Kerkstraat; 
g. aan dê  Rijksstraatweg in de nabijheid van A. Oskam Jzn. in het 

plantsoen. 
In 1921 is ook Breukeleveen aangesloten op het electriciteitsnet. Met de 

aanleg is een bedrag van f. 10.000,- gemoeid. Op 25 november wordt een 
bekendmaking gestuurd naar een aantal bewoners van het Zandpad en de 
beide Steenovens (Afbeelding 5). 

Oud Aa wordt in 1922 ook aangesloten op het electriciteitsnet. De kosten 
hiervoor bedragen f. 10.300,-. De 23 oude gaslantaarns worden verkocht 
aan P. Dhondt voor f. 1,50 per stuk. 

Ook in 1922 komt de uitbreiding van het electriciteitsnet aan de 
Rijksstraatweg van de Oliphant tot aan de grens met Breukelen-Nijenrode 
en het Zandpad vanaf Cromwijk tot aan het Kraayenest. De kosten hiervan 
zijn f. 13.700,-. 
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De nota's die het GEB Breukelen-Nijenrode in die tijd gebruikte zien er 
uit als in Afbeelding 1. Ook was het toen al mogelijk bij de PUEM electrische 
apparaten te kopen, volgens de prijslijst van november 1922 in Afbeelding 
6. 

Einde van het eigen GEB Breukelen 

In februari 1923 vraagt de PUEM aan beide gemeentebesturen of zij het 
GEB mag overnemen. Beide gemeenten gaan hier niet op in. De vraag van de 
PUEM komt in de gemeenteraadsvergadering van Breukelen-Nijenrode van 
6 november 1923 weer aan de orde; de PUEM ziet kennelijk voordelen in 
de overname. De heer J. Molenkamp wil dat het GEB bij de gemeente blijft. 
De zaak wordt aangehouden tot de volgende vergadering, omdat de 
raadsleden eerst meer inzage willen hebben in de financiën van het GEB. 

Op 30 november 1923 komt er een voorstel van B&W in de 
gemeenteraad om het GEB per 1 januari 1924 over te dragen aan de PUEM. 
Na de toelichting van de directeur van de PUEM, die ter vergadering 
aanwezig is, wordt het voorstel van de overname met 6 stemmen tegen 1 
(J. Molenkamp) aangenomen. Waarom het dan zo snel gaat met de 
overname is uit de notulen niet op te maken. Ook de gemeenteraad van 
Breukelen-St. Pieters draagt per 1 januari 1924 alle rechten en plichten 
over aan de PUEM. 

De notulen van september 1924 melden nog, dat het bovengrondse net 
in het dorp gaat verdwijnen. De PUEM gaat ondergrondse kabels aanleggen 
in de Brugstraat, Kerkstraat, Nieuwstraat en Herenstraat. Het voorkomen 
van grote kosten kan wellicht een reden zijn van de overdracht van het GEB 
aan de PUEM. 

Tot slot is het nog interessant te kijken naar enkele voorbeelden van 
reclame, zoals die werd afgedrukt op de achterzijde van de nota's van de 
PUEM in de jaren dertig, met de opwekking om toch vooral electrische 
apparaten aan te schaffen (Afbeeldingen 7 en 8). 

Bronnen 

Notulen B&W Vergaderingen Breukelen-Nijenrode 1897 - 1924 
Notulen Gemeenteraadsvergaderingen Breukelen-Nijenrode 1897 - 1924. 
Notulen Gemeenteraadsvergaderingen Breukelen-St. Pieters 1916 - 1924. 
Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 25. Gasconcessies Breukelen-Nijenrode. 
Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 26. Electriciteitscorrespondentie Breukelen-
Nijenrode 1916- 1923. 
Archief Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 15. Electriciteitscorrespondentie Breukelen-St 
Pieters 1916 -1923. 
Archief Diaconie Nederlands Hervormde Kerk 1922 -1936 
[Alles in archief Gemeentehuis Breukelen] 
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De tweede watermolen in Breukeleveen in 
1684 gesticht 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In Breukeleveen stonden enkele eeuwen geleden twee water molens. Ze 
waren niet van dezelfde ouderdom: het was in 1649 met één achtkante 
molen begonnen. In 1684 leidde een nieuw waterschapscontract tot de 
bouw van de tweede, soortgelijke Breukeleveense watermolen. 

Het contract 

Het genoemde contract werd, na voorafgaande onderhandelingen, 
gesloten op 12 juli 1684 in het kapittelhuis van het Kapittel van Sint Pieter 
in de stad Utrecht. Meer precies, op 12 juli "oude stijl". Deze aanduiding 
hield verband met de overgang van de oude Juliaanse tijdrekening naar de 
moderne Gregoriaanse/ die in Nederland op uiteenlopende tijdstippen 
plaats vond, tussen 1582 (Holland en Zeeland) en 1701 (Drente). De 
provincie Utrecht ging in 1700 over naar de "nieuwe stijl". De datum 12 
juli 1684 volgens de Juliaanse tijdrekening kwam overeen met 22 juli 1684 
volgens de (huidige) Gregoriaanse tijdrekening.-* Breukeleveen liep dus bij 
het sluiten van dit contract 10 dagen in kalenderdatum achter op Loos-
drecht. 

Dit artikel is gebaseerd op de vier exemplaren van het contract die aanwezig zijn in 
het archief van de gemeente Loosdrecht. Die vier exemplaren zijn vermoedelijk alle 
van verschillende ouderdom, en ontstaan door overschrijven op uiteenlopende tijd
stippen. Ze vertonen eik een duidelijk verschillend handschrift, Eén ervan, kennelijk 
de oudste, is geschreven in oud schrift (zie Afbeelding 1), en stamt vermoedelijk uit 
het jaar waarin het contract werd opgesteld.' Ik heb dat exemplaar in thans gebrui
kelijk schrift omgezet ( "getranscribeerd") en als uitgangspunt voor dit artikel geno
men. 

Behalve deze exemplaren van het contract is ook nog een kopie aanwezig in het 
Archief der Heerlijkheden Mijnden en de beide Loosdrechten (dat bewaard wordt in 
het Rijksarchief te Utrecht), 

De voorafgaande onderhandelingen waarop het contract doelt vonden 
vooral plaats bij gelegenheid van de polderschouw. Gegevens over die 
voorbereidende besprekingen zijn, samen met twee andere kopieën van het 
contract, bewaard gebleven in het Archief van het Waterschap Breukele
veen en Tienhoven. 

De contractpartners 

Het contract werd gesloten tussen Breukeleveen en Tienhoven enerzijds 
en Loosdrecht anderzijds. Deze gerechten (voorlopers van de gemeenten) 
werden daarbij vertegenwoordigd door of namens hun gerechtsheer (zoals 
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ĉo -^t>^ -<^K ^ 1 ^ £ ^ " 4 r ^ / c S V o ^ 

Afb. 1. Het eerste blad van versie 1 van de Loosdrechtse exemplaren van het contract 
uit 1684. Dit blad komt overeen met de eerste ruim 14 regels van de transcriptie van 
het contract die in dit artikel is opgenomen. 
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dat vanouds in het Sticht heette) of ambachtsheer (de overeenkomstige 
Hollandse term, later ook in het Sticht wel gebruikt) en door afgevaar
digden van de grondeigenaren (de "geërfden"). De plaats waar het contract 
werd gesloten, een Utrechts kapittelhuis, werd bepaald door het feit dat het 
Kapittel van Sint Pieter de gerechtsheer was van de gerechten Breukele-
veen en Tienhoven. 

Voor het grondgebied van Breukeleveen en Tienhoven bestond toen al 
35 jaar een gemeenschappelijk waterschap, met een gezamenlijk 
oppervlak van 1600 omslagplichtige morgen. Het werd reeds zodanig als 
een eenheid beschouwd dat geen specificatie meer werd gemaakt hoeveel 
morgens het ene, en hoeveel morgens land het andere gerecht inbracht. 

Loosdrecht zocht aansluiting bij dat bestaande waterschap voor een klein 
deel van zijn grondgebied, namelijk voor de zogeheten Weerkampen; dat 
gebied bestond uit de kampen of percelen land die aan het oostelijke deel 
van de Weersloot grensden. Deze besloegen te zamen 220 omslagplichtige 
morgen. Vastgelegd werd dat beide partijen dezelfde oppervlaktemaat ge
bruikten ("morgens aan morgens gelijk")9, een gebruikelijke contractuele 
bepaling in tijden waarin er nog geen overal geldend eenheidsstelsel van 
maten bestond. In dit geval was de bepaling te meer nuttig, omdat Breuke
leveen en Tienhoven tot het gewest Utrecht behoorden en Loosdrecht tot 
Holland. 

De Weerkampen werden aan de westzijde begrensd door de Schinkeldijk 
(zie Afbeelding 2). Ten westen van die dijk was de verkaveling west-oost 
georiënteerd, dus op de Vecht gericht; ten oosten van de Schinkeldijk was 
er een noord-zuid gerichte verkaveling, begonnen door het graven van 
weteringen loodrecht op de stroomrichting van de Drecht. In het gebied 
tussen de Drecht en de Weersloot lagen twee dijken, ongeveer evenwijdig 
aan de Drecht en de Weersloot, waarvan de Nieuwe Muyeveldsedijk, verder 
naar het oosten de Nieuwe Loosdrechtsedijk geheten, de zuidelijkste was. 
Blijkbaar funktioneerde in het gebied tussen die dijk en de Weersloot de 
afwatering in noordwaartse, dus Drechtse richting niet zo best; reden om te 
gaan denken over een afwatering de andere kant op, naar de Weersloot, die 
echter Breukeieveens eigendom was. 

De oude en de nieuwe molen 

Uit het contract blijkt dat Breukeleveen in 1684 een oude watermolen 
bezat, gelegen nabij de grens met het gerecht Breukelen-Proostdij. In 
verband met de uitbreiding van het be malingsgebied moest op korte 
termijn worden geschat wat nog de waarde in geld was van die oude molen. 
De molen zou daarop functioneel in het vergrote waterschap worden 
ingebracht, maar niettemin eigendom blijven van Breukeleveen en 
Tienhoven samen. Zou de overeenkomst met Loosdrecht ooit opgezegd 
worden, dan moest eerst de in 1684 vastgestelde waarde van de oude 
molen aan deze beide gerechten uitbetaald worden voordat tot een 
verdeling van de bezittingen van het waterschap mocht worden 
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overgegaan. De kosten van het repareren van de oude molen zouden vanaf 
de contractdatum door de drie partijen worden gedragen, dus Loosdrecht 
inbegrepen, en wel naar verhouding van het aantal ingebrachte morgens 
landoppervlak. 

Om het vergrote waterschap, met zijn bovendien dalende grondniveau 
(door zowel inklinken als laagsgewijze turfwinning), afdoende te kunnen 
bemalen diende nog een tweede watermolen te worden gebouwd. De 
voorkeur ging er naar uit om die in Breukeleveen, dicht bij de oude molen 
te plaatsen. Tienhoven kreeg echter de gelegenheid eerst nog te 
onderzoeken of de molen op die plaats wel voldoende nut voor Tienhoven 
zou hebben. Zou dat niet het geval zijn, dan mocht Tienhoven een 
geschikter plaats aanwijzen, op zijn grondgebied. Blijkbaar werd dit laatste 
toch niet nodig gevonden want we weten dat de nieuwe molen dicht bij de 
oude werd opgetrokken. De bouw van de nieuwe molen werd door Breu
keleveen, Tienhoven en Loosdrecht gezamenlijk bekostigd, met inbegrip 
van de daarmee samenhangende waterstaatkundige werken. 

Bestuur en beheer van het waterschap 

Bestuurlijk werden aan de poldermeesters van Breukeleveen en 
Tienhoven een heemraad uit de ingelanden2'* van de Weerkampen en de 
schout van Loosdrecht toegevoegd. 

De boekhouding van het vergrote waterschap zou bij toerbeurt steeds 
voor één jaar worden gevoerd door de secretaris van Breukeleveen en zijn 
ambtgenoot van Tienhoven. Loosdrecht kreeg daarin geen eigen taak, maar 
had wel medebeslissingsrecht over uitgaven die een bedrag van 40 gulden 
te boven gingen, tenzij het ging om besluiten met een spoedeisend 
karakter. Op een tevoren in goed overleg vastgestelde dag en plaats diende 
jaarlijks in het openbaar verantwoording te worden afgelegd over het 
financiële beheer gedurende het afgelopen boekjaar en de omslag van de 
kosten over de 1820 morgens land. 

Het bestuur kreeg de opdracht een nieuw waterschapsreglement op te 
stellen en de jaarlijkse inspectie of schouw te regelen. 

Een aantal onroerende goederen binnen het gebied van het vergrote 
waterschap werden, hoewel van belang voor de waterbeheersing, toch 
buiten het gezamenlijk beheer en de gemeenschappelijke bekostiging 
gehouden. Men was er erg op gesteld om zoveel mogelijk zaken binnen de 
kleine kring van het eigen gerecht te kunnen blijven regelen. De strijd voor 
een optimale zelfstandigheid van de eigen gemeente is niet van vandaag of 
gisteren ! 

Verdere contractuele bepalingen 

Het waterschapscontract uit 1684 bevat nog diverse andere bepalingen. 
Bij enkele daarvan staan we even stil. 

De eigenaars en gebruikers van land in de Weerkampen kregen het recht 
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met hun turfschouwen door de Weersluis en de sluis in de Tienhovense 
Vaart te varen, tegen een gereduceerd tarief van een stuiver per schuit. 

Op hun beurt kregen de inwoners van Breukeleveen en Tienhoven het 
recht van doorvaart voor een sluisje dat Loosdrecht toezegde op zijn 
grondgebied te zullen bouwen.^4 Zij moesten daarvoor een sluisgeld van 
één stuiver per drie schouwen betalen, en voor minder of meer schouwen 
een evenredig daarmee lager of hoger bedrag. Dat het eenheidstarief werd 
vastgesteld voor drie schouwen doet vermoeden dat bij het transport van 
gebaggerd veen gewoonlijk werd gevaren met drie aan elkaar gebonden 
schuiten. 

Voor de overige inhoud van het contract volsta ik met de lezer te 
verwijzen naar de gemaakte transcriptie van het document. Omdat het stuk 
voor de lokale geschiedschrijving van meer dan gemiddeld belang is, laat ik 
die tekst hieronder in zijn geheel volgen. Om het lezen wat te 
vergemakkelijken wijs ik op enkele meermalen voorkomende verschillen 
met de huidige spelling: de dubbele aa werd vaak als ae geschreven (haer = 
haar; maelen = maaien = malen); de letter 1 werd herhaaldelijk verdubbeld 
(veell = veel; egaeil = egaal); er staat meermalen een s waar wij een z 
schrijven (sullen = zullen; seeckeren = zekere), een t in plaats van een d (tijt 
= tijd), een ij waar wij slechts een i zetten (uijt = uit; kleijn = klein), een c of 
ck in plaats van een k (camp = kamp; dijck = dijk; reeckeningh = rekening), 
ex in plaats van ks (jaerlicx = jaarlijks) of een ch waar wij een g gebruiken 
(dach = dag; veertich = veertig); er staat vaak een letter meer 
(nootsaeckelickheijt = noodzakelijkheid) of minder (ider = ieder; nae = naar) 
dan wij zouden verwachten; woorden worden soms samengetrokken (int = 
in het; vant = van het) of gesplitst (voort aen = voortaan); en er wordt 
herhaaldelijk een andere klinker gebruikt (leijt = ligt; mergen = morgen; 
vorder = verder; weerdich = waard). 

Transcriptie van het contract 

Op dato onderschreven zijn de geerfdens van Breuckeleveen en Tienhoven ter eenre, 
ende die vande Loosdrecht ter andere sijden, naer enige voorgaande convocatie met 
den anderen overcomen1^ ende gecontracteert in voegen als volgt 
dat de landen van die vande Loosdrecht voorschreve gelegen tusschen den nieuwen 
dijck ende de Weer, streckende van de heull** gelegen bij de heer mansveltsijn huijs 
af tot de Schinkelldijck^ toe gemeen*' sullen maelen met Breuckeleveen ende 
Tienhoven, mits contribueerende die vande Loosdrecht met twee hondert twintig 
mergen, en Breuckeleveen en Tienhoven met sestienhondert mergen, en dat mergen 
mergens gelijck 
onder conditien 
dat die vande Loosdrecht alleen tot haren lasten sullen houden alle de opstallen op de 
Loósdrechtse grondt ofte bodem, streckende op he t^ oosteijnde van de Weer 
noortwaerts op tot den Loósdrechtse dijck toe, en van den dijck voorschreve 
westwaerts pp tot de Schinckeldijck toe, en dan den Schinkeldijck langs suijtwaerts op 
tot de Weer1^ toe, ende voorts*" weeder westwaerts op langs de Weer op het lant van 
Claes Dircks de Noij17, Jan Cornells, Elbert Aerts Dolman, ende Hr Borgemeester Strick 
haer landen, te weten tot op den opstall van Mijnden toe, daer de selve tegenwoordich 
leijt, tot aen malkanderen vast sulcs dat t selve besloten moet blijven, *8 

Dat die vande Loosdrecht haer vrije keur*9 sullen hebben, of sij de selve opstall 
leggen op de Zuijt of Noorder Zijde van de voornoemde personen haer landen, doch 
echter niet meer contribueren, als tegen tweehondert twintich mergen. 
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dat die van Breuckeleveen ende Tienhoven alleen tot haren lasten sullen maecken 
ende onderhouden alle de opstallen ende sluijsen onder haer polder behorende of op 
den Stichtsen bodem sijnde, uijtgesondert de heulen'* of openingen onder Nieuw 
Maerseveen, sonder dat de voorschreve landen op den Loosdrechtsen bodem gelegen 
daerin sullen contribueren, 
dat de oude watermolen althans op de gront van Breuckeleveen staende eerst daechs 
sali worden geestimeert™ hoe veell die nu int maelen weerdich is, ende bij separatie 
vande gemeenschap van die van^ Loosdrecht die van^ Breuckeleveen en Tien
hoven de geestimeerde^ penningen voor af sullen genieten 
sullende het repareren vande voorschreve oude watermolen ende het stellen van een 
nieuwe watermolen gelast ende gedragen worden over de voorschreve sestien-
hondert mergen van Breuckeleveen ende Tienhoven ende twee hondert twintich 
mergen onder Loosdrecht mergen mergens gelijck, 
Dat alle griften, * opmaeckingen^ van watergangen, afkoopingen vant lant vande 
doorsnijdingen en erven ende tot het stellen van een nieuwe molen of molenwerf 
vereijschende sali moeten worden betaelt egaell mergen mergens gelijck over de 
1820 mergen als voren, ende voorts op sodanige manier onderhouden worden 
dat oock den ambachts heer vande Loosdrecht een heemraedt onder de weercampen 
gelandt" nevens den schout aldaer zall mogen aenstellen 
De aengesteide Heemraedt enden Schout vande Loosdrecht sullen oock gequalificeert 
sijn met de Heemraden, ende Schouten van Breuckeleveen ende Tienhoven alle 
besoinjens waer te nemen uijtgesondert kleijnicheden bedragende onder de veertich 
gulden, dewelcke die van Breuckeleveen ende Tienhoven alleen sullen mogen doen 
[sonder dat de poldermeester of heemraden van Breuckeleveen ende Tienhoven uijt 
weg 2ullen mogen doenr^ in absentie vande poldermeester vande Loosdrecht in 
saecken boven de voorschreve veertich gulden, daer toe den poldermeester en schout 
vande Loosdrecht acht dagen te voren behoorlijck geconvoceert sullen worden met 
indictie" van saecken tensij de nootsaeckelickheijt corter tijt vereijste omme naer 
den selve convocatie gesamentlijck te delibereren ten meesten dienst ende voordeell. 
Dat de voornoemde gesamentlicke poldermeesters jaerlicx op seeckeren dach ten 
huijse vanden schout van Breuckeleveen of Tienhoven bij haer daer toe te beraemen 
sullen houden een reeckendach en Reeckeningh doen' 'van alle lasten die int selve 
geexpireerde^° jaer over de voorschreve molens gevallen sijn, en de lasten van dien 
over de 1820 mergens in voegen als boven omslaen, omme bij ider sijn contingent te 
worden betaelt mede op sodanigen dagh en plaetse als voren beraempt sullen worden, 
welcke reeckeningh en t geen de polder vorder raeckt bij de secretarissen van 
Breuckeleveen ende Tienhove respective om het andere jaer sullen worden 
geschreven r* 
Het water de Weer van de Vecht tot aen den Breuckeleveensen dijck sali gemaeckt, 
ende uijt de schouwe gehouden worden bij die van Breuckeleveen als voor desen, en 
van de Breuckeleveensen dijck voorts oostwaerts op tot den dam toe bij de gemene 
polder van Breuckeleveen ende Tienhoven, mitsgaders™ Loosdrecht ais boven. 
Dat de voornoemde poldermeesters gesamentlick sullen hebben te beraemen zodanige 
ordre^ of reglement als sij bevinden sullen dienstich te wesen tot opmaeckingh 
vande sloten tusschen alle de landen in de voorschreve polder gelegen op dat het 
water behoorlick nae de molens kan sacken, en dat daer op bij de poldermeesters met 
de Schouten ider in sijn district jaerlicx sali worden geschouwt op seeckeren dach 
daer toe te beraemen. 
Dat bij de respective ambachtsheeren en hooft ingelande eerstdaechs een 
schouwbrief sali worden beraempt ende opgestelt in de welcke de boeten alsmede de 
dachgelden sullen worden gereguleert. 
De samentelicke" poldermeesters zullen op de weersijtse Raden ™ gehouden sijn 
goede acht te geven of die well ende behoorlijck worden onderhouden. 
Dat die vande Loosdrecht tot haren coste een sluijsie of verlaetje sullen stellen en 
onderhouden in de rechte wijck^ of daer het die van de Loosdrecht best ende 
dienstich oordelen, ende voorts besorgen dat daer door geen overlast met water die 
van Breuckeleveen en Tienhoven wort aengedaen. 
Dat de in gesetenen van Breuckeleveen ende Tienhoven het voorschreve sluijsie 
bevaren sullen betalen vant doorvaeren van de drie schouwen ene stuijver, ende van 
minder of meerder nae advenandt." 
Dat de eijgenaers of bruijckers van de weercampen in dese gemene polder begrepen 
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(ende verder niet) de weersluijs ende het Tienhovense verlaetje bevarende maer 
sullen betalen van ider schouwe een stuijver, welcke betaling eerst ingaen sali Meij 
1685. 
Dat bij separatie van dese gemeenschap ider sali hebben ende behouden zijne oude 
gerechticheijt. 
Dat de landerije die voor desen vrij van molen lasten sijn geveest voort aen oock vrij 
sullen blijven. 
Dat de nieuwe molen gestelt sali worden onder Breukelen proosdije^6 gerecht omtrent 
de oude watermolen, doch ingevalle de Geerfdens van Tienhoven naemaels verstonde 
de voorschreve molen geen dienst voor die van Tienhoven te doen, dat alsdan de selve 
molen op een bequame plaets op Tienhoven sali worden gestelt tot gemene costen van 
die van Breuckeleveen, Tienhoven ende Loosdrecht. 
Aldus gecontracteert ende onderteeckent binnen Utrecht in den Capittell huijse van 
St. Peter op den 12 Julij 1684 oude stijll bij de respective ambachtsheeren, mitsgaders 
Gecommitteerden uijt de Geërfden en verder present geerfdens van Breuckeleveen, 
Tienhoven ende Loosdrecht voorschreven." 
En was onderteekentF. van Amerongen Decum,^ M. Poulie weduwe Daem (Daam) van 
Gunt0 en Tienhoven-^, Jaco van Dam, ¥. Seijnsen van der Aa, Antoni (Anthonij) van 
Mansvelt (Mansveld), J. Kruijff voor mijn Particulier, J. Bosch, Jan Cornelisse 
(Cornelis) van de Kemp, Jan Oudehijn (Oudenheijn) , Nicolaas de Gooijer, Daniel 
Scholenaar, Gijsbert Dolman, Cornelis Adriaans Meijers, Dirk Adriaens (Adriaans), 
Roel Adriaans, J. Poolsum, Dirk Jan Huijgens, Gerrit van Rinkenraad, P. Leegborgh als 
rentmeester van de Baron van Seevenhuijsen, J. de Overschie, Michiel Bodardt 
(Bodart), Claas Feeken (Feek). 

Snelle uitvoering van de molenbouw 

Nog in 1684 werden de reparatie van de oude watermolen en de bouw 
van de nieuwe molen ter hand genomen. Op 17 januari 1685 werd Cornelis 
de Vries aangesteld als molenaar van de oude watermolen en Cornelis 
Jacobsz Saell (= Zaal) als molenaar van de nieuwe watermolen. 

Niet iedereen in Loosdrecht was overigens gelukkig met de aansluiting 
die de Weerkampen hadden gevonden bij de polder Breukeleveen - Tien
hoven. Zoals zo vaak speelde geld een belangrijke rol. Het leidde zelfs tot 
een proces voor het hof van Utrecht dat vele jaren duurde. 1 

Op 7 november 1700 noteerde de buur meester (wethouder van finan
ciën zouden wij nu zeggen) van Loosdrecht Pieter Dirksz de Nooy nog een 
uitgave van 2 gulden en 8 stuivers wegens "betaalt aan mij selve als met de 
schout naar Utrecht gecommeteert was oover de saak van breukelveen". 
En op 28 november van het jaar daarop noteerde zijn opvolger Gerrit 
Frederiksz de Bruijn een uitgave van 1 gulden en 10 stuivers wegens 
"Betaalt aan verschijde persoonen voort inwinne van verclaring oover de 
Saak van breukelveen & tienhoove". * 

De situatie, die in 1684 was geschapen, bleek niettemin blijvend. De 
aansluiting van de Loosdrechtse Weerkampen bij het waterschap Breukele
veen - Tienhoven verklaart waarom de huidige Vierde Plas een dubbele 
knik heeft in zijn noordgrens, en waarom de noordoosthoek van die Vierde 
Plas en het noordelijke gedeelte van de Breukeieveense of Stille Plas zich 
uitstrekken binnen de gemeente Loosdrecht (zie Afbeelding 3). De noord
rand van deze beide plassen ligt daar waar het waterschap na zijn ver
groting in 1684 zijn nieuwe begrenzing kreeg. 
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Afb. 3. Gedeelte van een ongedateerde kaart van de Loosdrechtse Plassen uit het begin 
van de 20ste eeuw. Het noorden is op deze kaart aan de onderkant ! De noordgrens van 
de Vierde Plas vertoont een dubbele knik, die nog duidelijk zichtbaar is doordat daar 
een rij eilandjes ligt. In 1684 werd de waterscheiding, die vanouds door de Veerdijk 
werd gevormd, ten dele verlegd naar de Muyeveldse en Nieuw-Loosdrechtse Dijk. Die 
waterscheiding bleef functioneel ten tijde van de diepere ontvening, waarbij de 
plassen ontstonden. Daardoor kreeg de in hoofdzaak binnen Breukeleveen liggende 
Vierde Pias in het noordoosten een lob op Loosdrechts gebied. Evenzo strekt de 
Breukeleveense of Stille Plas zich in het noorden tot in Loosdrecht uit. Het gebied 
waar eertijds de Loosdrechtse Weerlanden lagen is zo nog zichtbaar door de vorm van 
de huidige plassen. 

Noten 

1 J. den Besten, 1987. De verdwenen watermolens van de polder Breukeleveen. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr, 1, blz. 24 - 30. 

2 A.A. Manten, 1987. De eerste watermolen in Breukeleveen in 1649 gesticht. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 1, blz. 31. 

3 In de door Julius Caesar ingevoerde kalender duurde een jaar iets langer dan het 
echte, astronomische jaar. Hij probeerde dat te ondervangen door ieder vierde 
jaar een schrikkeljaar te laten zijn, maar dat maakte een vierjarige periode net 
weer iets te kort. Geleidelijk ontstonden daardoor moeilijkheden. In de 16de eeuw 
was de fout op de Juliaanse kalender opgelopen tot 10 dagen. Paus GregoriusXIII 
nam daarop de besluiten dat (a) op de datum 4 oktober 1582 onmiddellijk 15 
oktober 1582 zou volgen, en (b) dat alle schrikkeljaren op een vol eeuwtal dat niet 
door 400 deelbaar is, voortaaan zouden vervallen (dus het jaar 1700 zou dan geen 
schrikkeljaar zijn). Uit prestige-overwegingen duurde het lang voordat deze 
maatregel ook door diverse niet-rooms-katholieke landen werd gevolgd. 

4 H. Grotefend, 1928. Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und 
der Neuzeit, 6te Auflage. Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 216 blz. Op blz. 27 
de mededeling dat de Nederlandse provincie Utrecht van 30 november 1700 ("oude 
stijl") overging op 12 december 1700 ("nieuwe stijl"). 
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5 H. Grotefeod, 1928, blz. 25 ("Bei den Daten . . . alten Stils sind in den ersten 
Wochen aller Monate stets zehn zum Tagesdatum hinzuzählen, um Daten des 
neuen Suis zu erhalten.") Het verschil tussen de beide tijdrekeningen maakte 
bijvoorbeeld ook dat er tussen 1582 en 1700 ongeveer anderhalve week verschil 
lag tussen de dag waarop het kerstfeest in Utrecht werd gevierd en de kerstdag in 
Holland. 

6 Kopieën van de overeenkomst tussen de geërfden van Breukeleveen en 
Tienhoven en die van de Loosdrecht, waarbij bepaald werd dat de landen van de 
Loosdrecht gelegen tussen de Nieuwe Dijk en de Veer (de zogenaamde 
Veerkampen) zullen worden opgenomen in de gecombineerde polder van 
Breukeleveen en Tienhoven. Oud Archief Loosdrecht, inv. nr. 145 (Gemeentehuis 
te Loosdrecht). 

7 Als versie 2, het op een na oudste handschrift, beschouw ik de "copia" die wat de 
tekst betreft het meest met de oudste overeenstemt (zie ook de noten 29 en 36). In 
versie 3, de op een na jongste van de vier-exemplaren, staan in een afwijkend 
handschrift een aantal kanttekeningen (zie noten 12, 14, 15, 16); deze kantteke
ningen maken het waarschijnlijk dat dit afschrift van vóór 1800 stamt. Versie 4 is 
in een fraai en goed leesbaar handschrift geschreven, hoewel naar het eind toe 
het schrift wat onregelmatiger wordt; deze vertoont het grootste aantal 
afwijkingen van versie 1. 

8 Resolutien, schouwverslagen en overeenkomsten, van het kapittel van St. Pieter, 
de polderbesturen van Tienhoven en Breukeleveen, en die van Loosdrecht; met 
ingekomen stukken en voorlopige aantekeningen van allerlei aard, 1632 - 1811. 
Archief van het Waterschap Breukeleveen en Tienhoven, 1632 - 1903, inv. nr. 3 
(Rijksarchief te Utrecht). 

9 In dit contract zal met Rijnlandse morgens zijn gerekend. Die Rijnlandse morgen 
werd in het Sticht Utrecht veel gebruikt, naast de Stichtse landmaten, en werd 
ook in Loosdrecht veel toegepast. Hij kwam overeen met 600 vierkante Rijnlandse 
roeden of, in onze huidige maat, 0,8516 hectare. In de eigen Stichtse landmaten 
was de morgen 0,848 hectare (zie J.M. Verhoeff, 1982. De oude Nederlandse maten 
en gewichten. P.J. Meertens-Instituut, Amsterdam, blz. 15 en 81). Om de proble
men nog ingewikkelder te maken, was er ook nog de Gooise morgen van 800 
vierkante Gooise roede of 0,9358 hectare en de Amsterdamse morgen van 600 
Amsterdamse roeden of 0,8129 hectare. 

10 Overcomen = overeengekomen. 
11 Heul = (1) houten of stenen boogbrug over een sloot of andere watergang; (2) 

open, gegraven watergang of riool voor de afvoer van gebruikt water. 
12 In versie 3 staat hierbij in de kantlijn aangetekend: "Nu van af Wm. 

Grotendorst tot de Schinkeldijk". Deze grondeigenaar was hoogstwaarschijnlijk 
Willem Lambertsz Grootendorst; hij was in Tienhoven gedoopt en trouwde op 28 
oktober 1787 in de kerk van Oud-Loosdrecht met Ariaantje Pietersd Houtman. In 
het trouwboek van de kerk van Oud-Loosdrecht komt ook nog voor een Willem 
Cornelisz Grootendorst, die daar op 8 januari 1736 trouwde met Heyltjen (Hilletje) 
Dirks Pos. De inwoners van Boomhoek en Muyeveld ressorteerden in die tijd 
onder de kerk van Oud-Loosdrecht, die via hetQuakel voetpad sneller bereikbaar 
was dan de Nieuw-Loosdrechtse Sypekerk (de plassen lagen er toen nog niet !), 

13 Gemeen = gemeenschappelijk, voor allen gezamenlijk. 
14 In versie 3 staat hierbij aangetekend: "is van Wm. Grotendorst tot de Weer". 
15 In versie 3 staat hierbij aangetekend: "of ponsjies hofstede" (= de hofstede van 

Ponsje; Ponsje is een eigennaam). 
16 In versie 3 staat hierbij aangetekend: "dit is nu van den heer Tiberst Vogel en M. 

Vries". Zowel Vogel als Vries waren destijds in Loosdrecht algemeen voorkomende 
familienamen. In het trouwboek van de kerk van Oud-Loosdrecht komt een 
Mijndert Jacobsz de Vries voor, die daar op 23 november 1788 trouwde met 
Lambertje Boelhouwer. 

17 In de drie afschriften is deze familienaam gespeld als Nooij. In het trouwboek van 
de kerk van Oud-Loosdrecht komt Claes Dircksz de Noij tweemaal voor Op 16 
januari 1678 trouwde hij daar met Aeltie Sijmons Dolman uit Nieuw-Loosdrecht en 
op 6 september 1716 met Swaantje Jacobs Vlaanderen. 

18 Deze bezittingen lagen kennelijk kop-staart aaneengesloten met hun 
lengterichting langs de Weersloot, tussen de Schinkeldijk en de verder naar het 
westen gelegen Muyeveldse Wetering (die de grens vormde tussen Muyeveld en 
het Gerecht van Mijnden). 
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19 Keur = keus. 
20 GeBstimeerd = geschat; door schatting bepaald. 
21 Die van = (in dit geval) de grondeigenaren uit [de daarna genoemde plaats]. 
22 Grift = gegraven waterloop of vaart. 
23 Opmaecking = herstel, in orde maken. 
24 Gelandt = ingeland = grondbezitter binnen een waterschap. 
25 De passage tussen [ ] ontbreekt in de latere afschriften. 
26 Indictie = beschrijving; vaststelling. 
27 Reeckeningh = geschreven overzicht van ontvangsten en uitgaven. 

Reeckeningh doen = rekening en verantwoording afleggen. 
Reeckendach = afrekeningsdag, de dag waarop ambtenaren of een bestuur 
rekening en verantwoording afleggen. 

28 Geëxpireerd = afgelopen. 
29 In de twee verhoudingsgewijs meest recente copia staat abusievelijk "geslooten" 

i.p.v. "geschreven". Het sluiten van een jaarrekening gebeurde niet door de 
secretaris van een waterschap, maar door de verantwoordelijke bestuurders in 
een openbare zitting. 

30 Mitsgaders = alsmede; daarbij nog; bovendien. 
31 In de afschriften staat hier "order". Wij spreken tegenwoordig van een veror

dening. 
32 In de afschriften staat hier "gezamentlij(c)ke". 
33 Rade = grens van landeigendom, dan wel de wetering, kade of andere afscheiding 

die de grens vormt. 
34 Dit zal, naar we mogen aannemen, een sluis zijn geweest tussen de Weerkampen 

en de Weersloot. In latere documenten van het gecombineerde waterschap wordt 
gesproken van de schutsluis in de Boomhoek (zie bijv. Archief van de Gemeente 
Loosdrechtna 1813, inv. nr. 207*), Ik heb deze sluis op 18de eeuwse kaarten niet 
terug kunnen vinden. Het kan niet de wel op diverse 18de eeuwse kaarten 
aangegeven sluis zijn geweest welke bekend stond als de Kostverloore Verlaat, op 
de kruising van Kostverloore en de Muyde Veldse Nieuwen Dyk, want die was 
reeds vóór 1684 aanwezig (zie de kaart van Nicolaas Visscher, uit ca. 1677, en die 
van de Weduwe Nicolaas Visscher, uit het begin van de 18de eeuw; op de kaart van 
Jan Spruytenburgh uit 1734 staat nog wel de Kostverloren, maar is de sluis 
verdwenen). 

35 Nae advenandt = naar avenant = naar evenredigheid, in verhoudin g. 
36 In de twee relatief meest recente afschriften staat hier abusievelijk "Breukelveen 

proosdij". 
37 Hier eindigt de tekst in de oudste twee versies. Het navolgende komt alleen voor in 

de twee relatief meest recente afschriften. Soms verschilt de spelling van een 
naam tussen die twee afschriften. In die gevallen wordt de oudste van de beide 
versies gevolgd, met de spelling in de meest recente versie tussen haakjes 
toegevoegd. 

38 Deken van het Kapittel van Sint Pieter. 
39 Magdalena Poulie, weduwe van haar tweede echtgenoot, Adriaan Daem, 

bewoonster van Gunterstein en in 1684 ambachtsvrouwe van Tienhoven. 
40 Jan Adriaansz Oudenheijn was in 1684 schout van Loosdrecht. Opmerkelijk is dat 

de naam van Steven van Lynden, in dat jaar ambachtsheer van Loosdrecht, in de 
lijst van ondertekenaars ontbreekt. 

41 Stukken betreffende het proces, gevoerd voor het hof van Utrecht, door Paulus 
Emtinck, hoogheemraad van Zeeburg Diemerdijk voor Loosdrecht, c.s., tegen de 
poldermeesteren hoofdingelandenvan Tienhoven en Breukeleveen, c.s., over de 
gemeenschappelijke Loosdrecht-Tienhoven-Breukeleveense polder, voor zover 
het het malen en de uitwatering in de Weerlanden aangaat, 1684 - 1704. Archief 
der Heerlijkheden Mijnden en de beide Loosdrechten, inv. nr. 203 (Rijksarchief 
te Utrecht). 

42 Pieter Dirksz de Nooy als Buurmeester oover den jaare 1700 weegens de buyten en 
binne ingelande van Loosdrecht. In: Rekeningen van de buurmeesters van Loos
drecht. Oud Archief Gemeente Loosdrecht (gemeentehuis te Loosdrecht), inv. nr. 
51. 

43 Gerret Freriksz de Bruijn sijn reekening van ontfang en uijtgift als Buurmr vand 
jaare 1701 weegens de buijten en d binne ingelanden. In: Rekeningen van de 
buurmeesters van Loosdrecht. Oud Archief Gemeente Loosdrecht, inv. nr 51 
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Historie? Dat is gisteren 

4. Werken als een paard 

Paul van Warmerdam 
G.S. van Ruwiellaan 84, 3621 XB Breukelen 

Als je zo in de morgen met hond, stok, zonnebril en hoed langzaam door 
Breukelen schuifelt en op weg bent naar de plaats waar je leven begonnen 
is, het brugwachtershuisje, merk je hoe alle mensen in het dorp je kennen. 
Een praatje met je maken over vroeger, toen jouw oom Hein maar zo af en 
toe voor een beurtschipper met een te hoge opbouw de brug moest open
trekken. Ja, dat was nog eens wat anders dan tegenwoordig. Op een knopje 
drukken in plaats van opentrekken de hele dag door. Dat scheelt heel wat 
jaartjes. En moeite. 

Je vraagt je af hoe het toch mogelijk was dat jullie met zijn tienen in zon 
klein, maar o zo gezellig wit gepleisterd huisje konden wonen. Je moeder en 
je oom om de beurt in de weer om de brug te bedienen en in dank 
daarvoor wat centjes binnen te halen met de klomp aan het touwtje. 

Op één type beurtschipper hadden jullie het niet zo begrepen. Vooral 
oom Hein kon zich daar vreselijk kwaad over maken. Wat gebeurde er 
weleens? Was de opbouw van het schip iets te hoog en wilde de schipper 
de paar centen niet betalen dan zag je van de kant af de brug een beetje 
omhoog komen. Zon schipper duwde zich gewoon gratis onder de brug 
door. Nou, dat zat je niet lekker, en je oom helemaal niet. Dus wat deed hij? 
Hij zette op een keer een emmer met as klaar en wachtte tot een onverlaat 
het zou proberen. De brug ging langzaam in het midden een beetje omhoog 
en oom Hein kiepte de asemmer leeg op het onder hem doorvarende hoofd. 
De reactie laat zich raden. 

Hoeveel klompjes zuilen er niet versleten zijn? Toen kwamen ze terecht 
in vereelte handen van beurtschippers, tegenwoordig komt er wel eens wat 
zonnebrandolie aan het klompehout, als de zon tenminste schijnen wil. Wel, 
aan jou zal het niet liggen: steeds de zonnebril op en de boventanden bloot 
in een voortdurende glimlach. 

Je vader was timmermansknecht bij Van Schaik met nog twee getrouwde 
mannen. De oude Van Schaik had niet zo gek veel waardering voor zijn 
personeel, dat kwam er zo af en toe weleens uit. Je vader had een keer 
thuis verteld dat er weer eens een stevig meningsverschil was tussen de 
baas en zijn knechten. De woorden "ik ben de baas en jullie zijn de lappen 
die er maar bijhangen" spraken duidelijke taal. De verhoudingen lagen 
muurvast verankerd. Later heb je daar nog eens op je ironische manier een 
klein beetje wraak op genomen. Je weet wel niet of de 'ouwe Kop', zoals 
jullie hem noemden, zich het fijne nog herinnerde van de woorden die bij 
jullie thuis 'gevleugelde' waren geworden. Maar je wraak was zoet, toen 
Van Schaik je in de smederij kwam vragen om zaken te doen en jouw baas 
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er niet was. "Ja maar mijnheer Van Schaik, zaken zijn er nu niet te doen, 
want ik ben toch maar de lap die er bij hangt", zei je toen. 

Als kleine jongen zat je op de nonnenschool - waarnaast Van Ekris zich 
enige jaren later vestigde - tot je twaalfde jaar bij meester Jansen. Die kon 
zo lekker genieten van het vel van de melk dat aan zijn snor bleef hangen, 
als hij zijn koffie slurpte die de dienstmeid hem bracht. Je leerde veel op 
die school, meer dan ze tegenwoordig leren vind je. Maar er werd ook door 
jou gespijbeld. Dan ging je bijvoorbeeld met de koetsier van de familie 
Matthes mee hout wegbrengen naar één van de boerderijen van de familie 
in Lage Vuursche of elders. Zat je lekker op de bok in de lucht van de 
vrijheid en van het paard dat voor je liep in draf, geleid door vakkundige 
hand. Zalige uren waren dat. 

Met je twaalfde moest je aan het werk en vader peperde je in: "Zorg dat 
je een vak leert en dat je bij dat vak blijft, want ik wil geen lopers in huis". 
En je begreep donders goed wat hij bedoelde: mensen die om de haverklap 
van baan veranderden, daar had je vader het niet op. Je begon in de smidse 
bij Van Peer in de Brugstraat. Het leek je wel wat, werken met paarden, 
ijzer en vuur. 

Je broer die in IJsselstein woonde moest een paar jaar later in dienst. Hij 
had een beste baan. Wat voor jou? Jij erop af en je kreeg de baan bij 
Benschop in de Benschopperstraat. Gelukkig bleef je broer je nog een week 
inwerken. Het vak ging wel, maar de omgeving niet; daar moest je je letter
lijk invechten. De IJsselsteinse jongens waren niet misselijk tegen een 
nieuwkomer. Daar stonden ze, dreigend en uitdagend voor je. Je trok je er 
niets van aan, zogenaamd. Maar het zat jou en je broer niet lekker. Dus zei 
jouw broer gelukkig: "Ram er maar op los!". En dat hebben jullie samen 
maar eens flink gedaan. Het resultaat: in het vervolg werd je met rust 
gelaten. 

Een prachttijd was het in IJsselstein. Je verdiende twee gulden vijftig per 
week en daar moest van 's morgens 6 tot 's avonds 7 voor worden gewerkt. 
En 's zaterdags mocht je één uur eerder weg. Dan ging je naar huis om het 
uitbetaalde loon af te dragen aan je moeder. Het weekend bleef je thuis en 
op maandagmorgen was het om 5 uur: vertrek uit Breukelen. Moeder gaf je 
dan twee kwartjes zakgeld mee en in één uur fietste je naar IJsselstein op 
een zware fiets. Maar wakker werd je er wel van. En in IJsselstein wachtte, 
na de lange fietstocht en na een dag zwaar werken, de rust van je kamertje. 
Het knechtenkamertje waar je lag in de geur van gerookte hammen die 
daar hingen. Van varkens die de baas altijd per paar hield, één voor de 
slacht en één voor de slager. Brak de varkenspest uit dan bracht je baas de 
varkens als de donder naar een slager in Vreeswijk. Controle was er nog 
niet zoveel. Maar je vond ze lekker, die hammen, ze hingen er ook zo 
verleidelijk. 

Toen je negentien was, werd je kostwinner. Vader stierf en je moest 
terug naar Breukelen. Een moeilijke tijd, zeker in het begin. Je kwam bij 
Balk terecht, recht tegenover het Regthuijs. Het pand van Balk was toender-
tijd een smederij. In de loop der jaren is dat pand veranderd van smidse 
tot een zaak met luxere huishoudelijke artikelen, van ijzer tot Gero-zilver. 
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BKEOKELBS. 1247. 
mmimKÊB^^m 

Afb. 1. Foto van de Herenstraat uit 1912, waarop zovel het Regthuijs als de smederij 
van Balk te zien zijn. Enkele jaren later stond Jan Koeman daar op dezelfde wijze de 
paarden te beslaan, 

Zo vlak bij het Regthuijs werken had ook een onverwacht aardige kant. 
Zag je niet achter de ramen daar een aardig meisje staan, een dienstertje 
dat je blik probeerde te vangen en je vriendelijk toelachte als je buiten 
voor de smederij een paard moest beslaan? Jammer genoeg kon je dan niet 
naar haar kijken, want dan sneed je misschien te diep in de paardevoet. 

Zoals die keer met de knol van Woudenberg, de bierhandelaar en 
limonadebottelier. Je was de volle hoeven van het beest heel voorzichtig 
aan het kappen en hakken. Tot Balk eraan kwam, roepend "Het is je moeder 
niet. Laat mij het maar eens voordoen". Maar hij ging te ver, en het paard 
bloedde stevig aan zijn hoef. Je moest er teer op doen en een leren band om 
de wond. En dan het beest terugbrengen naar Woudenberg; die was razend. 
Hij op hoge poten naar Balk. Die gaf jou de schuld. En toen je dat hoorde, jij 
weer naar Woudenberg om hem duidelijk te maken hoe de vork werkelijk 
in de steel stak. Woudenberg voorgoed razend op Balk, vanwege zijn 
kreupele paard. Want hij moest ermee werken; de flessen limonade 
moesten immers bezorgd. 

Je hoopte maar dat 'zij van het Regthuijs' niet had gezien hoe je op je 
falie had gekregen, maar dat ze wèl had gezien en gehoord hoe goed jij je 
had verweerd tegen Balk, en hoe goed jij het paard verzorgd had. 

Echt móói was jouw dappere daad in je zondagse goed. Zelfs de burge
meester kwam er aan te pas. Je zou het melkbootje door de brug van 
Vreeland laten, en in je ooghoeken zie je nog twee brakkies zitten vissen. 
Het was half elf, je weet het nog precies, en ineens terwijl de brug zakt zie 
je dat er nog maar één brakkie zit. Foute boel, denk je en je duikt zo het 
water in. Onder de brug. En daar dreef het gozertje. Net op tijd wist je hem 
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op de kant te brengen. Mensen eromheen. Iedereen trots op je en jijzelf 
ook, maar o wee, wat nu met je kieren? 

Een jaar later werd je bij de burgemeester geroepen. Wat zou er zijn? 
Burgemeester Röell gaf je zomaar een hand en keek zeer vriendelijk en 
vertelde dat hij uit het proces-verbaal had gelezen dat jij zon heldendaad 
had verricht. Je moest maar beloond worden. Je mocht kiezen: een medaille 
of een vergoeding voor het zondagse pak. Wat wilde je? Je koos de 
vergoeding, die niet mis was: vijfenvijftig gulden. Je moeder heeft er drie 
pakken van kunnen kopen. Voor jou een piekfijn eerlijk verdiend zondags 
pak. Kennelijk deed deze daad je goed want je goede naam was gevestigd. 

Later toen je trouwde met het dienstertje van het Regthuijs, je lieve 
vrouw, hoefde je van pastoor-deken Piek maar de helft van de kosten te 
betalen. Omdat je het niet had, of omdat je zon goede daad had verricht? In 
ieder geval mocht niemand het toen weten. 

Jullie kregen drie kinderen, voor wie je in de oorlog nog eens een keer 
naar Overijssel bent gaan fietsen, om wat eten te halen. Bij je terugkomst 
vertelde je vrouw dat mevrouw Balk ook zo graag wat eten van de 
Overijsselse tocht wilde krijgen. 

Na Balk werd Bruningshof je baas en snel daarna ging je paarden beslaan 
in Utrecht op de varkensmarkt. Bij paarden die naar het paardenveld 
kwamen op de paardenmarkt. Je kreeg twee keer zo veel als bij Brunings
hof, wel 33 gulden, maar het werk viel je veel te zwaar. Je kon je hemd wel 
uitwringen 's avonds als je naar huis kwam. 

Na een jaar ging je bij Dirk Takke werken, die de zaak van Bruningshof 
had overgenomen. Daar bleef je. In de zaak werden paarden beslagen en 
ook machines gerepareerd. 

In de oorlog moesten er ook wel paarden van de Duitsers beslagen 
worden, toen die op Nijenrode zaten. Ook hun wagens moesten gerepareerd. 
Allerlei werk had je. Eén keer was er een grote klus aan de brug van 
Loenersloot. Alle draaibruggen uit de omgeving had Takke immers in 
onderhoud. Nu was er een schuit tegen de brug in Loenersloot aangevaren 
en die was vastgelopen. Drie dagen en twee nachten aan een stuk hebben 
jullie daaraan gewerkt. En je hoopte op een ruime fooi. De eerstvolgende 
zaterdag was je benieuwd, maar er kwam niets. De volgende keer kwam er 
ook niets. Het werd je te gortig en je zei er wat van. "Ja dat moet ik eerst 
aan de opzichter van Rijkswaterstaat vragen", zei je baas. "Sinds wanneer 
vragen bazen zoiets aan iemand anders?", vroeg je spottend. De volgende 
zaterdag was er een fooi, een schijntje overigens. Maar ja, een andere baas 
vinden was ook niet zo makkelijk - ook toen niet. 

De feodale poppenkast van Breukelen, daar deed je niet aan mee. Het 
was immers de gewoonte geworden - wie zou dat toch ooit hebben in
gevoerd? - om met het petje in de hand te staan als de 'dames' langs
kwamen in hun koetsje. De dames, dat waren de gezusters Willink van 
Collen die op Gunterstein woonden en die in het dorp op allerlei manieren 
vriendelijke dingen voor de bevolking deden. Niet iedereen was daarover 
zo enthousiast maar er gebeurde tenminste wat. Op hun manier zorgden ze 
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voor de sociaal zwakkeren. Maar dat het op die manier moest stond je niet 
zo aan. Dus jij niet met de pet aan de kant. Maar wei werk voor ze doen 
natuurlijk, en als dank een flinke boterham krijgen van de meiden, en 
twaalf en een halve cent voor het schoonmaken van de kachels, waar je dan 
met je maat van 5 tot 11 uur aan gewerkt had. Liever besloeg je de 
paarden van het beroemde koetsje. En vooral het af draven daarna rond de 
kerk, met de koetsier nu naast jou. Dat vond je prettig. Een gevoel van 
vrijheid weer, zoals je dat vroeger had als je spijbelde, ook achter de 
paardenruggen. 

Heb je er nooit eens aan gedacht om het werken als smid onder een baas 
eens om te zetten in arbeid zonder baas? Als eigen baas? Heb je tijdens de 
middag van je leven nooit eens wat meer armslag willen nemen? Er waren 
wei mensen die je een lening wilden geven om voor jezelf te beginnen, dan 
had je na verloop van tijd je rug wat kunnen ontlasten. Want die heeft het 
in je zware beroepsleven hard te verduren gehad. Altijd krom staan. 

Misschien heb je het daaraan in de avond van je leven wel te danken dat 
je zon herkenbaar silhouet hebt. Voor ieder die je door Breukelen ziet 
schuiven met hond en stok en tas en zonnebril op. 

Met dat silhouet stond je ook in de krant toen Breukelen vierde dat je 
negentig geworden was, op 17 januari 1986. Heel Breukelen was uit
gelopen, en in de VAR van 23 januari 1986 schrijft Joop Kolleman over het 
feest: 't Is maar goed dat men de toneelzaal van het Parochiehuis had 
genomen, want 't is een enorm drukke receptie geworden ". En even later in 
het stukje staat er: "Drie generaties Takke heeft Jan Koeman meegemaakt, 
en in de tientallen jaren dat hij in het bedrijf werkte deed hij dat met veel 
inzet, zo citeert de VAR-verslaggever de heer D.A. Takke". En het is ook niet 
mis: je hebt tot je negenenzestigste gewerkt; in 1965 hield je op met je 
zware beroep. 

Jouw silhouet hoort in Breukelen, bij de brug. 

Ver aal woor ding 

Gebaseerd op een interview met Jan Koeman (geboren in 18%). 
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Hoe oud is een dorp ? In casts Broclede 

Drs. Arthur W.A.Th. Steegh 
Justus van Maurikstraat 7, 2032 XT Haarlem 

Met veel interesse heb ik "Hoe oud is Breukelen ?" gelezen. 

De verdienste van de schrijver van dit themanummer, A.A. Manten, ligt in zijn 
doorwrochte poging een groot aantal regionaal historische gegevens op lokaal niveau 
tot een synthese te tillen en dat alles voor een zeer legitiem doel: nagaan vanneer er 
aanleiding kan zijn tot het vieren van een dorpsfeest. Zijn voorlopige conclusie is dat 
het dorp Breukelen ontstond op een door de mens gemaakte lage woonheuvel, welke 
was opgeworpen op de klei naast de toen nog onbedijkte Vecht. Omstreeks het jaar 720 
bracht Bonifatius in deze streek het Christelijk geloof en stichtte dicht bij het dorp 
Breukelen de kerk van Attingahem, die gewijd werd aan Sint Pieter. Daarmee kwam 
een formeel georganiseerde gemeenschap tot stand. 

Als ik nu met deze bijdrage op het themanummer reageer, doe ik dat 
nadrukkelijk in de wetenschap uit te moeten gaan van een achterstands
situatie. Ik ben namelijk slechts in zeer algemene termen bekend met de 
lokale topografie (= plaatsbeschrijving) van Breukelen. De reden voor deze 
reactie op het bovengenoemde artikel is dan ook dat ik uitgerekend dàt 
aspect, de lokale topografie, in de bewijsvoering voor de vermeende 
vroeg-Middeleeuwse oorsprong van Breukelen node mis. Vandaar toch - nu 
de toponymie (- plaatsnaamkunde) en de kerstening (die overigens nooit 
een voldoende, maar wel een noodzakelijk bewijs kunnen leveren) door 
Manten indringend behandeld zijn - enige aanzetten om vanuit de aan
vullende invalshoek van de historische landschapsgeografie tot verder 
onderzoek te komen naar de ouderdom van de nederzetting. 

Veenmoskoepels 

De eerste en onvermijdelijke basis voor een oudheids-onderzoek ligt in 
de Quartair-geologie van de Vechtstreek; dus in onze kennis van wat er 
tijdens de Ijstijd en vooral daarna aardkundig in dit gebied is gebeurd. Het 
gaat hierbij dan met name om de antwoorden op twee essentiële vragen, 
die van grote betekenis zijn om te kunnen vaststellen wààr bewonings-
plaatsen aangetroffen kunnen worden. De eerste vraag betreft de hoogte 
(en ook de hellingsrichting) van de veenmosbulten aan weerszijden van de 
Vecht. Deze bepalen immers niet alleen de breedte, maar ook de mate van 
veenovergroeiing, van de "oeverwal" waarop het dorp thans ligt. 

De oeverwallen van de Vecht 

De tweede vraag betreft de ouderdom en de herkomst van het sediment, 
de klei, van de oeverwallen langs de Vecht. Met name deze vraag laat 
Manten liggen. Als de Vecht "een zelfstandige rivier, die zijn water kreeg 
van de Heuvelrug en uit de veenwildernissen" (blz. 43) was, dan zijn de 
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oeverwallen onwaarschijnlijk breed. Op de Heuvelrug ontbreekt immers 
een aanmerkelijke erosie, en afstroming vanuit de veenkussens kan per de
finitie geen sediment opleveren. 

Als de Vecht echter in een betrekkelijk continu proces zijn oeverwallen 
heeft opgebouwd, moet dat zijn geschied met of rivierklei vanuit het 
Rijnstroomstelsel (en dan ligt de zogenaamde "Drususgracht" elders!) of 
door opslibbing van zeeklei vanuit het noorden. In dit laatste geval zouden 
de oeverwallen van noord naar zuid steeds smaller moeten worden; dat is 
de geo-logica van een krekenstelsel. 

Kortom, een detailonderzoek naar de samenstelling en herkomst van de 
Vechtklei dient elke studie van de ouderdom van de nederzettingen langs 
deze rivier in de eerste plaats te onderbouwen. 

Pas als deze vraag is beantwoord mag men, zoals Manten doet (blz. 44), de gedachte 
van Wybenga verwerpen. (Vergelijk zijn noot 10; bij de toevoeging "sommige latere 
auteurs" draait hij, door het niet noemen van A. Delahaye, zorgvuldig om de heetste 
brij^ heen.) Persoonlijk neig ik, vragen naar de klei-afzettingen en de bewonings-
continuiteit combinerend, toch tot de gedachte dat de Vecht nâ de Romeinse tijd (hetzij 
door zeeklei of door rivierklei) nog een grote mate van oeverwalvorming gekend 
moet hebben, een proces dat zich slecht verdraagt met de aanname dat in zoveel 
(water) namen continuïteit van bewoning moet doorklinken. Uit onderzoekingen in 
zowel het zee- als zeker ook het rivierkleigebied blijkt immers een aanmerkelijke 
na-Romeinse kreek- respectievelijk oeverwalvorming y De genoemde waternamen 
klinken mij persoonlijk nogal "jong", ja zelfs tijdloos, in de oren, terwijl het idee van 
de gezamenlijke basis, het zogenaamde "kustgermaans", niet bestand bleek tegen een 
kritisch onderzoek4. 

Begrenzingen van gerechten en kavels 

Intrigerend wordt het onderzoek naar de ouderdom van Breukelen als 
we kijken naar de relaties tussen de indeling in gerechten (de oude 
bestuurlijke eenheden) en het bestaan van een dijk. Helaas ontbreekt een 
kaartje met hun begrenzingen, maar op grond van oude plattegronden van 
het dorp lijkt mij de stedebouwkundige structuur tamelijk doorzichtig. 

De huidige plattegrond van het dorp, zeker het gedeelte ten noorden van 
de Kerkgracht, wekt mijns inziens de indruk dat de kavels vanuit de Vecht 
getraceerd zijn. Onder de strikte voorwaarde dat na de brandschatting van 
1488 de plattegrond van de nederzetting niet gewijzigd is, lijken mij de 
dorpskavels loodrecht te staan op de helling van het veenkussen in het 
broek, dat het dorp zijn naam gaf. Een dergelijke plattegrond komt in 
laag-Nederland bij meerdere nederzettingen voor; enkele voorbeelden zijn 
A meide, A m mer stol en de westzijde van Schoonhoven-*. 

Rivierdijk of veendijk ? Dorp aan binnen- of buitenkant ? 

Deze kavelrichting loodrecht op de Vecht opent nu de mogelijkheid dat 
de dijk (waarvan sprake is bij het minigerecht van Broeklede buitendijks) 
geen rivierdijk, maar een veendijk is geweest. Dit houdt dan in dat deze 
dijk niet is aangelegd om het Vechtwater te keren, maar gericht was tegen 
het water uit het veenkussen ten westen van het dorp. Dit werpt dan 
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onmiddellijk de vraag op, welke zijde bij de naamgeving als de "buitenkant" 
ervaren werd. Vooral voor de beantwoording van deze vraag wordt een 
kaartje van de gerechtelijke indeling node gemist. Blijkt de "buitenkant" 
inderdaad de hedendaagse dorpskom te omvatten, dan wint de door 
Manten ontwikkelde stelling dat de kerk (als produkt van de parochie) er 
eerder was dan het dorp (als bestuurseenheid) aanmerkelijk aan kracht. In 
dat geval moet de naam Attingahem wel betrokken worden op een veel 
groter gebied, namelijk de gehele "oerparochie" Breukelen. Dan lijkt mij 
overigens de situering van de kerk weer vrij onlogisch; dergelijke zeer oude 
kerken plegen meestentijds in het oudste bevolkingszwaartepunt van hun 
(latere) oerparochie te liggen. Dit vraagt om een kaartje met oude 
bewoningsplaatsen; de meest logische plaats lijkt mij in dat geval ongeveer 
halverwege Breukelen en Nieuwer Ter Aa, dus in de hoek van de westelijke 
bocht in de Aa. 

Volgen wij echter een ander onderdeel in de redenatie van Manten als 
gegeven in noot 102, "toen de Vechtdijk bij Breukelen tot stand kwam moet 
het dorp reeds een gedegen gevestigde nederzetting zijn geweest, anders 
zou men de woningen wel achter de dijk geplaatst hebben", dan wijst dat er 
mijns inziens veel meer op dat de dijk als een veendijk werd aangelegd. 
Bijgevolg ligt dàn de kerk "buiten" het omdijkte gebied. Is buiten dus de 
veenkant van de dijk, dan moet de kerk - de vage indicaties over 
"Karolingische" sarcofagen ten spijt - véél jonger zijn dan het dorp. 

Kortom, ook op dit punt blijven met betrekking tot de wordings
geschiedenis van Breukelen nog veel vragen liggen. Wellicht zijn deze reeds 
beantwoord door het onderzoek dat A.L.P. Buitelaar naar Middeleeuws 
Breukelen heeft verricht6. Ik heb echter begrepen dat een belangrijk deel 
van de resultaten van dat onderzoek eerst in 1988 in gepubliceerde vorm 
het licht zal zien; tot dan geldt nog een embargo. Het bekend worden van de 
resultaten van dat onderzoek zou wellicht - gegeven de huidige stand van 
kennis over de wordingsgeschiedenis van Breukelen - eerst recht een reden 
voor een feest kunnen bieden ! 

Literatuur 

1 A.A. Manten, 1986. Hoe oud is Breukelen ? Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 1, nr. 2, blz 41 - 72. 

2 Behalve door de (door A.A. Manten geciteerde) auteur Wiebenga is de (anti)these, 
dat er tussen ca. 300 AD en ca. 1000 AD in (laag) Nederland amper van bewoning 
sprake vas - en dat de in de oorkonden genoemde plaatsen, waaronder ook Attinga
hem (!), in het noorden van Frankrijk gezocht moeten worden - vooral verdedigd 
door (wijlen) Albert Delahaye, in functie streekarchivaris van Nassau Brabant. 
Beter dan zijn latere publikaties, die soms het karakter van schotschriften hebben, 
leze men: A. Delahaye, 1%5. Vraagstukken in de Historische Geografie van Neder
land. Zundert, 2 delen. Van dit zeer omstreden boek dient, al was het maar om enige 
relativering ten aanzien van zijn eigen onderzoek te verkrijgen, op zijn minst 
kennis te worden genomen 

3 Voor de samenhang tussen de ouderdom van oeverwalsedimenten en van bewoning 
leze men de in deze nog steeds klassieke studie van L.J. Pons, 1955. De bodem
gesteldheid en de waterstaatkundige ontwikkeling in het Land van Maas en Waal 
en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen. Stichting voor Bodemkartering, 
Vageningen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 3 nr. 1, 1988 



33 

H.A. Heidiûga et al., 1975 De Noordzeecultuur. Project Middeleeuwse archeologie 
1972- 1974, working paper 2, Universiteit van Amsterdam. Albert Egges van Giffen 
Instituut voor Prae- en Protohistorie, Amsterdam, in het bijzonder blz. 20-23 
A.W.A.Th.Steegh, 1985. Monumenten Atlas van Nederland. 1100 Historische Neder
zettingen in kaart. Walburg Pers, Zutphen, 2de druk, blz, 71 - 75 (het beschreven 
nederzettingstype); en verder nog blz. 127,134,138. 
ALP. Buitelaar, 1982. Macht en zeggenschap in het Middeleeuwse Breukelen. 
Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht (niet publiek, wegens een door de 
auteur daarop gelegd embargo). 

Het ronde dorp van Breukelen buitendijks 
Een antwoord aan A.W.A.Th. Steegh 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Het is altijd goed wanneer inzichten die men koestert kritisch worden 
getoetst. Daarom dank ik de heer Steegh voor zijn bijdrage aan ons tijd
schrift en de heer H.P. Vermaat voor het uitlokken ervan. Graag ga ik wat 
nader in op de punten die door Steegh aan de orde zijn gesteld. 

De oude wildernissen oost en west van de Vecht 

De éérste vraag van Steegh betreft de veenmoskoepels aan weerszijden 
van de Vecht. Dit in verband met de mate waarin de oeverwal waarop het 
dorp Breukelen ligt door veen overgroeid zou kunnen zijn geweest. 

In mijn opvatting is er ter plekke van het dorp Breukelen van een 
dergelijke overgroeiing nooit sprake geweest. Aan de oostkant van het dorp 
reikte de veenmoskoepel (die onder meer het Breukeleveen omvatte) niet 
verder dan tot omstreeks de plek waar thans de Scheendijk ligt.1 Aan de 
westkant van de Vecht bevond zich eerst het riviereiland tussen Vecht en 
Aa. Pas achter de westelijke kleizone langs de Aa begon weer een veen-
wildernis. Dat was op betrekkelijk grote afstand van het dorp Breukelen. 
Bovendien was de veenontwikkeling in die wildernis niet ongestoord verlo
pen en reikte het veenoppervlak er minder hoog dan in het Breukeleveen. 

Het riviereiland tussen Vecht en Aa bestond wel grotendeels uit een 
moerasgebied, maar dit was geen veenmoeras. We spraken daar eerder 
over toen we het hadden over het oorspronkelijke gebied van de 
Breukelerwaard (dat zich ook uitstrekte over een groot deel van wat nu 
Breukelen-noord is). Het gold hoogstwaarschijnlijk ook voor het gebied ten 
zuiden van de Breukelerwaard. 

In de Middeleeuwse leenprotocollen van de bisschop van Utrecht is reeds sprake 
van een boerderij ten Poel (dat is: bij de Poel)', die we vrijwel zeker moeten zoeken op 
ongeveer de plaats van de latere boerderij De Poel (thans Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek), In een leenbrief van Nijenrode wordt melding gemaakt van 4 hont land 
gelegen "neffens den Poel opt Hogelant".4 In een leenbrief uit 1298 komt de naam 
Ghisebrecht van den Poele voorJ, deze persoon zal zijn naam te danken hebben gehad 
aan de plek waar hij woonde. Ook in een document uit 1262 wordt een Gijsbrecht van 
den Poel genoemd, die in dat jaar alreeds overleden was,^ 
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Het hele gebied van het riviereiland tussen Vecht en Aa werd ingenomen 
door rivierklei/ Steegh maakt dus een fout als hij spreekt over "het veen-
kussen in het broek, dat het dorp [Breukelen] zijn naam gaf"; in dat broek 
(moeras) lag geen veenkussen. 

De oeverwallen van de Vecht 

De tweede vraag van Steegh heeft betrekking op de klei van de 
oeverwallen van de Vecht. 

De kleizones aan weerszijden van de Vecht zijn van wisselende breedte, 
zoals bij een wilde rivier mag worden verwacht. In grote lijnen wordt het 
kleigebied van noord naar zuid smaller. Het gaat duidelijk om rivierklei, 
niet om van het noorden opgeslibde zeeklei. Pas tussen Baambrugge en 
Nederhorst den Berg gaat het rivierkleilandschap van de Vecht over in een 
vrij vlak estuariumachtig landschap* 

Voor het begin van onze jaartelling ging een belangrijk deel van het 
water van de Rijn door de Kromme Rijn naar Utrecht en verder als Oude 
Rijn naar Leiden, terwijl een zijtak als Vecht naar het noorden stroomde. 
Later verzandde de Kromme Rijn, waarna de hoofdstroom door de Lek naar 
het westen gaat. De onderzoekers zijn het er niet helemaal over eens 
wanneer dat precies gebeurde. De Vecht was toen tijdelijk een 
betrekkelijk zelfstandige rivier (Steegh laat in zijn citaat uit mijn besproken 
artikel ten onrechte het woord "toen" weg en brengt zichzelf daarmee 
nodeloos in verwarring). Het was m.i. de Drususgracht die de verbroken 
verbinding tussen Rijn en Vecht herstelde. 

Wat ik aanmoet met de "hete brij" die Delahayezou hebben opgediend weetik niet. 
Ik ken de bedoelde publikatie niet en toen ik op 20 januari 1988 deze reaktie afrondde, 
omdat de lay-out van dit tijdschriftnummer gemaakt moest worden, had Steegh zijn 
literatuurbronnen 2-5 nog niet ingeleverd, die me verder hadden moeten heipen om 
van de inhoud van Delahayes werk kennis te krijgen. Wat ik vel van Delahaye heb 
gelezen maakte echter niet de indruk te zijn gebaseerd op gedegen onderzoek 

Oude grenzen van gerechten en percelen 

Steegh vraagt naar een kaartje met de grenzen van de verschillende 
gerechten die eertijds op het grondgebied van de huidige gemeente 
Breukelen bestonden; de oude grenzen van de voorlopers van de 
tegenwoordige gemeente dus. Over diverse grenzen heb ik iets gezegd in 
andere publikaties dan het artikel dat Steegh aanhaalt.11 Aan een kaart 
voor het totale gebied heb ik me nog niet gewaagd, voornamelijk omdat het 
gebied ten westen van de (destijds geheten) Oud Aasche Dijk me nog wat 
problemen geeft. In het kader van deze discussie zijn overigens alleen het 
oorspronkelijke Bisschopsgerecht en het daarbinnen gelegen kleine gerecht 
van Broecklede buitendijks van belang. Een duidelijk verband tussen de 
grenzen van het Bisschopsgerecht en het bestaan van een dijk is er niet; het 
gerecht lag hoofdzakelijk ten westen van de dijk, maar omvatte ook land 
tussen deze dijk en de Vecht. Het minigerecht van Broecklede buitendijks 
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lag geheel aan de oostzijde van de dijk, waar deze een boog naar het westen 
maakte; over de exacte oorspronkelijke grenzen van deze kleine bestuurs-
eenheid durf ik me op dit moment nog niet uit te laten. 

De woerd (terp) waarop de nederzetting Breukelen ontstond had ver
moedelijk een ietwat ovale vorm, met de lijn van de latere Brugstraat 
(tussen de Vecht en ongeveer halverwege de afstand tussen Herenstraat en 
Straatweg) als lange as. Mijn (nog lang niet afgeronde) bestudering van de 
gegevens die ons uit de leenregisters van Nijenrode overgeleverd zijn doet 
me sterk vermoeden dat de belangrijkste verkavelingsrichting in het 
oerdorp loodrecht op die lange as stond. Dat wil zeggen: met perceelgrenzen 
die ongeveer evenwijdig aan de Vecht liepen (dus loodrecht op wat Steegh 
vermoedt). Alleen ten zuiden en noorden van het oerdorp (in termen van 
nu: zuid van de Danne en noord van de bebouwing aan de Kerkbrink) 
waren de kavels vanuit de Vecht getraceerd. 

Rivierdijk of veendijk ? 

De dijk waar het hier om gaat lag goeddeels waar nu de Straatweg loopt. 
Alleen tussen Markt en Nijenrode is door het afsnijden van een bocht vroeg 
in de 19de eeuw een belangrijke correctie in het tracé aangebracht. 

Ten noorden en zuiden van het dorp Breukelen liep de dijk betrekkelijk 
dicht langs de Vecht. Dit duidt er al op dat de dijk bescherming moest 
bieden tegen de rivier en niet tegen wateroverlast vanuit het westen. 

Oude documenten, waarin de dijk bij name wordt aangeduid, vijzen in dezelfde 
richting. Heel duidelijk is een notitie uit 1524, waarin over een perceel land als volgt 
gesproken vordt: aan de zuidzijde grenst het aan land waarvan de opbrengsten 
toekomen aan de kerk van Breukelen, "noortwaerts enen gemeen wech geheten de 
Poeldijck, oostwaerts de Vechtdijck, westwaerts Frans ende Ernst van Nijenrodes 
erffgenamen ".IZ Iets minder sprekende perceeiaanduidingen in ditzelfde gebied, met 
vermelding van de naam Vechtdijk, vond ik uit 1456 en 1470 ^ 

Toen ik in het begin van dit artikel sprak over het riviereiland tussen 
Vecht en Aa stelde ik reeds vast dat er ten oosten van de hier bedoelde 
dijk geen veenmoeras lag, maar een brœkland met komklei. Dit sluit het 
karakter van een veendijk geheel uit. En omdat de oppervlakte van het 
broekland laag lag is een dijk die bescherming moest bieden tegen water
overlast komend uit het moeras niet erg aannemelijk. 

De buitenkant van de dijk 

Na het voorafgaande is de vraag van Steegh welke zijde van de dijk als 
de "buitenkant" werd ervaren in feite al beantwoord. De dijk is een Vecht
dijk en daarmee ligt het dorp Breukelen buitendijks en de Pieterskerk 
binnendijks. Ik blijf bij mijn stelling dat het dorp er al lag voordat de dijk 
werd aangelegd; daarom werd die dijk met een boog om de nederzetting 
heen getraceerd. Tussen Vecht en dorp was geen ruimte meer voor een 
dijk. Dat was toendertijd ook niet echt bezwaarlijk omdat het dorp op een 
lage woonheuvel was gesitueerd. 
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In oude stukken wordt de naam Dorpe van Breukelen gebruikt voor 
hetzelfde gebied dat eerder als het gerecht van Broeklede buitendijks werd 
aangeduid. Welhaast ten overvloede geef ik toch nog een concreet voor
beeld: Op "Alreheyligen avont" (31 oktober) 1474 gaf Ghijsbert van Nijen-
rode een hofstede in leen aan Gerrit Ghijsbertss Oudecoep. Deze was gelegen 
te Breukelen, buitendijks aan de Vecht, grenzende zuid aan de watergang 
de Danne en noord aan de Brugsteeg. Er kan geen twijfel aan bestaan dat 
deze buitendijkse hoeve in de kern van het dorp Breukelen lag. 

Dat de kerk van Attingahem het bedehuis geweest zal zijn voor een grote 
parochie, die veel verder reikte dan het dorp Breukelen met direkte omge
ving, lijkt me vanzelfsprekend. Het was de eerste kerk die in de Vecht
streek ten noorden van Utrecht werd gesticht. Dat het bevolkings
zwaartepunt van die oerparochie misschien gezocht zou moeten worden 
ongeveer halverwege Breukelen en Nieuwer Ter Aa, in de hoek van de 
westelijke bocht in de Aa, komt mij echter onwaarschijnlijk voor. De in het 
algemeen smalle kleiboorden van de Aa, aan de westzijde van de Breuke-
lerwaardse Poel, vormden een minder geschikte vestigingsplaats voor een 
dorp dan de kleiboorden van de Vecht. Aanwijzingen voor een oude 
Middeleeuwse nederzetting van enige betekenis aan de oever van de Aa 
heb ik tot nu toe niet gevonden. 

Noten 

1 Zie hierover A.A. Manten, 1987a. Het gebied van Breukelen aan de oostelijke 
Vechtoever tijdens de Middeleeuwen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 2, nr. 1, bi2. 14 - 18; en A.A. Manten, 1987b. De eerste slag in de ont
ginning van het Breukeleveen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 2, nr. 2, blz. 55 - 65. 

2 AA Manten, 1987c. Het gerecht Breukelerwaard Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 2, nr. 3, blz. 107 - 118. 

3 A.J. Maris, 1956. Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke 
tijdvak, deel 1, De Nederstichtse Leenacten (1394 - 1581), 's-Gravenhage, blz. 47, 
48. 

4 Archief Nijenrode (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 1, fol. 2 recto. 
5 S. Muller Fzn, A.C. Bouman, K. Heringa en F. Ketner (Red.). 1920 - 1959 

Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Utrecht -s-Gravenhage, nr. 2854. 
6 S. Muller Fzn et al., nr. 748,1579. 
7 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1 : 50 000. Blad 31, Oost Utrecht, uitgave 1970. 

Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 
8 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1 : 50 000. Toelichting bij kaartblad 31 Oost 

Utrecht, blz. 45, 48. 
9 J.T. de Smidt, 1969. Geobotanie van Utrecht en het Gooi. De Levende Natuur, 

jaargang 72, nr. 5/6, blz, 127 - 133 
10 W.H. Zagwijn, 1986. Geologie van Nederland. Deel 1. Nederland in het Holoceen. 

Rijks Geologische Dienst, Haarlem/Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, blz 41. 
11 Zie behalve de reeds genoemde publikaties Manten, 1987a,b,c ook A.A. Manten, 

1986. Gastarbeiders in Breukelen en omgeving in de 10de tot 12de eeuw Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 1, blz. 11-20; kaartje blz. 14. 

12 Rechterlijke Archieven (in Rijksarchief te Utrecht), inv nr 2042. Repertorium 
op de leenregisters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 16. 

13 Rechterlijke Archieven (in Rijksarchief te Utrecht), inv. nr 2041. Leenregister 
van het kasteel Nijenrode 1454 -1475, blz. VI, XV. 

14 Rechterlijke Archieven. Leenregister van het kasteel Nijenrode 1454 - 1475, blz. 
XCVII (Mijn jonckeren manne van den Ouden A). 
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Een spoorwegongeluk bij Breukelen in 1920 

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

In de donkere avond van 15 november 1920 te omstreeks half zes vond 
op ongeveer 5 minuten afstand van het station van Breukelen een ernstig 
spoorwegongeluk plaats. Dat gebeurde daar waar de lijn Utrecht-Amster
dam en de lijn Harmelen-Breukelen samenkwamen. De sneltrein 255, die 
om 4.39 uur uit Rotterdam was vertrokken, richting Amsterdam botste 
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daar op trein 257, die om 505 uur vanaf het station Amsterdam-Weesper-
poort op weg was gegaan naar Utrecht. De trein uit Amsterdam werd in het 
midden geraakt. De ravage was groot. Twee tweedeklasse rijtuigen en een 
derdeklasse rijtuig werden verbrijzeld. Een passagier werd op slag gedood, 
twee werden zwaar gewond en een aantal anderen liepen lichte verwon
dingen op. Er ontstond een aanzienlijke vertraging in het verkeer. 

In een dorp waar in die jaren weinig schokkends gebeurde was dit 
ongeval iets waar veel en uitvoerig over werd gepraat. 

De bijgaande foto's geven een beeld van de plaats des onheils onmiddel
lijk na de ramp en van het verloop van de daarop volgende opruimings-
werkzaamheden. 

WÊÊëëëÊ 
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Mededelingen van het bestuur 

Kring nam werkzaamheden Historische Commissie over 

In 1977 riep het gemeentebestuur van Breukelen een Commissie terzake van de 
Historie van de gemeente Breukelen in het leven. De belangrijkste taak vas het 
samenstellen van een boek over de geschiedenis van Breukelen. Dat bleek een zware 
opgave Doordat inzake Breukelen nog verhoudingsgewijs weinig historisch onder
zoek was verricht (kastelen en buitenplaatsen uitgezonderd), bleek de stap om in een 
keer van bijna niets tot een volledig boek te komen erg groot. In 1987 kwam de 
Commissie tot de conclusie dat de aanpak van de Kring om eerst via detailstudies de 
vele gaten in de Breukelense geschiedschrijving zo goed mogelijk te dichten een 
goede was. Op 7 oktober 1987 kwamen de Commissie en het bestuur van de Kring op 
uitnodiging van de burgemeester van Breukelen op Boom en Bosch bijeen. Bij die 
gelegenheid nam de Kring op verzoek van de Commissie haar taak officieel over. De 
verwachting werd uitgesproken dat het nog wel verscheidene jaren zal duren voordat 
een echt verantwoord boek over de gehele geschiedenis van Breukelen geschreven 
kan worden. Voorstudies in die richting zullen worden geactiveerd. 

Algemene najaarsbijeenkomst 1987 

Op maandagavond 9 november 1987 vond een openbare bijeenkomst van de Kring 
plaats in de aula van de Centrale Technische School. De opkomst was overweldigend, 
meer dan 250 personen. In de eerste helft van deze bijeenkomst bood Drs. H.A. van 
Zwieten, burgemeester van Breukelen, een boeiende uiteenzetting over het monu
mentenbeleid, nationaal en lokaal. Hij schetste de geschiedenis van de monumen
tenzorg in Nederland tussen 1870 en nu. Momenteel staan in ons land omstreeks 40 000 
gebouwen op de monumentenlijst, waaronder 6 grote en 50 kleinere panden in de 
gemeente Breukelen. Desgevraagd, werd meegedeeld dat de diaconiehuisjes aan het 
Kerkplein op de lijst staan. Het brandspuithuisje op het Kerkplein en de theekoepel 
nabij Nijenrode staan er niet op; voor dat koepeltje is echter al wel een procedure op 
gang gekomen om het alsnog op de lijst te krijgen. Het in 1939 in de Kievitsbuurt 
gebouwde Rietveldhuis staat er niet op omdat het nog geen 50 jaar oud is. Gehoopt 
wordt dat in de niet te verre toekomst fort Tienhoven een restauratiebeurt krijgt, net 
als met andere onderdelen van de Hollandse Waterlinie is gebeurd of gaat gebeuren. 

Na de pauze werd een film vertoond over de periode 1939 - 1945 De opnamen waren 
destijds gemaakt door de toenmalige Breukelense dierenarts D.M. Hoogland en kwamen 
aan de Kring ter beschikking via zijn zoon D.M. Hoogland, thans arts te De Bilt. De 
heer A. Prins zorgde voor een deskundige restauratie. Medewerking werd verleend 
door de heer M. Verkuil en verscheidene oudere inwoners van Breukelen hielpen met 
het herkennen van personen die in de filmopnamen te zien waren. Er waren onder 
andere opnamen van de mobilisatie, het vorderen van paarden voor het leger, 
militaire oefeningen op de Markten op het terrein De Poel, de terugkeer van in 1940 
geëvacueerd vee, hooivordering voor de Duitsers, het aanleggen van dijken in 
Portengen, de aankomst van de geallieerde troepen in Breukelen, de begrafenis van 
gesneuvelde leden van de ondergrondse strijdkrachten in Maarssen, het kaalknippen 
van een "moffenmeid", en een voetbalwedstrijd tussen een elftal van de v.v. Nijen-
rodes en een team van Engelse militairen. 

Aantal leden 

Het bestuur van de Kring ging het jaar 1987 in met de doelstelling van 350 leden 
aan het eind van het jaar. Dan zou er een zodanig redelijke financiële basis onder de 
vereniging liggen dat het voortbestaan niet meer in gevaar is. Bij een nog verdere 
groei van het aantal leden kan dan aan uitbreiding van de activiteiten gedacht gaan 
worden. Deze doelstelling is nagenoeg gehaald. Met tussen haakjes steeds de ver
gelijkbare cijfers van een jaar eerder, was de situatie op 31 december 1987 als volgt: 
348 (276) betalende leden, waarvan 321 (255) volle leden, dus tevens ontvangers van 
ons tijdschrift, en 27(21) gezinsleden, dat zijn tweede of verder personen uiteenzelf
de huishouden als een vol lid, die geen extra tijdschriftabonnement verlangen. Lid 
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waren 257 (202) heren, 88 (72) dames en 3 (2) onpersoonlijke leden. In geografische 
zin vas de spreiding als volgt: Breukelen-dorp 256 (199), wijk Over de Brug 2 (2), 
Breukelen-west (Galgerwaard, Kortrijk, Oud Aa) 12 (12), Nieuwer Ter Aa 4 (4), Zandpad 
en Scheendijk 14 (10), Breukeleveen 3 (1), Nederland buiten Breukelen 53 (46), 
buitenland 4 (2). Naast de betalende leden had onze Kring tevens nog 6 (5) ruil-
lidmaatschappen met zusterverenigingen en 8 (4) abonnees op het tijdschrift. 

Door de mutaties (wegens opzeggen of overlijden) die bij de jaarwisseling adminis
tratief van kracht werden, daalde het aantal betalende leden per 1 januari 1988 van 
348 naar 344. Per 22 januari was dit getal gelukkig al weer opgelopen tot 358. 

Algemene voorjaarsbijeenkomst 1988 

Op dinsdag 22 maart 1988 zal weer een openbare Kringbijeenkomst plaatsvinden 
Om 19.30 uur begint een korte huishoudelijke jaarvergadering. Omstreeks 20.00 uur 
vangt een programma aan met enkele korte verhalen, over historische activiteiten 
waar eigen Kringleden mee bezig zijn, en een uitvoerige filmische presentatie over 
de dorpskern vóór de grote ingreep die tot het ontstaan van de Kerkbrink leidde 
Plaats: Aula Centrale Technische School. Toegangsprijs: leden gratis; anderen f. 5,-

Samenstelling bestuur; Huishoudelijk Reglement 

Ingevolge de Statuten heeft het bestuur een rooster van aftreden van de bestuurs
leden opgemaakt, Volgens dit rooster zijn in 1988 de heren Aerns en Barelds 
aftredend. Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaturen kunnen schriftelijk bij het 
bestuur worden ingediend. 

Het bestuur heeft tevens een ontwerp voor het Huishoudelijk Reglement van de 
Kring opgesteld. Deze is bij het secretariaat ter inzage; desgewenst kan ook een kopie 
worden verkregen. De jaarvergadering zal dit reglement moeten goedkeuren. 

Verdere activiteiten eerste halfjaar 1988 

Zaterdagochtend 16 april, van 10.00 tot ca. 12.30 uur, historische wandeling door de 
dorpskern. Maximaal aantal deelnemers: 15- Tevoren opgeven bij de secretaris 
noodzakelijk. Zaterdagochtend 4 juni, 10.00 uur, bezoek aan Gunterstein. Ook hiervoor 
tevoren aanmelden bij het secretariaat. Deelname maximaal 30; leden van de Kring 
hebben voorrang; bij veel belangstelling eventueel nog een tweede excursie naar 
Gunterstein op 11 juni. Verder wijzen we op onze wekelijkse Kringavond op Boom en 
Bosch (dinsdagen 1930 - 22.00uur), de fotografiewerkgroep, en de museum/tentoon
stellingswerkgroep. Een cursus genealogie kan alleen doorgaan als zich nog wat meer 
deelnemers bij het secretariaat van de Kring aanmelden. 

Gekregen 

Ook ditmaal weer mogen we dankbaar melding maken van diverse materiele giften. 
Daaronder: Middelnederlands Handwoordenboek met supplement (van Mw. Irma 
Gondrie), 2 kaarten over Archeologische monumenten in de provincie Utrecht (van 
de provincie Utrecht), diverse publikaties en documenten, vooral over de geschie
denis van de R-K parochie (van Hr. S.G.M. Bosman), boek Gids voor de Kanaalvaart in 
Nederland, geschiedenisboek Toen en Nu en nog wat kleinere documenten (van Hr. 
Ph. Burggraaf), videocassette Breukelen in de oorlogsjaren (van Hr. A. Prins; zie ook 
onder najaarsbijeenkomst 1987), videocassette met tv-programma's over Dudok de Wit, 
Ontdek je plekje, en Kerkepad - de Vechtstreek (van Hr. M. Verkuil), boek Spaarbank 
voor Breukelen en Omstreken 1846 - 1987 (van Bestuur Spaarbank), enkele anonieme 
geschenken en diverse kopieën. We zijn er, als steeds, erg blij mee. 

Gezocht 

Gegevens en illustratiemateriaal over de geschiedenis van het bedrijfsleven in 
Breukelen, in al zijn facetten (kontaktpersoon Hr. B. Barelds). Idem over de 
geschiedenis van het gebied ten zuiden van de Danne (Marktgebied en ruime 
omgeving) (kontaktpersoon Hr H.J. van Es, tel. 61988). Vooroorlogse prenten van het 
gebied van Groot en Klein Oud Aa (kontaktpersoon A.A. Manten). 
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Historische Bibliografie van Breukelen 

Reeds geruime tijd is de Historische Kring Breukelen bezig met het samen
stellen van een overzicht van wat er in de loop van vele jaren is gepubliceerd 
over de geschiedenis van Breukelen. Het wordt een boek met omstreeks 500 
literatuurbronnen en korte uittreksels daarvan. Een register aan het eind van 
het boek helpt de lezer om snel na te gaan welke informatie er over een 
onderwerp van zijn of haar keuze beschikbaar is. Hieronder geven we enkele 
korte gedeelten uit deze bibliografie, om u een idee te geven van wat voor 
soort boek het wordt. 

Roever, N. de, 1889b. Een bezoek bij den Vice-Admiraal Engel Baron de 
Ruyter, Ridder. In: Uit onze Oude Amstelstad. Schetsen en Tafereelen 
betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer 
vroegere bewoners. Uitgeverij Minerva, Amsterdam, blz. 58 - 64.* 

Engel Michielsz de Ruyter was de zoon van admiraal Michiel Adriaensz de 
Ruyter en Cornelia Engels (= dochter van Engel). Na het overlijden van zijn 
vader gold Engel als het hoofd van de familie de Ruyter. Hij woonde in een 
huurhuis in Amsterdam, maar was tevens eigenaar van een buitenplaats, 
Ruytervecht, te Breukelen-Nijenrode (toen de naam van wat nu Boom en 
Bosch heet). In zijn Amsterdamse woning hing voor de schoorsteen "een 
gezicht op Ruyter-vecht" Hij gebruikte de buitenplaats als zomerwoning 

Roland Holst - van der Schalk, H., 1940 Kinderjaren en jeugd van R.N. 
Roland Holst. Ploegsma, Zeist, 132 blz. 

De later bekende beeldende kunstenaar Richard Nicolaüs Roland Holst (1868 
- 1938) bracht in zijn jeugd de zomers door op de buitenplaats Klein Boom en 
Bosch. 

Register 

Bongard, familie Van den 
Bogaard (1975), Van Luttervelt (1944), Munnig Schmidt en Lisman (1985: Nijen-
rode), Verbürgt(1916a) 

Bonifatius 
Blok (1962,1984), Van der Laan (1933). Van der Linde (1954), Manten (1986c), Den 
Uyl(1958) 

Boom, familie 
Manten (1986d) 

Boom e n Bosch 
Albers (1984), Anoniem (1791), Balbian Verster (1925), Doedens et al. (1987) Van 
Eeghen (1956),W.F. Grevenstuk (1945), De Klerk (1910), Van Luttervelt (1944 
1950), Manten-Werker (1987), Munnig Schmidt (1985), Munnig Schmidt en Lis
man (1985), JA. Portengen (1914), Prins-Schimmel (1984), Rademaker (1791), De 
Roever (1889b), Stoopendaal (1719), Wolters-van Liere en Wolters (1978) 

Boomrijk 
Manten (1986d), Munnig Schmidt en Lisman (1985) 

Boomrijk, Klein 
Munnig Schmidt en Lisman (1985) 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Het huis van de pachtboer van 
Gunterstein tegen het einde van de 17de eeuw. Ontleend aan "Veues de 
Gunterstein Dédiées A Madame de Gunterstein et de Thienhoven", een 
publikatie uitgegeven door Nicolas Visscher te Amsterdam en opgedragen 
bij haar leven aan Magdalena Poulie, eigenaresse van Gunterstein en 
ambachtsvrouwe van Tienhoven 1680 - 1699. 


