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Breukelen in een encyclopedie uit 1725 

J. Burggraaf 
Straatweg 27, 3621 BG Breukelen 

Toen ik jaren geleden, tijdens een vaarvacantie, in Grouw, in Friesland, 
was liep ik daar binnen bij een antiquariaat. Bij verrassing vond ik in die 
winkel een uiterst interessant tweedelig boek uit 1725. Ik kon niet nalaten 
het te kopen. Over dat boek wil ik hier wat vertellen, want er staan 
verscheidene dingen in die op de een of andere manier iets met Breukelen 
te maken hebben. 

De titel van het boek luidt: Tooneel der Vereenigde Nederlanden, En 
Onderhorige Landschappen, Geopent in een Algemeen Historisch, Genea
logisch, Geographisch, En Staatkundig Woordenboek, Waar in de Aloude, de 
Opvolgende en Hedendaagsche Staat dezer Gewesten Naar de orde van 't 
A.B.C. ontvouwen en opgeheldert wordt, Uit een zeer groot getal van Oude 
en Nieuwe Geschiedboeken, Hantvesten, Brieven, Aantekeningen, En andere 
Schriften, Met Behulp van verscheide Kenners Byeenvergadert en zamen-
gestelt door François Halma, En na deszelfs overlyden vervolgt door 
Matthaeus Brouërius van Nidek, Rechtsgeleerden. Met naukeurige Land
kaarten en fraaie Printverbeeldingen versiert ". Het boek werd gedrukt door 
Hendrik Halma, landschaps- en Akademie-drukker te Leeuwarden. 

Ferdinand van Collen 

Meteen al bij het openslaan van deel 1 worden we bij Breukelen bepaald. 
Het boek blijkt door de schrijver opgedragen te zijn aan Ferdinand van 
Collen, Heer van Gunterstein en bestuurder van de stad Amsterdam (zie 
Afbeeldingen 1 en 2). Links boven in de prent op de eerste opdrachtpagina 
(Afbeelding 1) zien we op de achtergrond de ridderhofstad Gunterstein 
getekend staan. In de levensbeschrijving van François Halma die daarop 
volgt treffen we ook nog een lofdicht aan op Ferdinand van Collen, gemaakt 
door de boekhandelaar Johannes Oosterwyk, een neef van de beide broers 
Halma (Afbeelding 3). 

Ter Aa 

Hoewel de auteur zijn werk een woordenboek noemt, zouden wij 
spreken van een encyclopedie. Onder de alfabetisch gerangschikte bij
dragen in het boek is de eerste die op onze omgeving betrekking heeft die 
over "AA, of AADE, ook wel Ter Aa, of Ter Aade, een Dorp aan de Westzyde 
van de rivier de Vecht, in 't Sticht Utrecht, aan een water genaamt de Aa of 
Aade, omtrent drie uuren gaans van de Stadt Utrecht; niet verre van, en 
byna tegen over Niewer-Sluis en 't Dorp Breukelen; heeft Kerk en Predikant 
staande onder 't Utrechtsche Classis." Meteen daaronder volgt een stukje 
over het Huis ter Aa, "eene zeer oude Heerlykheit, Slot, of Adelyk huis, al 
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D E N 

WELGEBOREN, EDELEN, 

ACHTBAREN EN GESTRENGEN HEERE, 

D E N H E E R E 

M\ FERDINAND VAN COLLEN, 

HEERE DER RIDDERMATIGE HOFSTADT GVNTERSTEIN, 

EN HEERLIKHEIT TIENHOVEN. enz. enz. 

OVT-HOOFT-OFFICIER, 

OVT-T RESIDENT-SCHETEN, 

EN RAAT DER STADT 

AMSTERDAM: 

• a MEER-
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MEERMALEN AFGEZONDEN TER VERGADERINGE 

VAN DE ED: GROOT MOGENDE HEEREN STATEN VAN HOLLANT, 

EN DE H O O G M O G E N D E HEEREN STATEN G E N E R A A L 

DER V E R E E N I G D E N E D E R L A N D E N , 

EN WEGENS DEZELVE IN DE ZEGENRYIvE JAREN VAN 

1706 , 1707 , en 1708, 

WANNEER DE FRANSCHE KRYGSHEIREN' TE RAMELLIES , BY OUDENAARDE, EN WYNENDALE 

LIT HET VELT GESLAGEN, EN GEHEEL BRABANT, NEVENS 'T GROOTSTE GEDEELTE VAN 

VLAANDEREN, UIT DER ZELVER MAGHT GERUKT; RYSSEL MET DES7.ELFS KASTEEL, 

NEVENS GEND INGENOMEN, EN 'T BELEGEkDE BRUSSEL ONTZET WIERDEN, 

GEDEPUTEERDEN TE VELDE. 

ZEEK ERVAREN IN STAATS EN KRYGSZAAKEN, 

BEMINNAAR, EN VOORSTANDER 

VAN A L L E N U T T E W E T E N S C H A P P E N , 

I N Z O N D E R H E I T 

DE H I S T O R I E K E N N I S S E , 

W O R D T , I N E R K E N T E N I S S E VAN O N G E M E N E V R I N T S C H A P , 

A A N W Y L E N O N Z E N V A D E R , 

F R A N Ç O I S H A L M A , 

V E E L M A L E N G O E T G U N S T I G G E T O O N T , 

DIT TONEEL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN 

M E T D E Z E L V E S C H U L D I G E E E R B I E D I G H E I T 

ALS HUN VADER DIKWYLS BETUIGT HEEFT TE HEBBEN, 

OPGEDRAGEN EN TOEGEEIGENT 

VAN ZYNE WELGEB: ED: ACHTB: EN GESTRENGHEITS 

VERPLICHTE EN ONDERDANIGE 

D E E R V E N 

VA N 

F R A N Ç O I S H A L M A 

Afb. 1 (op de bladzijde hiernaast) en 2 (hierboven). De beide bladzijden waarop het 
boek van Haima wordt opgedragen aan Ferdinand van Collen. 
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Beroemde en wakkre Fer dînant ! 
T)ie aan het fcheepryk T 

T)e kroon van liefde en achting f pant 
In 't hart der Burgery, 

1)w roem is de eeuwigheit gewyd, 
( Roept elk) uw deugt ten loon, 

En da' ge een dier br e peerei zyt 
Aan Amßels w'apenkroon. 

T)en vrygevochten Batavier 
IViert reets veel heil voorfpelt, 

Toen ge in uwjeugt de leeusbanier 
Op zee volgde, en in 't velt, 

En leerde op Wilhems veltblafoen 
Kr ygs kunde en dapper heit, 

En op heldt Ruiters zeeklaroen 
Verwinnen met beleit. 

Wat blonk uw wys be flier en moet, 
Toen ge, als Gezant te velt, 

Befchutte Neêrlants tuin en hoet 
Voor 't opgepreß gewelt! 

Nooit hebt ge, als ge in de vierfchaar zat, 
Gebogen recht of wet, 

Of in den Raat van de Amßelßat 
Gewiß e of trouw befmet. 

Zelfs toen 's lands Graaflykheit « 't zwaart 
Vertroude, als Opperfchout, 

Was ryk en arm u even waart. 
Gy gaaft nooit gunfl voor gout-, 

En nu gy ten befchermheerfirekt 
Van 't ouderloze krooft, 

En 't met uw znrg, als vleug'len, dekt, 
Zoekt elk by u zyn trooß 

T)it tuigt het T: dit blaaß de faam 
Alom, o F er dînant ! 

1)e waar heit fnyt van Co Hens naam 
In eeuwigh diamant. 

T)at 's burgers wenfeh ge zegent wiert, 
Alen zagh, flaatkundigh heer! 

Als Burgermeejhr u geviert 
In Arnjhrdam, wiens eer 

Gy in den Kryg, in Stadt, en Raat 
Zoo loff'lyk hebt betracht. 

T)at altoos bloeije in Kerk en Staat 
1)w naam en nageflagt. 

Afb 3 Gedicht ter verering van Ferdinand van Collen, die Amsterdam diende in 
verschillende bestuurlijke functies. 

B R E U C K E L E N , wel eer B R O E C L E D E 
ook wel B R O E C L A N D E , een trefiyk Dorp; het 
legt aan de Rivier te Vecht, in het Nederquartier van 
't Sticht Utrecht, op de Vaart van de Stadt Utrecht naar 
Amfteldam. Het is met ftraaten, eenbrouwery, en winkels 
van allerlei waaren , als eene kleine Stadt, voorzien. 
Het plagt verdeelt te worden in Keizerlyke Majefteits 
en Prooftdys-üerecht : nu in Staten- Niewenroodens- en 
Proofldyks-Cerecht. By dit D o r p legt het huis te Nie-wen-
roode, 'oudtydts Nyenroode : welke Heeren, wei-eer zeer 
voorname Edelen, eenige Vryheden in Breukelen hebben. 
Des naams oorfprongk willen zommigen van de Brude-
ren, voormaals Bewoonders van het Zntphenfcke quartier 
afnaaien, en dat in oude tyden een gedeelte van hen daar 
zich zouden neer gezet hebben. Anderen houden het 
liever daar voor , dat de naam ontdaan is uit des landts 
gelegentheit, als hebbende veele daar omtrent gelegene 
Broek-landen, nu Veen-gronden of Veen-landen geheten. 
De oudej- de Beka zegt, op 't jaar 1203. „ dat de Ken-

nemen , met eene Scheepsvloot aankomende, de dy-
ken doorltaken , alle de velden in ganfeh Amflellandt 
lieten onderloopen, de Heerlykheit van Gysbert van 
Amftel, zoo te water als te lande, tot aan de uiterfte 
paaien van Broeckenlandt {Breukelen) toe, verwoefien-
de, en met eenen grooten buit en rykdommen weer 

,, naar Kennemerlandt roeiden. Uit alle d' omftandighe-
den zietmen klaar genoeg, dat Broeckenlandt niet anders 
dan 't hedendaagich Breukelen kan beteekenen, en dat 
het dien naam van de Brocklanden draagt. Het biykt noch 
helderder uit de Rymkronyk van Melis Stoke, die de voori-
ge zaak verhaalende, aldus fpreekt. 

3E>ie neunetnaren rjoecen Ijetie 
©00? 't lanbr ober, al bie ©ene i 
<ßnöe berbernöe te Ijant 
©an amftel al bat lant 
«2nbe roefden al bat (I oonöen 
einfiel (Ine tieften tien fianbeu z 
35at uetnben ft al in tien sront 
Penfclj appelöoom ötaefïont 3 

Houve 
H. V.Kr. 
I.D. 

ƒ M9-
Cortg. 
StichtI 
Kron. 
Leeuw. 
Bat. UI. 
f.91. 

J.ie 
Beka in 
Theodor, 
I I . 

1 Broek, Veen, 
ofMocrlanden 

2 ter dier (tonden 

3 die daar ftont 
3©«t 
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ten tyde van Keizer Otto den I, bygenaamt den Grooten, in 't jaar 953, 
bekent: gelegen in 't Sticht Utrecht, by of in 't bovengenoemde Dorp ter Aa. 
Voortydts stont het Slot of 't Huis ter Aade op eene andere plaats, echter 
niet verre van het tegenwoordige; daar noch heden blyken van gezien 
worden, 't Behoorde, gelyk ook Loenen, ten tyde der Regeeringe van hoog-
ge melden Otto Magnus, aan Graaf Otto: Maar vermidts Hy zich aan zyne 
Keizerlyke Majesteit vergreep, wierden alle zyne goederen verbeurt 
verklaart, en Loenen aan Bisschop Balderik van Utrecht geschonken. In de 
Oude brieven en Aantekeningen vinden wy dikmaals, lang voor 't jaar 
1000, gewag van 't slot of 't huis ter Aa (ook gespelt op de Aha). Op den 
gemeenen Dagvaart der Heeren Staten 's Landts van Utrecht wierdt, op den 
27 October 1536, dit Huis ter Aa verklaart te behooren onder de vrye 
Ridderschaps Hofsteden." 

Nijenrode 

Ruwiel of Rueel wordt in het boek van Halma niet besproken, evenmin 
als Oudaen en Gunterstein. Dit laatste is opmerkelijk, omdat het boek is 
opgedragen aan de Heer van Gunterstein en er wel een lang artikel is over 

. • 3Dert uetbernt uan bzn SuDcn 
i"«ir *©oeüoerai fï ban banen 4 te IBuöett 4van daar 
Zder ' ^ U Ö E üetbemben Me ftebe 

'vrouw «fcnöe 3©efep al tot e 25?oenebe 
Ada f. Rebben ft rjerfjetrt/ &c. 
69. bj In eenen ouden brief van't jaar 1317. ftaat van het dorp 
Alke- B R O E K E D E in den Stiebte van Utrecht. En in eenen 
made. anderen van 't jaar i$j. de goede mannen van BROECKE. 
9** En in noch eenen anderen, die van BROECKE zeggen. 

brieven. £ j u s getuigt ook de geleerde Outheits-onderzoeker Am. 
*ek*' Buchelius , in zyne Aanmerkingen op J.de Beka, dat hy in 
^ _?" zeker affchrift, of copye zyner Kronyke, geleezen heeft 
^?',.M" Broicklede, waar voor Wilhelmus Heda heeft Broeckenlande. 

"" ' Dieshalven is het gewis daar voor te houden, dat de oude 
eige naam van Breukelen wel eer Broecklede^ of Broeck-
lande is geweeft , en dat des naams oorfprongk van de 
Broeck- Moer- of Veenlanden , moet afgehaalt worden. 
Dit dorp heeft Kerk en Predikant , ftaande onder het 
Claffis van Utreeht. 

r d B R E U C K E L E N V E E N , een Dorp in het Sticht 
Hou-vt Utrecht achter Breuckelen , een weinig van de Vecht af, 
1#£), meer landtwaarts in. Van ' s naams oorfprongk, zie 
f.-id-j. boven op Breukelen. Het legt maar een klein uurtjen van 

"Thienhoven , daar de Breukeleveenfchen meeft hunnen 
Kerkgang hebben. Vermits daar veel Veen is, wordt'er 
ook veel Turf getrokken. 

Afb. 4 (onderste helft van de bladzijde hiernaast en hierboven). Beschrijving van 
Breukelen en van Breukeleveen in deel 1 van het boek van Halma, op blz. 168 rechts 
onder en blz. 169 links boven. Op de bladzijden in het in een zeer kloek formaat 
uitgevoerde boek staat de inhoud in twee kolommen. Ondanks het royale formaat van 
ons tijdschrift is het niet mogelijk de twee kolommen naast elkaar te reproduceren 
zonder de tekst zo sterk te verkleinen dat ze bijna onleesbaar wordt. 
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Afb. 5. Gedeelte van de kaart van het Sticht Utrecht in deel 2 van het boek van Halma, 
tussen de bladzijden 272 en 273. 
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'Nyenrode, Niewenrode'. In dat artikel staan overigens nogal wat fouten. Zo 
wordt gezegd dat het kasteel in 1672 "by mangel van 't opbrengen der 
geëischte brandtschattinge, door het vuur verteert" is, maar daarna door de 
"Heere . . . Pergens uit de puinhoopen heerlyk is opgehaalt". (Nijenrode 
werd pas vernield toen de vijandelijke troepen genoodzaakt waren ons land 
weer te verlaten en de bedoelde kasteelheer was Johan Ortt, gehuwd met 
Anna Pergens.) Uitvoerig wordt ingegaan op de meer dan 50 rij- en koets
paarden van de kasteelheer, een stoeterij die in het Sticht en mogelijk zelfs 
in het hele land zijn gelijke niet had. De verscheidenheid was groot, "zoo dat 
men hem dan eens zag uitryden met een zesgespan Izabelle-verwige, met 
lange witte maanen en staerten; dan eens met diergelyk een gespan van 
Tygervlakkige; dan eens wederom met een van de sierlykste en rondt-
geplekte appelgrauwe; dan eens wederom met een gespan van zwartgitte, 
met witte kollen en voeten; dan ook wel met diergelyk een kastanjebruine, 
enz. die alle in zyn eige stoeterye geteelt wierden." Ook de oude kasteel
heren werden niet vergeten. Zo lezen we op blz. 386 van deel l een 
uitvoerig artikel over Gysbert van Niewenroode en het conflict dat hij als 
leider van de Kabeljauwen aanging met de graaf van Holland. 

Breukelen en andere plaatsbeschrijvingen 

Uiteraard treffen we onder de besproken plaatsen ook Breukelen aan. Zie 
hiervoor Afbeelding 4, waaruit u meteen ook een indruk krijgt hoe het 
tekstgedeelte van het boek er uit ziet. Artikelen over gerechten als Gieltjes-
dorp en Kortrijk zijn er niet, wel een heel korte over Portengen, zijnde "een 
Gehucht in het Sticht Utrecht, onder Kokkengen, in 't Neder-Sticht of Neder-
quartier ". Ook "Oudekoop" staat er in, als "een Dorp of Buurt in 't Sticht 
Utrecht, by Loenen, gemeenlyk Oukoop gezegt". 

Landkaarten en prenten 

Het boek is rijk geïllustreerd. Er zijn 24 landkaarten aan toegevoegd, die 
een beeld geven van de aardrijkskundige kennis uit die tijd. Volgens 
degene die mij het boek verkocht komen 15 van de kaarten ook voor in een 
ouder boek "Descriptia agri Batavi et Frisii" door M. Alting. Van dat laatst
genoemde boek maakte rector Valkenaar uit 's-Gravenhage een Neder
landse vertaling en daar baseerde Halma zich weer op. De overige 9 kaarten 
zijn kaarten van de Nederlandse provincies zonder naam van tekenaar of 
graveur. Een deel van de kaart van Utrecht is weergegeven in Afbeelding 5. 
Verder zijn er veel prenten van graven en gravinnen van Holland. Het is 
opmerkelijk dat alle kaarten en prenten nog in het boek aanwezig zijn; uit 
veel andere exemplaren schijnen ze later verwijderd te zijn, om al of niet 
ingelijst apart te worden verkocht. 
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François Halma 

Tot slot nog iets over de schrijver. Voorin het boek staat een uitgebreide 
levensbeschrijving opgenomen. Daaruit blijkt dat François Halma op 3 janu
ari 1653 in Langerak, aan de Lek, werd geboren, als zoon van Ds. Reinier 
Halma en Maria Wakkers, beiden telgen uit Utrechtse families. Hij was 
voorbestemd ook predikant te worden, maar toen hij 10 jaar was overleed 
zijn vader, met als gevolg dat van de dure studie werd afgezien en François 
boekhandelaar werd. In 1699 verplaatste hij zijn boekhandel van Utrecht 
naar Amsterdam. Daar werd onder anderen Ferdinand van Collen een 
belangrijke klant van zijn winkel. Door zijn leergierigheid had hij zich 
inmiddels een grote kennis van de geschiedenis eigen gemaakt. De Staten 
van Friesland benoemden hem in 1710 tot landschaps- (= provinciaal) 
drukker. Dat bood hem gelegenheid ook eigen werken in druk te brengen. 
Op 13 januari 1722 overleed hij in Leeuwarden. Het werk aan "Tooneel der 
Vereenigde Nederlanden" was toen nog niet geheel voltooid; de letters W, IJ 
en Z moesten nog bewerkt worden. M. Brouërius van Nidek maakte het af. 
Hendrik Halma, zoon van François, drukte het en gaf het uit. 

Uit oude raadsnotulen 

4. Benoeming van veearts JJ. Noest in 1651 

"Het Gemeentebestuur van Breukelen St. Pieters Brengt door deze ter 
Kennisse der Ingezetenen Dat ten gevolge het overlijden van den veearts 
J.W.A. Hart, in deszelfs plaats in het 4 Kanton dezer Provintie benoemd is, 
den veearts der 2 Klasse Johannis Jacobus Noest, die verpligt is, zich te 
moeten bevinden, des maandags van iedere Week, van 9 tot 12 ure, in het 
Regthuys van Breukelen Nijenrode op dat de veehouders de gelegentheid 
hebben hem over ziek vee te raadplegen. 

Zullende bij die gelegenheid door de veearts Noest worden gedeclareerd, 
voor een eenvoudig raadpleging Tien Centen en vijfentwintig cente wan
neer hij zich naar de Wooning van den veehouder Zich moet begeven, de 
behoeftige Gratis en zulks boven de geneesmiddelen, en bijzonder operatien 
volgens het Tarief. 

Op dat hier van geene onwetenheid zouden kunnen worden voorgewend, 
is deze aangeplakt en Afgekondigd van het regthuis te Breukelen St. Pieters 
den 11 November 1851" 

Uit: Aanhangsel bij de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
Breukelen-St Pieters van 27 oktober 1851 

A.A.M. 
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Rond de bouw van het brandspuitenhuisje op 
het Kerkplein 

Arie A. Manten en Huub A. Manten-Werker 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Op het Kerkplein staat een oud brandspuitenhuis. Een monumentje, 
hoewel het niet als zodanig op enige monumentenlijst staat. Helaas. Het 
aantal van dergelijke brandweerhuisjes uit het midden van de 19de eeuw 
is in Nederland klein geworden. We gingen het ontstaan van het Breuke-
lense brandspuitenhuisje na. 

Fusieplannen 

Een van de ingekomen stukken in de vergadering van de gemeenteraad 
van Breukelen-St. Pieters van 22 augustus 1867 was een verzoek van A. 
Brugman om ontslag als brandmeester van die gemeente. Het werd hem 
eervol verleend, met daarbij het verzoek om nog wel in deze betrekking te 
blijven functioneren tot een plaatsvervanger zou zijn benoemd. 

Dit feit zal aanleiding zijn geweest om wat meer aandacht te geven aan 
de brandweer. In de vergadering van 17 december 1867 bracht de voor
zitter, burgemeester J.A. Spengler, rapport uit: de toestand waarin het 
brandwezen van de gemeente verkeerde was niet zo gunstig. Hij bracht de 
mening naar voren dat een samenvoeging van de brandweer van 
Breukelen-St. Pieters met die van Breukelen-Nijenrode wenselijk zou zijn. 
De gemeenteraad kon zich niet met dat voorstel verenigen en drong aan op 
een goede regeling binnen de eigen gemeente. Misschien werd de politieke 
nederlaag die de burgemeester hier leed mede beïnvloed door het feit dat 
hij nog pas kort tevoren burgemeester van Breukelen-St. Pieters was 
geworden. 

Ruim een jaar later, in de raadsvergadering van 30 december 1868, 
kwam de voorzitter weer op de zaak terug. Hij deelde mee dat Breukelen-
Nijenrode het voornemen had door aankoop van een nieuwe brandspuit het 
brandwezen in die gemeente te gaan verbeteren en drong nogmaals aan op 
"een vereenigen van het brandwezen der beide gemeenten". Na een 
discussie waaraan alle leden van de raad deelnamen werd besloten aan de 
raad van Breukelen-Nijenrode mee te delen dat Breukelen-St. Pieters haar 
brandwezen met dat van Breukelen-Nijenrode samen zou willen voegen. 
Ook de voorwaarden om tot een dergelijke fusie over te gaan werden 
geformuleerd. Voorafgaande aan de samenvoeging zou al hetgeen tot de 
brandspuit behoorde in goede staat gebracht moeten zijn. Breukelen-St. 
Pieters verklaarde zich verder bereid een derde deel bij te dragen in de 
kosten van de bouw van het nieuwe brandspuitenhuis en voortaan even
eens een derde deel te dragen van de kosten van de gezamenlijke brand
weer. Zou het op een later tijdstip toch weer komen tot een scheiding in het 
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brandwezen, dan zou Breukeien-St. Pieters de eigen brandspuit terug 
moeten krijgen en zou een derde van de waarde van het brandspuitenhuis 
moeten worden uitgekeerd, op grond van een schatting te maken door een 
commissie van vier personen, waarvan beide gemeenteraden er elk twee 
zouden moeten benoemen. Het brandwezen in Breukeleveen zou buiten de 
aan te gane samenwerking moeten blijven, evenals een vermoedelijk op te 
richten brandweer in Portengen. 

Op 22 februari 1869 kwam het voorstel ter sprake in de raad van 
Breukelen-Nijenrode. Na een algemene discussie werd het volgende besluit 
genomen: 

1 Zich involge omschreven met de gemeente Breukelen St. Pieters, onder magtiging 
van Heeren Ged. Staten van Utrecht te verstaan omtrent de gemeenschappelijke 
regeling van het brandwezen. 

2 Voor deze gemeente eene nieuwe en doelmatige brandspuit aanteschaffen en ten 
deze gebruik te maken van het voorstel van de fabrikanten Belder & Cie te 
Amsterdam om alvorens eene bepaalde keuze te doen eene door hem voor doelmatig 
gehouden wordende spuit te beproeven en te zien werken. 

3 Om de kosten welke voortvloeyen uit den aankoop van eene nieuwe brandspuit en 
de reparatien aan de oude, zoo mede die van de daarstelling van een nieuw 
brandspuitenhuis met den aankleve van dien te dekken door het aangaan eener 
geldleening en het bedrag dier leening afhankelijk te stellen van het werkelijk 
bedrag dier kosten; wordende Burgemeester en Wethouders gemagtigd die in ver
band hiermede uit te schrijven. 

Op 3 maart 1869 werd in de raad van Breukelen-St. Pieters mededeling 
gedaan van het besluit van de buurgemeente. De fusie zou tot stand kunnen 
komen zodra de nieuwe spuit van Breukelen-Nijenrode zou zijn aangekocht. 
Verder werd besloten de spuit van Breukelen-St. Pieters "door de Heeren 
Belder en Cie uit Amsterdam te doen nazien en de noodige verbeteringen 
daaraan te doen bewerkstelligen". Meegedeeld werd "dat genoemde Heer 
Beider Donderdag e.k. voornemens is de nieuw aan te koopen brandspuit in 
Breukelen Nijenrode te beproeven". De leden van de raad van Breukelen-St. 
Pieters werden uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 

Voor de raadsvergadering van Breukelen-St. Pieters van 16 april 1869 
was ingekomen "een besluit van HH Gedep. Staten houdende magtiging ten 
einde in gemeenschappelijk overleg te treden met het gemeentelijk bestuur 
van Breukelen Nijenrode tot regeling van de aangelegenheden van het 
brandwezen". Een overeenkomstig bericht kwam op diezelfde datum aan de 
orde in de raad van Breukelen-Nijenrode. De weg naar de beoogde fusie lag 
nu open. 

Brief van D. Willink van Collen 

Op de üjst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 
Breukelen-Nijenrode van 16 april 1869 stonden nog enkele brieven. Burge
meester en Wethouders van Laag Nieuwkoop hadden laten weten niet te 
voelen voor een gemeenschappelijke regeling van het brandwezen met Por
tengen. De kerkvoogden te Breukelen hadden een brief gestuurd, gedateerd 
12 april, over het afstaan van grond voor de bouw van een nieuw brand-
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spuitenhuis. Maar het meest belangwekkend was een schrijven van de heer 
D. Willink van Collen te Amsterdam met de volgende inhoud: 

Amsterdam 8 april 1869 
Aan 

de gemeentebesturen van Breukelen Nijenrode en 
Breukelen St. Pieters 

Toen mij voor eenigen tijd ter oore gekomen vas dat het brandwezen van Breu
kelen St. Pieters met dat van Breukelen Nijenrode vereenigd zou worden, juichte ik dit 
plan, bij eene zoo naauwe vereeniging der gemeenten zeer toe, maar tevens kwam de 
gedachte bij mij op dat bij eene dergelijke verandering en mijns inziens groote ver
betering, er ook eene aanzienlijke verandering in het materieel dat zeer gebrekkig is, 
mede in verband moet staan. Ik nam die in ernstige overweging en vatte doordrongen 
van de behoefte, het besluit op, om, ten bewijze hoezeer ik met het plan ingenomen 
was en hoeveel prijs ik er op stel dat tusschen de gemeenten Breukelen Nijenrode en 
Breukelen St. Pieters voortdurend eensgezindheid en welvaart heersche, aan de 
gemeente Breukelen Nijenrode als een blijk van belangstelling en tot aandenken 
tengeschenke aantebieden den koopprijs van de door Heeren Burgemeester en Wet
houders van Breukelen Nijenrode bestelde nieuwe brandspuit benevens de kosten 
voor het daarvoor te bouwen brandspuitenhuis. Zoomede herstellingen van hetgeen 
tot voormeld aan ieder van de beide brandspuiten van beide gemeenten nodig mögt 
zijn, in het vast vertrouwen dat de vereeniging van dat brandwezen thans tot stand 
gekomen in het belang van beide gemeenten niet alleen voortdurend stand houde, 
maar al meer en meer tot aansluiting leiden zal en Heeren Burgemeester en Wet
houders in hun beleid voortdurend meedewerking zullen ondervinden. 

Mij vleijende dat dit geschenk door de gemeenten welwillend zal worden aange
nomen heb ik de eer en de meeste achting te zijn 

UwEd DW Dienaar 
w.g. D. Willink van Collen 

Nadat dit schrijven "voor den Raad eene aangename verrassching had te 
weeg gebragt en algemeen werd gewaardeerd al hetgeen door den edelen 
gever is toegebragt en bij voortduring wordt toegebragt om de bloei en de 
welvaart dezer gemeente te bevorderen", werd op voorstel van de voor
zitter het aanbod van de heer Willink van Collen met algemene stemmen 
door de raad aanvaard. 

Erfpachtovereenkomst met de kerkvoogden 

Daarna stelde de voorzitter de brief van de kerkvoogden aan de orde. 
Deze had betrekking op het terrein waarop men het brandspuitenhuis 
wilde plaatsen. Hij meende dat er, nu de raad op de hoogte was van het 
schrijven van de heer Willink van Collen, geen bezwaar tegen zou kunnen 
zijn om dit terrein te aanvaarden, aangezien ook de kosten van het dempen 
van een daar aanwezige sloot door de gulle gever zouden worden gedragen. 

Zonder hoofdelijke stemming werd daarop besloten het terrein voor 99 
jaar in erfpacht te nemen, tegen een vergoeding van f 5,- per jaar. 

Volgend op een gemeenschappelijke vergadering van de twee gemeente
raden, besloot de raad van Breukelen-Nijenrode op voordracht van B&W op 
7 mei 1869 tot "daarstelling van eene gemeenschappelijke brandweer voor 
de gemeenten Breukelen-Nijenrode en Breukelen St. Pieters, met uit
zondering van de buitenwijken Portengen, Kortrijk en Breukeleveen" en tot 
het vaststellen van een verordening inzake de gemeenschappelijke brand-
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weer. Op 4 augustus 1869 werd aan de raad van Breukelen-St. Pieters 
meegedeeld dat Gedeputeerde Staten de verordening hadden goedgekeurd. 

Afzonderlijke brandweer voor Portengen en een deel van Ruwiel 

Inmiddels was op 11 juni 1869 in de raad van Breukelen-Nijenrode de 
regeling van het brandwezen in Portengen aan de orde geweest. Het 
voorstel was om te komen tot een gezamenlijke brandweer voor Portengen, 
Kortrijk en een gedeelte van Ruwiel. De burgemeester had tevoren al ge
sproken met een commissie uit de raad van Ruwiel en daaruit vastgesteld 
dat die bereid was aan een dergelijke regeling mee te werken. Daarentegen 
bleek de gemeente Laag Nieuwkoop er zich niet bij te willen aansluiten. 
Intussen had de burgemeester bij hen nogmaals aangedrongen om toch tot 
toetreding te besluiten. 

De realiteit onder ogen ziende, boog de raad van Breukelen-Nijenrode 
zich vervolgens over een voorontwerp van een overeenkomst tussen hun 
gemeente en Ruwiel. Besloten werd (a) bij Gedeputeerde Staten machtiging 
aan te vragen om tot een dergelijke regeling voor de brandweer in Por
tengen en een deel van Ruwiel te mogen komen, (b) de tekst van het ont
werp vast te stellen, en (c) B&W toestemming te geven om, zodra Gedepu
teerde Staten zich instemmend zouden hebben uitgesproken, een regeling 
met de gemeente Ruwiel aan te gaan en zo mogelijk daarbij toch nog ook de 
gemeente Laag Nieuwkoop te betrekken. 

Bezwaren tegen de samenstelling van de brandweer 

De op 7 mei 1869 door de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode aan
genomen verordening en de manier waarop daaraan praktische uitvoering 
werd gegeven genoten niet ieders onvoorwaardelijke instemming. Op 5 
augustus kwam in die raad een op 14 juli 1869 gedagtekend bezwaarschrift 
aan de orde waarin tien mannen protesteerden tegen de regeling en de 
samenstelling van de brandweer. De ondertekenaars waren A. de Wit, J.J. 
Coens, W. van Stam, W. Schoonderwoerd, Wnd van Stam, H. Boom, R. de 
Jager, C.F. Wilford, R. Graes en G.H. van der Wilt. 

In een mondelinge inleiding tot de behandeling van het bezwaarschrift 
zei de voorzitter, burgemeester Mr. J.A. Spengler, "dat het grootste bezwaar, 
hetwelk zich bij elke administratie voordoet, gelegen is in de onmogelijk
heid om het ieder individu naar genoegen te maken, zooals adressanten dan 
ook zelven erkennen niet het geval kan zijn bij de regeling van de brand
weer. Hij vindt de bewering dat de aanstelling van personen tot kom man -
deurs, die allen betrekkelijk nog jong zijn, van wie sommige nog weinig 
ervaring bezitten en één zelfs getoond heeft zijne eigene zaken niet te 
kunnen beheeren, zonder verdere aanduiding, zoo algemeen dat het 
moeijelijk is een juist denkbeeld van hunne argumenten te bekomen, en 
gelooft derhalve den Raad in overweging te moeten geven zich niet te 
vereenigen met de geopperde bezwaren, maar dit jaar altans zich te houden 
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Afb. 1. Zo stond het brandspuitenhuis op het Kerkplein er bij in juli 1986. Het in 1869 
gestichte gebouwtje vas toen inmiddels al veer geruime tijd buiten gebruik. (Foto Mv. 
M. Kiela, in foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

aan de vastgestelde regeling ". 
Het raadslid D. van Stam nam aan dat de bezwaren van de brief

schrijvers voornamelijk betrekking hadden op de benoeming van de brand
weercommandanten C. Veenman, J.W. Kramer en J.J. van Willigenburg, om
dat die ongehuwd waren en het voor gehuwde personen aanstootgevend is 
te moeten gehoorzamen aan bevelen van ongehuwden, en op de aanstelling 
van T. Hoogendoorn, timmerman en aannemer, die failliet was gegaan. De 
voorzitter achtte het in antwoord daarop juist wenselijk dat jeugdige en 
tevens ter zake kundige mannen worden benoemd. 

Daarop stak het raadslid F. Vos een lang verhaal af. Hij betreurde het dat 
het ingekomen stuk een geest van oppositie ademde, "eene oppositie die 
toch in deze gemeente hoe langer hoe meer zich uitstrekt en het regeren zal 
onmogelijk maken indien men haar niet krachtdadig weerstand biedt". Hij 
stelde dat de briefschrijvers onvoldoende hebben getracht "om regtmatige 
bezwaren of grieven aan het oordeel van den Raad te onderwerpen". Op zijn 
voorstel werd de behandeling van het bezwaarschrift verdaagd tot een 
volgende raadsvergadering. 

Dienstplicht bij de brandweer 

Op 13 augustus 1869 kwam een nader uitgewerkte verordening "rege
lende den aard en duur van persoonlijke diensten in de gemeente, in het 
bijzonder betreffende de brandweer" aan de orde in de gemeenteraad van 
Breukelen-St. Pieters. Ondanks de bezwaren die op dit punt in de buur
gemeente Breukelen-Nijenrode reeds naar voren waren gekomen nam de 
raad het voorstel met algemene stemmen aan. Drie dagen later, op 16 
augustus, kwam een overeenkomstig raadsstuk aan de orde in de 
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gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode. Het werd daar aangenomen met 
vijf stemmen voor; de heer L. de Groot onthield zich van stemming. Het 
kunnen oproepen van mannen om tijdelijk verplicht dienst te doen bij de 
brandweer had nu in beide gemeenten een steviger juridische basis 
gekregen. Het bezwaarschrift van A. de Wit en negen anderen maakte in de 
voortgezette behandeling op 16 augustus 1869 geen kans meer. Met vier 
stemmen tegen twee (die van de heren L. de Groot en D. van Stam) werd 
het ongegrond verklaard. 

Op 14 oktober 1869 werd aan de raad van Breukelen-St. Pieters mee
gedeeld dat er een brief binnengekomen was van H. van der Grift, waarin 
deze te kennen gaf dat hij, noch zijn zoon, zich gehouden achtte "dienst te 
doen aan de spuit dezer Gemeente". Besloten werd hem te laten weten dat 
de raad zijn bezwaar niet deelde. Op 27 april 1870 stond er opnieuw een 
bezwaarschrift van H. van der Grift tegen zijn plaatsing bij de brandweer 
op de agenda van deze gemeenteraad. De raad wees het af, omdat men de 
argumenten onjuist en overdreven vond. Hetzelfde lot onderging een 
request van A. de Wit, die om vrijstelling van dienstplicht bij de brandweer 
had gevraagd. Dit verzoek werd door de raad "van de hand gewezen op 
grond zijne te presteren diensten niet geacht kunnen worden hinder 
toetebrengen aan zijn lichamelijke gestel". 

Inmiddels was nog in 1869 de bouw van het brandspuitenhuisje ter 
hand genomen en de nieuwe brandspuit aangeschaft. Het Kerkplein had er 
een heel ander aanzien door gekregen. De plaats van het brandspuiten-
huisje lag gunstig als er snel moest worden uitgerukt. Bovendien kon men 
gebruikte brandslangen daar goed laten drogen: ze konden aan de kerk
toren worden gehangen. 

Zon drie jaar later, op 12 november 1872, kwam in de raad van 
Breukelen-Nijenrode nog een schrijven van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Utrecht van 28 augustus 1872 aan de orde, waarin deze lieten 
weten toch nog wat bezwaren te hebben gekregen tegen de verordening tot 
wijziging van het brandwezen van 7 mei 1869 van de gemeente Breukelen-
Nijenrode. De raad besloot aan die bezwaren tegemoet te komen en Gede
puteerde Staten te verzoeken "het beproeven der brandspuiten afzonderlijk 
te beproeven". In een brief van 23 november 1872, die op 16 januari 1873 
in de raad van Breukelen-Nijenrode aan de orde kwam, lieten Gedepu
teerde Staten weten nu geheel met de opnieuw vastgestelde verordening te 
kunnen instemmen. De samenvoeging van de brandweren van Breukelen-
Nijenrode en Breukelen-St. Pieters, de buitengebieden uitgezonderd, had 
toen echt definitief zijn beslag gekregen. 

Bronnen 

Gemeenteraad Breukelen-Nijenrode. Notulen vanaf 6 Maart 1868 t/m 14 December 
1882. Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1̂  (Gemeentehuis te Breu-
kelen). 

Notulen en Besluiten van den Raad der Gemeente Breukelen St. Pieters Van af het jaar 
1865 tot en met het jaar 1887. Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, onderdeel 
van inv. nr. 1 (geen afzonderlijk bandnummer) (Gemeentehuis te Breukelen). 
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Historie? Dat is gisteren 

5- Wereldoorlog II in Breukelen 

Jan Rutges 
Straatweg 222, 3621 BZ Breukelen 

Je kunt niet om de tweede wereldoorlog heen als je de geschiedenis van 
Breukelen onderzoekt. Maar waar moet je beginnen en waar moet je 
ophouden? Wat er toen allemaal gebeurde onder het volk van Breukelen is 
niet allemaal zo duidelijk, omdat veel zich afspeelde achter verduisterde 
ramen en bij het licht van een knijpkat. De grenzen van wat kon en niet 
kon vervaagden, de onderlinge verhoudingen werden overhoop gegooid. 
Veel mensen zeggen, dat ze gewoon doorleefden "zo goed en zo kwaad als 
het ging" of dat ze "maar wat aanrommelden". Het leven van alledag op het 
dorp was in ieder geval niet gevuld met grote heldendaden of smerige 
rotstreken. 

Veel mensen op het dorp voerden een harde strijd om het bestaan. Het 
voedsel werd steeds schaarser en er moesten middelen bedacht worden om 
aan eten te komen. Graan voor de beter gesitueerden en erwtenmeel voor 
de armen werden kostbare ruilmiddelen. Van Kralingen had niet veel meer 
te bieden dan de boeken uit zijn winkel, maar ook die kon hij ruilen tegen 
voedsel. Er was een boer die een meter boeken voor de kast van zijn vrouw 

Afb. 1. Het vervoer van gedropte containers per praam, terwijl ook de parachute 
natuurlijk werd meegenomen. 
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wilde hebben in ruil voor voedsel. De hongersnood in het dorp was op een 
bepaald moment zo hoog, dat een aantal mensen met een schuit naar de 
Wieringer meer trokken om aardappelen te halen. 

Wie wel te eten had zat met de zorgen van anderen die dat niet hadden, 
zoals de vele onderduikers bij dominee Logger. Die had 27 onderduikers in 
de pastorie. Mensen uit het dorp zorgden voor eten. Bij Gijs Bakker zaten 's 
zomers wel 40 onderduikers in de schuur. Maar die organiseerden zelf eten. 
Gijs was visser en jachtopziener in Breukeleveen. In ruil voor een 
"Ausweis" om te mogen vissen stopte hij de moffen af en toe een pondje 
paling toe. De rest verkocht hij aan anderen door. Ze stonden zelfs, zegt hij, 
bij hem in de rij voor een vis- of jachtvergunning of voor een maaltje 
paling. "De mensen smeekten hem erom." Er moet ooit een verrader uit 
Breukeleveen tussen gezeten hebben. Door het verraad van die figuur 
kreeg hij een inval van de Sicherheitsdienst. De onderduikers hadden zich 
gelukkig bijtijds verstopt in het zoddengebied. 

De brandstofvoorziening was een ander probleem. Daarvoor waren de 
mensen voornamelijk aangewezen op het bos van Gunterstein. Je kon hout 
vragen aan de familie, maar dan moest je ervoor betalen met graan of 
erwtenmeel. Goedkoper was het om het hout gewoon te pikken. Dat laatste 
was voor de meesten de aangewezen weg. 

Zo 'eerlijk' ging het er ook aan toe met het vlees. Er is heel wat afgeslacht 
in keukens en kelders, klandestien. Immers, in het weidegebied van 
Breukelen waren nog wel koeien, varkens en schapen in voorraad. Aan 
vlees kon je dus nog wel komen, zij het met steeds meer moeite. Toch 
werden op de boerderij van Van Ginkel een keer zeven zakken graan 
gestolen. Daarvan werd aangifte gedaan bij rijksveldwachter Sterken. Die 
ging op zoek en had het spoor al gauw gevonden, want zoals weleer Klein 
Duimpje stukjes brood, had nu de dief een spoor van graankorrels uit een 
der lekkende zakken achtergelaten. Het spoor voerde naar Maarssen naar 
de Maalderij. Daar wisten ze te vertellen dat een van de boerenknechten 
van Van Ginkel zelf het graan had aangeboden om het te malen. In overleg 
met Van Ginkel werd geen proces-verbaal opgemaakt. 

In de Bethunepolder werd het zelfs zo erg met de diefstallen en de 
roofovervallen dat de ondergrondse zelf ging wachtlopen om de boeren te 
beschermen tegen overvallers in moffenuniform. De boeren hadden daar 
last van, maar ook de ondergrondse, want de boeren dreigden aangifte te 
gaan doen bij de Duitsers en van hen bescherming te vragen. Dan zou de 
hele polder vol met moffen komen te zitten en de ondergrondse haar 
bewegingsvrijheid missen. Konden ze dus beter zelf gaan wachtlopen. 
"Maar", zegt Gijs Bakker, die zelf een leidende functie in het verzet had, "die 
boeren waren zelf ook niet altijd van die brave lieden". 

De moffen speurden naarstig naar smokkelwaar. Zelfs in de armste 
gezinnen deden ze invallen. De mensen waren daar ontzettend bang voor. 
In een gezin met veertien kinderen in een van de steegjes hielden de 
moffen op een dag huiszoeking. Onder een van de bedden vond een soldaat, 
op zoek naar vette hammen, een hete kookplaat waar hij zijn handen aan 
brandde. In een onberedeneerde schrikreactie had de huisvader die 
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Afb. 2. Het vervoer van grotere hoeveelheden gedropte materialen geschiedde onder 
andere door middel van deze melkauto. De boerderij waar deze foto werd genomen ligt 
waarschijnlijk aan Portengen-Noord of onder Nieuwer ter Aa. Een van de afgebeelde 
personen is de heer HUrst met de schuilnaam Brouwer, districtscommandant, die 
onder andere drie maanden in 1944 ondergedoken is geweest bij de familie W.C, 
Smink, Eendrachtlaan 7. 

toevallig stond te koken die plaat onder het bed verstopt. De moffen waren 
woedend en namen hem mee naar de gevangenis op het Wolvenplein in 
Utrecht. Na een aantal uren en heel veel angst lieten ze de man weer gaan, 
op zijn kousen, want hij was zonder klompen meegenomen. 

De strijd om het bestaan bracht een wereldje van hele en halve 
criminaliteit met zich mee, het grijze gebied tussen goed en kwaad. Het 
hoogtepunt was wel de jacht op Keessie de Graaf. Bij veldwachter Sterken 
kwam een melding binnen van diefstal door de ondergrondse. Bij nader 
onderzoek bleek dat volgens Sterken niet de ondergrondse maar Keessie de 
Graaf te zijn, een man die overal schapen en koeien stal met vrachtwagens 
vol en overal zijn klanten en vrienden had, zowel bij het verzet als bij de 
Duitsers. Hij stal Hollandse sigaren en offreerde die aan de Duitsers en pikte 
Duitse wagens die hij aan de ondergrondse aanbood. Na een spannende 
jacht werd Keessie door de politiehond Wetson in zijn broekspijpen gepakt 
en in Breukelen in de politiecel vastgezet. Toen iedereen naar huis gegaan 
was om na de jacht een hapje te gaan eten, werd Keessie echter opgehaald 
door de Sicherheitsdienst in Utrecht. Daar heeft Keessie nog even vast
gezeten op de Maliebaan, maar al spoedig werd hij weer door Duitse 
vrienden vrijgelaten, 't Liep uiteindelijk toch verkeerd af met de dubbelrol 
van Keessie. Hij kwam in de Euterpestraat in Amsterdam bij de SD terecht. 
Als represaille is hij toen gefusilleerd en vervolgens in Bloemendaal 
begraven alwaar hij als verzetsheld wordt geëerd. Maar volgens Sterken 
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was het verzet alleen maar een van de vaste klanten voor zijn zwarte 
handel. 

De normen waren vervaagd en de onderlinge verhoudingen niet meer zo 
duidelijk. Hoe kon het anders dat dominee Logger 27 onderduikers in zijn 
huis had, onder wie vijf joodse kinderen, zonder dat ze verraden werden? 
Zelfs de NSB-ers in het dorp moeten geweten hebben dat ze daar zaten. 
Maar als zij de boel zouden hebben verraden dan zouden ze zelf ook voor 
de bijl zijn gegaan. Er was ook een NSB-er, die voor de oorlog al pro-Duits 
was, maar wiens vrouw van die Delfts blauwe bordjes in de keuken had 
met voorstellingen van de koninklijke familie. Zij weigerde ook om aan 
winterhulp te geven. Die NSB-er heeft tijdens de oorlog nooit iemand 
verraden en daarom werd hij na de oorlog door de ondergrondse 
gewaarschuwd toen hij opgepakt zou worden. Uiteindelijk werd hij toch 
gearresteerd. 

Iemand zei: "In Breukelen waren ook veel arme mensen die voor de 
oorlog in de NSB geloofden. Had zon man als Mussert er niet voor gezorgd, 
dat er een gemaal kwam in Muiden waardoor Breukelen bij hoge 
waterstand niet meer onderliep en de mensen in de steegjes 's morgens 
met droge voeten uit de bedstee konden stappen? Toen de oorlog kwam 
schrokken die mensen zich rot. 't Bleek allemaal wel heel anders in mekaar 
te zitten." 

Wie zich afvraagt hoe de samenleving op zon dorp als Breukelen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in elkaar stak krijgt dit soort verhalen te horen 
over het 'gesjoemel' tussen goed en fout, toen het bestaande normen- en 

Afb. 3. Bij nacht verden bij het te gebruiken droppingsterrein mensen ter bewaking 
van de verkers en de materialen geplaatst. Lokatie en afgebeelde personen zijn 
onbekend. 
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• 

Afb. 4. Voor de opslag van gedropt materiaal is onder andere deze gierkelder gebruikt. 
Lokatie en afgebeelde personen onbekend. 

waardenpatroon overhoop werd gegooid door de oorlogsomstandigheden. 
Het zou interessant zijn om daar meer vanaf te weten, niet om als rechter 
over goed en kwaad te gaan zitten oordelen, maar veeleer om te weten 
welke de werkelijke historische scheidslijnen zijn in zon gemeenschap. Wie 
daar meer over wil vertellen kan zich melden bij Paul van Warmerdam of 
Jan Rutges. 

Verantwoording 

De hier vermelde feiten zijn ons aangereikt door 'oude Breukelaars' met wie Paul 
en ik gesprekken hebben gehad. 

Foto's uit de collectie van Ph.J. Burggraaf. Deze foto's verden direct na de 
bevrijding gemaakt, bij een reconstructie van vat er tijdens de oorlogsjaren vas 
gebeurd. Het nemen van foto's tijdens de bezetting hield te veel risico's in 
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Breukelerwaard: als Middeleeuws landschap 
groter dan de bestuurlijke eenheid 
Arie A. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In een eerder artikel1 schreef ik dat in sommige oude documenten de 
naam Breukelerwaard gebruikt wordt voor een groter gebied dan het 
regelmatig verkavelde territorium van het oude gerecht Breukelerwaard. 
De beschikbare ruimte in ons tijdschrift liet toen niet toe daarop nader in te 
gaan. De informatie die ik destijds achterwege moest laten volgt thans, wat 
nader uitgewerkt, hieronder. 

Tussen Heycop en Breukelerwaardse Dijk 

Vooral in de 15de- en 16de-eeuwse administratie van het Huis Nijenrode 
komt op diverse plaatsen de naam Breukelerwaard voor in verband met 
percelen land die duidelijk ten zuiden van de Breukelerwaardse Dijk 
gelegen waren, tussen die Dijk en de Heycop. Daarbij moet u bedenken dat 
de Breukelerwaardse Dijk zich in die tijd uitstrekte van dicht bij de rivier 
de Aa tot betrekkelijk dicht bij de Vechtdijk (later de Herenweg genoemd, 
nu de Straatweg) en via een aftakking in oost-zuidoostelijke richting daar 
zelfs een verbinding mee had, welke verbinding ook Breukelerwaardse Dijk 
werd genoemd. De watergang de Heycop mondde toen op enige afstand 
daarvan in de Vecht uit, niet ver van waar nu de Heycoplaan ligt. 

We willen het hier hebben over vijf percelen land. Ik heb niet exact 
kunnen nagaan waar deze lagen, maar de gegevens duiden er wel op dat 
het ging om akkers meer in het oosten van het gebied tussen de eigenlijke 
Breukelerwaardse Dijk en de Heycop; vermoedelijk om land dat thans ligt 
tussen de spoorweg en het Amsterdam-Rijnkanaal. Afbeelding 1 geeft een 
benaderd beeld van die vijf percelen, die ik gemakshalve van west naar 
oost met de letters A - E heb aangeduid. 

We beginnen met een notitie gemaakt op "Sinte Marcus dach" (25 april) 
1471. Ten overstaan van Vranck Peterz en Peter Jansz werd toen door 

Afb, 1. Gereconstrueerd kaartje van de Laat-Middeleeuwse situatie in een deel van het 
gebied tussen de Breukelerwaardse Dijk en de Heycop, met de in de tekst genoemde 
percelen A - E. 
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Ghijsbert van Nijenrode heer van Zulen enz. Dire Peterz beleend met 4 hont 
land gelegen te Breukelen Bisschopsgerecht, in die Sceysce, strekkende van 
de Weerdijk (- de Breukelerweertse Dijk) tot aan de Heicoper-wetering, 
grenzende oost aan land van Hase van der Mye en west aan dat van Peter 
Jansz, en zulks na "opdracht" (- beëindiging van de pacht) van dit land door 
Ghijsbert Willam Sluterz, die het land had bekomen na dode (- overlijden) 
van zijn broeder Jan Sluter.2 Dit betrof perceel D; het land van Peter Jansz 
was perceel C en dat van Hase van der Mye perceel E. 

De volgende notitie is van H september 1476. Ten overstaan van 
Heynryc van Alendorp, Willem Jan Ghijsbertss, Vranck Peterss en Jan van 
den Beest werd door Ghijsbrecht van Nijenroeden Geertruyt Dirck Jacobszdr 
(dus Geertruida, dochter van Dirck Jacobszoon) beleend met 1 morgen land 
gelegen te Breukelen Bisschopsgerecht, strekkende van de Weerdijk tot de 
Heycoper-wetering toe, grenzende boven (« oost) aan land van Peter Jansz, 
en beneden (- west) aan dat van de kerk van Breukelen, en zulks na 
opdracht door haar broeder Cornelys Dirck Jacobsz.z, en behoudens de 
lijftocht aan dit land ten behoeve van hun moeder Clemense Dirck Jacobss 
weduwe. Hulder (= aflegger van de eed van trouw) voor Geertruyt was haar 
oom Evert Janszo Op het perceel (B in Afbeelding 1 ) lag dus een plicht of 
lijfrenteclausule, die de pachter verplichtte jaarlijks een bedrag te betalen 
aan de weduwe van Dirck Jacobszoon. Het genoemde kerkeland was perceel 
A. Het land van Peter Jansz was het ook in de eerste bron al genoemde 
perceel C. 

We zetten oog een aantal verdere gegevens over deze percelen land op een rij. Ze 
ondersteunen het bovengenoemde beeld en verschaffen ons tevens nogal vat namen 
die in verband met verdere studies van de oude geschiedenis van Breukelen nog goed 
van pas zouden kunnen komen. 

Op Sinte Martijns (Martinus, Maarten) avond (10 november) 1510 beleenden 
Willem Turck en zijn vrouv Joncfr. Joest (= Joost, Josina) van Nijenrode, ten overstaan 
van Aryaen Aucoep (=Adriaan Oukoop) en Henrick Aelbertz, Jacop Jansz Scoleren met 
1 morgen land gelegen te Breukelerveerd-Bisschopsgerecht, grenzende boven (= 
oost) aan land van Gerrit Henrickz, en vest aan dat van Goeyert van Voern, 
strekkende van de Weertdijk tot de Heycoper vetering.4 Deze transactie komt ook nog 
op een andere plaats voorV De pachter van perceel C heet daar Jacop Jans Scolens, en 
zijn buurman van perceel A Gemert van Voern (vij zouden hem nu vermoedelijk 
Geurt van Voren noemen). 

Op 2 januari 1531 kvam perceel Dveer aan bod. Ten overstaan van Claes Stevenss 
en Wilhem Claess verd toen door Wilhem Torek, heer tot Nijenroden, Brant Wilhelmss 
beleend met 4 hont land gelegen in Brokelreveert, gerecht van de K. Maj., grenzende 
boven (= oost) aan land van Jan de bastaard van Nijenroden Henrixz (perceel E), en 
beneden (= vest) aan dat van Gerit Henrixs (perceel C), strekkende van de Heycop tot 
de Weerdijk, en zulks na opdracht door Jan Dirxz.6 Deze laatste vas vermoedelijk een 
zoon van de Dire Peterz, die in 1471 verd genoemd. 

Vervolgens verd op 12 november 1538 door Wilhem Torek, ten overstaan van 
Wilhem Claesz en Lubbert Lubbertz die Rychter (= rechter), Goerdt van Voerde 
Henrickz beleend met 1 morgen land gelegen te Breukelen in Breuckellereveerdt (= 
perceel B), grenzende boven (= oost) aan land van Gerit Heynrickz en vest aan dat 
van Goyert van Voern, strekkende van de Werdtdijk tot de Heycop vetering en zulks 
na opdracht door Jacop Janss Scolener' In een andere bron over dezelfde belening8 

vordt de naam van de pachter geschreven als Goort van Voort Henricxs. 
Ruim 32 maanden later, op 21 juli 1541, ging perceel B, gelegen tussen land van 

Gerit Heynrickss en land van Guert van Voorn, al veer in andere handen over. Met 
als getuigen Gerrit Spijcker en jonge Gerrit Struys beleende Willem Torek toen 
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Joffrou Lijsbet van Loenersloot Jansdr, weduwe van Coenert de Grueter met die ene 
morgen land in de Brueckellerweerdt. Voor Lijsbet heeft toen hulde en eed gedaan 
Gijsbert Heynrickss. 

Op 15 juli 1547 beleende Elyzabeth Turck weduwe, vrouwe tot Nijenrode, onder 
getuige van Jan van den Bon gart, bastaard, en Ghijsbert Heynricksz, schout, Jan van 
Loenresloot met perceel B.10 Per 26 april 1565 werd Johan van Loenderslooth Janss de 
volgende pachter. 

Perceel D werd op 9 juni 1550 weer in het leenregister bijgeschreven. Ten 
overstaan van Hermen Frederickz en Jan van den Bongert, bastaard, werd door 
Elyzabeth Turck weduwe Bernt van den Bongert, vrouwe tot Nijenrode, Jan Reyersz 
beleend met 4 hont lant gelegen te Brueckelreweert, grenzende oost aan land van 
Lijsgen Reyer Speldenmaeckers(= perceel E) en west aan dat van Wouter Ghijsbertsz, 
en strekkende van de Heycoop tot aan de Weertdijk, en zulks na opdracht door Brandt 
Willemsz. Terzelfder tijd droeg Jan Reyersz dit goed weer op en werd Dirick Gerryt 
Hermenszz er mee beleend.11 Nahem kwamen achtereenvolgens8: 
4 mei 1561. Werner Jacobss. 
16 juni 1578. Annichgen Worm Jacobss.dr. 
16 juni 1585. Jaspar Janss, na opdracht door Anna Pauwei Anthoniss weduwe. 
11 mei 1611. Adriaen Janss Haes, na opdracht door Jaspar Janss. 
12 juni 1652, Jan Adriaenss Haes, na dode van zijn vader Adriaen Janss Haes. 
12 juni 1652. Jan Corneliss Coster, na opdracht door Jan Adriaenss Haes. 
18 augustus 1659, Hillebrandt Janss Coster, na dode van zijn vader Jan Corneliss Coster, 
13 maart 1676, Beleend met de ledige hand. 

Tot slot nog een verdere reeks gegevens over perceel B, dan omschreven als "Eene 
mergen lants in Staten gerechte, daer boven oostwaerts naest gelant sijn d'erff-
genamen van Wouter Gijsbertss, suydtwaerts Heycopper wetering, westwaerts Berndt 
van Loendersloot voors. ende noortwaerts den Weertdijck".12 Op 3 maart 1586 kwam dit 
land aan Bernt van Loenderslooth, na dode van zijn neef Johan van Loenresloot Janss, 
25 april 1592. Johan van Loendersloot, na dode van zijn vader Bernt van Loendersloot. 
22 juni 1602. Johan van Loendersloot, na dode van zijn vader Jan van Loendersloot. 
17 October 1609. Gerrit Janss door cessie van Johan van Loendersloot. 
29 juni 1634 Dirck Henrixss Deventerwaech, als vader van Hendrick Dircxs, na 
opdracht door Gerrit Janss d'Jonge. 
8 mei 1643 Sr, Johan Roep, na opdracht door Dirck Henrixs Deventerwaech. 
28 mei 1653. Joffr. Maria Roep, na dode van haar vader Johan Roep. 
28 juni 1665 Jhr. Lodewijck de Bas, na opdracht door Maria Roep. 
16 september 1676. Beleend met de ledige hand. 

In het voorafgaande heb ik namen zo goed mogelijk weergegeven in de 
spelling zoals ze in de oude bronnen werden genoteerd. Dit laat zien dat 
men op dit punt toen allesbehalve consequent te werk ging. Namen werden 
naar eigen goeddunken geschreven, afgaande op de klank. 

Bisschopsgerecht - Statengerecht 

Het zal u misschien opgevallen zijn dat er in de oudste aangehaalde 
documenten sprake van is dat de gronden tussen Heycop en Breukeier -
waardse Dijk deel uitmaakten van het Bisschopsgerecht, terwijl in 1531 
gesproken werd van het K. Maj. gerecht. Deze afkorting (in sommige andere 
documenten uit die tijd als Con. Ma. geschreven) stond voor Koninklijke 
(Conincklyke) Majesteits gerecht. 

In 1527 was een eind gekomen aan de wereldlijke macht van de 
bisschop van Utrecht. In 1523 was Hendrik van Beieren bisschop van 
Utrecht geworden, maar hij wist nauwelijks meer enig wereldlijk gezag te 
vestigen. Reeds spoedig moest hij Overijssel vrijwel prijsgeven. Vervolgens 
kreeg hij in de stad Utrecht een oproer te bestrijden, wat hem niet gelukte. 
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In 1525 maakten de gilden zich meester van het stadsbestuur. Daartegen 
kwamen de ridderschap en de kapittels weer in verzet, die in 1526 een 
einde maakten aan de heerschappij der ambachten. Hendrik had alle 
aanzien verloren. Toen de stad steun zocht bij Karel van Gelre moest hij wel 
onderhandelen met Karel V en bij het verdrag van Schoonhoven in 
november 1527 gaf hij de wereldlijke macht in zijn bisdom in pand aan 
Karel V. In 1528 werd de keizer als wereldlijk heer (koning) in het Sticht 
aanvaard, terwijl Hendrik van Beieren slechts de kerkelijke macht behield. 
De naam van het Breukelense Bisschopsgerecht had toen zijn betekenis 
verloren; het werd een koninklijk gerecht. 

In het document uit 1586 werd vervolgens gesproken van het 
Statengerecht. Na de beeldenstorm in 1566 hadden de Staten van Utrecht 
de wereldlijke macht aan zich getrokken en werd Willem van Oranje 
stadhouder. Koninklijk bezit werd toen Statenbezit, en daarmee het 
Koninklijke Majesteitsgerecht in Breukelen tot Statengerecht. 

Breukelerwaard: twee verschillende begrippen 

Het voorafgaande maakt duidelijk waarom er uit oude documenten een 
wat verwarrend beeld kan overkomen over de zuidelijke grens van de 
Breukelerwaard. De zelfde term werd klaarblijkelijk gebruikt in twee 
betekenissen: in die van een bestuurlijke eenheid (gerecht) en in die van 
een landschappelijke eenheid. In de tweede betekenis werd er een grotere 
oppervlakte land mee aangeduid dan in de eerste betekenis. Ook een stukje 
van het Bisschops-, later Statengerecht werd in landschappelijk opzicht tot 
de Breukelerwaard gerekend. 

Het Middelnederlandse woord "weert" (ook geschreven als wert, waert, 
waard, ward) duidde een geheel of ten dele door rivieren omsloten laagge
legen landstreek aan. Dat doet me aannemen dat de naam Breukelerwaard 
in zijn landschappelijke betekenis ouder is dan de naam van het gerecht. 

Kijken we nu naar de bodemkundige gesteldheid in het oude riviereiland 
tussen Aa en Vecht, toen de Aa nog nabij Nieuwersluis in de Vecht 
terugboog. Binnen de ring van de oeverwallen langs deze beide rivieren 
zien we dan van noord naar zuid eerst een groot gebied met zware komklei, 
dat aan de zuidzijde nog een extra lob te zien geeft, en daarna een wat 
grillig begrensde strook met zavel en lichte klei die nabij de Aa flink breed 
is en richting Vecht smaller. Rond de huidige Kerkgracht en Danne liggen 
oeverwalafzettingen (daarover meer in een later artikel) en nog een kleiner 
gebied met komklei.13 De strook met de lichte klei heeft in de Middel
eeuwen vrijwel zeker uit hoger land bestaan dan het komkleimoeras ten 
noorden ervan (Breukelerwaard) en het kleinere moeras verder naar het 
zuiden (de Poel). Deze strook zal het in Middeleeuwse (en latere) 
documenten genoemde Ameriand zijn geweest; het feit dat dit nabij de Aa 
veruit zijn grootste breedte bereikte kan verklaren waarom deze strook 
zijn naam aan de Aa ontleende. Hij bood mogelijk ook een verbinding over 
land van Breukelen naar de Aa en verder, naar de nederzetting Ter Aa. 

We kunnen nu de gang van zaken als volgt interpreteren. Toen het 
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Bisschopsgerecht werd gevormd werd ook een deel van het riviereiland 
tussen Aa en Vecht daartoe gerekend, inbegrepen Amerland dat voor 
mensen begaanbaar land was. Ook in de zuidelijkste lob van de Breukeier-
waard waren blijkbaar gronden agrarisch bruikbaar en die werden 
eveneens bestuurlijk onder het Bisschopsgerecht gebracht. Daarachter vond 
dit gerecht een natuurlijke noordgrens tegen het onbruikbare grote 
Breukelerwaardse moerasgebied. Dit laatstgenoemde niemandsland kon pas 
later in cultuur worden gebracht, toen het kon worden omdijkt. Bij die 
gelegenheid werd het echter niet alsnog aan het Bisschopsgerecht toege
voegd. De bisschop van Utrecht had het overgebleven moeras intussen aan 
het kapittel van Sint-Marie toegekend, dat in de 12de eeuw voor de eerste 
ontginningswerken zorg droeg en er uiteraard een afzonderlijke gerecht 
van maakte, waaruit het inkomsten kon trekken. 

Watermolen in de Breukelerwaard 

Ik vil deze gelegenheid ook gebruiken om enkele andere aanvullingen te geven op 
mijn eerdere artikel over de Breukelerwaard.1 Ik schreef toen dat in ieder geval in 
het jaar 1601 het gerecht Breukelervaard over een eigen vatermolen beschikte. 
Inmiddels heb ik nog een oudere vermelding van de molen gevonden.*"* Op 29 januari 
1539 CsWoensdaechs voor ons Lief Vrou lichtmis) verklaarde Meester Jan niets te 
veten van hetverdvijnen van een bijl behorende op de "Brokelreveertse molen" 

De oostelijkste tvee percelen op de kaarten van Breukelervaard uit 1701 en 1810 
(niet 1910, zoals er door een storende drukfout staat), veergegeven in de Afbeel
dingen 2 en 3 in mijn vorige artikel, verden in 1815 losgemaakt van het gebied van 
de Breukelervaard (toen gemeente Ruviel) en bij Breukelen-Nijenrode gevoegd. Op 
de kadastrale kaart uit 1832 staan ze als deel van de gemeente Breukelen-Nijenrode 
aangegeven. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1987. Het gerecht Breukelervaard. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 2, nr. 3, blz. 107 -118. 

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

3 Leenregister van het kasteel Nijenrode 1454 - 1475, blz. XVII. 
4 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het kasteel Nijenrode, V 

(1503 - 1523), fol. XI, Broeckel (Rijksarchief te Utrecht). 
5 Leenregister van het kasteel Nijenrode, V (1503 - 1523), fol. Ill, Bruekelreveen. 
6 Leenregister van het kasteel Nijenrode, V (1503 - 1523), fol. IUI, Buten Utrecht. 

Convent van Santtrosen. 
7 Rechterlijke Archieven, inv, nr. 2041. Leenregister van het kasteel Nijenrode, VI 

(1523 - 1538), fol. X, Buten Utrecht. Convent van Santtrosen (Rijksarchief te 
Utrecht). 

8 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042, Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over c. 1523 - 1677, fol. 125 (Rijksarchief te Utrecht). 

9 Leenregister van het kasteel Nijenrode, VI (1523 -1538), fol. XIIII, Buten Utrecht. 
Convent van Santtrosen. 

10 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het kasteel Nijenrode, 
VII (1538 -1556), fol. X, Breuckelen (Rijksarchief te Utrecht). 

11 Leenregister van het kasteel Nijenrode, VII (1538 - 1556), fol. XVII, Breuckelen. 
12 Repertorium op de leenregisters van Nijenrode over c. 1523 - 1677, fol. 50. 
13 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1 : 50 000. Blad 31, Oost Utrecht, uitgave 1970. 

Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 
14 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 747. Protocol van transporten enz. van Breuke

len-Nijenrode, 1538 - 1546,1 deel (Rijksarchief te Utrecht). 
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Joan Raye, heer 
1737- 1823 

van Breukelerwaard, 

W.N. Flinkenflögel 
Marnixstraat 161, 1015 VN Amsterdam 

Een van de vorige nummers bevatte een bijdrage die de geschiedenis 
van het gerecht Breukelerwaard behandelde, gelegen tussen de Aa en de 
Vecht*. In het onderhavige artikel wordt ingegaan op een heer van dit 
gerecht, die leefde in de achttiende eeuw. 

Joan Raye, die de titel heer van Breukelerwaard tot zijn dood in 1823 
voerde, hield tussen 1765 en 1769 een correspondentie met zijn neef 
Henrick Backer^ over een reis die Raye in die jaren naar de Levant maakte. 
De brieven van Joan zijn bewaard gebleven en bevinden zich thans in het 
Amsterdams Gemeentearchief^, die van Backer zijn waarschijnlijk verloren 
gegaan4. Raye berichtte over zijn lotgevallen in Duitsland, Oostenrijk, 
Hongarije, de Balkan, Turkije, de Griekse Archipel, Italië en Frankrijk. 
Hoewel de brieven niet van veel diepgang getuigen zijn zij zeer 
lezenswaardig daar zij ons in aanraking brengen met een regentenzoon die 

,**%-
/ 

Afb. 1. Halteplaats bij Mustapha Bassa Palanca in de bergen van Bulgarije. Tekening 
van de hand van Joan Raye van Breukelervaart. 
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ons zijn zieleroerselen zonder al te veel vernis presenteert. Het latere 
verslag van zijn reis, dat in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bewaard 
wordt, is misschien mooier en informatiever, maar ook gekunstelder en 
afstandelijker-*. De brieven daarentegen waren voor een beperkte kring 
van intimi bestemd waarvoor Raye zich niet beter hoefde te houden dan hij 
was. 

Bij lezing van de vijftien brieven ontstaat een opmerkelijk beeld van 
Joan Raye van Breukelerwaard. Hij deed geen enkele poging om zijn 
zelfzucht te verbloemen. Men krijgt sterk de indruk dat het lot van 
anderen, ook van personen uit zijn directe omgeving, hem niet deerde. 
Vergenoegd schreef hij geluk te hebben gehad dat hij de aardbeving te 
Constantinopel niet zelf ondervonden had. Met geen woord repte hij over 
zijn kennissen die op dat moment in die stad verbleven . Tijdens de reis 
verdronk een van de leden van het gezelschap, hofmeester Puvy. Raye 
vermeldde het treurige voorval niet. Hoewel een beoordeling op grond van 
deze voorbeelden een oppervlakkige is geeft hij ons inziens toch door dit 
karaktertrekje een slecht visitekaartje af als exponent van de Hollandse 
regenten van dat tijdvak, of, andersom geredeneerd, juist een goed visite
kaartje; maar beide gevolgtrekkingen zijn, het zij nogmaals gezegd, voor
barig. 

De vijftien brieven vormden de aanleiding tot het schrijven van een 
werkstuk7 als bijdrage aan de publikatie "Een levenslustig Heer op Reis 
naar de Oriënt" van Doedens en Mulder8. Het is wellicht de moeite waard 
om op deze plaats wat dieper in te gaan op de figuur van Joan Raye. 

De familie Raye 

Op 21 november 1737 werd Joan Raye in Suriname geboren^. Het milieu 
waarin hij opgroeide was welgesteld. De familie had in de West fortuin 
gemaakt met het raffineren van suiker. Wijnman noemt Jehan Raye, de 
betovergrootvader van Joan, als suikerraffinadeur te Amsterdam^. Joans 
vader was kapitein ter zee en gouverneur van Suriname1 . Hij bestuurde 
deze kolonie van juli 1735 tot zijn dood in augustus 173712. Zijn 
gouverneurschap maakte hem onbemind. De geschiedschrijver Wolbers 
stelde vast: "Tijdens het bestuur van Raye wendden de raden van policie 
zich reeds tot de Staten Generaal om te klagen over de 'despotique 
conduiten van den nieuwen gouverneur Raye." Het door hemzelf 
aangevraagde ontslag kwam pas op 4 november, drie maanden na zijn 
overlijden, aan1-*. In de laatste maanden van zijn leven trouwde hij met 
Charlotte Elizabeth van der Lith . De geboorte van zijn zoon Joan zou hij 
niet meer beleven. Tot zijn tiende jaar bleef deze onder de hoede van zijn 
moeder. In november 1747 reisde hij vergezeld door de negerslaaf 
Champagne naar Holland. Daar aangekomen werd hij ondergebracht bij zijn 
grootmoeder, de weduwe Aletta Catharina Bicker. Twee ooms hielden als 
toeziend voogd een oogje in het zeil15. Eén van hen was de bekende Jacob 
Bicker Raye, schrijver van "Het Merkwaerdigste Meyn bekent". In dit 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 3 nr. 2. 1988 



67 

Àfb. 2. Audiëntie van de ambassadeur bij de grootvizier Ibrahim Pacha. Tekening van 
de hand van Joan Raye van Breukelerwaart 

geschrift wordt een gedetailleerd en onthullend beeld gegeven van de 
Amsterdamse regentenklasse in het midden van de achttiende eeuw16. De 
andere voogd was de Amsterdamse schepen Pieter van Loon. Op 
twaalfjarige leeftijd doorstond Joan Raye een zware ziekte. Zijn oom de 
schrijver heeft "hem, toen de knaap in 1749 met pokken uit de school van 
Monsieur du Prez naar zijn grootmoeder was gezonden, opgepast"^. Over 
zijn schoolcarrière is niet zoveel bekend. We weten dat hij de Latijnse 
school bezocht en dat hij in 1754 in de Waalse kerk te Haarlem een oratie 
in het Latijn hield die bij de geleerde heren in goede aarde viel15, Hij 
bekroonde zijn opleiding met een promotie op de "beide rechten"17. 

Reis naar Turkije 

Vier jaar na het afsluiten van zijn studie reisde hij, samen met de gezant 
Dedel, naar Constantinopel18. Mr. Willem Gerrit Dedel zou in Turkije baron 
de Hochepied als ambassadeur opvolgen. Op 12 juli 1765 kwam hij op zijn 
post aan; vier maanden later werd hij door de sultan in audiëntie 
ontvangen, een gebeurtenis die Raye aan Backer uitvoerig beschreef19. 
Dedel overleed in 1768 in Buyukdar bij Constantinopel "ten gevolge van 
een onaangename ziekte"20. Dedel gaf in een brief aan zijn zuster een 
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aardige schets van het reisgezelschap: "Zij waren alle drie goed gekleed, 
vooral Raye, die aan deze zaken veel geld besteedde en, niet zonder een 
vleugje behaagzucht, graag een mooi pak aan het lijf had. Zij doen het goed 
in alle voorname huizen"21. In 1769 keerde Raye terug in Amsterdam. In 
zijn tweede manuscript lezen wij: " . . . en nadat ik mijn rijtuig op een 
kopjagt (sic), een groot zeilschip waarop het goed toeven is, gezet had, zakte 
ik de Maas af tot aan de stad Rotterdam, waarvan ik mij na de paarden 
verwisseld te hebben via Leiden en Den Haag naar Amsterdam begaf waar 
ik midden December 1769 terugkwam om mij daar met een zeker 
welbehagen aan de boezem van mijn familie en van mijn vriendenkring te 
koesteren na een afwezigheid van vijf jaar"22. 

De families Raye en Dedel moeten elkaar goed hebben gekend. Mr. 
Willem Gerrit Dedel Sr. was bewindhebber van de West Indische Com
pagnie en had daardoor ook contacten met Joans vader, de gouverneur van 
Suriname. In 1763 was Dedel Jr. gelijktijdig met Rayes oom Pieter van Loon 
schepen van Amsterdam20. Onze hoofdpersoon was edelman. Zijn titel 
dankte hij aan zijn grootmoeder van wie hij de ambachtsheerlijkheid 
erfde15. De heerlijkheid stelde niet zo veel voor: 'Zij is een polder. 192 
morgen groot2 3, zonder eenig heerenhuis en met enkele woningen. Aan 
tienden brengt zij nog geen 70 gulden 's jaars op, aan thijnsen enkele stuks 
jong vee. Maar de ambachtsheer bezat het vischrecht, in deze waterrijke 
streek van groot belang en het dagelijksch gerechte ". Waarschijnlijk is Raye 
wel in Breukelen geweest, maar bewijzen hiervoor ben ik tot nu toe niet 
tegengekomen. 

De Breukelerwaard: gerecht bij Breukelen, plantage in Suriname 

Al op 30 januari 1660 kwam het gebied in het bezit van de Rayes. Jehan 
of Johan Raye kocht de polder voor 6600 gulden van het kapittel St. Marie 
te Utrecht. Op 7 november 1679 erfde zijn zoon Johan Raye het gebied. Deze 
huwde op 15 januari 1696 Aletta Catharina Bicker naar wie bij het 
overlijden van haar echtgenoot op 14 december 1712 de rechten van Breu-
kelerwaard overgingen. Zij leefde tot 23 december 1755 waarna het 
gerecht Breukelerwaard aan onze Raye toeviel24. Volgens sommigen gaat 
de adeldom van de Rayes nog verder terug dan 1660. Er zou verband 
bestaan met een kasteel bij het dorpje Raet, onder Mülheim aan de rivier 
de Ruhr. Het wapen van de familie Raet of De Raet vertoont drie schaatsen 
en een gekroonde helm in een rood veld; het schild wordt vastgehouden 
door twee griffioenen. Het devies luidt "Cito et Bene"25. Een vrouwelijke 
telg van dit geslacht trouwde met een van de Rayes. De gegevens daarover 
zijn echter schaars. 

Joan Rayes inkomen werd bepaald door een "Breukelerwaard" onder de 
tropenzon, de suikerplantage aan de beneden Commewijne in Suriname. Het 
was een middelgrote plantage met 100 tot 200 slaven die grensde aan de 
plantages "Mijn Hoop en Jalouzie" en "Bergerac"2^. 
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Afb, 3 Het dorp Rosnali in Servië. Tekening van de hand van Joan Raye van Breu-
kelerwaart 

In 1771 begon Raye een studie filosofie aan de Leidse Universiteit17. 
Gegevens over deze periode hebben wij helaas niet gevonden. In 1783 
ontmoeten wij hem weer in Amsterdam. Hij erfde een pand aan de 
Herengracht nummer 452, dat hij aanvankelijk verhuurde. Zelf bewoonde 
hij op dezelfde gracht een pand tussen de Spiegelstraat en Leidsestraat. In 
1800 trok hij met drie dienstboden in het geërfde grachtenhuis. Acht jaar 
later verhuisde hij naar Herengracht nummer 29. Op 19 maart 1823 
overleed hij op vijfentachtig jarige leeftijd. In de overlij densacte werd als 
beroep "planter" vermeld4. 

Joan is nooit getrouwd geweest, ondanks de hartstocht voor vrouwen die 
overduidelijk uit zijn brieven blijkt. Met hem stierf zijn familietak uit. 
Familieportretten zijn niet bewaard gebleven. Misschien zijn deze 
vernietigd zoals in die dagen vele laatste afstammelingen beschikten4. De 
Breukelerwaard werd op 29 december 1823 verkocht. De naam Raye wordt 

27 in de verkoopnota niet genoemd". 

Noten 

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

2 Henrick Backer, de neef van Joan Raye, leefde van 1730 tot 1779. Hij bezat een 
huis ter vaarde van 40.000 gulden aan de Keizersgracht en het buiten 
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'Hartenlust" dat hij op 8 oktober 1767 voor 36.000 gulden kocht. Hij vas commies 
bij de convooien en licenten van de Amsterdamse admiraliteit, kerkmeester van 
de Nieuwe Zijds Kerk en regent van een oudemannen- en oudevrouvenhuis Hij 
vas gehuvd met Cornelia Maria Elias (1732 -1769). Het echtpaar had drie dochters 
en één zoon. In 1769 had zij een miskraam die haar noodlottig verd. Zie: JE. Elias, 
1904. De Vroedschap van Amsterdam 1578 -1795. Vincent Loosjes, Haarlem. 

3 Brieven aan Henrick Backer van J. Raye van Breukelervaert geschreven op zijn 
reis naar Constantinopel en Italie 1765 - 1769. Gemeentearchief Amsterdam, 
Particulier Archief Backer, 172 - 119. De brieven zijn in het Frans geschreven! 
Hierna te noemen Raye 1. 

4 Wij hebben ze althans niet kunnen achterhalen. Het is niet onvaarschijnlijk dat 
Raye ze heeft vernietigd of laten vernietigen. Van Nierop geeft aanvijzingen in 
die richting. Hoevel deze aanvijzingen of gissingen betrekking hebben op Rayes 
familieportretten is het niet ondenkbaar dat zij ook voor de antvoordbrieven 
opgaan. Zie: L. van Nierop, 1935- Het Dagboek van Jacob Bicker Raye, in 
Jaarboeken van Amstellodamum nr. 32, biz. 142. JH. de Bussy. Amsterdam. 

5 Het reisverslag van J. Raye in vier delen. Geschreven in het Frans. Koninklijke 
Bibliotheek 133 M 59 - 60 - 61 - 62. Hierna te noemen Raye 2. 

6 Raye 1. Brief nr. 6 uit Smyrna: ". . . mais que j'ai heureusement échappé (sic) 
étant (sic) dans ce tems (sic) a (sic) parcourir la Grèce (sic) et la Morée m'a 
tellement effrayé ...". 

7 W.N. Flinkenflögel, 1987. Entre Perruques et Turbans. Amsterdam, 
8 A. Doedens en L. Mulder, 1987. Een Levenslustig Heer op Reis naar de Orient 

Bosch en Keuning, Baarn, 95 blz. 
9 VanNierop, 1935, blz. 137. 
10 HF. Wijnman, 1963. D'Ailly's Historische Gids van Amsterdam. Allert de Lange 

Amsterdam, blz. 310. 
11 JE, van Someren Brand, 1890. De Lodensteyns en hun magen. De Nederlandsche 

Leeuv, nr. 11, blz. 74. 
12 CA. van Sypesteyn, 1854. Beschrijving van Suriname, historisch, geografisch en 

statistisch overzicht, uit officiële bronnen bijeengebracht. De Gebroeders van 
Cleef, 's Gravenhage, blz. 244 

13 J. Wolbers, 1861 Geschiedenis van Suriname. H. de Hoogh, Amsterdam blz 104 
14 P.C. Molhuysen en P.J. Blok, 1911 - 1937. Nieuv Nederlandsch ' biografisch 

voordenboek. A.W. Sijthoff, Leiden, blz. 1038 - 1039 
15 Van Nierop, 1935, blz. 124. 
16 Zie voor een uitgebreide behandeling van dit unieke document Van Nierop in 

Amstellodamum nr. 32,1935 en nr. 35,1937. 
17 Werd op 9 april 1755 ingeschreven bij de Universiteit van Leiden. Dissertatie in 

1760: Specimen politico-juridicum inaugurale de asylis. In 1771 schreef hij zich 
veer in, nu bij de faculteit Philosophia Cultor. Zie: Guilielmus du Rieu 
(Redactie), Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae, 1875. Martinum 
Nijhoff, 's Gravenhage. 

18 Hij vertrok op 19 december 1764 uit Utrecht. In Nijmegen voegde hij zich bij de 
ambassadeur. Raye 2, deel 11, blz 1. 

19 Raye 1, brief 5 uit Pera. 
20 Elias, 1904, blz. 682. 
21 Brieven aan Clara Magdalena Dedel van Willem Gerrit Dedel 1764 -1767 Gemeente 

Archief Amsterdam, Particulier Archief Bicker, 195 - 120. Geschreven in het 
Frans. 

22 Raye 2, deel II2, blz. 347. 
23 Van Nierop geeft 192 morgen op. Waarschijnlijk de Rijnlandse morgen = 8516 m2 

Zie ook Manten, 1987, blz. 116. 
24 Van Nierop, 1935, noot 26 
25 Johan Theodor de Raadt, Geslacht Raije, Raeij en de Raadt, blz. 580 In De 

Navorscher 1878, nummer XXVIII, J.C, Loman, Amsterdam 
26 Van Sypesteyn, 1854, blz. 110. Zie ook A.J. van der Aa, 1840. Aardrijkskundig 

Woordenboek der Nederlanden. Jacobus Noorduyn, Gorinchem, blz. 751. 
27 J.J. Bastert, 1905. De erven van Raye van Breukelervaard. In: De Nederlandsche 

Leeuv, jaargang 23. Zie ook Manten, 1987, blz, 117, 
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Pieter Bakker - visser te Breukeleveen 

P. Bakker 
Lorentzstraat 15, 7316 GJ Apeldoorn 

In twee artikelen in dit tijdschrift wil ik mijn herinneringen vastleggen. 
Het eerste artikel, dat nu voor u ligt, beschrijft in het kort de levensloop 
van mijn vader en mijn grootvader, beiden Pieter Bakker geheten, en 
noemt nog enkele eerdere voorvaders. Het tweede artikel, in het volgende 
nummer van dit tijdschrift, gaat over de beroepsvisserij, zoals die werd 
beoefend door mijn vader, op de plassen rond Breukeleveen in het begin 
van deze eeuw. 

Mijn vader 

Het leven van mijn vader begon op 12 november 1884. Zijn geboorte
huis, nr. B 43, stond ongeveer in het midden van Breukeleveen, aan de 
oostkant van de weg. Grootvader was ziek en kon pas een maand later de 
geboorteaangifte doen. 

Vader bezocht de school van meester J.P. de Keizer, tegenover de 
Hervormde Kerk van Tienhoven (later was daar het gemeentehuis). Het 
eerste onderwijs heeft hij genoten van juffrouw Bender. Later kwam hij in 
de klas bij meester Top. In hetzelfde leslokaal zaten ook het dochtertje van 
meester De Keizer en de twee kinderen van meester Top. 

Toen het gezin van mijn grootvader in november 1893 naar Muyeveld 
verhuisde werd de schoolgang voortgezet op de school van meester Van 
Mourik in Nieuw-Loosdrecht. Trouw is die schoolgang niet geweest; alleen 
"als het zo eens uitkwam" (eigen terminologie van vader) stapte hij (met 
buurjongens mee) door de Boomhoek in de richting van de kerk, waar de 
school vlakbij stond. Een leerplichtwet bestond toen immers nog niet; veel 
ouders hielden hun kinderen voor elk wissewasje thuis. 'Te konden al zo 
mooi helpen!" Later heb ik me er over verbaasd dat vader bij rekenwerk 
toch nog zo goed overweg kon met breuken- en percentberekeningen. Op 
school zal hij daar weinig of niets van geleerd hebben, maar hij bedacht het 
zelf wel. 

Na de laatste schooldag is hij voor dag en nacht ingetrokken bij zijn oom 
Leen Hofland, jager en visser, die aan het Tienhovens Kanaal woonde, in het 
latere "Jacht- en Vislust" van Peter Manten (thans het oudste deel van het 
woonhuis tegenover Jachthaven Manten). Oom was tevens koddebeier in de 
Bethunepolder. Als mijnheer A.A. van Vloten (toen de eigenaar van die 
polder) met zijn vrienden kwam om een dag te jagen, moesten mijn vader 
en oom mee om te helpen. Na een jachttocht trok het hele gezelschap naar 
het huisje aan het kanaal om daar de maaltijd te nuttigen. De geschoten 
hazen, fazanten en patrijzen gingen de kelder in. Al met al waren dat 
drukke dagen. 

Mijn vader had een litteken onder het oog. Dat was een souvenir van zon 
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Afb. 1. Portret van Piet Bakker (1884 
door de heer Haddes. 

1966), naar een foto omstreeks 1964 getekend 

jachtfestijn. Een der jagers had een blauwe reiger neergeschoten en vader 
ging hem zoeken. Hij vond het dier als dood, hals ingetrokken, kop op de 
rug (als in de vlieghouding). Toen vader hem wilde oppakken schoot plot
seling de snavel als een speer naar vaders oog. Gelukkig niet zuiver gemikt! 

Vaders rechter wijsvinger was korter dan de linker. Ook een souvenir, 
ditmaal van het vissen met dobbers. Daarbij heeft hij eens een haak in die 
vinger gekregen. Het ging zweren en het werd fijt. Levenslang bleef het een 
handicap bij het schrijven. 

Toen mijn grootvader op zondagmiddag 17 juni 1900 stierf moest mijn 
vader naar huis terugkeren om bij het vissen te helpen. Zijn jongste 
broertje was toen pas 7 jaar. 

Op zijn achttiende jaar werd vader opgeroepen voor de loting voor 
militaire dienst. Opgewekt ging hij er naar toe; hij had immers een 
voorpootje van een mol in zijn tabaksdoos bij zich en dan lootte je altijd 
vrij, zo had men hem verzekerd. Toen zijn lot werd opengevouwen bleek de 
onjuistheid van die verzekering, want heel duidelijk stond er op: nr. 1. 

Dus in militaire dienst; op 25 maart 1904 werd hij ingelijfd bij het Eerste 
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Regiment Vestingartillerie. Maar op 11 april mocht hij alweer naar huis, 
want zijn oudere broer was militair en er hoefden geen twee broers in 
dienst. 

Enkele jaren later maakte hij kennis met Hendrikje Gijzen te 
Nieuw-Loosdrecht. Toen zij begin 1907 verhuisde naar Weesperkarspel liep 
mijn vader daar 's zondagsmiddags naar toe en keerde maandagochtend 
heel vroeg weer terug. Op 10 oktober 1908 trouwden ze en vestigden zich 
te Breukeleveen. 

Tot mei 1912 woonden ze in het huis dat nu Piashoeve heet, nu 
Herenweg 69. Daarna in het meest noordelijke huis, dus juist ten zuiden 
van de Weerbrug, aan de westkant van de weg, nu Herenweg 129. In 
februari 1926 trokken ze naar hun laatste woning, tegenwoordig Herenweg 
55: het huis juist ten zuiden van de "Rode Brug", aan de westkant van de 
weg. 

Die brug is thans helemaal niet rood, maar er is een tijd geweest waarin 
dit wel het geval was, kort nadat de brug was herbouwd. De toen 
aangebrachte ijzeren leuningen werden meteen daarop in de loodmenie 
gezet en het heeft heel lang geduurd voor daar witte verf over heen kwam. 
De opzichtige, fel-ver miljoenrode kleur inspireerde de mensen om te gaan 
spreken van de "Rode Brug". 

Als vader de roeiboot instapte om de plassen op te gaan had hij onder 
zijn arm altijd een trommel. Behalve de boterhammen zaten daarin de 
visakte, 'permissiebriefje" (vergunning om op de plassen te vissen) en een 
horloge. De politie controleerde van tijd tot tijd de papieren en de 
maaswijdte van het want. 

Onder het netten breien zong hij vaak, met een heel mooie zangstem. Erg 
spraakzaam was hij niet, zoals paste bij de stilte van de omringende 
eenzaamheid waarin hij elke dag verkeerde. 

Die stilte was er natuurlijk niet altijd, de storm kon er flink razen. Als 
het te erg was zeilde vader niet naar huis, maar meerde de boot ergens aan 
de wal en ging lopend terug. 

Bij gevaar nam hij tijdig maatregelen. Ik herinner me dat ik eens mee 
mocht in de boot en dat er plotseling een wonderlijk geruis hoog in de lucht 
weerklonk. We waren nog niet ver van de oever; zo hard mogelijk roeiden 
we terug, tot tussen dichte rietbegroeiing. We pakten elk een flinke bos riet 
en trokken die strak binnenboord. We hielden ons zo laag mogelijk, want.. 
.. het geruis werd veroorzaakt door een windhoos. 

Met onweer was het natuurlijk in zo'n ijzeren boot erg gevaarlijk. 
Aalbert Timmer werd dodelijk door de bliksem getroffen in "Buitenweg" 
(de Kievitsbuurt). Kort voor Pinksteren 1940 beleefde vader wel een heel 
kritiek moment. Op vrijdag 10 mei was hij in de schemer de plas opgegaan. 
Telkens hoorde hij heel harde, bonkende geluiden; rondom de boot spatte 
overal het water op, als bij hevige slagregen. Dit werd veroorzaakt door 
granaatscherven uit de richting van het Loosdrechtse vliegveld! 

Slechts één keer heb ik hem geheel van streek gezien. Dat was op 17 
december 1919, juist mijn tiende verjaardag. Toen trof vader in zijn visnet 
het dode lichaam van een man aan, dat sinds 30 oktober in het water had 
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gelegen. Deze gebeurtenis staat beschreven in het periodiek van de 
Historische Kring Loosdrecht, september 1980, blz. 88-91. 

In februari 1925 moest hij een maagoperatie ondergaan. Jarenlang heeft 
hij daarvan de gevolgen ondervonden. Op hoge leeftijd is hij nog enkele 
keren in het ziekenhuis opgenomen. Toch probeerde hij altijd nog 
behulpzaam te zijn in het beroep waarin zijn jongste zoon hem heeft 
opgevolgd. 

Op 8 februari 1966 sloot hij voorgoed zijn ogen, waarmee het leven 
eindigde van een goed, betrouwbaar, hulpvaardig en altijd arbeidzaam 
mens. Moeder was hem op 5 januari 1962 voorgegaan. 

Mijn grootvader 

Grootvader Pieter Bakker werd geboren in een gebied, dat net als Breu-
keleveen gelegen was temidden van het water. De buurt heette Schinkels
veen, gelegen in de gemeente Capelle aan de IJssel. In de woning Achter
weg C 206 heeft hij zijn eerste geluidjes laten horen. Dezelfde dag nog ging 
zijn vader naar het prachtige slot van de heren Van Capelle, waarin het 
gemeentehuis was gevestigd, om aangifte te doen. Dat was op 16 november 
1842. 

In het jaar waarin hij voor het eerst naar school ging vestigde zich in de 
buurt een nieuwe buurman, Leendert Dekker. Deze had twee kinderen, een 
jongen van 4 jaar, Gijsbert, en een meisje van 2 jaar, Neeltje. Samen met die 
twee kinderen ging opa, in zijn jonge jaren, vele malen naar school. 

Toen hij 18 jaar was, werd hij opgeroepen voor de loting. Hij trok het lot 
nr. 7 en moest 5 jaar dienen. Op 8 mei 1861 werd hij ingelijfd en op 7 mei 
1866 zwaaide hij af. 

Thuis gekomen vatte hij zijn beroep van jager en visser weer op. Enkele 
jaren later was hij op de bruiloft van zijn vriend en buurjongen Gijsbert 
Dekker. Dat had nog een extra reden; opa had namelijk al een heel poosje 
verkering met Neeltje, de zuster van Gijsbert. Op 14 mei 1869 trouwden ze 
te Capelle en vestigden zich in de woning C 19. 

Enkele jaren later kreeg het gezin met een groot probleem te maken. De 
kostwinning was in gevaar, want de plassen werden drooggemalen. Dat 
betekende dus: uitkijken naar een andere plek, waar jacht en visserij 
konden worden voortgezet. De keus viel op de Breukeleveense en Loos-
drechtse Plassen. 

Kort nadat het tweede kind geboren werd begon de verhuizing. De 
inboedel en het visgerei werden op wagens geladen en daar gingen ze. 
Grootmoeder, met de kleine Anna en baby Trijntje, zal wel op een wagen 
gezeten hebben, het manvolk lopend er naast. Gaande langs Gouda en 
Woerden waren ze drie dagen onderweg. Wat zullen ze blij geweest zijn 
toen ze eindelijk het doel van de tocht bereikt hadden: Breukeleveen. 

Huisraad en visnetten uitladen en in huis brengen was het eerste werk. 
Toen konden ze weer slapen op hun eigen bed. 

De volgende dagen was er genoeg te doen. Grootvader ging naar het 
gemeentehuis van Breukelen-St. Pieter, waar Breukeleveen toe behoorde. 
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Dat was ondergebracht in "Het Kraaienest" (het polderhuis bij de Tien-
hovense sluis). Daar liet hij zich inschrijven in het bevolkingsregister. Dat 
gebeurde op 23 mei 1872. Ook moest hij er op uit om vis- en jacht-
vergunningen te krijgen. 

In 1873 kwam grootvaders zuster Adriana in de buurt wonen, met haar 
man Leen Hofland. Een jaar later kwam ook nog opa's broer Arie naar 
Breukeleveen. Evenals Leen Hofland had ook hij het beroep van jager en 
visser. 

In totaal zijn er veertien kinderen in grootvaders gezin geweest, waar
van er zeven heel jong stierven. Die in leven bleven trouwden allemaal op 
één na, Trijntje. Die is bijna haar hele leven dienstbode geweest bij Van 
Zanten, die een galanteriewinkel in de Brugstraat te Breukelen had. 

Op 17 juni 1900 stierf grootvader. Zijn weduwe overleefde hem meer 
dan 19 jaar: grootmoeder stierf in de nacht van 10 op 11 november 1919. 
"Oom Aai" was op 5 oktober 1907 gestorven. 

Het beroep van visser hebben ze uitgeoefend op dezelfde manier als mijn 
vader dat deed. Een beschrijving daarvan volgt in het tweede artikel. 

Jachtherinneringen 

Wat de jacht in het plassengebied betreft het volgende: 
Met een zeker ontzag spraken de bewoners van Breukeleveen en Muye-

veld van "de nieuwe schieters". Dat zal er wel op duiden dat ze nogal 
bedreven waren in het jagen. Ze gebruikten onder andere een ganzeroer 
met een schootsafstand van 60 meter. Een voorlader, waarvan ik als kind 
nog de bijbehorende kruithoorn (gefabriceerd uit een koehoorn), een 
apparaat om hagel mee te gieten en een laadstok heb gezien. Het laden ging 
nogal omslachtig. Het roer rechtop, met de kolf op de grond. Met de 
kruithoorn een afgepaste hoeveelheid kruit de loop ingegoten. Met de 
laadstok (die op het eind een verdikking had die precies in de loop paste) 
een prop papier naar binnen geschoven tot aan het kruit en uiterst 
voorzichtig aangestampt. Hierop een maatje hagelkorrels, gevolgd door 
weer een papierprop en voorzichtig aanstampen. Om te schieten werd de 
haan achteruit getrokken en een slaghoedje geplaatst op het 
"schoorsteentje" op de loop, juist bij het kruit. Nogal omslachtig allemaal. 

Dit laatste was de reden waaroom grootvader op zekere dag het geweer 
in geladen toestand tegen de muur zette, naast de schoorsteen. Hij kon het 
wel ontladen, want aan de laadstok zat tegenover de verdikking een 
kurketrekker, waarmee de papierproppen verwijderd konden worden. Hij 
heeft dit echter nagelaten, misschien omdat hij in haast ergens naar toe 
moest. 

Toen de kleine kinderen binnen kwamen wilden ze aan het geweer 
komen. Grootmoeder verbood het en stuurde ze de kamer uit, omdat ze zich 
eerst wilde overtuigen of het geweer geladen was. Zou ze het in dat geval 
misschien kunnen ontladen? Het was onmogelijk om de hele dag de wacht 
te houden en de kinderen af te weren! Ze had er echter niet het minste 
begrip van hoe ze haar doel moest bereiken. Enfin, maar eens proberen. Ze 
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Afb. 2. Herenweg in Breukeleveen in de jaren 1920. Oude prentbriefkaart (collectie 
Historische Kring Breukelen) 

pakte de loop vast, met de andere hand de kolf, en liep naar het raam, 
onderwijl proberend of er ook loszittende onderdelen aan waren. Totdat 
plotseling een vuurstraal, een lading hagel en wat verkoold papier door het 
vensterglas naar buiten schoten en ze het hele geweer van schrik liet 
vallen. Dat was op het ogenblik dat met haar probeersels de trekker aan de 
beurt was. 

Op geschikte plaatsen in het plassengebied bouwden de jagers "jacht-
hutten" van takken en riet. Deze hadden een U-vorm en waren zo groot dat 
de roeiboot verscholen binnen die U kon liggen. Als ze gingen "hutten" 
legden ze binnen een afstand van 40 meter enkele houten eenden uit, 
verankerd met een steen aan een touw. Deze waren in vorm en kleur zo 
natuurlijk mogelijk nagemaakt. Bovendien werden enkele echte eenden 
uitgelegd, ook verankerd. 

Zodra een koppel wilde eenden overvloog begonnen de tamme te 
kwekken. Vaak streken de wilde dan neer tussen de tamme en als het 
verder naar de zin van de jager ging kon hij later op de dag een aantal van 
de eerstgenoemde watervogels naar de poelier in Hilversum brengen. Ook 
werden er wel meerkoeten geschoten. 

Eens is het gebeurd dat opa in één schot drie otters had. Dat gebeurde als 
volgt. Tussen de levende kwekkers dook een otter op. Een deel van een 
seconde vóór het schot afging doken er vlak naast de moeder twee jonge 
otters op. Dat was, in zijn beleving van toen, een dag met een buitenkans! 

In de roeiboot namen de jagers een grote, gietijzeren hengselpot mee. 
Onderin wat as en daar bovenop wat smeulende turven, die scherpe rook 
veroorzaakten. Eenden hebben een zeer goed reukvermogen, ze kunnen 
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mensen ruiken. De turfrookgeur overtrof zeer verre de mensengeur. 
Het vuurtje deed nog meer dienst. Een grote ketel met thee of koffie 

werd er op gewarmd. Aan die ketel konden ook de handen gewarmd 
worden. 

Verre voorouders 

Tot slot nog een korte reis verder terug in de tijd, op zoek naar de bron 
van mijn familienaam. 

Mijn overgrootvader was Gerardus (roepnaam Gerrit) Bakker (Capelle 
aan de IJssel, 1803 - 1873). Ook hij was visser van beroep. Hij was geboren 
uit het tweede huwelijk, op latere leeftijd, van Arie Bakker (Schiebroek 
1749 - Capelle aan de IJssel 1828), eveneens visser. Diens vader was Pieter 
Bakker (geboren in 1711 te Capelle aan de IJssel, maar in ieder geval in de 
jaren 1738 - 1756 woonachtig in Schiebroek). Op zijn beurt stamde hij af 
van Corneli(u)s Bakker (in 1704 te Zevenhuizen getrouwd, in 1743 in 
Hillegersberg overleden). Uit de tijd vóór hem heb ik geen voorouders met 
de familienaam Bakker meer gevonden. 

Wel reken ik toch nog twee andere mensen tot mijn verdere voorouders: 
Ary Janse Warrebouts en Jan Warboutsen. De eerste trouwde op 23 
september 1674 te Zevenhuizen met Elsje Gerrits Bœckhorst uit de Kethel. 
Zijn tweede huwelijk, met Pietertje Huygen, vond ook in Zevenhuizen 
plaats, op 4 maart 1685. Jan Warboutsen, schepen te Zevenhuizen, was zeer 
waarschijnlijk zijn vader. 

En hier ligt het antwoord op de vraag, hoe het te verklaren valt dat een 
hele reeks van vissers de naam Bakker draagt. Ik vond in een akte de 
naam Ary Janse Warrebouts, met los daarachter de toevoeging "backer". Als 
hij later zijn handtekening zet staat dit woord er niet achter. Daarom neem 
ik aan dat in het eerste geval het beroep werd aangeduid. In aktes van 
jaren later verviel het patronymicum Warbouts (ook wel Warbouter) en 
maakte plaats voor de familienaam Bakker. 

Het zal dus Ary Janse Warrebouts geweest zijn, door wie de familienaam 
Bakker is ontstaan. En het feit dat zijn zoon Cornelis trouwde met een 
schippersdochter kan er op wijzen, dat Cornelis reeds met vissen de kost 
verdiende. 
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De geschiedenis herhaalt zich 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15,3621 CC Breukelen 

In het gemeentelijk archief van de voormalige gemeente Breukelen-
Nijenrode vond ik onderstaande brief, gedateerd 10 juni 1826, die door de 
Gouverneur van de provincie Utrecht aan het gemeentebestuur van 
Breukelen-Nijenrode gezonden was. De Gouverneur was toen wat wij tegen
woordig de Commissaris van de Koningin noemen. 

Een soortgelijke brief zou, in een wat andere stijl, ook in deze tijd 
geschreven kunnen worden. In de dagbladen van nu vallen immers regel
matig uitspraken te lezen van de minister van Justitie en anderen over de 
noodzaak de criminaliteit actiever te bestrijden. 

Door de eeuwen heen zijn de mensen weinig veranderd. 

De brief 

Aan het Gemeente Bestuur van Breukelen-Nijenrode, 

Het is nu 2 jaren geleden, dat eenige der langs de rivier de Vecht gelegen 
Gemeenten schenen uitgekozen te zijn om tot een toneel van diefstal en 
braak te strekken, doch het was wellicht ook aan de krachtdadige 
administratieve verordening toe te schrijven, dat hieraan paal en perk 
werd gesteld. 

De stand van zaken schijnt zoals het zich nu laat aanzien herboren te 
zullen worden, omdat reeds aanvankelijk in de Gemeente Breukelen St. 
Pieter twee vrij aanzienlijke diefstallen kort na elkander zijn gepleegd, 
zonder dat men de dader heeft weten te arresteren. 

In deze omstandigheden is het allerbelangrijkst om al die maatregelen 
van voorzorg te nemen, welke de voorzichtigheid aanwijst en ik ncodig UE 
alzoo door dezen uit om door hen, welke met de zorg om voor de rust en 
veiligheid Uwer ingezetenen te waken zijn belast, eene meer dan gewone 
activiteit te doen ontwikkelen en hunne nachtrondes derhalve geregeld en 
met wijs beleid onder Uwe leiding te doen plaats hebben, zullende ik, zooals 
trouwens vanzelf spreekt van UE als zodanige voorstellen tegemoet zien, 
welke tot bevordering van mijn doel geheel of gedeeltelijk strekken 
kunnen. 

Bron 

Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 7 , 
Brieven 1818-1831. 
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Mededelingen van het bestuur 
Provinciale belangstelling Yoor historische verenigingen 

Op 27 januari 1988 vond op Boom en Bosch een goed bezochte bijeenkomst plaats die 
vas georganiseerd door de Provinciale Begeleidingscommissie Ondersteuning Musea. 
Uitgenodigd varen de leden van die Commissie, besturen en medewerkers van de 
musea in de provincie Utrecht, vertegenwoordigers van de historische verenigingen 
in de provincie Utrecht en de leden van de Commissie Cultuur e.a, uit Provinciale 
Staten van Utrecht. De voorzitter van de HKB sprak daar op verzoek over het werk van 
de historische kringen. 

In 1984 hadden Provinciale Staten aan het College van Gedeputeerde Staten 
gevraagd meer aandacht te besteden aan de regionale cultuur. In een advies hierover 
door de Provinciale Raad voor Cultuur, Vorming en Onderwijs, van december 1985, 
werd met nadruk gewezen op de sterk gegroeide belangstelling onder de bevolking 
voor alles wat met geschiedenis te maken heeft. Gedeputeerde Staten namen die 
conclusie over. In een notitie van november 1987 werd het voornemen uitgesproken 
te komen tot een Stichting Cultuurbehoud Utrecht. Deze zou een uitvoerend orgaan 
moeten zijn, in eerste instantie ten behoeve van de Stichting Monumentenwacht 
Utrecht, de Stichting De Utrechtse Molens, de Stichting Utrechtse Kastelen en de 
Provinciale Begeleidingscommissie Ondersteuning Musea. Uit de vergadering van 27 
januari bleek dat ook een federatie van historische verenigingen in de provincie 
Utrecht hierin misschien zou kunnen worden ingepast. Er is nu nog geen federatie 
van deze verenigingen, maar er wordt wel behoefte aan gevoeld. Aan de Vereniging 
Oud-Utrecht is gevraagd te bekijken of zij het initiatief zou kunnen nemen tot zulk 
een bundeling. Dit omdat die vereniging een provincie-wijde doelstelling heeft. 

Algemene voorjaarsbijeenkomst 1988 

Op dinsdagavond 22 maart vond de tweede jaarvergadering van de HKB plaats, in de 
Centrale Technische Schooi aan de Engel de Ruyterstraat. De jaarverslagen van 
secretaris en penningmeester werden goedgekeurd; de laatste nadat de kascommissie 
(heren H. Boele en H. van Waiderveen) de financiële huishouding van de Kring in 
orde had bevonden. Het Huishoudelijk Reglement werd goedgekeurd. De reglementair 
aftredende bestuursleden W. Aerns en B. Barelds werden herkozen. De ledenvergade
ring machtigde het bestuur tot het oprichten van een Stichting Historische Reeks 
Breukelen. Deze Stichting zal historische publikaties uitbrengen die te groot zijn voor 
het Tijdschrift Historische Kring Breukelen, of die door hun karakter daarin minder 
goed passen, en zal speciaal gericht daarop over eigen geldmiddelen moeten gaan 
beschikken. Nadere mededelingen volgen in een latere aflevering van dit tijdschrift. 

Na de pauze vertelden een aantal leden van de Kring over hun bezigheden in HKB-
verband. Mw. G. Kuulkers is bezig met een onderzoek naar de handel en wandel van 
Annetje Bols, een 18de eeuwse Breukelse over wie zeer veel gegevens bewaard 
gebleven zijn. De heer H. van Es is met enkele anderen bezig met het uitzoeken van de 
geschiedenis van het gebied tussen Danne, Vecht, het laantje ten zuiden van Boom en 
Bosch en de Straatweg. Er zijn al heel wat interessante gegevens aan het licht 
gekomen. De heer ¥ . den Hartog zoekt de geschiedenis uit van de in 1992 honderd jaar 
bestaande bad- en zweminrichting De Meent. Mw. I. Gondrie sprak over het vele 
ondersteunende werk dat ten behoeve van de HKB wordt gedaan (kranten knippen, 
oude stukken verzamelen, foto-archief, enz). De boeiende verhalen sloten goed aan 
op het huishoudelijk gedeelte van de jaarvergadering. Tenslotte was er een prachtige 
videopresentatie van de heren A. Prins en M. Verkuil, waarin een groot aantal oude 
prenten uit de omgeving van Vecht, Straatweg en Aa was verwerkt. 

In Memoriam 

Met droefheid maken we melding van het overlijden van twee leden van onze 
Kring. Op 12 april ging de heer J.W.G. Nagtegaal uit Breukelen van ons heen, op 26 
mei de heer G.A. Wildschut; beiden bereikten de leeftijd van 76 jaar. De heer Nagtegaal 
zocht zijn familiegeschiedenis uit; de heer Wildschut interesseerde zich vooral voor de 
geschiedenis van het gebied van de Breukeleveense of Stille Plas. 
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Historische vandeling door het oude dorp 

Op zaterdag 16 april 1988 hielden we voor de eerste maal een historische vandeling 
door het oude dorp van Breukelen. Hoewel helaas zeer veel objecten van vroeger in de 
loop der jaren verdwenen zijn, bleek toch nog een verrassend aantal bijzonderheden 
de aandachtvan de deelnemers te vragen. Met een groep duurde de wandeling langer 
(van 10 tot ca. 13 uur) dan tijdens de voorbereidingen was gedacht. Op grond van de 
opgedane ervaringen wordt de wandeling thans op onderdelen nader bezien; ook 
wordteen eventuele opsplitsing in twee kortere routes overwogen. 

Zomerexcursie naar Gunterstein 

De zomerexcursie van 1988 ging naar Gunterstein. Zowel op zaterdagochtend 4 juni 
als een week later, op 11 juni, werd een HKB-groep zeer gastvrij ontvangen door Jhr. 
en mevrouw Quarles van Ufford. Beiden waren zeer boeiende en ter zake kundige 
vertellers. Te zamen namen 58 mensen deel. Als speciale geste stelde de kasteelheer 
ook het huisarchief open, waarvan hij een indrukwekkende inventarisbeschrijving 
heeft gemaakt. Hartelijk dank aan gastvrouw en -heer. 

Speciale HO-filmavond op 26 september a.s. 

Tijdens de oprichtingsvergadering van onze Kring lieten de heren A. Prins en M. 
Verkuil een nieuw gemaakte videopresentatie zien over Oud-Breukelen. In de eerste 
twee algemene ledenvergaderingen vertoonde de heer Prins de beroemde "Breu-
kelenfilm" en een door Dr. D.M. Hoogland gemaakte film over Breukelen rond de 
Tweede Wereldoorlog. Veel mensen lieten ons weten het jammer te vinden dat ze een 
of meer van deze vertoningen hadden gemist; anderen zeiden de films graag nog eens 
te willen zien. Aan die verzoeken zal worden voldaan op een speciale HKB-filmavond 
op maandag 26 september, 19.30 uur, in de Aula van de Centrale Technische School. 

Verdere activiteiten tweede halfjaar 1988 

De algemene najaarsbijeenkomst staat genoteerd voor woensdagavond 2 november, 
19.30 uur eveneens in de Centrale Technische School. Naast twee sprekers vermeldt 
het programma ook nu weer een film, met winterbeeiden uit Breukelen in de jaren 
negentien-dertig. De wekelijkse Kringavond op Boom en Bosch (dinsdagen van 1930 
tot 22.00 uur; u kunt komen en gaan wanneer u wilt) blijft gehandhaafd. Voor een 
eventuele cursus genealogie zoeken we nog een paar deelnemers. 

Gekregen 

Gelukkig blijven velen aan onze Kring denken als ze dingen van historisch belang 
tegenkomen. Gedurende de eerste helft van 1988 kregen we onder meer twee oude 
publikaties over Gunterstein (van Hr. A.J.A.M. Lisman), brochure "Rond de Her
vormde kerk van Breukelen" door Ds. F.J. ter Beek (van Hr. J.H. de Jager), aantal dia's 
van Breukelen gemaakt door wijlen Ds. F.J. ter Beek (van Kerkvoogdij Ned.Herv. 
Gemeente), een boekje "Edelsteen" (van Mw. G.P.G. Winter - Smit), rapport "Nijenrode, 
inventarisatie landschap, cultuurhistorie, natuurwaarden" (van Hr. G. Immerzeel), 
boekje "Koetshuis (Nijenrode) 1916 - 1985" (van Hr. W. Goedhart), rekeningenboeken 
van een Breukelse smid uit 1802 en 1856, "Opgave vluchtelingen uit België in de 
provincie Utrecht 1914 - 1918", enkele tijdschriften en twee publikaties over 
Kockengen (van Hr. A. Versloot), bericht inzake vervoersvergunning voor een 
slachtschaap van Loenen naar Breukelen, maart 1945 (van Hr. Y. Hoornstra), en 
diverse fotokopieën. Alle gevers worden hartelijk bedankt. 

Monumenteninventarisatie 

Het Rijk wil dat de provincies voor 1992 een inventarisatie hebben gemaakt van de 
aanwezige waardevolle uitingen van de zogenaamde jongere bouwkunst (1850 - 1940). 
De provincie Utrecht is al een aantal jaren bezig met een totaal-inventarisatie van 
monumenten, waardevolle objecten, enz., die verder gaat dan de wensen van het Rijk. 
In juni besloten Provinciale Staten beide projecten te bundelen. 
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Historische Bibliografie van Breukelen 

De Historische Kring Breukelen is bezig met het samenstellen van een over
zicht van wat er in de loop der 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. 

Grevenstuk, W.F., 1947. Het dorp Ter AA en omgeving in vroeger 
eeuwen. Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1947, 
blz. 76 - 86.* 

Helaas is over Nieuwer Ter Aa en omgeving niet veel historie bewaard gebleven. 
Plaatsen kregen een naam als Aa of Ouden-Aa omdat ze aan het water lagen (blz. 
76). Beschrijving van enkele belangrijke bouwwerken: slot Ter Aa (blz 77 - 79) 
en slot Ruwiel (blz. 82 - 85) en de kerk van Ter Aa (blz. 80 - 82). Voor het slot Ter 
Aa worden twee verschillende stichtingsjaren genoemd: 1159 en vóór 953. Als dat 
laatste juist is zou het in het bezit geweest kunnen zijn van graaf Otto [bedoeld zal 
zijn Hatto] wiens goederen in 953 door de keizer verbeurd verklaard werden en 
aan bisschop Balderik geschonken. Het slot Ter Aa werd in de 14de - 17de eeuw 
bewoond door de heren Van der Aa, later Van Renes(se) van der Aa. Ze bezaten 
tevens de heerlijkheid (Nieuwer) Ter Aa; in 1694 kwam deze aan Josina Sara van 
Brederode, weduwe van Jonkheer Frederik van Renesse van der Aa; daarna weer 
aan leden van het geslacht Renesse tot 1777. in welk jaar het werd geërfd door 
een neef. Jan Pieter Nicolaas van Reede. De laatste die nog de titel voerde (maar 
ook niet meer dan dat) was J.P.C.H. Barones van Reede tot ter Aa, echtgenote van 
L.C. van Kuyk. Het slot Ruwiel werd in 1265 gesticht door Gijsbert Ruweel, 
afstammeling van ridder Arnold Loef. In 1352 of 1353 kwam het aan Wouter van 
Mijnden, later aan de familie Van Aeswyn; in 1623 aan Jonkheer Gijsbrecht van 
den Boetzelaer, als echtgenoot van Jonkvrouw Agnes van Aeswyn. In 1677 
behoorde het goed aan Jonkheer Johan Alb. Vrijheer van Wylich, echtgenoot van 
Vrouwe Anna Catharina van den Boetzelaer. De heerlijkheid Ruwiel bestond uit 
Kortrijk, Gieltjesdorp en Groot en Klein Ter Aa. Beide kastelen zijn in 1672 door de 
Fransen verwoest. Nieuwer Ter Aa en omgeving hebben ook verder zwaar onder 
het Franse leger geleden (blz. 85 - 86). In 1797 was er een grensgeschil tussen de 
pastoors van Slootdijk (gemeente Loenen) en Breukelen (J. van Schaik); deze 
laatste had een aanzienlijk aantal der "vermögendste ingeseetenen . . . in en om 't 
Dorp ter Aa" aan zijn parochie getrokken. De pastoor van Slootdijk werd in het 
ongelijk gesteld, maar wel werd bepaald dat twee huizen, genoemd "Het Tolhuis" 
en "Het Huis ten Honderd" onder de statie Slootdijk zouden blijven. 

Register 

Ruwiei, gerecht 
Brunekreef (1985c), Perks (1972), JA. Portengen (1916), Rinsma (1986), Van 
Zwieten(1986) 

Ruwiel, kasteel 
Albers (1984). Anoniem (1772, 1965). Brunekreef (1985c 1986), W.F. Grevenstuk 
(1947), Van der Linde (1954), JA. Portengen (1916), Voogsgeerd (1921) 

Ruyter, Engel de 
Balbian Verster (1925), Van Luttervelt (1944, 1950), Munnig Schmidt (1985), 
Munnig Schmidten Lisman (1985: Boom en Bosch), De Roever (1889b) 
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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 
pubiikatie uitgegeven door Nicolas Visscher te Amsterdam en opgedragen 
bij haar leven aan Magdalena Poulie, eigenaresse van Gunterstein en 
ambachtsvrouwe van Tienhoven 1680 - 1699. 


