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Het Utrechtse gezin van Jan en Cathrijn van 
Leemput had ook inkomsten uit Breukelen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In carnavalstijd heet de stad Utrecht Leemput. Deze naamgeving gaat 
terug op de in die stad beroemde Cathrijn van Leemput (of Leemputte) , 
die in 1577 met een groep vrouwen de sloop van het gehate kasteel 
Vredenburg op gang zou hebben gebracht. Een prachtig verhaal (zie Afbeel
ding 1), waarbij overigens zowel vroegere2 als hedendaagse^ historici (als
mede een kunsthistoricus4) wel enige vraagtekens wensten te plaatsen. In 
geromantiseerde versies van het verhaal ontbreekt die twijfel;-* die zou ook 
niet passen bij dat genre. Wat overigens geen twijfel lijdt is dat Cathrijn in 
de 16de eeuw in Utrecht een persoon van betekenis was. 

De geschiedenis van deze Cathrijn van Leemput en haar gezin is niet 
alleen verbonden met die van Utrecht, maar ook met de historie van 
Breukelen. 

Het echtpaar Van Leemput en Utrecht 

Cathrijn heette, volgens sommige bronnen, van huis uit Catharina de 
Berghes van (of: ten) Essendelle.6 In de oudste bewaard gebleven docu
menten wordt ze echter aangeduid als Catrijn Willem Claeszoonsdochter/ 
Ze was (vermoedelijk omstreeks 1552) getrouwd met Jan Jacobsz van 
Leemput, die vooral bekendheid verwierf als hopman van een burger
vendel van de Utrechtse schutterij. 

Het echtpaar maakte de begintijd van de Tachtigjarige Oorlog mee. In de 
stad Utrecht hield een garnizoen Spanjaarden het kasteel Vredenburg in 
bezit tot na de succesvolle belegering van 21 december 1576 tot 11 febru
ari 1577, onder leiding van de waarnemend stadhouder Maximiliaan de 
Hennin, graaf van Bossu. Na de aftocht van de Spanjaarden ontspon zich een 
discussie over wat er verder met het kasteel moest gebeuren (zie de tekst 
weergegeven in Afbeelding 1). Sommigen wensten dat het symbool van de 
Spaanse tirannie onbruikbaar zou worden gemaakt. Anderen daarentegen 
wilden het behouden om het zonodig te kunnen gebruiken tegen verzet 
binnen de stad - want de gebeurtenissen in 1566 en 1567, niet het minst 
de beeldenstorm in verschillende Utrechtse kerken, waren zij nog lang niet 
vergeten. Tot een half jaar na het vertrek van de Spanjaarden duurde de 

o 

impasse, die tenslotte door het initiatief van Cathrijn van Leemput zou zijn 
doorbroken (zie Afbeelding 2). 

Op 9 november 1577 werd een nieuwe Raad van de stad Utrecht 
beëdigd. De burgerhopman Jan Jacobsz van Leemput, die zich veel moeite 
had getroost om de kandidatuur van Willem van Oranje als stadhouder van 
het Sticht te bevorderen, zag zich beloond met een zetel in dat college8 
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De Spanjaards hadden door den moed der burgerij het sterke slot 

Yredenburg, binnen Utrechts wallen gelegen, verlaten, en Bossu, 

die tengevolge der Pacificatie uit zijne langdurige gevangenis bevrijd 

was en niet geaarzeld had de partij van Oranje te omhelzen 7 welke 

hij met even onbezweken trouw en ijver diende als hij weleer de be

langen van den koning behartigde, had het bevel over de stad aan

vaard. Doch nog steeds stond daar het kasteel, door Karel den Vijf

den gebouwd om Utrecht in bedwang te houden, als een doorn in 

't oog der burgerij. Wel hadden de Algemeene Staten en Bossu de 

sloping dier sterkte bevolen; doch de magistraat, aan wien de uit

voering daarvan was opgedragen ; scheen 't maar niet eens te kunnen 

worden omtrent de te nemen maatregelen. Een van zijn leden was 

de manhafte burgerhopman en schepen, Jan Jacob van Leemput, ge

huwd met Cathaiina de Berghes ten Essendelle, eene onversaagde vrouw, 

in de wandeling Tiïjn Leemput, ook wel Trijn van Limpen genoemd. 

Ten tijde, dat nog de Spanjaards Utrecht bezet hielden, waren er 

twee Spaansche soldaten bij haar ingelegerd. Op zekeren dag, dat 

haar man uit was , wilden ze haar geweld aandoen. Ze hadden ech

ter buiten tien waard gerekend; want de pootige Trijn schopte een 

hunner van den hoogen trap en pakte den anderen beet, dien ze op 

den grond wierp. Vervolgens zette ze haar knie op de borst van den 

onverlaat, haalde een groot mes uit de schede, welke aan haar zijde 

hing, en dreigde het hem door den hals te jagen. De kerel smeekte 

op erbarmelijke wijze om genade, en ontzag voortaan de vrouw van 

den schepen. 

Heeds sedert een paar uren had Trijn op de terugkomst van haar 

man gewacht, die ter vergadering op 't Stadhuis was en maar niet 

scheen thuis te komen. Eindelijk, daar kwam de statige burger

kapitein aan. 

„Komt ge nu eerst van ' t Stadhuis , J a n ? " was haar eerste begroeting. 

„'t Is laat geworden in den Baad , " antwoordde hij. 

„Dan zijn er zeker belangrijke zaken verhandeld. Is er gesproken 

over 't atbreken van 't Vreeburg? 

„Dat is 't juist , wat ons zoolang bezig beeft gehouden." 

„Lang bezig gehouden!" riep Trijn uit. Wil ik u eens wat 

zeggen, J a n ! Gij en de geheele Magistraat zijt niet anders dan oude 

wijven. Eene zaak, die door de Algemeene Staten en Bossu be

volen is . . . ." 

„En toch nog zooveel zwarigheden ontmoet, d a t . . . . " 

„Dat gij er geen raad op weet, nietwaar? Welnu, als gij, mannen, 

Afb. 1. Het relaas van de ondergang van het omstreden kasteel Vredenburg of Vree
burg in Utrecht, door toedoen van Cathrijn van Leemput, in een voorbeeld van 19de 
eeuwse verhalende geschiedschrijving. De historische details zijn, tegen het licht van 
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daar geen mouwen aan weet te zetten, laat er mij dan slechts mee 

begaan; ik zal het wel spoedig aan kant helpen." 

„Goede God! Trijn!" riep van Leemput ui t , die den doorzettenden 

en kloeken aard zijner vrouw kende en wist, dat ze tot alles in staat 

was. „Ge wilt toch niet . . . ." 

„Ik wil er voor zorgen dat door vrouwen gebeurt, waartoe gij 

mannen te laf zijt," hernam Trijn. 

„Doe dat n ie t ," smeekte van Leemput. „Bemoei u toch niet met 

het afbreken van 's konings sterkte , en bedenk, welke kwade gevolgen 

zulk een daad voor onze goede stad Utrecht kan hebben." 

„Een lafaard is hij, die 't geen recht is , niet durft, omdat bijvoor 

kwade gevolgen vreest; gij allen zijt lafaards, en de vrouwen zullen 

u toonen, dat zij meer. durven dan gij." 

Er geen gras over willende laten groeien, zette ze haar huive op , 

o-in o1 de deur uit, en betraf zich naar eenige barer vriendinnen , welke 

ze zoozeer wist op te winden, dat ze aan hare opwekking gehoor 

gaven en beloofden haar in haar opzet bij te staan, hetwelk op den 

volgenden dag bepaald werd. 

't Was den volgenden morgen een tooneel, dat menigen Utrechtschen 

poorter aan de deur van zijn huis voerde, en tal van nieuwsgierigen 

bijeenbracht, 't AVas of een tweede Kenau Simons Hasselaar met 

haar bende van vrouwen optoog. Daar kwam ze aan, de eerzame 

schepensvrouw, met een blauwen schorteldoek aan een raagbol ge

bonden in de eene en een houweel in de andere hand; omstuwd door 

een aantal deftige burgeressen en gevolgd door heur gezamenlijke vrouwe

lijke bedienden, alle gewapend met mokers, breekijzers, houweelen 

en andere vernielingswerktuigen. Recht aan recht toe trok men naar 

de plaats, waar 't kasteel stond. Doch toen ze aan dat grimmige 

"•ebouw gekomen waren dat haar als kinderen reeds zulk een schrik 

had aangejaagd, deinsde Treins gezellinnen terug, en menige schoone 

mond bestierf en prevelde de woorden: „We moesten liever teruggaan." 

„Terug?" riep Trijn uit, die dit woord gehoord had. „Vooruit, 

zusteren! Volg mij!" 

En onvervaard als ze was, plantte ze haar vaan in den grond en 

begon het werk der verwoesting. Schril klonken die slagen haar ge

zellinnen en 't verzamelde volk in de ooren ; maar toen er eenige steenen 

waren afgebroken, vatt'eD de andere vrouwen moed, en vuurde haar 

voorbeeld de volksmenigte aan; allen haalden breek werktuigen, en binnen 

weinige dagen was 't kasteel zoodanig verbrijzeld, dat het niet meer ter 

verdediging geschikt was. Eerst in 1581 werd het geheel gesloopt. 

onze huidige kennis, niet alle als betrouvbaar aan te merken. (Ontleend aan P.J. 
Andriessen en W.J. Hofdijk, 1882. Panorama van Neerlands Verleden. Uitg A.J, van 
den Sigtenhorst, Deventer, 2de druk, 1018 blz., daarvan de blz. 654 - 656.) 
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Afb. 2, Cathrijn van Leemput aan het hoofd van een groep "gewapende" vrouwen 
oprukkend naar het kasteel Vredenburg, op de achtergrond. Gravure door Cornells 
Boy, gepubliceerd in het boek van Johan van Beverwijck "Van de uutnementheyt des 
vrouwelicken geslachts" (1ste druk Dordrecht 1641, 2de druk Dordrecht 1643). 

Een leen van de Heren van Nijenrode 

In de leenregisters van Nijenrode is sprake van een complex onroerend 
goed in het centrum van het dorp Breukelen. De daarvan deel uitmakende 
grond was in het bezit van de eigenaar van het kasteel Nijenrode. Deze gaf 
het in leen of erfpacht uit aan de eigenaar van de daarop staande opstallen. 

In 1552 werd de ligging van dit onroerend goed als volgt omschreven: 
"Een hoffstede met de huysinge ende camer daerop staende aen de 
Kerckstraedt, tusschen de Kerckstraet ende een hoffstede behoorende de 
vicarye van Ruwiel oft daer 't met recht gelaten is, ende aen de oostsijde de 
Clapstraet ende aen de westsijd een hoffstede die Reyer Molenaer van den 
huyse Nijenrode ten erffpacht besit ende Lijsbet Torek van Dirck Gerret 
Gerretsen geeoft hadde.'9 

Gelet op de omschrijving Kerkstraat - Klapstraat ging het om een geheel 
aan onroerend goed op de plek die we thans aanduiden als de hoek van 
Kerkbrink en Herenstraat. Het betrof dus de plaats waar het Regthuys staat 
(zie Afbeelding 3). Over dit onroerend goed en zijn omgeving zijn vrij veel 
gegevens bewaard gebleven, ook nog wel van vóór 1552, maar het 
puzzelwerk om die gegevens goed op een rij te zetten behelst een verhaal 
op zich. 

Op het perceel grond bij de hoek Kerkstraat - Klapstraat stonden dus in 
1552 ten minste twee opstallen: een pand dat verschillende vertrekken 
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bevatte (het huis) en een gebouw dat vermoedelijk uit slechts één vertrek 
bestond (de "earner"). 

Eerst moeten nu enkele details over de ruimere omgeving van de hier te bespreken 
hofstede worden vermeld, omdat ze van belang zijn in het vervolg van dit artikel. 

Ten noorden van de bebouwing aan de noordzijde van de Kerkstraat strekte zich 
destijds in west-oostrichting een boerenbedrijf uit, dat aan de kerk toebehoorde. Dit 
land was ooit aan de kerk geschonken door een heer van het kasteel Ruwiel. De pacht-
opbrengsten van dit land moesten, bij besluit van de gever, onveranderlijk ten goede 
blijven komen aan de kerk van Breukelen, en wel specifiek ten behoeve van het 
levensonderhoud van een aan die kerk toegevoegde geestelijke of vicaris. Men sprak 
vanwege die herkomst van dit kerkeland meestal van de Ruwielsakker. 

Dit boerenbedrijf liep in het midden van de 16de eeuw van de Herenweg (thans 
Straatweg), ten noorden van het gebouw van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, tot 
dicht bij de Klapstraat (thans Herenstraat). De agrarische grond werd in de 16de eeuw 
echter van de Klapstraat gescheiden door enige woonbebouwing, met toebehoren, die 
aan de westzijde van die Klapstraat was verrezen op grond die ook tot de oorspronke
lijke Ruwielsakker behoorde. 

Vandaar dat de noordgrens van het in 1552 genoemde onroerend goed toen werd 
omschreven als liggende tegen "een hofstede behorende aan het vicariaat van 
Ruwiel". 

Op 8 juni 1552 kwamen de genoemde opstallen bij de hoek Kerkstraat -
Klapstraat in het bezit van Jasper de Swart, een vermoedelijk redelijk 
kapitaalkrachtige Breukelaar in die tijd, want zijn naam duikt in de oude 
archieven ook op in verband met de eigendom van andere percelen en 

W f r i e t o * * * 

Afb, 3 Situatiekaartje van het gebied nabij de hoek van Kerkstraat (thans Kerkbrink) 
en Kiapstraat (Herenstraat), voorai gebaseerd op de Gront-Caerte van het dorp Breu
kelen door Bernard de Roij, 1681, in de veronderstelling dat de toestand ter plekke 
meer dan een eeuw eerder er niet wezenlijk anders uitzag. De twee haaks op elkaar 
staande panden bij de hoek zullen de opstallen aangeven die Jasper de Swart in 1552 
in bezit kreeg. De twee panden ten westen daarvan aan de Kerkstraat zullen dan op de 
hofsteden staan waarvan in 1553 gezegd werd dat ze eerder inbegrepen waren in de 
hofstede die Jasper de Swart van het Huis Nijenrode in leen had. De (grote) oorspron
kelijke kavel, waarop het oudste (naar we mogen aannemen houten) Regthuys stond, 
lag dus met zijn lengte langs de Kerkstraat en met zijn breedte langs de Klapstraat. Dat 
doet vermoeden dat die kavel ooit vanuit de Klapstraat (Herenstraat) werd uitgezet. 
Toen later het grotendeels uit steen opgetrokken oude Regthuys werd gebouwd was de 
Kerkstraat echter inmiddels de belangrijkste van de twee straten en kreeg het pand 
zijn voorgevel aan die Kerkstraat. (Het huidige Regthuys, van na 1672, staat nog op de 
fundamenten van dat oude Regthuys.) Ten noorden van dit pand zien we de eerste van 
enkele opstallen die stonden op de Klapstraat-zijde van de Ruwielsakker. In dit pand 
zal in 1553 Arien Jansz Brouwer hebben gewoond. 
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opstallen. Misschien was hij een belegger, die tevens handelde in onroerend 
goed. Hij behield het Regthuys met toebehoren slechts ruim 3 jaar. 
Gedurende die periode zal hij het wel verhuurd hebben gehad. 

We letten nu eerst veer even op de buren van het complex aan de Kerkstraat -
Klapstraat. 

Op 2 mei 1553 nam Jan Gerret Gerretsen van zijn broer Dirck Gerret Gerretsen over 
een "Huysinge ende hoffstede streckende van de kerckstraet noortwaerts op tot aen 
Arien Janss Brouwer hoffstede, daer aen de oostsijde Jasper de Swart met huyse ende 
hoffstede, soe hij dat van mijn te leen hout, ende aen de westsijde Reyer van Heumen, 
met een hoffstede die hij van mij in erffpacht heeft, naest gelegen sijn, welcke voorn, 
hoffstede tsamen gecomprehendeert sijn in de hoffstede die Jasper de Swart voorn, 
van mijn te leen houdende is".'*' De "mij" in deze notitie is de heer van Nijenrode 

Uit de hier geciteerde beschrijving valt af te leiden dat het Regthuys-complex, op 
de hoek van Kerkstraat en Klapstraat, oorspronkelijk aanmerkelijk groter zal zijn 
geweest Ook de hofsteden die werden gepacht door Jan Gerret Gerretsen en Reyer van 
Heumen behoorden te zamen blijkbaar tevoren tot de hofstede waarvan Jasper de 
S wart voornoemd in 1552 pachter was geworden 

Reyer van Heumen was vermoedelijk dezelfde als de Reyer Molenaer die genoemd 
werd in het eerdere citaat uit 1552. Van Heumen zal zijn herkomst en Molenaer zijn 
beroep hebben aangeduid. Dergelijke dubbele naamgevingen waren in die tijd niet 
ongewoon 

Van belang voor het vervolg is ook nog de vermelding van de buurman aan de 
noordzijde: Arien Jansz Brouwer. Deze zal de eigenaar zijn geweest van het huis aan de 
Klapstraat dat stond op het stuk grond dat in 1552 werd omschreven als een hofstede 
behorende aan het vicariaat van Ruwiel (zie ook Afbeelding 3). 

Op 11 oktober 1555 ging het bezit van de opstallen op de hoek van Kerk
straat en Klapstraat van Jasper de Swart over op Jacob Jansz Winckel. Toen 
deze er na bijna 8*/2 jaar weer afstand van deed kwam er met zekerheid 
een tussenhandelaar aan te pas. Op 14 februari 1564 kwam de eigendom 
aan Corne lis Cornelisz van Meurs, die de panden op dezelfde datum weer 
overdroeg aan Jan Jacobsz van Leemput, burger te Utrecht. Dit was de reeds 
genoemde burgerhopman uit Utrecht, echtgenoot van de beroemde Cathrijn. 

De familie Van Leemput en Breukelen 

Het gezin Van Leemput woonde niet in Breukelen en was ook nooit van 
plan geweest er te gaan wonen. Hun aankoop in Breukelen bracht daar geen 
verandering in: het Regthuys met toebehoren werd door de Van Leemputs 
verhuurd. Ik heb tot dusver echter niet kunnen ontdekken aan wie. 

Toch had het Breukelse Regthuys voor de Van Leemputs meer betekenis 
dan louter die van een rendabele geldbelegging. Op 17 september 1558 had 
Jan Jacobsz van Leemput van zijn zwager Willem Willemsz Berger een bier
brouwerij in Utrecht overgenomen. En dat brouwersbedrijf van Jan Jacobsz 
rendeerde blijkbaar zeer goed, want in de periode 1566 - 1574 was hij in 
staat er ook in Utrecht nogal het een en ander aan onroerend goed bij te 
kopen.1 Jan Jacobsz van Leemput ontpopte zich als een bekwaam zaken
man en werd een welvarend burger. Zijn zakeninstinct deed hem tevens 
buiten de stad Utrecht tapperijen kopen, die ongetwijfeld daarna verplicht 
zullen zijn geweest om voortaan hun bier van zijn brouwerij af te nemen. 
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Het verschijnsel van integratie binnen de bedrijfskolom, waarbij een 
fabrikant ook greep probeert te krijgen op de afzetkanalen, is dus duidelijk 
iets wat men ook toen al kende, al was deze eufemistische term hiervoor 
toen nog niet bedacht. 

De aankoop van het Regthuys in Breukelen door de brouwer Jan Jacobsz 
van Leemput bevestigt dat er toen reeds in dat Regthuys tevens een bier
lokaal gevestigd was. Toch mogen we gevoeglijk aannemen dat de horeca-
bestemming van een deel van het Regthuys nog wel heel wat verder in de 
geschiedenis teruggaat dan dat jaar 1564. 

In der loop der tijd wist Jan Jacobsz van Leemput zijn bezit in Breukelen 
verder uit te breiden. In een notitie uit 1572 lezen we over een "huys ende 
hoff stede in de Kerckstraet, daer noortwaerts ende oostwaerts Jan Jacob ss 
van Leemputten oock met leengoet, ende westwaerts een hoffstede die 
Hans Janss Hoeffsmidt van den hove Nijenrode in erffpacht heeft".12 Het 
woonhuis aan de Klapstraat dat we in 1553 vermeld zagen ais eigendom 
van de Breukelse brouwer Arien Jansz was dus blijkbaar inmiddels over
gegaan in handen van Jan Jacobsz van Leemput. Het lijkt er op dat de 
Utrechtse brouwer Van Leemput de bestaansbasis van zijn Breukelse con
current aanzienlijk had aangetast. Over bezit dat Van Leemput zich elders 
in Breukelen had weten te verwerven wil ik in een later artikel nog wat 
schrijven. 

In 1590 overleed Jan Jacobsz van Leemput.lJ Zoals blijkt uit de 
leenregisters van Nijenrode ging op 13 oktober 1591 de eigendom van de 
panden in de hoek Kerkstraat - Klapstraat, en de leen op de onderliggende 
grond, over op "Adam van Lemput, na dode van zijn vader Jan Lemput"9 

Hij behield het slechts korte tijd. In 1593 droeg hij zijn leen weer op aan 
het Huis van Nijenrode, d.w.z. beëindigde hij de erfpachtovereenkomst. 

Op 22 februari 1593 sloot daarop de heer van Nijenrode een leen-
overeenkomst met Aelbert Adriaensz, die toen de opstallen had gekocht. 
Maar de verkoper, Adam van Leemput, had daarbij op de panden wel een 
"plecht" gelegd, dat is een plicht, een door de verkoper opgelegde hypothe
caire verplichting. Deze plecht bedroeg 600 gulden per jaar, en was ten 
behoeve van "Catarina van Leemputten". De nabestaanden van Jan Jacobsz 
van Leemput waren dus toen duidelijk voor hun inkomsten mede aange
wezen op het geld dat het familiebezit in Breukelen tot dan toe had opge
leverd. Adam van Leemput wenste dit stuk inkomen van zijn familie ook 
voor de overzienbare toekomst veiliggesteld te zien, voortaan in de vorm 
van hypotheekrenten. 

De begünstige Catharina van Leemput was niet moeder Cathrijn maar 
haar dochter. Zij was in 1562 geboren en trouwde toen ze ongeveer 25 jaar 
oud was met de brouwer Ghijsbert van Nijendael. In 1587 kochten zij het 
huis Blijdenstein aan de Oude Gracht in Utrecht. Het echtpaar kreeg tien of 
elf kinderen. In de jaren vijftien-tachtig hadden Jan Jacobsz en Cathrijn 
van Leemput al lijfrenten gevestigd op hun oudere kinderen Digna en 
Adam. In diezelfde geest zorgde Adam uit het bezit van zijn ouders voor 
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zijn jongere zus. Dat zal gebeurd zijn met de instemming van zijn moeder 
Cathrijn van Leemput, die toen nog in leven was. Cathrijn overleed, ruim 16 
jaar na haar man, op 1 januari 1607 en werd op 2 januari 1607 in de 
Domkerk begraven. * * 

Op 16 augustus 1597 vond een deling van de Breukelse eigendom van 
Aelbert Adriaensz plaats, in enerzijds "de groote huysinge met sijn 
aankleven" (dus een grote woning met alles wat daarbij behoorde) en 
anderzijds de "kleine huysinge met de spijskamer".9 Het grote huis kwam 
aan Cornelis Antonisz. De verkoper Aelbert Adriaensz behield "aen hem de 
camer ende cleyne huysinge daer hij apart mede beleent blijft". Er was dus 
in 1597 sprake van ten minste drie opstallen in het Regthuys-complex: een 
groot huis, een kleiner huis en de "camer", alle drie gelegen op grond 
behorende aan het Huis van Nijenrode (de goederen die aan de kerk van 
Breukelen behoorden, waaronder die ten behoeve van het vicariaat van 
Ruwiel, werden niet door de heer van Nijenrode geadministreerd). 

Uit de laatstgenoemde transactie blijkt duidelijk dat Aelbert Adriaensz 
de "earner" exploiteerde als een "spijskamer", dus als een eetgelegenheid of 
restaurant. Het Regthuys bood dus meer dan enkel een tapperij of bier
lokaal. 

De splitsing van het complex onroerend goed duurde slechts korte tijd. 
Op 4 april 1601 deed Cornelis Antonisz weer afstand van het grote huis en 
werd Aelbert Adriaensz opnieuw eigenaar van ook dit pand9 Het beheer 
van het Regthuys-complex was weer in één hand. 

Op 21 september 1619 werd de "plecht" ten behoeve van Catharina van 
Leemput afgelost. Wat de reden was om dat te doen is niet bekend. Catha
rina van Leemput overleed pas in 1629. Misschien speelde acute geldnood 
een rol. In ieder geval bij haar overlijden was haar financiële situatie hope
loos; haar kinderen weigerden zelfs de erfenis te aanvaarden. ^ 

Verdere eigenaren van het Regthuys-complex tot het Rampjaar 

Aelbert Adriaensz hield het, na het moeizame begin, toch meer dan een 
halve eeuw uit in het Regthuys-complex. Op 6 april 1646 ging het geheel 
aan onroerend goed over op zijn zoon Peter Aelbertsz. In 1662 overleed 
laatstgenoemde. Op 5 juli 1662 blijkt het bezit op naam te staan van Jan 
Jansz van der Horst, in zijn hoedanigheid van curator over de boedel van 
Peter Aelbertsz. Op diezelfde datum ging het echter over aan Ida Jans 
Slebisdr. Deze dochter van Jan Slebis zat er maar ruim 2 jaar. Op 5 novem
ber 1664 gaf ze haar bezit al weer op en viel het geheel toe aan Jan Jacobsz 
van der Horst. In het Rampjaar 1672 - 1673 werden de opstallen groten
deels door het Franse leger verwoest. Op 28 februari 1676 werd het des
betreffende stuk grond "beleend met de ledige hand" d.w.z. vrij van lasten. 
Daarmee eindigen de notities in de leenregisters van Nijenrode. 

De persoon van Jan Jacobsz van der Horst zijn we eerder in dit tijdschrift 
tegengekomen ais de bierbrouwer van Breukelen en de bewoner van het 
huis Vecht en Dam.16 Hij moet een welgesteld man zijn geweest. Jan 
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Afb.4. Het centrum van het dorp Breukelen in 1744, naar een gravure van Jan de 
Beyer. Geheel rechts hetRegthuys. 

Jacobsz van Leemput mocht zich dan een eeuw eerder hebben aangediend 
als een ernstige concurrent van de plaatselijke brouwerij, deze bedrijfstak 
was er in Breukelen toch niet geheel aan ten onder gegaan en had zich 
inmiddels blijkbaar goed hersteld. Als brouwer had ook deze Jan Jacobsz, 
evenals zijn illustere voorganger en naamgenoot, direkte zakelijke belangen 
bij de exploitatie van het Regthuys-complex. 

Voor de geschiedenis van het Regthuys na 1673 kan verwezen worden 
1 7 

naar een eerder daarover verschenen boekje.1' 

Noten 
1 Onder de Utrechtse bevolking komt men nogal eens de gedachte tegen dat ook de 

Catharijnesingel en het huidige Hoog Catharijne hun naam danken aan Cathrijn 
van Leemput (ook het Utrechts Nieuwsblad ging daar op de voorpagina van de 
krant van 18 juli 1988 van uit) Dat is echter onjuist De naam Catharijnesingel 
gaat terug op het Catharijneveld (het latere plein Vredenburg), vaar het St. 
Catharinagasthuis en St. Catharinaklooster waren gevestigd, welke werden on
derhouden door de Johanniters. Klooster en gasthuis werden in 1529 afgebroken 
door Karel V ten faveure van het kasteel Vredenburg De broeders en hun gast
huis verhuisden naar het Karmelietenklooster aan de Nieuwe Gracht (het tegen
woordige Catharijneconvent) 

2 Een voorbeeld levert F. Halma, in zijn in 1725 gepubliceerde "Toneel der Veree-
nigde Nederlanden . ." (zie hierover Tijdschrift Historische Kring Breukelen. 
jaargang 3, nr. 2, blz. 41 - 48). In deel 2, blz. 231- 232 (artikel'Tryn van Limpen") 
wordt zij "een kloeke heldin, en burgeres van Utrecht" genoemd en staat gedetail
leerd het verhaal van haar rol bij de ondergang van kasteel Vreeburg ("Maar 
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Tryn, vol moedt en dapperheit, tradt voort, en begon alleen d'eerste steenen af te 
breeken; tot dat het volk, ziende dat dit werk al begonnen vas, haar ter hulpe 
quam . ."). Maar op blz 269 (artikel "Vreeburg, Vreedenburg') maakt Halma een 
voorbehoud bij de historiciteit van het verhaal als hij schrijft: "... zie hier over 
eene ruimer redeneering op den naam en tytel van Tryn van Limpen, die, of ze 
met genoegzaam gezag is gesterkt, wy aan 't oordeel des lezers laaten. Bor zegt 
alleen, dat de Spaanschen op den gemelden 11 February uit het Kasteel togen , . 
dat de burgers daar na, ergens over morrende, op den tweeden May, omtrent den 
avondt, het Kasteel begonnen af te breeken, zelfs des nachts daar aan, en eenige 
dagen tot den 5 toe ...". 

3 Nog niet zo lang geleden is de rol van Cathrijn (of Trijn) van Leemput in de 
ondergang van het kasteel Vredenburg kritisch geanalyseerd door J.G. Rip-
haagen, 1977. Een standbeeld voor Trijn van Leemput. Jaarboek Oud-Utrecht 1977, 
blz. 85 - 112. Deze autrice komt tot de conclusie dat het verhaal over Trijn van 
Leemputs heldenrol de kenmerken draagt van een volksverhaal (blz. 96) waar
van de absolute juistheid niet met zekerheid te achterhalen valt. "Maar 400 jaar 
geleden hebben de Utrechters zelf Trijn van Leemput naar voren geschoven en 
haar de eer gegeven. Waarom zouden wij haar die dan misgunnen?" (blz. 98). 

4 In 1988 organiseerde Jos de Meyere in het Centraal Museum te Utrecht een 
tentoonstelling "Utrecht op Schilderijen". Bij de opening van de expositie ver
scheen een gelijknamig boek (Uitgeverij Kwadraat, Utrecht), waarin ca. 300 
schilderijen staan afgebeeld (ongeveer drie maal zo veel als er op de expositie te 
zien waren). De Meyere liet zien dat het afbeeldend bronnenmateriaal rond de 
ondergang van het kasteel Vredenburg in wezen beperkter is dan eerder werd 
gedacht Er is één schilderij waarop het kasteel Vredenburg staat en dat werd 
later nageschilderd. Er is maar één fictief portret van Cathrijn en ook dat is later 
herhaald Op zich was dit laatste overigens niet zo bijzonder; elkanders werk 
naschilderen gebeurde meer. 

5 Zie: J.J. van Lummel, ongedateerd (vroeg 20ste eeuw). De Hopmansvrouw van 
Utrecht. Uitg. Johan de Liefde, Utrecht, 282 blz. Onlangs verscheen: Thea 
Beekman, 1988 De Val van de Vredeborch. Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 251 blz. 

6 Deze bronnen zijn niet onomstreden; zie Riphaagen, 1977, blz. 104. 
7 Zie bijvoorbeeld Register van transporten en plechten, Archief van de stad 

Utrecht, I (1552 - 1577), fol. 705, waar vermeld wordt dat Catrijn Willem Claes-
zoensdr en haar man op 24 april 1555 een huis kochten aan de westzijde van de 
(Oude) Gracht tussen de Sint Jacobsbrug en de Weertpoort. 

8 JE.AL. Struick, 1984 Utrecht door de Eeuwen heen Uitgeverij Het Spectrum, 
Utrecht, blz. 169- 173. 

9 Inventaris der Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leen-
registers van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 32 (Rijksarchief te Utrecht). 

10 Repertorium op de leenregisters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 33. 
11 Riphaagen, 1977, blz. 99, 100. 
12 Repertorium op de leenregisters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 21. 
13 Riphaagen, 1977, blz. 102. 
14 Riphaagen, 1977, blz. 100,103. 
15 Riphaagen, 1977, blz. 103. 
16 H Polderman, 1987 De Brouwerij. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar

gang 2, nr. 1. blz. 4 - 13. 
17 Anoniem, 1952. Het Regthuys (te Breukelen) 1877 - 1952. Eigen uitgave van de 

firma Het Regthuys, Breukelen, 16 blz. 
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Beroepsvisserij te Breukeleveen in het begin 
van de twintigste eeuw 

P. Bakker 
Lorentzstraat 15, 7316 GJ Apeldoorn 

Schaapherder: Een tevreden mens, met een wit-gewolde kudde. Een hond 
erbij. De hele dag dwalen over een immense heide, prachtig paars gekleurd. 
0, het leek me als kind het allermooiste beroep dat bestond. 

In andere versjes werden beroepen bezongen, als dat van visser (die de 
visjes verschalkte in het riet), van molenaar, schoenmaker en smid. 

Maar bij deze idyllisch getekende beroepen behoorde ook veel minder 
leuks. Wie bij voorbeeld er niet van houdt om drie uur 's nachts op te staan 
en de volgende nacht om half twaalf onder de wol te gaan, moet nooit vis
ser worden. Dit weet ik met grote zekerheid, want mijn vader was visser. 

Hij, Pieter Bakker, over wie u ook in het vorige nummer al iets hebt 
kunnen lezen, was vanaf de schoolverlaters-leeftijd tot kort voor zijn over
lijden steeds bij de visserij betrokken. Daarvan wil ik een en ander ver
tellen. Dit verhaal berust op zaken die ik me nog goed kan herinneren, 
maar vooral op de zeer grote hoeveelheid informatie die mijn broer Gijs me 
verschafte. Het gaat hoofdzakelijk over de eerste helft van de jaren twintig. 

Palingfuiken 

Palingfuiken werden vrijwel uitsluitend gebruikt in de zomerse tijd, van 
begin april tot september. De vorm deed denken aan een afgeknotte kegel. 
Het netwerk was vastgemaakt aan eikehouten hoepels van verschillende 
grootte. Bij het grondvlak van de kegel de grootste en de volgende hoepels 
successievelijk steeds wat kleiner. Zie Afbeelding 1. 

Bij de ingang van de fuik (de grootste hoepel) vas een "wiek" bevestigd, een vlak 
stuk netwerk van 2 meter lengte en met de breedte van de grootste hoepel. Aan de drie 
rechthoekszijden was de wiek bevestigd aan een lijn van enkele millimeters dikte; de 
bovenlijn had kurken Het beginpunt en het eindpunt van de lijn waren bevestigd 

y 

Afb. 1. 

Kub 

Schema van een 1-wiekfuik. Zonder kub. 
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aan de grootste hoepeJ, respectievelijk aan de boven- en aan de onderkant. De wiek 
liep in de fuik dóór, tot het eind van de eerste keel. 

Een fuik had drie (of vier) "kelen", trechtervormig netwerk. De grootste opening 
aan de kant van de grootste hoepel Bij de kleinste hoepel liep het netwerk nog een 
stukje door, steeds nauwer wordend. Door de laatste mazen was een touw geregen. Daar 
kon de kub van de fuik bevestigd worden 

De kub of kubbe, door mijn vader altijd "kib" genoemd, was eigenlijk een klein 
fuikje. echter met slechts één keel (aan het begin) De hoepeitjes hadden een diameter 
van 20 centimeter en aan het eind kon de kib afgesloten worden met een touw, dat 
door de laatste mazen was geregen Deze mazen waren 20 millimeter wijd 

Het gebruik van de fuiken 

Als vader fuiken ging "zetten", laadde hij, behalve de fuiken, ook stokken 
in de boot. En een werktuig dat smid Hannes van der Wal had 
klaargemaakt: een zeis aan een vier meter lange stok. Het mes hiervan had 
een andere stand dan dat van een normale zeis. 

Nu werd tussen de oeverbegroeiing een geschikte plaats gezocht voor 
een fuik. Twee stokken werden stevig in de modder gestoken, waaraan de 
boot werd vastgelegd. Daarna werden met de "zeis" stengels en wortels bij 
de bodem afgesneden, zodanig dat een stuk kaal werd waar de fuik in 
paste. Het uiteinde van de wiek werd vastgemaakt aan een stok, de kurk-
lijn boven en de onderlijn enkele decimeters boven het gepunte ondereind. 
De kib werd bevestigd aan de fuik en de uitgang daarvan goed gesloten. 

De fuik ging overboord. De stok werd aan de kant die naar de oever 
gekeerd is, in de modder gestoken. Dat gebeurde zodanig dat de onderlijn 
van de wiek juist op de grond lag. Aan het sluittouw van de kib werd een 
korte stok bevestigd. Alles werd op stevige manier rechtgetrokken en de 
korte stok werd de modder ingedrukt. Klaar. 

In de volgende nacht(en) zwemt er paling tegen de wiek. Zij kunnen er 
niet door, want de mazen zijn nauw. Zwemmen verder langs de wiek, en als 
ze de "goede" richting kiezen, komen ze via de eerste keel gemakkelijk de 
fuik binnen. Terugkeren is vrijwel onmogelijk, want paling beweegt zich 
gewoonlijk voort "over de grond" en de opening van de keel zit juist heel 
wat hoger. Bij de volgende kelen gaat het precies eender en weldra zit de 
paling in de kib. 

Wanneer vader de fuiken ging "lichten" haalde hij de kib naar boven. Als 
er paling in zat werd deze er uit geschud in de bun van de vissersboot. 
Meermalen zat er ook wel andere vis in de fuik. Dat was dan voorn, baars, 
of iets dergelijks. Vrijwel nooit zat deze vis in de kib, omdat de keel 
daarvan erg nauw was. Daarom werd de kib even losgemaakt van "het lijf" 
van de fuik, de vis er uit geschud, en de kib weer aangesloten. Daarna werd 
de fuik opnieuw gezet. 

De vissersboot 

In de boot bevond zich dus een bun, als volgt geconstrueerd. In het 
midden van de ijzeren roeiboot waren vertikaal twee ijzeren platen 
aangebracht, vastgeklonken aan de beide zijkanten en de bodem, 42 
centimeter van elkaar. De aldus ontstane bak was aan de bovenkant voor 
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tweederde deel afgesloten met een ijzeren deksel, ook vastgeklonken. In 
het midden was de opening afgesloten met een los, houten deksel, waarin 
een ruitvormig gat was uitgezaagd. Binnen de aldus gevormde bak waren 
gaatjes geboord in de bodem en de zijkanten van de boot. Tijdens het 
roeien of zeilen werd daardoor het bunwater automatisch ververst. 

De boot werd goed onderhouden. Meer dan een halve eeuw deed hij 
dienst. Hij was gekocht bij Haring in Wilnis. Het model week af van de 
boten der andere vissers. Voor- en achterkant waren maar iets hoger dan 
het boord bij de bun. Bij andere boten was dit verschil aanmerkelijk groter. 

Behalve de genoemde éénwiekfuiken had vader ook enkele tweewiekfuiken. Die 
waren groter, vooral ook de twee wieken. Deze wieken werden gezet in het vaarwater: 
de Kalverstraat en het Tienhovens Kanaal, bij "Jacht- en Vischlust" en dicht bij fort 
Tienhoven De stok met de eerste wiek werd tegen de linker zijkant van het kanaal 
geplaatst, de stok met de tweede wiek tegen de rechterkant, zodat het vaarwater geheel 
was "afgesloten". 

Deze fuiken leverden vaak een grotere vangst dan de éénwiekers. Maar ze eisten 
wèl extra werk. Omdat ze vaak in het vaarwater stonden, werden ze gemakkelijk 
beschadigd door een overvarende boot; denk maar aan de schroef van een motorboot. 
Daarom werden deze fuiken pas gezet wanneer de laatste boot in de richting van de 
sluis bij het Kraaienest gepasseerd was. 's Morgens moesten ze gelicht zijn vóór de 
eerste boot zich vertoonde. Voor vader betekende dit: 's nachts om half twaalf naar 
bed. 's morgens om drie uur opstaan, zoals al vermeld is in het begin van dit artikel. 

Onderhoud van de fuiken 

De meeste paling werd altijd gevangen bij nieuwe maan, vooral als het 
dan ook nog stormde. Daarom vond het onderhoud van de fuiken altijd 
plaats tussen eerste kwartier en laatste kwartier. 

Alle fuiken werden in die tijd opgehaald en naar huis gebracht, na eerst 
krachtig gespoeld te zijn, waardoor aangroeisels loslieten. Vervolgens 
werden ze gedroogd aan stokken, langs de slootkant). 

Als de fuiken voldoende gereinigd en gedroogd waren, konden ze 
getaand worden (Afbeeldingen 2 en 3). De ronde taanketel had een breedte 
van een meter, de hoogte was 80 centimeter. De bodemrand rustte op een 
laag, cirkelvormig muurtje van gestapelde stenen. Tussen de stenen waren 
opzettelijk openingen gelaten, waardoor lucht aangezogen kon worden. Met 
water uit de sloot werd het taanvat gevuld, tot een stukje onder de rand. 
Hout van takkenbossen, door het stookgat in de ruimte onder de ketel 
geschoven, werd aangestoken. De harde 'cachou', die gereed stond in de 
aanvoerkist, werd met bijl of hamer in stukken geslagen en in de ketel 
gegooid. Onder voortdurend roeren loste de cachou op, waarna de taan 
gereed was voor gebruik. 

Voorzichtig liet vader de éénwiekers in de kokende taan zakken. De tweewiekers 
waren hiervoor te groot. Op een stellage vlak naast de ketel lag een rond stuk gegal
vaniseerd plaatijzer, iets groter dan de grootste hoepel van een tweewiekfuik. Langs 
de kant had deze plaat een opstaande rand, echter niet langs de gehele omtrek. Met het 
stuk waar de rand ontbrak rustte de plaat op de ketel, tot 10 centimeter naar binnen. 
De "overkant" van het gat lag wat hoger, zodat de plaat wat helde. 

Met een stevig aan een stok bevestigd emmertje schepte vader de kokende taan uit 
het vat en goot deze uit op een stapeltje tweewiekers op de plaat, herhaalde keren De 
overtollige taan liep terug in de ketel. Het was voortdurend goed uitkijken dat de 
handen niet gebrand werden. Na het tanen werd alles weer gedroogd. 
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Afb. 2 (links) en 3 (rechts), Piet Bakker bezig met het tanen van de wargarens, op 16 
augustus 1940 (Afb. 2) en 26 augustus 1942 (Afb. 3) (Foto's van de schrijver.) 

Deze periode gebruikte vader om alles te controleren en zo nodig beschadigingen 
te repareren. Dit "boeten" gebeurde met getaand visserskatoen, dat met een aantal 
"slagen" op een "breinaald"' was bevestigd. 

Veel schade aan het netwerk werd veroorzaakt door "sprotten ", dat zijn de larven 
van kokerjuffers. Bij honderdtallen zaten ze vaak te knagen aan het viswant. Ais ze 
aan de kib, of aan het "lijf" van de fuik, bij een maas één touwtje doorknaagden 
ontstond een gat van 4 centimeter, waardoor de paling gemakkelijk kon ontsnappen. 

Ander vistuig, dat 's zomers gebruikt werd 

Behalve de palingfuiken werden ook ander vistuig gebruikt. 
De zeeltfuik had een model als een palingfuik, maar zonder kib. De ma

zen waren 45 millimeter groot. Verder de zeeltpuik; deze had geen wieken, 
maar twee ingangen, recht tegenover elkaar. Dus ook met twee kelen. Van 
de drie hoepels werden de buitenste twee, zo ver mogelijk van elkaar, aan 
twee stokken vastgemaakt. De puik had een cilindervorm (Afbeelding 4). 
Beide soorten werden om de 3 à 4 weken opgehaald. 

Afb. 4. Zeeltpuik. De twee stokken 
zijn hier weggelaten. 

Ook werd gevist met dobbers. 

Dobbers bestonden uit stukken gekloofd wiigehout, 25 centimeter lang en 5 
centimeter dik. Ze waren ruw cylindervormig, met in één van de platte kanten een 
houten pin, 2 centimeter uitstekend, vervaardigd uit een stukje van een oude vlier
stam (dit hout is zeer hard). Aan de pin zat 3,5 meter getaand visserskatoen met aan 
het eind een stukje baksteen. Dit diende als verankering van de dobber, zodat hij niet 
kon wegdrijven. In het midden van de dobber zat een tweede touw vastgemaakt, 4,5 
meter lang, meteen vishaak er aan. Beide touwen werden om het hout gewonden, elk 
op zijn "eigen helft", 
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Na het ophalen 's morgens moest de hele partij drogen op een stelling langs de 
slootkant, Daar hing de hele rij, de dobber aan de ene kant van de horizontale stok, de 
ankersteen aan de andere. Om te voorkomen dat het ankertouw spontaan zou 
afwikkelen vas het, op 10 centimeter van de steen af, vastgezet meteen "halve steek". 
De haak was een klein stukje tussen de touwikkeling en het hout geschoven. 

's Avonds ging vader, met de hele voorraad netjes in de boot opge
stapeld, de plas op. Het uitzetten vereiste een zekere routine, als volgt: 
Halve steek vrij maken. Tegen de wind in de steen wegwerpen, waarbij de 
pin in dezelfde richting moest wijzen. Het ankertouw wikkelde spontaan af. 
Dan met één hand het haaktouw vastpakken, op enige afstand van de haak, 
en stevig vasthouden. Met dé andere hand de dobber uitwerpen, dwars van 
de wind. Op deze manier wikkelde het haaktouw zichzelf af. Vervolgens op 
het juiste moment het haakeind loslaten. Het wegwerpen van de dobber 
moest wel met een zekere kracht gebeuren. Het touw moest afgewikkeld 
zijn op het ogenblik waarop de dobber het water raakte. De afstand tussen 
twee dobbers was 20 tot 25 meter. Er werden er ongeveer 275 uitgezet. 

In veel gevallen werd het aas thuis aangeslagen. Aanvankelijk bestond 
dit aas uit wormen. Liefst 'dauwpieren', die groter en dikker waren dan de 
gewone wormen. Op vochtige dagen werden ze 's avonds gezocht, bij het 
schijnsel van een lantaarntje. Later werden kleine visjes gebruikt als aas. 
Voor het vangen van de aasvisjes gebruikte men een "gebbe", een groot 
Y-vormig schepnet, dat horizontaal door het water werd bewogen. 

Behalve met dobbers viste vader op paling ook met de "reep". Aan een 
lijn van 1200 meter lengte zaten 150 zijlijnen, elk met een haak met 
daaraan aas. Zes van deze repen werden aan elkaar geknoopt. Net als de 
dobbers zette vader ze 's avonds uit en haalde ze de volgende morgen op. 

Op snoek werd gevist met de "fleur" (zie later in dit artikel), niet alleen 
in de zomer, maar ook (en wel hoofdzakelijk) in de winter. 

Vissen in de wintertijd 

Begin september haalde vader de "wargarens"' van de zolder. Rechte stukken 
netwerk, met een breedte van 1,5 meter. Gebreid van dun naaigaren, ook wel van lin
nen of zijde. De minimum maaswijdte (wettelijk voorgeschreven) was 65 millimeter, 
maar vaak waren de mazen wijder, wel tot 110 millimeter. Alle vier de kanten waren 
met visserskatoen bevestigd aan een stevige lijn; de bovenlijn had kurkjes. en was 
aan beide uiteinden voorzien van een lus met een lengte van 30 centimeter. Als de 
netten uitgezet werden, knoopte vader hiermee het eind van de eerste "bos'" vast aan 
het begin van de volgende. 

Verspreid over de plassen waren gedeelten begroeid met mattenbies. Ik vermoed 
dat dat nog restjes van vroegere legakkers waren. In elk geval waren deze "biezen-
bonken" ideale plekjes om te omsingelen met netten. Hetzelfde gold voor de riet
kragen langs de oevers. De knecht roeide de boot vooruit, vader zette het net uit met 
behulp van een stokje. Het net zakte, tot de onderlijn op de bodem rustte, In ondiep 
water dreven de kurkjes boven, maar als de waterdiepte meer dan 1,5 meter was, 
zakten de kurkjes tot een stukje onder de oppervlakte, 

Bij het vervaardigen van wargarens eisten deze kurkjes de meeste aandacht. 
Waren ze te groot, dan bleven ze drijven, onafhankelijk van de waterdiepte, In diep 
water zakte in dat geval de onderlijn niet naar de bodem en werd er vrijwel niets 
gevangen! Waren de kurkjes te klein, dan zakte niet alleen de onderlijn, maar ook de 
bovenlijn naar de bodem, en dan was de vangst zéker nihil, 
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Geharrewar rond de Danne in 1S88 

B. Barelds 
Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

Samenstelling gemeentebestuur 

Bij mijn pogingen eens na te gaan wat zon honderd jaar geleden de 
gemoederen in Breukelen zoal beroerde, ging uiteraard de belangstelling in 
de eerste plaats uit naar de mensen, die in het jaar 1888 de inwoners 
vertegenwoordigden in het plaatselijk bestuur. De raad, als hoofd van de 
gemeente, bestond uit de volgende zeven personen (in alfabetische volg
orde): J.W. de Bruijn, A.M. Kasteleijn, H.H.E. Kenkel, Jac. Schippers, J.H. 
Verzijl, mr. H.C. Vos en M. van Waart. Wethouders waren de heren De 
Bruijn en Van Waart. Burgemeester - tevens voorzitter van de raad - was 
de heer J.Th.A. Braams (geïnstalleerd op 1 maart 1886) en secretaris de 
heer L.A. Collard. In het jaar 1888 werden tien raadsvergaderingen gehou
den: op 2 januari, 28 maart, 16 april, 25 mei, 28 juni, 17 en 31 augustus, 16 
november en 7 en 20 december. Vanwege deze vergaderfrequentie rees 
het vermoeden dat er wel eens één of meer bijzondere onderwerpen aan de 
orde konden zijn geweest. De raadsnotulen van de gemeente Breukelen-
Nijenrode leverden het onderwerp voor dit artikel op. 

De Danne 

Over de watergang, gelegen aan de zuidzijde van het oude dorp 
Breukelen, genaamd de Danne, is reeds herhaaldelijk in dit tijdschrift 
geschreven, onder meer in het kader van de begrenzing van het dorp. In de 
raadsnotulen van 1888 bleken gebeurtenissen rond de Danne een grote 
plaats in te nemen. 

Onderhoudstoestand van de Danne 

Ten aanzien van het beheer en het onderhoud van de Danne was het 
standpunt van het toenmalige gemeentebestuur, dat dit vaarwater van 
provinciaal belang was. Het zou dienen als communicatieweg tussen de 
gemeenten aan de oostzijde en die aan de westzijde van de Vecht. 
Bovendien zou de gemeente niet de middelen bezitten om de bestaande 
toestand te verbeteren, noch om dit af te dwingen. 

Hieruit mag worden afgeleid, dat er onduidelijkheid bestond omtrent de 
onderhoudsplicht en bij welke instantie het beheer over en het toezicht op 
het vaarwater berustte. 

Aan het op diepte houden van het vaarwater werd daardoor geen, of in 
ieder geval onvoldoende aandacht besteed. Ook had het ontbreken van 
toezicht tot gevolg dat de aangrenzende eigenaren de doorvaartbreedte hier 
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en daar eigenmachtig verkleinden. 
De schippers die van het vaarwater gebruik maakten, ondervonden 

hiervan steeds meer hinder. Op hun klachten bij het gemeentebestuur 
kregen zij geen respons, zodat ze zich - bovengenoemd standpunt van de 
gemeente in aanmerking genomen - in maart 1886 uiteindelijk wendden 
tot Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht met het verzoek 
"maatregelen te nemen om te komen tot uitdieping van de door de kom van 
de gemeente Breukelen-Nijenrode lopende Danne". 

Gesproken werd van "tal van schippers", waaruit mag worden 
geconcludeerd, dat van het vaarwater veelvuldig gebruik werd gemaakt. 

Ondanks besprekingen en correspondentie met Gedeputeerde Staten 
bleef de gemeente bij haar standpunt. Het gevolg was, dat in de onder-
houdstoestand geen verbetering optrad en de schippers zich in arren 
moede in april 1887 andermaal wendden tot Gedeputeerde Staten. In de 
tweede helft van dat jaar bleek er beweging in de zaak te komen. Gede
puteerde Staten schreven in een brief dd. 12/14 januari 1888 het volgende. 

Nadat ons bij uw schrijven van 8 Augustus j.l. nr. 27 was medegedeeld, dat de raad 
uwer gemeente u had opgedragen met ons in nader overleg te treden omtrent de 
verbetering en het onderhoud der Danne, in verband met den inhoud onzer missive 
van 28 Julij/1 Augustus j.l. nr. 47, werd de zaak in eene door eene commissie uit ons 
midden met uw college gehouden conferentie nader besproken. 

Afb. 1 (op de bladzijden 100 - 101). Situatie-tekening van de Danne en directe omge
ving in 1888, met daarop bijgeschreven de verordening op het vaarwater de Danne, 
vastgesteld door de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode op 14 februari 1890 

Lijst van de namen van de aangelanden van de Danne (met kadastrale nummers), 
zoals die vermeld staan op de situatie-tekening, behorende bij het rapport van de 
Provinciale Waterstaat dd 8 maart 1888, te rekenen vanaf de Straatweg 

noorc Izijde zuidzijde 
745 P. van Huis 54 JW.de Bruin 
746 Th. Verhoef 910 R.C. Kerkbestuur 
239 bewaarschool 1287 H. Griffioen 
240 D. Smit 1375 Het Huis te Keijserijck anno 1661 
772,615,616 H.HE.Kenkel 11 C, de Haas 
711 J. Schippers 909 J.L. Hageman 
243 J. van Huis 1321.5 N. Wijnen 
244 DJ. van Zanten 3 HG. Vorking 
770 E. Gijsberts 2 N,F. Snel 
630 R.C.H. Buis 
695 Wed. Cramer 
249 Koning 
250 Coljee 
251 C.J. Martens 
253 N.E. Gerwig 
632 W.Koene 
259 N. Boelhouwer 
260 W. f. Sanders 
262, 264 J.M. Halstein 
766 N. Letting 
268, 769 J.D.J. Koning 
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In die conferentie werd door gemelde commissie de verhouding van het 
gemeente-bestuur van Breukelen tot de Danne nader uiteengezet en de 
aannemelijkheid der door ons gedane voorstellen aangetoond, waarop door u nadere 
overweging der zaak en berigt daaromtrent werd toegezegd. 

In verband daarmede hebben wij de eer u te verzoeken ons wel te willen mede-
deelen tot welken uitslag die overweging u heeft geleid, opdat de beëindiging dezer 
zoowel voor de gemeente Breukelen als in het algemeen belangrijke zaak, welke niet 
zonder tusschenkomst der provinciale staten kan plaats hebben, kunnen voorbereid 
worden. 

In de vermelde conferentie kwamen - aan de hand van een door 
Provinciale Waterstaat vervaardigde situatie-tekening - de verbetering van 
de Danne en de daarmee gemoeid zijnde kosten aan de orde. Van de zijde 
van de gemeente zou daarbij zijn verzocht om deze stukken. Ook is sprake 
van een nota van de hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat. Omdat de 
toezending van deze stukken door de provincie nogal op zich liet wachten, 
herhaalden burgemeester en wethouders hun verzoek in een brief van 25 
februari 1888, betreffende toezending van "eene berekening der kosten 
van in orde brenging der Danne met eene teekening van het profiel dat 
gemeld vaarwater zal kunnen verkrijgen". In diezelfde brief verzochten 
burgemeester en wethouders te worden ingelicht omtrent de voorwaarden 
van de overeenkomst die was aangegaan met de aangelande eigenaren 
aangaande de nodige onteigeningen en aan te brengen schoeiingen. 

De provincie bleek dus ter plekke met de aangrenzende eigenaren 
gesproken en onderhandeld te hebben. 

Verbeteringsplan 

Eerst bij brief van 17 maart 1888 ontving de gemeente een afschrift van 
de door de hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat opgemaakte nota 
(gedagtekend 8 maart 1888; deze moest dus kennelijk nog gemaakt 
wordenl) over de toestand en de verbetering van de Danne met 
bijbehorende situatie-tekening. Deze tekening vermeldde niet alleen de 
kadastrale percelen, maar ook de namen van de aangelanden. Deze namen 
zijn vermeld in de lijst onderaan op bladzijde 99. 

De nota beslaat drie paragrafen, te weten: 1. Tegenwoordige toestand van 
"de Danne". 2. Verbetering van "de Danne". 3. Kosten van de verbetering. 
Volgens de nota behelsden de gebreken door "gebrek aan beheer" de 
vaardiepte en de hier en daar geringe doorvaartbreedte veroorzaakt door 
"het vooruit brengen der beschoeijingen door enkele aangelanden". 

De verbetering zou dienen te bestaan uit het brengen van de afstand 
tussen de wederzijdse beschoeiingen op minstens 4,00 meter, terwijl het 
vereiste profiel diende te zijn: diepte 1,70 m - AP * bodembreedte 2,50 m 
met wederzijdse glooiingen van 2 op 1. 

De kosten werden geraamd op rond fl. 2500,-, te weten fl. 1810,- voor 
terugtrekking van de beschoeiingen bij enkele aangelanden, fl. 350,- voor 
uitdieping en fl. 340,- voor onvoorzien (sluiten van overeenkomsten en 
dergelijke). 

De stukken werden aan de raad overlegd en behandeld in de verga
dering van 28 maart 1888. De notulen vermelden het volgende: 
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Thans komt aan de orde de reeds lang hangende kwestie van de in orde brenging 
der Danne. De raad verklaart zich bereid de Danne in orde te doen brengen mits le de 
provincie een subsidie verleent van fl. 2500- en 2e het werk kan worden uitgevoerd 
onder toezicht van de provinciale waterstaat en 3e de bodembreedte wordt gebracht op 
2.00 meter. 

Dit besluit werd ter kennis van Gedeputeerde Staten gebracht onder de 
toevoeging dat met het diaconiebestuur van de Nederlandsch Hervormde 
Gemeente in correspondentie is getreden omtrent een eventuele kosteloze 
overname van het vaarwater en de belofte dat maatregelen zullen worden 
genomen om, wanneer de zaak haar beslag kan krijgen, een verordening op 
het onderhoud van de Danne aan de raad te kunnen aanbieden. 

De kerkeraad der Nederlandsch Hervormde gemeente was, zoals bleek 
uit een brief van 10 april 1888, bereid aan de eigendomsoverdracht mee te 
werken, "mits daarvoor in geldswaarde worde vergoed, wat de eigendom 
van genoemd vaarwater geacht kan worden in billijkheid aan de gemeente 
Breukelen-Nijenrode waard te zijn". 

Twee deskundige ingezetenen, de heren G.H. van der Wilt en C. de Haas, 
daartoe door de gemeente aangezocht, brachten het navolgende verslag uit, 
gedateerd april 1888. 

Van uw College hadden wij de eer de opdracht te ontvangen om de geldwaarde van 
de Danne, staande ten name der gereformeerde diaconie te schatten en dit wel in 
verband met een door u gedane vraag of de tegenwoordige eigenares dat vaarwater 
kosteloos aan de gemeente Breukelen-Nijenrode eventueel zou willen afstaan. 

Tot grondslag van eene schatting moet dienen de beantwoording der vragen: wat is 
de Danne? en waartoe heeft de gemeente Breukelen-Nijenrode dat vaarwater noodig? 

Wat is de Danne? De Danne is een der uitwateringen van het waterschap "de Lange 
Vliet" en de verbindingsweg te water van alle gemeenten westelijk van de Vecht met 
deze rivier. 

Gedurende den loop der jaren is het vaarwater vervuild en versmald waarin tal van 
schippers aanleiding gevonden hebben om zeer terecht hunne klachten in te dienen. 
Wie heeft de zorg over de Danne? Niemand anders toch dan de eigenares, deze en 
niemand anders is verplicht om het eigendom te onderhouden. 

Er ontbrak slechts een reglement of verordening van de bevoegde macht op de 
Danne om tot onderhoud gedwongen te kunnen worden. Thans worden maatregelen 

Afb. 2, De Danne met ophaalbrug en Dannegracht in de vroege jaren negentien
twintig, Oude prentbriefkaart uit de collectie van J. de Haan. 
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beraamd door het gewestelijk gouvernement om de Danne in behoorlijk vaarbaren 
toestand te brengen. Zoodra het vaarwater in orde zal zijn afgeleverd treedt 
onmiddellijk in werking een verordening op het onderhoud door het gemeente
bestuur samen te stellen, en de verplichtingen op de eigenares rustende, moeten 
worden nagekomen. Hieruit volgt dat de Danne voor de Gereformeerde armen een 
schadepost zal worden. 

Waarom heeft de gemeente Breukelen-Nijenrode het vaarwater noodig? Teneinde 
de zekerheid te hebben dat immer het onderhoud zoo volgens het reglement en dus in 
het belang der scheepvaart geschiede. 

Wat voor de armen geldt is ook toepasselijk op de gemeente, de Danne zal ook voor 
haar een lastpost zijn, 

Niet een liefdedienst wordt aan de armen bewezen door de Danne over te nemen, 
doch alleen ter wille van de publieke zaak, het algemeen belang doet ons inziens het 
gemeentebestuur het verzoek. 

Resumeerende alzoo blijkt dat de Danne 
Ie. voor de gemeente Breukelen-Nijenrode geen waarde hoegenaamd ook bezit; 
2e. voor de armen niet alleen geene waarde heeft, maar zelfs een duur eigendom zal 

worden. 
Wel moet ook in aanmerking genomen worden de vraag "kan de Danne nog waarde 

verkrijgen", doch deze vraag meenen wij beslist ontkennend te kunnen beant
woorden, tenzij zulke omstandigheden zich zullen voordoen die thans als hersen
schimmen kunnen bestempeld worden. 

Men denke er slechts alleen aan dat de Danne publiek vaarwater en uitwatering 
van de Lange Vliet is en beschouwe de ligging der huizen van het dorp aan weers
zijden. 

Om alle bovenstaande redenen geven wij als ons gevoelen te kennen dat het 
vaarwater de Danne geene geldelijke waarde heeft. 

Hiermede meenen wij aan de ontvangen opdracht te hebben voldaan. 

Bovenstaand taxatierapport werd bij brief van 30 mei 1888 gezonden 
naar de Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Breukelen, die daarop bij 
brief van 20 augustus 1888 aan het gemeentebestuur berichtte, dat hij zich 
met de conclusie van dat rapport "dat het vaarwater de Danne geene 
geldelijke waarde heeft" niet kon verenigen. "Gaarne wil hij medewerken 
dat vaarwater in eigendom te doen overgaan van de Hervormde Armen 
van de gemeente Breukelen aan de gemeente Breukelen-Nijenrode, maar in 
de eerste plaats geroepen om de belangen te behartigen der armen zijner 
zorg toevertrouwd, acht hij het billijk dat daarvoor den armen worde 
verstrekt de Som van Twintig Gulden ". Hiermee stemde de gemeente in, in 
afwachting van onder andere de subsidieverlening door de provincie. 

Op het subsidieverzoek van de gemeente (raadsbesluit van 28 maart 
1888) deelde de provincie per brief van 2 juni 1888 mede: 
1. Het brengen van de bodembreedte op 2,00 meter ontmoet geen 

bezwaar. 
2. Herstelling dient plaats te vinden conform de nota van Provinciale 

Waterstaat. 
3. Van mening te blijven, dat de zorg voor de Danne zowel tengevolge van 

de geschiedenis van deze zaak als volgens de bepalingen van de 
gemeentewet het gemeentebestuur aangaat. 

4. Provinciale Waterstaat is bereid het algemene toezicht te voeren, maar 
niet het dagelijks toezicht. 

5. Wanneer de raad zich verbindt om de Danne op die voet - volgens door 
Gedeputeerde Staten goed te keuren bestek - te herstellen en 
voortdurend te onderhouden, zijn Gedeputeerde Staten bereid 
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Afb. 3 De uitmonding van de Danne in de Vecht, omstreeks de jaren negentien-dertig 
Oude prentbriefkaart uit de collectie van J de Haan. 

Provinciale Staten voor te stellen een subsidie te verlenen tot het 
bedrag van de herstellingskosten tot een maximum van fl. 2500,- onder 
voorwaarde, dat tegelijk met het besluit van onderhoud voor rekening 
van de gemeente een plaatselijk verordening voor de Danne tot stand 
zal moeten komen, waardoor de goede instandhouding van het vaar
water wordt verzekerd en voorts wordt zorggedragen dat de Danne op 
naam van de gemeente komt. 

In de vergadering van de gemeenteraad van 28 juni 1888 kwam de 
reactie van Gedeputeerde Staten uitvoerig aan de orde. Geenszins kon de 
raad zich verenigen met de mening (zie onder 3. hierboven) van 
Gedeputeerde Staten, dat de zorg voor de Danne voor de gemeente van 
belang is. Dat vaarwater was, is en blijft volgens de raad een lastpost. Hij 
blijft van mening, dat waar het hier gaat om een bovengemeentelijk belang, 
een provinciale taak logischer zou zijn. Nochtans verklaarde de raad de 
provinciale voorwaarden te accepteren en de beslissing van Provinciale 
Staten zoveel mogelijk te bevorderen. Tevens besloot hij er bij de Staten op 
aan te dringen om nadat de Danne zou zijn verbeterd, ook aandacht te 
schenken aan de Kerkgracht. 

De behandeling van de subsidieverlening zou plaats vinden in de 
wintervergadering, zo berichtten Gedeputeerde Staten bij brief van 27 
september 1888 en ze verzochten daarin met bekwame spoed een afschrift 
te zenden van het raadsbesluit van 28 juni. Tot verlening van de gevraagde 
subsidie werd besloten in de statenvergadering van 20 november 1888. 

Daarmee was de reeds lang hangende kwestie "de Danne" nog niet 
afgehandeld. In de raadsvergadering van 10 mei 1889 bracht de voorzitter 
verslag uit van de stand van zaken "opzichtens de uitdieping en in orde 
brenging der Danne". Na korte bespreking werd op voorstel van 
burgemeester en wethouders besloten tot: 
1. Aanvaarding van de subsidie van fl. 2500,-. 
2. Het voortdurend en deugdelijk onderhouden van de Danne ten laste 

van de gemeente. 

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



106 

3. Goedkeuring van het bestek van het uit te voeren werk. 
4. De bekrachtiging van het besluit van burgemeester en wethouders tot 

benoeming van de heer J. Brouwer tot opzichter. 
5. Het machtigen van burgemeester en wethouders tot overname van het 

vaarwater de Danne (ter lengte van ca. 225 meter vanaf de brug in de 
Straatweg tot aan de Vecht) van de Nederlandsch Hervormde Armen 
tegen een schadeloosstelling van fl. 20,-. 

Op voorstel van de heer Van Waart werd echter bepaald de besluiten 
niet eerder aan Gedeputeerde Staten op te zenden dan nadat de plaats waar 
de uit te baggeren specie moest worden gebracht, met zekerheid bekend 
zou zijn, en niet eerder met uitbaggeren te beginnen dan nadat de 
verordening op het onderhoud van de Danne zou zijn vastgesteld en 
afgekondigd. 

Verordening op het onderhoud 

De verordening op het onderhoud en de instandhouding van het 
vaarwater de Danne was, zoals hiervoor vermeld, door de Staten als 
voorwaarde gesteld bij de subsidieverlening. In overleg met de jurist mr. 
G.H. van Bolhuis werd een ontwerp voor een verordening opgesteld. 

Deze concept-verordening werd artikelsgewijs behandeld in de raads
vergadering van 5 november 1889, nadat de raad tevoren in geheime ver
gadering door burgemeester en wethouders mededelingen terzake waren 
gedaan. De verordening werd met algemene stemmen aangenomen. 

Nog was de kwestie niet ten einde. Wat ontbrak nu nog? Gedeputeerde 
Staten bleken bezwaar te hebben tegen de considerans (= inleiding van een 
wet, een besluit, een vonnis, waarin overwegingen waarop zij berusten 
worden vermeld) van de verordening - dus niet tegen het besluit als 
zodanig. Aan alle geharrewar kwam een einde in de raadsvergadering van 
14 februari 1890. De notulen van die vergadering vermelden: "Mede is 
ingekomen een schrijven van Gedeputeerde Staten in antwoord op de door 
den raad gemaakte bedenkingen om de considerans der verordening op het 
vaarwater de Danne te veranderen. Aangezien Gedeputeerde Staten er 
genoegen mee nemen dat de considerans onveranderd blijft, worden: 
Ie. de verordening op het vaarwater de Danne waarin de door 

Gedeputeerde Staten aangegeven wijzigingen zijn opgenomen en 
2e. de verordening houdende voorschriften tot afvoer van faecaliën 
vastgesteld onder intrekking der raadsbesluiten van den 5 november 1889. 

Bronnen 

Notulen-Boek der Raads-Vergaderingen van de Gemeente Breukelen-Nijenrode 
bevattende Vier Honderd Acht en Zestig Bladzijden loopende vanaf 23 Februari 1883 
tot 29 October 1894. Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1̂  (Gemeentehuis 
te Breukelen) 
Agenda CD.E.F. gemeente Breukelen-Nijenrode 1888. Archief Gemeente Breukelen-
Nijenrode. inv. nr. 873, daaruit de volgnummers 2, 3.5, 6,7, 11, 13,15,16, 17, 18,20, 21, 
22, 23,26 (Gemeentehuis te Breukelen). 
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Historie? Dat is gisteren 

6. Breukels correspondent uit 1957 - 1958 

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

Hein de Jager liet ons tijdens het gesprek dat wij met hem hadden een 
prachtige bron zien die veel te melden heeft over de periode 1957 - 1958 
in Breukelen. Zijn broer, Jaap, was toentertijd namelijk correspondent te 
Breukelen van het dagblad "Het Centrum". Van twee jaar lang zijn alle 
stukken keurig opgeplakt en van data voorzien. 

Verhalen over het ontstaan van de carnavalsvereniging in Breukelen zijn 
eruit te lezen. Op 29 december 1956 organiseert de Katholieke Instuif een 
oudejaarsbal. Op 7 januari 1957 breidt Instuif Breukelen haar bestuur 
onder voorzitterschap van Mr. B.G.M. Prins uit. De Instuif doet mee aan een 
dansconcours van de KRO, zo schrijft correspondent De Jager op 20 februari 
1957. Op 23 februari is er Carnavalspret op de Mater Amabilisschool te 
Breukelen. En op dinsdag 5 maart staat er een groot artikel in de krant over 
De Instuif in Breukelen die carnaval vierde, met Prins Gijsbertus I. Er wordt 
gesproken over leutmakers, nog niet over "De Leuteraers". En de Prins 
komt helemaal uit het Brabantse Oeteldonk. Een jaar later, op maandag 17 
februari 1958, maakt De Jager gewag van het feest onder leiding van Prins 
Breukelen I, en weer valt het woord leut, maar nog steeds geen Leuteraers. 

Verhalen over Kunstkring Vechtstreek die Anner Bijlsma in Breukelen 
cello liet spelen, het Nederlands Kamerkoor liet zingen en allerlei andere 
culturele manifestaties organiseerde. 

Verhalen over de middenstand, over sluitingstijden; over de eerste 
markt: 'Zaterdag 8 maart 1958. Breukelens eerste markt trok te weinig 
kopers. Middenstand voert tegenactie per vliegtuig. Er heerste gistermiddag 
- en gisteravond - een gezellige drukte op de oude kaasmarkt te Breukelen, 
die voor de eerste maal in de lange historie was omgebouwd tot 'Lappen
markt'." Iets verderop in het artikel wordt ons een kijkje geboden in de 
strijd tussen winkels en marktkramen: "Burgemeester Bijleveld hoopt dat 
de markt een bijdrage zou leveren tot de algemene welvaart van Breu
kelen, terwijl hij ook aandacht vroeg voor de zeer actieve Breukelense 
middenstanders die zich door deze markt gedupeerd voelen. Inderdaad 
ondervinden de winkeliers veel schade, maar met betere kwaliteit dan op 
de markt verkrijgbaar is, moeten de Breukelense middenstanders hun 
prestige herwinnen. Hiervoor zijn de winkeliers dezelfde dag met een 
tegenactie begonnen, d.m.v. pamfletten die met een vliegtuig boven 
Breukelen werden uitgegooid . . . . Enkele dagen geleden geleden vloog 
(overigens) een zelfde vliegtuig boven Breukelen en omgeving, met het 
verzoek de week markt te bezoeken." 

Interessante kost dus, deze knipsels. In het kader van onze artikelen-
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reeks over gisteren als historie wil ik er drie berichten uitlichten die veel 
met onze interviews te maken hebben. Aangezien de knipsels niet goed te 
reproduceren zijn zonder aan leesbaarheid in te boeten, volgen hieronder 
de letterlijke teksten. 

Eerst een artikeltje over de Eendrachtlaan en de metamorfose ervan. Een 
beeld van het verleden met een geurtje uit het verleden. 

Woensdag 3 April 1957 
Eendrachtlaan in Breukelen werd geheel verbreed 
Moeilijkheden bij aanleg van riolering 

Iedere Breukelaar zal zich nog goed kunnen voorstellen, hoe de Eendrachtlaan er 
enkele maanden geleden uitzag. Het vas een niet al te brede weg, vol grote en kleine 
gaten, waarlangs een onfris riekend slootje liep, waarin vele rioolbuizen uitmondden. 
Hieraan doet echter de geheel gemoderniseerde weg, waarin de Eendrachtlaan nu is 
veranderd in het geheel niet meer denken; verre van dat 

Totdat men echter zover kwam, moesten eerst vele moeilijkheden uit de weg ge
ruimd worden. Deze weg, die een verbinding vormde van de oude Amsterdamse
straatweg met de Looyersdijk kende bij garage Roeleveld een zeer beperkte inrit, 
waardoor er nog wel eens lastige verkeersproblemen onstonden. Hiervan hoopt men 
in de toekomst nu verlost te zijn. Aan de westelijke zijde was de Eendrachtlaan reeds 
lang van een bestrating voorzien, waarop de Wilhelminastraat later werd aange
sloten, maar het voorste gedeelte voldeed geenszins aan de primaire eisen. Bij het 
uitbreidingsplan heeft de gemeente het wenselijk geacht ook dit object er aan toe te 
voegen, Hiervoor moestin eerste instantie het vervuilde slootje gedempt worden, met 
het gevolg dat ook de huizen van de Eendrachtlaan op 'n nieuwe riolering moesten 
worden aangesloten. Bij dit laatste stootte de aannemer echter op een grote moeilijk
heid, omdat men hier erg te kampen had met het water uit het drijfzand, dat zich 
onder het wegdek bleek te bevinden. Om het water te keren moest over de gehele 
lengte een afstempeling aangebracht worden. Dit bezorgde naast de onverwachte 
grote onkosten, ook een langdurige last en hinder voor de bewoners van de Een
drachtlaan Nu is het leed geleden en kan men zich verheugen over een zijweg met 
een breedte van acht meter, zodat drie auto's hier ruimschoots elkaar kunnen passe
ren. Stratenmakers zijn momenteel bezig de laatste hand te leggen aan de voltooiing 
van de bestrating, terwijl ook de Looyersdijk tegelijkertijd van een bestrating wordt 
voorzien. 

De geheel verbrede Eendrachtlaan te Breukelen gezien vanaf de Looyersdijk. Links op 
de foto het karakteristieke schoolklokje van de openbare lagere school, dat nog steeds 
bij de aanvang der lessen wordt gebruikt. 
(Foto en onderschrift ontleend aan Het Centrum van 3 april 1957.) 
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Vervolgens een tekstje over het verloren gaan van het handige veer-
pontje over de Vecht, waaraan velen plezierige herinneringen zullen 
hebben. 

Vrijdag 11 Januari 1957 
Veerpont "Olifant" opgeheven 
Bewoners aan overzijde van de Vecht in moeilijkheden 

Dezer dagen is er voor Breukelen een rijk stukje historie verloren gegaan. Sinds 
300 jaar vas er bij café "De Oliphant" te Breukelen een overzetplaats voor fietsers en 
voetgangers, waarvan door de bewoners van de Oostzijde van de Vecht altijd dankbaar 
gebruik werd gemaakt, wanneer zij zich van het busverkeer wilden bedienen 
Vanwege de geringe opbrengst is de exploitante, de dochter van de wed. Weerde, 
eigenares van café "De Oliphant" tot deze wat revolutionaire daad gekomen, tot groot 
ongemak voor de bewoners aan de overzijde van de Vecht. Wel onderhoudt ter plaatse 
nog een dienstbootje van de stofzuigerfabriek de F.A.M, het contact tussen de beide 
oevers van de oude rivier, De bewoners aan de Oostzijde van de Vecht tussen Maarssen 
en Breukelen zijn hierdoor enigszins in een isolement geraakt. 

En tenslotte een uitgebreid artikel over "Vecht en Rhijn" vol interessante 
en technische bijzonderheden. Jaap de Jager moet wel een aantal infor
manten hebben gehad om tot dit artikel te komen. 

Donderdag 22 Januari 1957 
Steenplaats "Vecht en Rhijn" krijgt nieuwe bestemming 
Bouwstijl van historische bakkerij zal zoveel mogelijk gehandhaafd blijven 

Nabij café "De Oliphant", nog juist behorend bij de gemeente Breukelen, zijn langs 
de oude Amsterdamse Straatweg nog korte tijd de resten te zien van de oude steenplaats 
"Vecht en Rhijn". Deze ongeveer 4 1/2 ha. grote steenbakkerij is één van de laatste, 
die langs de slingerende Vecht zijn overgebleven. In de loop der tijden heeft de nu 
vervallen steenbakkerij, tezamen met de steenplaats aan de overzijde van de Vecht, 
die reeds een dertigtal jaren geleden door slopers werd geannexeerd, aan de rijke 
historie van de Vechtstreek een eigen aspect gegeven, 

Vlak bij de vele fraaie villa's en buitenplaatsen leefden de arbeiders van beide 
fabrieken onder de meest armoedige en ellendigste omstandigheden. In oude, slechte 
krotten, die rondom de bakkerij zijn en waren gelegen, woonden arbeiders met hun 
grote gezinnen, waarvan behalve de vaders ook meestal de moeders en de kinderen in 
de steenfabriek werkzaam waren, Lange, zware dagen moesten de arbeiders maken om 
met een karig loon de kost voor hun gezin te verdienen. De turf, waarmede de ovens 
werden gestookt, werd per boot uit Friesland aangevoerd. Wanneer een schip 
aankwam, dan moesten zowel de mannen als de vrouwen helpen de lading in een zo 
kort mogelijke tijd te lossen. 

Zowel "Vechten Rhijn" als het aan de overzijde van de Vecht gelegen "Cromwijck", 
waarvan de laatste exploitant oud-notaris J.D. Bastert is geweest, hadden twee grote 
stookgelegenheden, waarvan de ovens tweemaal in het jaar werden gestookt. In de 
kleinste oven van "Vecht en Rhijn", die later gedeeltelijk is afgebrand, werden in één 
keer 800.000 stenen tegelijk gebakken, terwijl de grootste ongeveer een miljoen 
stenen kon bevatten. De stenen werden ongeveer zes weken achter elkaar gebakken, 
waarvan in de laatste drie weken de arbeiders er dag en nacht bij bleven om de ovens 
op temperatuur te houden 

Vervolgens duurde het zes weken voor de ovens waren afgekoeld, waarna er kogels 
doorheen werden geschoten, zodat de hoop stenen instortte, om een te snelle af
koeling te voorkomen. De stenen plaatste men dan op het grote open terrein achter de 
bakkerij op tassen, welke met riet waren beschut. 
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De blauwe stenen voorin de vuurmonden varen de beste, omdat deze bij de hoogste 
temperatuur waren gebakken. Dezen dienden dan ook als straatstenen. Van de andere 
stenen onderscheidde men drie soorten: de kleinste was de Rijnvorm, die voor schoor
stenen werden gebruikt: de Waalvorm was de grootste en de dikste steen, die voor de 
woningbouw waren bestemd. De tussenvorm, een dunne platte steen, noemde men de 
mop, Na te zijn gesorteerd werden de verschillende soorten op tassen langs de 
Straatweg geplaatst voor verder transport. 

De benodigde grond moesten de arbeiders zelf per schuit voornamelijk uit Vleuten 
aanvoeren. Ook de kleischuiten werden met manden geleegd. Werd met bakken 
begonnen, dan moest de klei eerst met water aangemaakt worden, wat in de meeste 
gevallen het werk van de kinderen was. 

Tot voor kort was dit emplacement nog in handen van de laatste exploitant, de heer 
De Freitag, maar door de geringe omzet in verhouding met andere fabrieken en de 
hoge exploitatiekosten kon niet rendabel meer worden gewerkt. Daarna is men weer 
op de oude handvorm teruggekomen, totdat enkele jaren voor de tweede wereldoorlog 
het bedrijf kwam stil te liggen. 

Sinds vorig jaar is de "Steenoven" eigendom van het expeditiebedrijf Krijn Cop-
poolse uitOudenrijn, De naam "Vechten Rhijn" is afgeleid van de beide riviertjes, die 
het terrein insluiten. Aan de achterzijde loopt nog de oude Haarrijn, die door het 
graven van het Merwedekanaalzijn vorm als rivier heeft verloren. 

Op aandrang van de vereniging voor het behoud van natuurschoon voor de 
Vechtstreek zal het gebouw zoveel mogelijk in oude trant en sfeer worden opgebouwd, 
maar zal aan de bedrijfseconomische toestanden moeten worden aangepast. De twee 
grote ovenruimten zullen als opslagplaats dienst doen, terwijl de oude huisjes aan de 
achterzijde reeds als autoboxen zijn ingericht. Het gehele terrein zal een verhoging 
ondergaan, terwijl de droogplaats weer als cultuurgrond zal worden gebruikt. Het 
afdak aan de voorzijde moet verdwijnen. 

Merkwaardig is, dat de stenen van de 3 à 4 meter dikke muren, die naar boven toe 
spits toelopen, geheel in klei zijn gezet. Bij het slopingswerk is door het weghalen van 
een stut een muur naar binnen komen vallen. 

De heer Coppoolse tracht zoveel mogelijk van het gebouw met zo min mogelijk 
nieuw materiaal weer een zo economisch mogelijk verantwoord bedrijf te maken. De 
dikke balken en sparren zijn na drie eeuwen, dat deze fabriek reeds staat, nog geheel 
gaaf gebleven, omdat door de rook en de hitte de houtworm nooit enige kans van 
leven heeft. De juiste ouderdom van beide steenfabrieken is niet precies te achter
halen, maar uit de oude koopactesen archieven veronderstelt men, dat zij uit de eerste 
helft van de zeventiende eeuw dateren. 

Deze kijkjes in ons nabije verleden leken me meer dan de moeite waard 
ze voor u aan de vergetelheid te onttrekken. Ze zijn nog het herlezen waard. 
Bestemd als ze waren voor het dagblad "Het Centrum", zijn vele stukken uit 
de bron van De Jager nu nog zo informatief dat ze voor de lezers van dit 
blad en voor de Historische Kring een aangename aanvulling kunnen be
tekenen op het beeld dat wij in Breukelen aan het schetsen zijn van onze 
'historie van gisteren'. Ze vormen in hoge mate de achtergrond waartegen 
vele interviews - al afgenomen en nog niet alle verwerkt - zich afspelen. 

Als u meer over deze en andere onderwerpen van uw verleden vertellen 
wilt, neemt u dan even contact op met Jan Rutges of Paul van Warmerdam, 
die u te zijner tijd graag komen interviewen over 'hoe Breukelen gisteren 
was, en hoe je er toen leefde'. 
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Zoeken naar Breukelen in het Franse 
legerarchief 

Jan Slingerland 
Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

Om allerlei redenen vroeg ik mij af, wat er in het Rampjaar 1672/1673 
in Breukelen precies is gebeurd. 

Lodewijk XIV overviel toen ons land met 120.000 man en prima bevel
hebbers: de Prins van Condé, Maarschalk Turenne en de Hertog van Luxem
burg. De koning was er zelf bij met zijn rechterhand, de minister van 
defensie: de Markies van Louvois. Het is april 1672. 

De Fransen trokken de Rijn over, veroverden plaats na plaats en kwamen 
in Utrecht aan. Lodewijk XIV nam begin juli zijn intrek in Slot Zeist. Het is 
dan begin juli 1672. 

De koning dacht een adempauze te hebben omdat de Hollanders zich wel 
zouden overgeven na alle machtsvertoon. Want een sterke vloot hadden 
dezen wel onder Michiel de Ruyter, maar het leger was verwaarloosd. 
Stadhouder Prins Willem III - een jongen van 22 jaar - moest met rond 
30.000 soldaten zien dat hij de Fransen tegenhield. 

De Waterlinie bracht redding: dijken werden doorgestoken, sluizen 
geopend en het water van de Zuiderzee kwam bij Weesp de Vecht op; alle 
polders tot aan Gorinchem liepen onder water. 

Het dorp Breukelen, een legerplaats van de Fransen, lag aan het front 
vlak vóór de Waterlinie. Het ligt aan de weg van Utrecht naar Amsterdam, 
het doel van de Fransen. De Hollanders liggen in Nieuwersluis in een sterkte 
die snel is gemaakt: Sterreschans. 

Breukelen was zestien maanden lang bezet door de Fransen en werd 
geplunderd en platgebrand. De Fransen kwamen geen stap verder. 

Er waren wel veel roof- en plundertochten: Nieuwer Ter Aa, Loenen, 
Loenersloot, Abcoude, Ankeveen, 's Graveland, Loosdrecht, Hinderdam. Die 
namen, en ook Naarden en Woerden, komen in alle verhalen voor, meestal 
meer malen. 

Woerden was in Franse handen als strategisch punt voor bevoorrading 
en vanwege de ligging aan de weg naar Leiden en Den Haag. Naarden was 
eveneens Frans en iets verderop lag Amsterdam; er tussenin lag de vesting 
Muiden met het Muiderslot, met kanonnen en Hollanders achter het water. 
Ook hier konden de Fransen niet vooruit. 

Verdedigen achter water kostte weinig mensen en de Fransen werden 
door Willem III intussen beziggehouden in het Zuiden (uiteindelijk werden 
Charleroi en Bonn veroverd), waardoor de Fransen in hun rug dekking 
dreigden te verliezen. In November 1673 verdwijnen de Fransen. 

Deze algemene oorlogshandelingen in een notedop zijn uitvoerig in vele 
werken vermeld, maar Breukelen werd zelden genoemd. Daarom stapte ik 
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Lodewijk XIV - Louis le Grand 

naar het Historisch Archief van het Franse Leger in het Château de 
Vincennes bij Parijs. Dus op zoek naar de andere kant van de medaille. 

De documentatie in Vincennes is in tientallen boeken vastgelegd, 
chronologisch; 1672/1673 is gemakkelijk te vinden. Men heeft alles 
gebundeld en de korte inhoud met trefwoorden in de catalogus vermeld. 

Maar tot mijn grote schrik bevatte één genummerde bundel tussen de 
100 en 800 brieven, verslagen, rapporten, opdrachten en dergelijke van 
1672 en 1673. En er waren ettelijke van die genummerde bundels alleen al 
van de "Campagne en Hollande". Onbegonnen werk - de cheffin van de 
studiezaal zag dat ook en verwees mij naar drie dikke folianten met een 
samenvatting van de hele campagne in Holland, geschreven door Lt. 
Generaal de Vault, een gewezen directeur van het archief. Een samen
vatting van de correspondentie tussen de koning en de bevelhebbers gedu
rende de oorlog van 1672. 

Mooier kan het niet, dacht ik, maar dat viel tegen. Na secuur alles gele
zen te hebben wat op de Waterlinie en Breukelen betrekking zou kunnen 
hebben, was het resultaat nihil; niet éénmaal de naam Breukelen of wat 
daarop leek, zelfs niet Loenen of Abcoude en geen enkel kasteel. Een 
vreemde gewaarwording. 
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Dan een ander boek geprobeerd, een gedrukt geschiedenisboek uit 1726, 
een boek van de Markies de Quincy, deel I, de militaire geschiedenis van de 
regering van Lodewijk de Grote, koning van Frankrijk. Ook daarin alle 
bekende gebeurtenissen van de zestien maanden bezetting gelezen: 

— Het wachten op strenge vorst vanwege de Waterlinie, de opmars over 
het ijs van de Hertog van Luxemburg rond Kerstmis 1672. Hij kwam vanaf 
Woerden via Nieuwerbrug tot Bodegraven en Zwammerdam. Na enkele 
dagen trad de dooi in en moesten de Fransen als een haas terug. 

-- De Fransen kwamen bij Wilnis waar de Hollanders zich achter een dijk 
hadden verschanst. De Hertog deed een aanval maar moest zich 
terugtrekken. 

— Op 8 oktober 1672 deed Luxemburg een aanval op stellingen bij 's 
Graveland. Hierover rapporteert hij lang en gedetailleerd. Maar hij kwam 
geen stap verder, hoewel "les grenades et les pierres qu'on leur jettaient les 
fit toujours reculer" (de granaten en de stenen die wij wierpen hen steeds 
deden terugdeinzen). Die granaten waren ijzeren omhulsels met buskruit 
erin en een lont er aan. 

-- Prins Willem III trachtte Woerden terug te veroveren. Op 18 
september 1672 kwam Luxemburg met 3000 man en de Prins moest 
terugtrekken. Hij kwam tien dagen later tevergeefs terug - de zwakke 
plaatsen waren door een achtergelaten regiment van Luxemburg versterkt. 

Op 16 juli 1672 bezocht Lodewijk XIV Naarden. Vredesonderhandelingen 
hadden tot niets geleid, de voorwaarden van de verwaten Fransen waren 
abnormaal opgeschroefd, Amsterdam zag het niet meer zitten en rond 25 
juli 1672 werd alles onder water gezet. De Waterlinie - nog van Frederik 
Hendrik - werd voor het eerst in werking gesteld en bewees zijn waarde. 

Het woord waterlinie komt in de Franse woordenboeken niet voor! 
Typerend worden de inundaties dan ook beschreven: "rompre les digues -
ouvrir les écluses - tous les ponts abattus - les chemins noyé. Il n'y eut plus 
de différence entre la Campagne et la Mer. Toutes les villes de la Hollande 
et de Brabant suivirent cet exemple", (dijken worden doorgestoken -
sluizen geopend - alle bruggen vernield - de wegen onder water. Er was 
geen verschil meer tussen land en zee. Alle steden van Holland en Brabant 
volgden het voorbeeld.) 

Lodewijk XIV had er tabak van: op 29 juli 1672 ging hij terug naar 
Frankrijk. Hij werd daarna Lodewijk de Grote genoemd: hij vond dat hij 
weer een grote overwinning had behaald. 

Niet eenmaal de naam Breukelen of iets uit de naaste omgeving. Ook niet 
in andere toegangen tot het archief: de namen van officieren, bevelhebbers 
en plaatsnamen. 

De cheffin van de studiezaal stond paf, schrijver dezes had er na acht uur 
lezen ook tabak van; maar hij geeft de moed toch niet op en zoekt andere 
benaderingen om niettemin in de archieven Breukelen en omgeving in 
1672/1673 te vinden. 
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Aart Dros mocht geen tapperij beginnen 
Arie A. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Begin maart 1894 maakte A. Dros Dzn uit Breukeleveen zijn wens ken
baar om in zijn huis in de buurtschap Breukeleveen een "tapperij" te ope
nen, dus een gelegenheid "tot den verkoop van sterken drank in het klein". 

Op zich was die gedachte om in Breukeleveen een eigen dranklokaal in te 
richten niet zo verwonderlijk. De tot dan toe enige openbare gelegenheid in 
Breukelen-St. Pieters waar men legaal een borreltje kon gaan innemen was 
"De Oliphant" aan de Straatweg. De afstand van Breukeleveen naar "De 
Oliphant" was niet gering, zeker in een tijd dat de gewone man die afstand 
in de regel te voet moest afleggen. Wel voer er bij "De Oliphant" een pontje 
over de Vecht, zodat men niet helemaal via de Breukelse Vechtbrug 
behoefde om te lopen. Maar toch was het nog bijna een uur gaans heen en 
een uur terug. De keus zal voor de meesten veeleer drinken aan huis of bij 
elkaar zijn geweest, of misschien de gang naar het Rechthuis in Tienhoven, 
op slechts een half uurtje afstand. 

Ook de gemeente Breukelen-St. Pieters zou belang kunnen hebben bij 
een nieuw, legaal dranklokaal binnen de eigen grenzen. Drankgebruik 
aldaar zou belastinginkomsten gaan opleveren. Toch pakte het anders uit.. 

Het gemeentebestuur wilde niet meewerken 

Op 29 maart 1894 kwam de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters bij
een. Deze bestond toen uit, in alfabetische volgorde, de heren H. van Ginkel, 
G. Hamoen, E. van Oostveen, H. Plomp, I. van Selm, K. Verhoeff en K. van der 
Wilt Jr., en de voorzitter burgemeester J.Th.A. Braams. 

In deze vergadering deelde de burgemeester aan de raad mee dat A. 
Dros Dzn spoedig een verzoek zou gaan indienen om in Breukeleveen een 
vergunning te krijgen voor het schenken van sterke drank. Hij voegde daar 
aan toe te hebben vernomen dat zulks "door het meerendeel der 
dorpsbewoners om opgegeven redenen niet gewenscht wordt" en liet er in 
één adem op volgen dat hijzelf "het houden eener tapperij door genoemden 
persoon" ook liever niet wilde. Maar hij wilde de raad er toch wel even op 
wijzen: (1) "dat er, tenzij het wettig aantal drankgelegenheden voor de 
Gemeente verminderd werde, geene redenen zijn om hem vergunning te 
weigeren" en (2) "dat er in den laatsten tijd herhaaldelijk Proces-Verbaal is 
opgemaakt moeten worden wegens het clandestine verkoopen en tappen 
van sterken drank te Breukeleveen, welk stil drankverkoop z.i. onge
twijfeld zoude worden tegengegaan, wanneer aldaar op wettige wijze eene 
drankgelegenheid werde geopend". 

Daarop was het woord aan de raad. Het lid Plomp maakte er als eerste 
gebruik van. Hij gaf als zijn mening te kennen, "dat het hoofdbedrijf van de 
bevolking te Breukeleveen bestaat uit Veenderij en aangezien deze tak van 
nijverheid toch al zoo weinig rendeert zou het z.i. onverantwoordelijk zijn 
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om de bewoners, die toch reeds moeite genoeg hebben om te kunnen 
bestaan, in de gelegenheid te stellen hunne weinige verdiensten nog te 
verknoeijen aan sterken drank. Hij wenscht geen kroeg in Breukeleveen in 
het belang van de bewoners en doet diensvolgens het voorstel: 

Om het, volgens art. 2 der drankwet bepaalde maximum van vergunningen voor de 
Gemeente Breukelen-St. Pieters verminderd te zien te krijgen, omdat het drank
gebruik zoo bizonder ingrijpt in het particuliere leven van de bewoners; - de 
welstand van dezelven is niet zoodanig dat men zulks in den hand mag werken." 

Dit voorstel wist de algemene instemming van de raadsleden te krijgen. 
Men tekende er bij aan "dat de bestaande drankgelegenheid aan "de 
Oliphant" voor de Gemeente voldoende is". De voorzitter nam vervolgens 
desgevraagd "op zich namens den Raad, bij toelichtend adres aan H.M. de 
Koningin-Regentes [Emma] te verzoeken, de volgens de betrekkelijke wet 
voor deze gemeente vastgestelde 3 drankgelegenheden tot op 1 te 
verminderen, voor eenen zoo ruim mogelijken tijd". 

In de gemeenteraadsvergadering van 29 mei 1894 deelde de voorzitter 
mee dat hij zich van deze taak had gekweten en dat bij Koninklijk Besluit 
d.d. 28 april 1894 (No. 43) het verzoek was ingewilligd tot 1 mei 1899. Dat 
besluit las hij daarna aan de raad voor. Aart Dros maakte daardoor geen 
enkele kans meer de begeerde drankvergunning te krijgen. 

Armenzorg en drankbestrijding 

De houding die door het gemeentebestuur van Breukelen-St. Pieters 
werd aangenomen mag ons bevoogdend overkomen, ze berustte op opvat
tingen welke in die tijd in brede kring gangbaar waren. Naast geheel 
onvrijwillige oorzaken van armoede, onderkende men talrijke vormen van 
armoede die - zo vond men - aan de schuld van de arme zelf te wijten 
waren. "De mensch met zijn talrijke ondeugden en gebreken is niet zelden 
zelf oorzaak, dat de maatschappij hem niet verschaft, wat zij aan anderen 
geeft. Men spreekt van ongelukken, die den mensch treffen, en bij nader 
onderzoek blijkt zwakheid van karakter, gebrek aan eergevoel, aan door
zettingsvermogen de oorzaak van het lijden te zijn". "Verarming door lui
heid, dronkenschap of liederlijk gedrag ligt bij het individu zelf". De 
genoemde oorzaken "en nog vele meer leiden tot een toestand, die 
vooreerst leniging eischt, doch vervolgens ook een sympathieke tusschen-
komst van medemenschen, teneinde den arme zijn moreele kracht, zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel en daarmede zijn materieele zelfstandigheid 
zoo mogelijk terug te geven". 

De drankbestrijding kreeg in dat kader veel aandacht. De Nederlandsche 
Vereeniging tot Afschaffing van sterken drank, in 1842 opgericht, maar na 
enige tijd in verval geraakt, kwam tegen het eind van de 19de eeuw tot 
hernieuwde bloei. In 1875 was inmiddels ook de Multipatiorsbond (later 
omgezet in Volksbond tegen Drankmisbruik) opgericht en in 1881 de 
Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging. In 1881 werd in Neder
land ook de Drankwet van kracht. De wetgever meende de "openbare 
dronkenschap te moeten beteugelen" en het aantal gelegenheden van 
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"klein-verkoop" te moeten "regelen", dat wilde zeggen inkrimpen. Openbare 
dronkenschap werd strafbaar gesteld. Voor de verkooppunten van alco
holische dranken werd een vergunningsrecht ingevoerd. Aan de localiteiten 
en de vergunninghouders werden eisen gesteld. Intrekking van een ver
gunning werd mogelijk gemaakt. 

Het gemeentebestuur van Breukelen-St. Pieters zat met de houding die 
jegens de Breukelevener A. Dros Dzn werd aangenomen dus geheel op het 
nationale spoor. 

Oliphant door het oog van de naald 

De "sympathieke tussenkomst" van het gemeentebestuur om de 
inwoners van Breukelen-St. Pieter op het rechte pad te houden kreeg in 
1898 een vervolg. De samenstelling van de raad was toen dezelfde als 5 
jaar eerder, behoudens boer K. Verhoeff, die medio 1897 was overleden en 
in wiens vacature nog niet was voorzien. 

In de rondvraag van de raadsvergadering van 10 november 1898 gaf H. 
Plomp "zijn verlangen te kennen dat in de volgende vergadering een 
concept aanvraag door den Voorzitter worde ter tafel gebracht, ter 
verlenging van het bij Koninklijk Besluit i.d. 28 April 1894 No. 43 tot 1 Mei 
1899 ingewilligde verzoek, dat in de Gemeente slechts eene gelegenheid tot 
verkoop van sterken drank in het klein worde toegestaan". De voorzitter 
nam de opdracht aan. 

Op 19 november 1898 bracht de burgemeester zijn concept brief aan de 
koningin (Emma's dochter Wilhelmina was inmiddels als koningin ingehul
digd) in de raad aan de orde. Hij deelde mee dat de wethouders dit concept 
al hadden goedgekeurd en vroeg de raad hetzelfde te doen. De brief werd 
voorgelezen en aanvaard, doch pas nadat op voorstel van de heer Plomp er 
nog een zinsnede in was toegevoegd "dat de eene thans bestaande 
drankgelegenheid ook wel gemist konde worden". Daarmee was dus "De 
Oliphant" eveneens in de bestuurlijke gevarenzone geraakt. De brief die aan 
de koningin werd gezonden kwam als volgt te luiden: 

Aan 
Hare Majesteit de Koningin 

der Nederlanden 
Geven met den meesten eerbied te kennen: Burgemeester en Wethouders der 

Gemeente Breukelen St. Pieters, naar aanleiding van een in de Vergadering van den 
19 November j.l., op hun voorstel, door den Gemeente raad met algemeene stemmen 
genomen besluit: 

Dat de bij Koninklijk Besluit van den 28 April 1894 No. 43 voor deze Gemeente 
verleende vergunning tot vermindering van het wettig aantal localen tot verkoop 
van sterken drank in 't klein tot op één - hetwelk is gebleken ten volle aan het 
beoogde doel te beantwoorden - met 1 Mei as. zal ten einde loopen, -

dat de in der tijd aan Harte Majesteit de Koningin Weduwe Regentes van het 
Koninkrijk in dato 6 April 1894. benevens aan Heeren Gedeputeerde Staten in de 
provincie Utrecht, bij missive in dato 17 April 1894 No. 32, opgegeven motieven voor 
het verzoek tot vermindering van het wettig aantal drankgelegenheden van drie op 
één ook thans als volkomen gegrond worden beschouwd; -

dat de eenige thans in de Gemeente bestaande drankgelegenheid niet alleen 
ruimschoots als voldoende is aan te merken, maar zelfs wel gemist konde worden, 
waarom het dan ook in het werkelijk gemeente belang is te achten geene meerdere 
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drankgelegenheden in het leven te roepen. -
Redenen waarom wij Uwe Majesteit hierbij eerbiediglijk verzoeken, aan het 

bepaald verlangen van den Gemeente-raad, te willen gevolg geven, door het wettig 
aantal drank vergunningen hier bedoeld voor eene zoo ruim mogelijken tijd, met 
ingang van 1 Mei aanstaande, nogmaals tot op één te verlagen. 

't Welk doende, 
Uwer Majesteits getrouwe onderdanen 
Breuketen St, Prs 22 November 1898 
(get.)Braams 
Burgemeester en Secretaris 
(get) G. Hamoen, Wethouder 

Op 28 februari 1899 kon de burgemeester aan de raad meedelen dat bij 
Koninklijk Besluit in dato 23 december 1898 No. 9 het wettelijk maximum 
der in de gemeente Breukelen-St. Pieters te verlenen vergunningen tot ver
koop van sterke drank in het klein tot 1 mei 1901 opnieuw tot één was 
verlaagd. De raad had het op 19 november niet aangedurfd in absolute 
termen op het sluiten van "De Oliphant" aan te dringen. De Kroon had voor
zichtigheidshalve de geboden opening om het aantal vergunningen tot nul 
terug te brengen onbenut gelaten. 

"De Oliphant" kon dus blijven bestaan. Voor Breukeleveen hield de offi
cieel kroegloze situatie nog geruime tijd aan. Maar de werkelijkheid was 
anders. Gedurende een zeer lange reeks van jaren kon men er bij Aart Dros 
neerstrijken om daar iedere gewenste hoeveelheid alcoholische drank tot 
zich te nemen. Het clandestiene tappen, waar burgemeester Braams in 1894 
over sprak, duurde er gewoon voort, misschien zelfs nog wel openlijker dan 
tevoren. Dat eindigde pas in de jaren negentien-twintig, toen Aart Dros het 
huis waarin hij zijn schenkerij had ging verlaten om helemaal "achterin" in 
Breukeleveen te gaan wonen, bij de Weerbrug. Voor het afhalen van drank 
in flessen kon men ook daarna nog bij hem terecht. In het oude huis van 
Dros, Herenweg 113, vestigde zich Ds. Glas, die er de naam "Oldeslo" aan gaf. 

Maar in 1928 kwam in Breukeleveen een nieuw dranklokaal tot stand. 

De Toekomst - Faroeta - La Matelote 

Het karakter van Breukeleveen was sedert de jaren rond de Eerste 
Wereldoorlog sterk aan het veranderen. De veenderij was nagenoeg afge
lopen, de waterrecreatie werd er steeds belangrijker. In 1924 vestigde het 
gezin van Jan Aaldert den Ouden zich daar. Per 1 januari van dat jaar 
huurde hij van Gerritje Geurtsen, weduwe van Willem de Pijper, de 
scheepswerf, die door veel Breukeleveners vanwege de vorige eigenaar nog 
de scheepswerf van Pieneman werd genoemd. Precies een jaar later werd 
Den Ouden de nieuwe bezitter van dit bedrijf. Hij moderniseerde het, 
richtte er een jachthaven/scheepsbouwerij in en gaf daar de naam 
"Charlois" aan, ontleend aan zijn vroegere woonplaats Rotterdam-Charlois. 

In 1928 opende Den Oudens 20-jarige zoon Teunis (meestal Teus ge
noemd) in een klein gedeelte van een aan de Vijfde Plas staande houten 
botenloods een dranklokaal. Het voorzag in een behoefte. Omstreeks 1937 
had Teus genoeg geld gespaard om op een stuk grond naast de jachthaven 
een nieuw en legaal café-eethuisje te bouwen, dat de naam "De Toekomst" 
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Afb. 1. Café-eethuis "De Toekomst" aan de Vijfde Plas in Breukeleveen, winter 1937 -
1938. Het café, eigendom van Teus den Ouden, vas toen door een bruggetje (op deze 
foto in opgetrokken stand te zien) verbonden met de ernaast gelegen jachthaven 
Charlois van zijn vader Jan den Ouden. Vanuit dat bedrijf had het café zich ont
wikkeld, Uiteraard probeerde men daarom na de afsplitsing de band met het jacht-
havenpubliek te benouden. Jan den Ouden overleed in 1947, waarna de jachthaven in 
bezit kwam van Teus' broer Jacobus (Jac. den Ouden stond er sindsdien op het 
uithangbord, maar in de wandeling werd hij Kobus genoemd) die al sinds zijn jonge 
jaren in de zaak van zijn vader had meegewerkt. Door het overlijden van Teus raakte 
het café-restaurant uit handen van de familie Den Ouden. Daarmee kwam een eind aan 
de nauwe betrekkingen tussen beide bedrijven. (Foto uit collectie H. Jonkers.) 

kreeg. Het werd via een bruggetje met de jachthaven verbonden. Al spoe
dig moest het restaurant enkele malen worden uitgebreid; tweemaal werd 
een terras aan de plaszijde overkapt en aan het restaurant toegevoegd. 

Na de Tweede Wereldoorlog ging het restaurant in andere handen over. 
Geruime tijd heette het Faroeta (naar de beginletters van: Familie Roelofs 
Talen). In 1969 kwam er een motel bij. Twee huisjes, ter hoogte van het 
restaurant aan de Herenweg gelegen, werden gesloopt; op die plaats werd 
een parkeerplaats aangelegd. Van 1979 tot 1984 werd de zaak verpacht. In 
1984 kocht Hein Jonkers het complex; sedert begin 1988 draagt deze 
localiteit de naam La Matelote. 

Bronnen 

Notulen en Besluiten van den Raad der Gemeente Breukelen St. Pieters, Vanaf het jaar 
1888 tot en met het jaar 1899. Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 1 
(zonder deelnummer binnen de reeks notulenboeken) (Gemeentehuis Breukelen). 

Winkler Prins Algemeene Encyclopedie, 5de druk, Deel 2 (1933), Armen, blz. 132 -134. 
Deel 6 (1934), Drankbestrijding en drankwetgeving, blz. 404 - 409. 

Gesprekken met de heren Gijs Bakker (12 oktober 1988), Hein Jonkers (6 augustus 
1988) en Hans den Ouden (12 en 15 oktober 1988), allen te Breukeleveen 
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Mededelingen van het bestuur 

Geslaagde filmavond 

Op 26 september 1988 had onze Kring een filmavond met als gebruikelijk een zeer 
goede opkomst. Op veelvuldig verzoek werd een herhaling geboden van de video
presentatie vertoond op de oprichtingsvergadering, de beroemde "Breukelenfilm" en 
de film over Breukelen rond de Tweede Wereldoorlog. Extra waren de Vechtstreek 
aflevering uit AVRO's "Ontdek je plekje" en een promotie-dia-geluidserie gemaakt in 
opdracht van de Rabobank Vecht en Plassengebied. Hartelijk dank aan ons mede-
HKB-lid A. Prins en zijn medewerkers die zich steeds weer zoveel inspanning 
getroosten om ons op deze zaken te vergasten. 

Samenstelling bestuur 

De vice-voorzitter van de Kring, de heer W. Aerns, liet weten dat hij het zo druk 
heeft in zijn dagelijkse werkkring dat hij helaas genoodzaakt is zich terug te trekken 
uit het bestuur van de HKB. Zijn mede-bestuursleden betreuren dat en bedanken hem 
voor wat hij in de turbulente beginjaren van de Kring voor onze vereniging heeft 
gedaan. In de jaarvergadering, die begin 1989 gehouden zal worden, zijn regle
mentair de bestuursleden Mw, M.B van Leeuwen en Mw. AT de Lange aan de beurt 
van aftreden. Beide kunnen echter voor een tweede periode worden herkozen. 
Kandidaatstellingen vanuit de leden van de Kring kunnen schriftelijk bij de 
secretaris worden ingediend. 

Stichting Historische Reeks Breukelen 

Deze dochterinstelling van de Historische Kring Breukelen heeft als belangrijkste 
doelstelling het uitbrengen van historische publikaties die te groot zijn voor het 
tijdschrift van onze Kring of die door hun karakter daarin minder goed passen. Het 
bestuur van deze Stichting is inmiddels als volgt samengesteld: Mr, G Versluys 
(voorzitter), J.H. Schveppe (secretaris), H.Th.Rutten (penningmeester), JA. van de 
Berg, J, Burggraaf, H J van Es en AA Manten (leden) 

Gekregen 

Ook uit de afgelopen periode zijn weer een aantal gewaardeerde giften te melden 
Daaronder twee oude foto's (van Hr. L. Versteeg), inventarislijst van het archief van 
het kantongerecht Breukelen-Nijenrode 1877 - 1933 (van de samensteller, Hr. H 
Driezen te Nieuwegein), enkele brochures die door vliegtuigen van de geallieerden in 
de Tweede Wereldoorlog boven Breukelen werden afgeworpen en een programma van 
de Breukelse bevrijdingsfeesten 1945 (van Hr. B. Hoornstra), een breinaald voor het 
maken van fuiken in het begin van deze eeuw (van Hr. P. Bakker) en diverse foto
kopieën (altijd erg welkom, terwijl u toch uw kostbare papieren zelf kunt behouden!) 
Van de Rabobank Kockengen kregen we een gift in geld. Alle gevers hartelijk dank 

Dank voor medewerking 

Een vereniging als de HKB kan bestaan dank zij de belangeloze inzet van veel 
leden. We merken het meest van degenen die met historisch onderzoek bezig zijn 
Maar er zijn er heel wat meer. Bij gelegenheden als jaarmarkt en welzijnsmarkt kon 
er ook een kraam van de HKB zijn, doordat verscheidene leden bereid waren enkele 
uren in zon kraam te staan; het leverde de Kring leden, verkopen en meer bekend
heid op. Ons tijdschrift wordt voor een fors gedeelte door vrijwilligers bij de leden 
thuis bezorgd. Er zijn mensen die kranten knippen en de knipsels ordenen. De 
fotografiewerkgroep was erg aktief. Er wordt veel schrijfwerk verzet voor het maken 
van een register met bevolkingsgegevens inzake 19de-eeuwse Breukelaars. Om de 
wekelijkse Kringavond, de ledenavonden, excursies, enz. mogelijk te maken moet veel 
organisatorisch werk worden verzet. Voor al onze stille medewerkers geldt: heel erg 
bedankt. We hopen op jullie te mogen blijven rekenen! 
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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 meer dan 500 literatuurbronnen en 
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 een voorbeeld van een uittreksel 
uit deze bibliografie, om u een idee te geven van wat voor soort boek het 
wordt. 

Heeringa, K., 1929. Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het 
Nedersticht. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 
6e reeks, deel 8, blz. 161 -202.* 

Maarssenbroek en Otterspoorbroek varen aanvankelijk moerassen die bij een 
hoge vaterstand in de Vecht in meren veranderden en bij het dalen van het peil 
veer ten dele leeg liepen. De verbinding met de Vecht verd gevormd door een 
vatertje dat de Broclede geheten zal hebben. Voor het verkeer langs de Vecht zal 
dit vatertje hinderlijk zijn geveest en het zal vroeg af gedamd zijn Het gebied 
van Oukoop, mogelijk reeds in het jaar 1000 of eerder in gebruik, had sloten die 
vrij uitliepen in de Kromme Angstel; dat vijst er volgens de auteur op dat Oukoop 
een onbevoonde uitervaard geveest zal zijn, in gebruik bij de bevoners van het 
kerspel Loenen (!) Het verkeer moet daar toen te vater hebben plaatsgehad. In 
1138 verd Demmerik, ten vesten van Oukoop, als nieuv land aangeduid. 
Otterspoorbroek verd ontgonnen als een polder met kaden Klein Oud-Aa sluit aan 
bij Oukoop; Groot Oud-Aa verd mogelijk tegelijk met Kortrijk in cultuur gebracht. 
Uit de naam Oud-Aa leidt de schrijver af dat er reeds voor de ontginningen van de 
veenvildernissen bevoning vas in het gebied van de Aa. In 1138 kvam een 
nieuve kerk tot stand in Nieuver Ter Aa. 
In de Middeleeuven vas de bisschop van Utrecht verplicht bij de aanvaarding 
van zijn vereldlijk gezag een bezoek aan Zeist te brengen en daar eigenhandig de 
klok te luiden. Voor een dergelijke plechtige gelegenheid moesten de mensen uit 
de vijde omgeving stro voor mensen en paarden aanleveren, Deze leverings
plicht zal later zijn afgekocht en tot een soort bisschoppelijke belasting 
gevorden zijn, het "stroyelgelt van Zeisterbrug", Ook het gebied ten oosten van de 
Vecht en Zvezereng, Maarssen, Breukelen en Mijnden moest dit strogeld betalen, 
In een oorkonde van de proost van St. Jan te Utrecht uit 1085 verd gesproken van 
het veen dat oploopt van de Vecht tot bij Drinschoten en de Vuursche De ontgin
ning van dat veengebied ten oosten van de Vecht kvam geleidelijk op gang. De 
afvatering van de achterliggende zandgronden, richting Vecht, zal een belem
mering zijn geveest; omdat men van de rivier af landinvaarts begon te graven 
kvam het vater de gravers tegemoet. Het gebied vas ook belangrijk voor de jacht. 
In 1385 gaf de bisschop aan de geërfden in de gerechten Jutphaas, Galecop, 
Heycop, Raven, Rosveyde en Papendorp vergunning een vatergang te maken 
naar de Vecht, die de Heycop zou gaan heten. Daarbij verd Porten gen doorgraven 
(voor zover geen gebruik verd gemaakt van een van de sloten in dat gebied) 
maar verd verderop gebruik gemaakt van de vatering tussen Kortrijk en Groot 
Oud-Aa. In 1413 verd verlof gegeven tot de aanleg van de Bijleveld. 
In 1642 klaagden de poldermeesters van Oukoop bij de staten van Utrecht over het 
feit dat alle dorpen in de Ronde Venen en verder in de omtrek zich van 
vatermolens hadden voorzien, vaardoor Oukoop, dat nog niet bemalen verd, tot 
hun boezem gemaakt verd. In 1662 achtten gedeputeerde staten van Utrecht het 
nodig dat de Kortrijkse Dijk verd verbeterd. Deze vas van belang in het verkeer 
tussen het Gooi en Woerden; dat ging vanuit het noorden langs de Vecht tot 
Breukelen en sloeg dan naar het zuidvesten af 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Het huis van de pachtboer van 
Gunter stein tegen het einde van de 17de eeuw. Ontleend aan "Veues de 
Gunterstein Dédiées A Madame de Gunterstein et de Thienhoven", een 
publikatie uitgegeven door Nicolas Visscher te Amsterdam en opgedragen 
bij haar leven aan Magdalena Poulie, eigenaresse van Gunterstein en 
ambachtsvrouwe van Tienhoven 1680 - 1699. 


