
Verschijnt viermaal per jaar ISSN 0922-1247 

TIJDSCHRIFT 

HISTORISCHE KRING BREUKELEN 

Jaargang 4 
Nummer 2 
Juni 1989 



HISTORISCHE DUNG BREUKSLHN 

BESTUUR 
A.A. M anten, voorzitter 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen tel. 62253 
J.A. van den Berg, vice-voorzitter 

Schepersweg 58, 3621 JL Breukelen tel. 62747 
Mw, M.B. van Leeuwen - van Rossum du Chattel, secretaris 

Bisschopswater 5, 3621 WV Breukelen tel. 63740 
B. Barelds, penningmeester 

Vrijheidslaan 126,3621 HK Breukelen tel. 61779 
H. Polderman, archivaris/bibliothecaris 

Stinzenlaan-Noord 108, 3621 RK Breukelen tel. 61716 
J.G. Bok ma, lid 

Vrijheidslaan 26, 3621 HH Breukelen tel. 61830 
G. Versloot, lid 

Portengen 97, 3628 ED Kockengen tel. 03464-1293 

REDACTIE 
Mw. H.A. Manten - Werker 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen tel. 62253 

DOELSTELLING 
De Historische Kring Breukelen houdt zich bezig met de geschiedenis van 
Breukelen en de omgeving van Breukelen, alsmede met die aspecten van 
de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis die van belang zijn 
voor een goed begrip van de geschiedenis van de gemeente Breukelen. 

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE 
Gewone leden (inclusief tijdschrift) f 30,00/jaar 
Verdere leden uit zelfde huishouden (zonder tijdschrift) f 15,00/jaar 
Eerdere afleveringen van dit tijdschrift zijn aan nieuwe 
leden nog (beperkt) leverbaar voor f 10,00/nummer of f 30,00/jaargang 

BETALINGEN 
De lidmaatschapsbijdrage dient te worden voldaan na ontvangst van de 
acceptgirokaart. 
Bankrekeningnummer: 3106.48.521 (t. n. v. penningmeester Historische 
Kring Breukelen). Gironummer van de (Rabo)bank: 42595. 

KRINGAVOND 
Iedere dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur, in het souterrain van "Boom 
en Bosch" (gemeentehuis), Markt 13, Breukelen (ingang zuidzijde). 



97 

Lukas Rotgans (1653 - 1710), dichter 
op Crofflwijck aan de Vecht 

W.P. Halleen 
Vonderweg 1, 6029 PW Sterksel 

In 1702 stortte tijdens een zware storm de kerktoren van de 
(hervormde) kerk in Breukelen in. Door de ijver en financiële steun van 
vrouwe Anna Pergens, weduwe van Johan Ortt, eigenaar van Nijenrode, kon 
in 1705 de toren herbouwd worden. Aan de dichter Lukas Rotgans werd 
gevraagd een gedicht te schrijven ter herinnering aan de eerste steen
legging. Rotgans schreef het gedicht dat nu al bijna drie eeuwen, in 
zandsteen gebeiteld, op de toren van de kerk te lezen is.1 

Over het leven van de dichter Lukas Rotgans is niet veel geschreven. Dat 
is jammer, want deze dichter die op de buitenplaats Cromwijck aan de 
Vecht heeft gewoond verdient zeker aandacht. Ik wil daarom hier nader 
ingaan op het leven van Rotgans. Op verschillende plaatsen zal Rotgans zelf 
het woord voeren en ik zal zijn informatie aanvullen met gegevens uit 
andere bronnen. 

Een briefgedicht van Lukas Rotgans aan Joannes Vollenhove 

In 1701 schrijft Rotgans een brief in dichtvorm aan de toen zeer beken
de Haagse dichter-predikant en taalkundige Joannes Vollenhove.2 Rotgans 
kende Vollenhove niet persoonlijk, maar hij had zijn heldendicht over 
stadhouder-koning Willem III ter beoordeling aan Vollenhove gestuurd. 
Vollenhove had in een vriendelijk bedankbriefje zijn lof over het werk 
uitgesproken. Rotgans nam toen onmiddellijk de gelegenheid te baat om 
met Vollenhove tot een meer persoonlijk contact te komen. Hij stuurde 
Vollenhove een briefgedicht met de uitnodiging voor een bezoek op zijn 
buitenplaats Cromwijck in Maarsseveen. 

Het aardige van Rotgans' briefgedicht is, dat de lezer, die over de schou
der met Vollenhove mee kan lezen, kennis kan maken met Lukas Rotgans. 
Om Vollenhove namelijk tot een bezoek aan zijn buitenplaats te overreden, 
moest hij zich eerst 'bekend maken' aan de Haagse dichter, dat wil zeggen, 
iets over zichzelf en zijn woonplaats vertellen. De informatie die Rotgans 
geeft is niet altijd even duidelijk en vaak zijn poëzie en werkelijkheid 
moeilijk van elkaar te scheiden. Maar laat ik eerst Rotgans zelf aan het 
woord laten: 

De Stichtsche Vecht, vermaart ver boven andre stroomen, 
Door iandtpaleizen en door schaduwryke boomen, 
tSieraadt van 't vaderlandt, daar Utrecht roem op draagt, 

Die schoone landtrivier vloeit langs myn voning heen. 
Hier heb ik zorgeloos myn eerste jeugdt gesleten 
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Afb 1 Fragment van een brief uit 1705 van L. Rotgans aan J. Vollenhove. De 
uiteindelijke versie van de tweede regel van het gedicht op de toren van de 
Hervormde Kerk te Breukelen luidt: "Ley hier den eersten steen aan 't werk." 
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Rotgans schrijft hier dus dat hij aan de Vecht woont en op die plaats ook 
zijn jeugd heeft doorgebracht. 

Hier heeft myn Vader my [ ) tot leerzucht aangespoort 
Och! hadde ik lang die ies uitzynen mondt gehoort! 
Maar 'tnootlot, op myn jeugdtzoo nydig en verbolgen, 
Misgunde my dat goedt, ik most de lykbaar volgen, 
En achter 't kout gebeent' metweenende oogen gaan; 
Ter goeder uur voor hem: want viermaal hadtde maan 
Haar bleeke horens by de starren rondt gebogen, 
Als Vrankryks heir [....] 
Op 't onverzienst in 't hart van Neêrlandt door quam dringen. 

Rotgans vermeldt dat zijn vader hem aangespoord had tot leren, maar dat 
voor hem het noodlot toesloeg toen zijn vader overleed en vier maanden 
daarna de Fransen de Vechtstreek binnenvielen (1672, het rampjaar). 

Het huis, dat reeds lang tot het bezit van de familie behoorde, ging in 
vlammen op en de akkers werden vernield: 

Hadt Vader toen met my zyne akkers zien bespringen, 
En 'tlandthuis, lang bewoont van onzen ouden stam, 
Van 'svyandts roofgespuis vernielen door de vlam; 
'tGeboomt' zien vallen, door de legerbyl gekorven, 
Hy waar van rou, en niet gerust als nu, gestorven.3 

Redelijk veel informatie geeft Rotgans ons hier, maar toch blijven we met 
een aantal vragen zitten, want wie was Lukas Rotgans dan wel en wie was 
zijn familie en over welk huis heeft hij het en wat is er met hem en het 
huis gebeurd? Om deze vragen te beantwoorden moeten andere bronnen 
worden aangeboord. 

Familie4 

Lukas Rotgans (1653 - 1710) werd in Amsterdam geboren en gedoopt in 
de Nieuwe Zijds Kapel op 26 november 1653.^ Hij was de oudste zoon van 
Jacob Rotgans en Magdalene Timmermans. Jacob Rotgans stamde uit een 
oud Amsterdams geslacht, dat onder andere verwant was aan de familie 
Huydecoper. 

Lukas had een twee jaar jongere broer, Poulus. In zijn "Voorberecht" zegt 
Halma over hem dat hij 'Kanonik ten Dom 't Utrecht" werd en dat hij een 
rustig leven op zijn huis Drakenburg heeft geleid, tot hij in 1699 "schielyk 
door de doodt wechgehaalt" werd. Het doodsbord met het mannenwapen 
van de familie Rotgans, gedateerd 25 april 1699, dat in de noordertransept 
van de Hervormde Kerk van Breukelen hangt, is mogelijkerwijs van 
Poulus.6 In 1664 (de pest eiste in dat jaar in Amsterdam veel doden - een 
mogelijke reden tot verhuizen?) moet Lukas met vader, moeder en broer 
van Amsterdam naar Utrecht verhuisd zijn. Hier werd nog een zusje, 
Geertruyda Jacoba, geboren. In 1682 trouwt zij met Albert Hendrik de 
Salengre. In 1710 zal zij eigenaresse van Cromwijck worden. 

Moeder Magdalena Timmermans schijnt kort na de geboorte van haar 
dochter te zijn overleden. Vader Jacob Rotgans overlijdt in 1672. Lukas 
Rotgans was toen 19 jaar oud. 
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Stuyvende assche en puin 

Rotgans schrijft dat " 't landthuis, lang bewoont van onzen ouden stam" 
in vlammen opging en dat de akkers waren verwoest. Enige versregels ver
der zegt hij echter: "Myn huizen ryzen uit hun stuyvende assche en puin, 
veel trotser dan voorheen". Over welke huizen heeft Rotgans het dan? Had 
hij misschien naast " 't landthuis" nog een ander huis dat ook vernield was? 

François Halma, uitgever en vriend van Rotgans, beweert in zijn 
levensbeschrijving van Rotgans, dat Lukas met zijn familie in 1664 naar 
Nijenrode verhuisd is. Nu is er wel beweerd dat Rotgans met 'myn huizen" 
kasteel Nijenrode en de buitenplaats Cromwijck bedoeld heeft. Er is echter 
afdoende aangetoond7 dat de familie Rotgans het kasteel Nijenrode niet in 
bezit kan hebben gehad. Spreekt Lukas Rotgans nu over "myn huizen ", dan 
zal hij daarmee alleen de buitenplaats Cromwijck hebben bedoeld, omdat 
naast het hoofdgebouw en de bijgebouwen, zeer waarschijnlijk meerdere 
woningen voor het personeel van de steenoven tot zijn bezit hebben 
behoord.8 Lukas' eigen tekst lijkt dit ook te bevestigen. Hij noemt daarin 
slechts één landhuis, en wel het huis dat reeds lang in het bezit van zijn 
familie was; later in zijn briefgedicht vermeldt hij ook de naam van het 
huis, namelijk "Cromwijck". (Rotgans bezat wel nog een huis in de stad 
Utrecht, maar dat kunnen we hier buiten beschouwing laten.) 

Hoe kwam Rotgans nu in het bezit van Cromwijck? 
Toen omstreeks 1620 de Amsterdamse koopman Jan Jacobsz. Bal (1541 -

1624), bijgenaamd Huydecoper, zijn geld goed wilde beleggen, kocht hij 
grond en hofsteden in Maarsseveen. In 1608 kocht hij de 'huysinge mette 
hofstede genaemt de Gouden Hoef".9 Hij verbouwde de hofstede tot een 
landhuis en veranderde de naam in Goudestein. Zijn zoon Joan Huydecoper 
(1599 - 1661) kocht Silverstein en liet in 1629 Goudestein opnieuw 
verbouwen. De dochter Geertruyd Rotgans - Huydecoper, de grootmoeder 
van Lukas Rotgans, kreeg de hofstee Cromwijck toegeschoven. Tot deze 
hofstee behoorde vanouds een steen- en tegelbakkerij.10 Geertruyd 
verbouwt in 1667 de hofstee tot een buitenplaats. De datum van de 
verbouwing staat nog boven de deur van Cromwijck (met als huidig adres 
Zandpad 42 in Maarssen). 

In 1668 overlijdt Geertruyd, en haar dochter Elisabeth Pauw - Rotgans 
erft de buitenplaats. In 1672 wordt Cromwijck, evenals vele andere buiten
plaatsen aan de Vecht, gebrandschat ("van 'svyandts roofgespuis vernielen 
door de vlam"' schrijft Rotgans) en gaat geheel in vlammen op. In 1675 
begint Elisabeth aan de herbouw van Cromwijck, en in 1678 staat het huis 
weer in zijn volle glorie te pronken. Elisabeth overlijdt in 1680 en Lukas 
Rotgans erft van zijn tante de buitenplaats.11 

Vaandrig 

Omstreeks 1664 lijkt het gezin Rotgans Amsterdam te hebben geruild 
voor een huis aan de Vecht. Ik denk echter dat het gezin in de stad Utrecht 
is gaan wonen en dat het zich, zoals gebruikelijk in hun kringen, in de 
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zomer op een buiten aan de Vecht ophield. Naar alle waarschijnlijkheid is 
Jacob Rotgans, na het overlijden van zijn vrouw, met zijn nog jonge 
kinderen (misschien alleen gedurende de zomer, misschien ook definitief) 
bij zijn moeder op de buitenplaats Cromwijck ingetrokken, Hoe het ook zij, 
Lukas Rotgans heeft de "lage school" in Utrecht bezocht. Zijn vader had hem 
voorbestemd om verder te studeren. Het overlijden van zijn vader, maar 
meer nog de inval van de Franse troepen in de Vechtstreek, haalde een 
streep door de rekening. Vele bewoners vluchtten toen voor het oorlogs
geweld naar "Amstels bodem" en de meeste jonge mannen, ook Lukas 
Rotgans, traden in militaire dienst. Hij kreeg de rang van vaandrig. 

Toen in 1674 het leger van Frankrijk zich teruggetrokken had, met 
achterlating van tal van verbrande buitenplaatsen, waaronder Cromwijck, 
nam Rotgans ontslag uit het leger. Volgens François Halma was de reden dat 
hem geen bevordering in het vooruitzicht werd gesteld. Halma vermeldt 
ook dat Rotgans, toen " 't verwoestendt beest des oorlogs eindelyk getemt, 
en de Staat weder met de Franse kroon bevredigt" was, een reis naar 
Frankrijk ondernam en zich een tijd in Parijs heeft opgehouden. Wanneer 
Rotgans op reis is gegaan en voor hoe lang is niet duidelijk. 

Bruilof tsvreugdt 

In 1680 vinden we Lukas Rotgans weer in Utrecht terug en in 1681 
treedt hij daar in het huwelijk met Anna Adriana de Salengre.12 Drie 
kinderen uit dat huwelijk werden in de doopregisters van verschillende 
kerken in Utrecht opgetekend. Op 21 oktober 1683 werd in de gerefor
meerde Janskerk een zoon, Jacob, gedoopt. Vermoedelijk is dit kind jong 
gestorven. Op 27 oktober 1686 werd in de gereformeerde Domkerk Anna 
Albertina gedoopt en op 8 april 1688 in de gereformeerde Catharijnekerk 
Magdalena Hester. In 1689, op 10 december, werd in het "Register der te 
Utrecht overleden personen" Anna Adriane Salengre bijgeschreven.13 
Rotgans' huwelijk heeft maar acht jaar geduurd, of zoals hij zelf zegt: 

'k Heb vierpaar jaaren in haar blanken arm gerust, 
En Adrianes mondt, als echtgenoot gekust: 
Niet langer kon het lot myn bruiloftsvreugdt gedoogen 
De doodt trof myn beminde, en sloot haar jeugdige oogen. 

Het "Heerlijke" landleven 

François Halma vertelt dan dat Rotgans zich terugtrok op zijn 
buitenplaats Cromwijck om zich geheel aan de dichtkunst te wijden. Offi
cieel is dit onjuist, want Rotgans staat, volgens het privilegie van 31 juli 
1697 voor de uitgave van zijn heldendicht Wilhelm III, nog te boek als 
inwoner van de stad Utrecht. Rotgans had wel zijn twee kleine dochtertjes 
bij familie ondergebracht, omdat "de sexe" nu eenmaal een vrouwenhand 
behoefde. Mogelijk heeft hij toen ook meer de rust van zijn buitenplaats 
opgezocht in ruil voor het drukke stadsleven. Hij zegt tenminste zelf, als hij 
het over Maarsseveen heeft: 
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Dit tweede Tempe streelt myn zinnen, eenzaamheidt 
Behaagtme. stadtsgewoel verveelt myn oog. hier vleit 
Geen ampt- noch staatzucht, hoe bekoorlyk, myn gedachten 
Wie laag by d'aardt streeft, heeft geen hoogen val te wachten. 

Uit deze tekst lijkt bovendien naar voren te komen, dat Rotgans er voor 
gekozen had om geen ambtelijke carrière na te streven, want wie, volgens 
hem, hoog wil vliegen, kan laag vallen. Hoewel hij dus aan een landelijk 
leven de voorkeur schijnt te hebben gegeven, dateert zijn officiële verhui
zing pas uit 1704. 

Blank van buik 

Rotgans' voorkeur voor het buitenleven komt ook uitdrukkelijk naar 
voren in de uitnodiging die hij aan Vollenhove stuurt. Hij laat er duidelijk 
in uitkomen, welke lekkernijen Vollenhove bij hem te wachten zullen staan: 

Ik zou u met de vrucht van onzen akker spyzen 
Met tarwe, aan dezen stroom geschoten uit de grondt; 
En pruimen schudden in den oofthof voor uw' mondt. 
Wy wachten overvloedt van applen, rype peeren, 
Meloenen, die den disch, als Goden banketteeren. 
Versieren, onder 't glas in bakken uitgebroeit. 
Wy melken vette room, die uit den uijer vloeit. 
Gy kunt in 't slaapvertrek gerust en stil vernachten, 
Ik zal het beste lam uit onze kudde slachten, 
En snoeken, blank van buik, of baarzen, hart en zoet 
Met net en angelroe verschalken in den vloedt. 

Vollenhove heeft zich, ondanks zijn hoge leeftijd, inderdaad laten verleiden 
om bij Rotgans op bezoek te gaan. Niet zoals hij zelf zegt, vanwege al het 
lekkere eten, maar omdat hij zo graag eens kennis wilde maken met de 
veelbelovende jonge dichter. 

Kinderpokjes 

Rotgans' heldenepos "Wilhelm III", waarvan de eerste vier boeken in 
1698 waren uitgekomen en het tweede viertal in 1700, had inderdaad een 
goed onthaal gehad.14 Na het succes met zijn heldendicht schreef hij nog 
twee toneelstukken, "Eneas en Turnus" en "Scilla", zijn "Boerekermis ", en tal 
van gelegenheidsgedichten. 

In 1710 gaat Rotgans naar Amsterdam om met zijn uitgever Halma te 
spreken over zijn nieuwe werk "Leerzame Verdichtselen'" en over een 
eventuele uitgave van zijn verzamelde poëzie. Van deze reis komt hij ziek 
terug. Het blijkt dat hij de kinderpokjes heeft opgelopen, zoals toen in de 
volksmond de mazelen werden genoemd. Rotgans overleeft deze ziekte niet 
en wordt op 4 november 1710 in de kerk te Breukelen begraven. Zijn 
rouwkas met het Rotgans mannenwapen is in de kerk aanwezig. (Een rouw-
kas, gewoonlijk groter dan de ruitvormige rouwborden, is een wapenbord. 
Het was ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden een veel 
voorkomend gebruik zon rouwkas vóór de begrafenisstoet uit, de kerk 
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Afb. 2 Rouwkas van 
Lukas Rotgans, begra
ven op 4 november 
1710 in de Dorpskerk 
van Breukelen (Foto 
W.P.Haileen, 1988.) 

binnen te dragen en daarna in de kerk op te hangen.) 
De rouwkas met het vrouwenwapen in de kerk van Breukelen is van zijn 

tante, Elisabeth Pauw-Rotgans. 

Aanzienlijke heren 

Het lijkt gewoon dat dichters, vanwege hun gelijkgestemdheid, contact 
met elkaar zoeken. Halma beschrijft Rotgans echter als een man die er wel 
bijzonder prijs op stelde om zich omringd te zien met vrienden. Mogelijk is 
hieruit gedeeltelijk Rotgans' aandringen bij Vollenhove om hem te komen 
bezoeken, te verklaren. Iedere nieuwe vriend lijkt voor hem een welkome 
afwisseling te zijn geweest in het toch wel eenzame buitenleven. 

Halma heeft, duidelijk met plezier, een karakterschets van Rotgans ge
schreven. In hoeverre die schets betrouwbaar is (gezien de soms onnauw
keurige biografische gegevens) is de vraag, maar het is aardig om te lezen 
wat een tijdgenoot van Rotgans vindt. 

Voor zover het het uiterlijk voorkomen van Rotgans betreft is er voor
alsnog geen reden om aan Halma's woorden te twijfelen. Rotgans had een 
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middelmatig postuur, niet te groot of te klein, noch te dun of te dik, en de 
schranderheid straalde uit zijn ogen. Rotgans zou zijn oordeel pas geven na 
grondige overdenking van een bepaalde zaak, schrijft Halma. Dat lijkt meer 
met de wens van Halma te stroken om Rotgans als een rustig, nadenkend 
mens aan zijn lezers te presenteren, dan met het turbulente karakter van 
de dichter, waarvan Halma trouwens eveneens melding maakt. 

Halma vond Rotgans een waardige, ontzag inboezemende persoonlijkheid, 
maar ook vertoonde hij een "vriendelyke aantrekkelykheit". Zijn "natuur-
lyke en ongemaakte lach" reserveerde hij echter voor zijn goede vrienden 
"daar hy eenige achting voor hadde". Volgens Halma was Rotgans erg 
gesteld op gezelschap. Hij liet de wijn kwistig vloeien als hij "eenige aan-
zienlyke Heeren, als voornaamste Leden der Staatsregeeringe van Utrecht, 
enz. tot hun gezelschap in een jagt, of anderzins, quamen uitnodigen". Ook 
zijn vrienden nodigde hij vaak uit voor een gezellig samenzijn. Hij decla
meerde dan op uitbundige wijze zijn verzen en genoot er duidelijk van om 
het middelpunt van het gezelschap te zijn. De feesten liepen, vertelt Halma, 
nogal eens uit de hand. Hij voegt er wel vergoelijkend aan toe, dat de 
dichter vier en soms wel zes weken tussen de feesten door, zonder wijn aan 
te raken, zich rustig op zijn bezit ophield, slechts in gezelschap van zijn 
twee dochters, een dienstmaagd en zijn IX muzen. 

Ruzie 

Halma vermeldt ook, dat Rotgans "door haastigheit verrukt, schielyk 
opstuiven" kon, als hij dacht dat "het recht enigszins gekrenkt, en door 
slinksche wegen ontzenuwt wierdt". Hij kon echter in grote woede ontbran
den als zulke zaken als de geloofsvervolging in Frankrijk of de aantasting 
van de waarheid ter sprake kwamen.15 Dit was goed te merken uit "zyn 
gelaat, woorden en gansche gebaar". Overigens, zegt Halma, was Rotgans 
zachtzinnig van aard, wiens: 

"natuurlyke oplopentheit ('tgemeen gebrek van edelmoedige geesten) nooit eenig 
gevolg van belang heeft gehadt, en zyne opgeworpe bomben doorgaans in de lucht 
geborsten, en zonder treffende uitwerkinge geweest zijn: ja men kan, zonder ver-
kieeninge der waarheit zeggen, dat hy een geslagen vyandt van alle moejelykheit, 
onruste, en zorgen is geweest; waartoe hem wonderlyk het stil buitenleven, by 
hem voornamentlyk uit dat inzicht verkozen, te stade quam;" 

Halma beeldt Rotgans hier af als een vijand van moeilijkheden, die zich 
liever terugtrok op het platteland dan zich in het gewoel van het stadsleven 
te mengen. Toch lijkt het niet onaannemelijk dat Halma verwijst naar reële 
moeilijkheden, die Rotgans (misschien met het vinden of het behouden van 
een goede ambtelijke positie?) in Utrecht ondervonden heeft. Bovendien 
had Rotgans wel degelijk schade ondervonden door zijn driftige aard. Hij is 
betrokken geweest bij een ruzie op een trekschuit, waaruit een rechtzaak 
voortgekomen is, die nadelig voor hem uitviel. 

Uit deze karakterschets treedt toch niet de rustige dichter naar voren, 
zoals Halma graag zijn lezers wilde laten geloven. Rotgans lijkt eerder een 
man te zijn geweest die zich snel liet leiden door zijn emoties. 
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Na drie eeuwen 

Ik hoop te hebben aangetoond dat er reden voor is om de dichter Lukas 
Rotgans meer bekendheid te geven. 

Lukas Rotgans' buitenplaats Cromwijck in Maarssen, met de nu nog 
aanwijsbare overblijfselen van de oude steenoven, zijn gedicht op de 
Hervormde Kerk in Breukelen, zijn rouwkas in de kerk, en zeker niet in de 
laatste plaats zijn literaire oeuvre, herinneren ons nu nog, na bijna drie 
eeuwen, aan een dichter die zich sterk verbonden voelde met de 
Vechtstreek en dit ook in zijn gedichten heeft verwoord. 

Noten 

1 In de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag vond ik onder signatuur 7^D 20 een 
brief van Lukas Rotgans aan Johannes Vollenhove. In deze brief," uit 1705, 
vraagt Rotgans aan Vollenhove om een gedicht van hem te beoordelen en de 
feilen aan te wijzen, zodat hij in de toekomst die fouten kan verbeteren. Het 
betreft hier het gedicht dat op de toren van de Hervormde Kerk in Breukelen 
staat. Wat opvalt is dat de tweede versregel van het gedicht in de brief afwijkt van 
die van het gedicht op de toren 

2 In 1701 verscheen bij François Halma te Amsterdam "L. Rotgans Brief aan den 
Hooggeleerden en Godtvruchtigen Heer Joannes Vollenhove, Doctor der H. 
Theologie en Predikant te 's Gravenhage ". Deze brief is ook opgenomen in "Lukas 
Rotgans Poëzy, van verscheide mengelstoffen met konstplaaten versiert" Te 
Leeuwarden Gedrukt by François Halma. Drukker der Ed mog Heeren Staten van 
Frieslandt, in 1715, blz. 280 - 291 

3 Noot2,blz.280-281. 
4 Voor de biografische gegevens heb ik de volgende bronnen gebruikt: 

a. Het door François Halma geschreven "Voorberecht" onder de titel "D'Uitgever 
aan den Dichtlievenden lezer", in de dichtbundel "Lukas Rotgans Poezy", 1715, te 
Leeuwarden Gedrukt by François Halma; 

b. A.M.C, van Schaik-Verlee, "Rotgans' leven op de keper beschouwd", in het 
WAP. Smit nummer van de Nieuwe Taalgids (Groningen 1968), zonder 
jaargang-nummer, blz 87 - 93 

5 De datering die Halma van Rotgans geeft is weinig betrouwbaar. In zijn 
"Voorberecht" voor "Lukas Rotgans Poëzy", uit 1715, noemt Halma als 
geboortedatum "october 1654, in de groote Wereldtstadt Amsterdam". 
W.F. Grevenstuk neemt deze datum over in haar artikel "Een Vecht-poeet", Jaar
boekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake ", 1917, blz. 16 - 22. 
Het lemma "Rotgans (Lukas)", in F. Halma, 1725 "Tooneel der Vereenigde Neder
landen", vermeldt dat Rotgans geboren werd in de 'Wynmaandt 1645". 
A.M.C, van Schaik-Verlee geeft in haar artikel "Rotgans' leven op de keper 
beschouwd", in het WAP. Smit nummer van de Nieuwe Taalgids (Groningen 
1968), blz 87 - 93, een datering over de familie Rotgans, die steunt op nieuw 
archiefonderzoek: 

- op 12 december 1652 gingen de ouders van Lukas Rotgans in ondertrouw. In: 
Gemeente-Archief, Amsterdam, "Kerck register", DT. en B register nr 470, blz. 
273. Van Schaik-Verlee concludeert dat het huwelijk eind december 1652 of begin 
januari 1653 is gesloten 

- Op 26 november 1653 werd Lukas Rotgans gedoopt. In: Gemeente-Archief, 
Amsterdam, DT. en B. register nr. 65, blz. 122. (Oktober 1653 lijkt het meest 
aannemelijk als geboortedatum, W.P.H.) 

- Op 20 oktober 1655 werd eveneens in de Nieuwe Zijds Kapel een tweede zoon, 
Poulus, gedoopt, In; Gemeente-Archief, Amsterdam, DT. en B. register nr 65, blz. 
143. 

6 De heer H. van Walderveen te Breukelen was zo vriendelijk mij de kerk te tonen, 
Graag bedank ik hem hier voor zijn uitgebreide informatie. 
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7 E.B.J Postma, 1972 (tweede druk 1983). Nijenrode in Prent. Met een beknopt 
overzicht van zeven eeuwen historie, Nijenrode, Hogeschool voor Bedrijfskunde, 
Breukelen/Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 22 - 26. 

8 F.H. Landzaat, 1983 Notities over de steen-, pannen- en tegelbakkerijen langs de 
Vechten de Vaartsche Rijn, Maandblad Oud Utrecht, 56 jrg. 1983, blz. 201 - 206 
J.D, Bastert, 1934. De Buitenplaats 'Cromwijck". Jaarboekje van het Oudheidkundig 
Genootschap 'Niftarlake', 1934, blz. 14 - 16 Bastert vond een advertentie uit 1708 
waarin Cromwijck te huur wordt aangeboden "Men presenteert te verhuuren 
een playsante, en vrugtbare Hofstede, gelegen aan de Vegt tusschen Breukelen 
en Maersen genaamt Kromwijk, versien met veel grote kamers, vertrekken en 
cabinetten, groote keuken, verwelfde kelders. Koetshuijs en Stallinge voor 9 
paarden, Tuynmanshuys, voorts met Bogaerds, Tuynen, Vijvers, Heggen en 
Lanen, met een groote Moestuyn, alle met uytgelese vrugten van alderhande 
soort beplant; Die gading heeft addresseere sig aan de plaets zelfs en tot 
Amsterdam aan den Makclaer Lucas de Schepper." Bovendien behoorde tot 
Cromwijck, volgens Bastert, "De aan de Tienhovensche Vaart staande Boeren-
hofstede, aangeduid als "de boerebruijker "Rietveld" met 44 morgen land, 
vormende destijds met de steenplaats "Cromwijck" met gebouwen en arbeiders
woningen een aaneengesloten geheel". 
Of Rotgans er inderdaad in geslaagd is om zijn buitenplaats te verhuren is de 
vraag. Zo ja, dan toch voor korte tijd, want uit de titel van een rouwklacht van de 
hand van Halma op het overlijden van Lukas Rotgans blijkt, dat Rotgans uit zijn 
huis Cromwijck is begraven te Breukelen. "Rouklachten / / Uitgeboezemt over de 
schielyke en onverwachte doodt / / van den / / Edelen Wydberoemden Heere //' 
Lukas Rotgans, / / Pronk der Nederlandtsche Dichteren. / / Overleden op zyn Edts 
landthuys Kromwyk / / den 3den, en plegtig te Breukelen begraaven den / / 8sten 
van Slagtmaandt, 1710, out LVI jaaren". In "Lukas Rotgans Poëzy", 1715, afd. 
Rouwklachten. 

9 Gary Schwartz, 1983 "Jan van der Heyden and the Huydecopers of Maarsseveen" 
The J. Paul Getty Museum Journal, Volume 11/1983, blz 204 - 205. 
"Kijk op Maarsen". Uitgave Bureau Voorlichting Gemeente Maarssen. Het jaar 
1628, de datum van aankoop van de hofstede de "Gouden Hoef" volgens Bureau 
Voorlichting Gemeente Maarssen, blijkt niet juist. Het jaar 1608 lijkt 
waarschijnlijker, omdat Huydecoper ai in 1624 is overleden. 
E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, 1982. Plaatsen aan de Vecht en de Angstel 
Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads
en dorpsgezichten aan de Vecht en de Angstel - van Zuilen tot Muiden. Canaletto, 
Alphen aan den Rijn, 1982, blz. 8 - 12/72. 

11 De erfenis werd geregeld bij "acte van estimatie van de erfgenamen van Elisabeth 
Rotgans" Dorpsgerechten 1469 Rijksarchief Utrecht. Deze informatie kreeg ik, 
samen met andere informatie, van de heer Drs. W. Smit te Maarssen, waarvoor ik 
hem hartelijk dankzeg 

12 Lukas Rotgans trouwt in 1681 met Anna Adriana de Salengre. In: Rijksarchief 
Utrecht, Huydecoper Archief, nr. 7 (899): "Lukas Rotgans g(ehuwd) m(et) Adriane 
d' Salingre" Volgens Halma trouwt Lukas Rotgans met "zyn schoonbroeders 
zuster". Ook hier keert hij de feiten om, want Geertruyda JacobaRotgans trouwt in 
1682 in Amsterdam met de uit Den Haag afkomstige Albert Hendrik de Salengre. 
Gemeente-Archief, Amsterdam, D.T en B, register nr. 509, blz. 503. Zie noot 4, Van 
Schaik-Verlee, "Rotgans' leven op de keper beschouwd", 

13 A.M.C, van Schaik-Verlee, "Rotgans' leven op de keper beschouwd". Zie noot 4, 
14 Voor meer gegevens over het heldenepos verwijs ik naar: WAP. Smit, Kalliope in 

de Nederlanden Het Renaissancistisch-Klassicistische epos van 1550 - 1850. 
Assen, 1975, eerste deel, hoofdstuk XV, Rotgans' "Wilhelm de Derde", blz. 707 e.v. 

15 Lukas Rotgans schreef al in 1684 een aanklacht tegen de Franse koning, over de 
vervolging van de Hugenoten door Lodewijk XIV: "Op de vervolging tegen de 
Beleiders van de Hervormde godsdienst, door Lowies de XIV. Koning van 
Vrankryk in 't openbaar begonnen". W.P.C Knuttel, Catalogus van de pamfletten-
verzameling onder nummer 13625 Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te Den 
Haag. 

Bladzijde 97. Lukas Rotgans. Geplaatst in een medaillon dat een onderdeel is van een 
gravure die in de drukken van "Lukas Rotgans Poëzy", uit 1715 en 1735, voorkomt 
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De veerschipper van Breukeleveen 
Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Evenals de meeste andere nederzettingen in het Sticht Utrecht had ook 
Breukeleveen eeuwenlang een geregelde scheepvaartverbinding met de 
stad Utrecht. Deze werd onderhouden door de veer- of markschipper. In de 
Breukelse archieven zijn vijf exemplaren bewaard gebleven van de "lijst en 
ordre, waer nae de veer off marckschipper van Breukeleveen sijn vragt en 
loon ontlangen sal, nae en van de stad Utrecht". Drie bevatten een tekst 
vastgesteld in 1674,1 de vierde dateert uit 17762 en het vijfde en jongste 
exemplaar is ongedateerd.3 Opmerkelijk is dat in de toch vrij lange periode 
(van vermoedelijk zon 120 of meer jaren) die verstreek tussen de uitgifte 
van het oudste en het jongste exemplaar de hoogte van de tarieven niet is 
veranderd. 

Citaten in dit artikel zijn ontleend aan de versie welke in 1674 werd 
vastgesteld, tenzij anders vermeld. 

Nawee van het Rampjaar 

Het exemplaar (a) van het reglement van de Breukeleveense veer
schipper uit 1674' heeft een opmerkelijke achtergrond. 

In 1674 kwam, na het verwoestende Rampjaar 1672 - 1673, het open
baar bestuur van Breukeleveen weer op gang. Toen in mei 1674 een 
kandidaatstelling voor het ambt van schepen aan de orde kwam, werd 
vastgesteld dat schout en schepenen van Breukeleveen gedurende de 
voorafgaande 2 jaren niet in staat waren geweest hun ambt naar behoren 
uit te oefenen.4 

De omstandigheden waaronder een nieuw begin moest worden gemaakt, 
waren ongunstig. Onder meer was het archief, dat in het Rechthuis van 
Breukeleveen aanwezig was geweest, door toedoen van het Franse leger 
verloren gegaan. Veel teksten uit oude officiële documenten moesten 
bijgevolg door schout en schepenen zo goed mogelijk opnieuw op papier 
worden gebracht. Daarbij deden ze mede een beroep op de herinnering van 
oudere dorpelingen, die vroeger met de desbetreffende documenten 
hadden gewerkt. 

Een van de te reconstrueren documenten was het reglement van de 
veerschipper. Doorhalingen en correcties in het werkexemplaar uit 1674 
duiden er op dat het een moeizame zaak was om alles weer nauwkeurig 
opgeschreven te krijgen (zie Afbeelding 1 ). 

Na afloop van de beraadslagingen bekrachtigden de elf mensen die zich 
van deze taak gekweten hadden het resultaat met hun handtekening (zie 
Afbeelding 2). Zes van hen hadden zitting in het toenmalige college van 
schout en schepenen: de schout Joost Bosch en de schepenen Dirck Jan 
Willemsz, Jan Huijgen, Jan Jacobsz Schipper, Willem Jacobs Molenaar en 
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Afb. 1. In 1674 moest het reglement voor de veerschipper van Breukeleveen opnieuw 
op schrift worden gesteld, omdat het oude reglement tijdens oorlogshandelingen 
verloren was gegaan. Schout, schepenen en secretaris van Breukeleveen en vier 
oudere inwoners van het dorp zetten zich gezamenlijk aan deze taak. Doorhalingen en 
aanvullingen getuigen ervan dat het moeite kostte om de diverse bepalingen uit de 
geheugens van de betrokkenen terug te roepen. Hierboven een fragment uit dit 
werkstuk. 

Dirck Lambertsz.4 Twee van de ondertekenaars waren met zekerheid oud-
schepenen van Breukeleveen: Aelbert Dirckse Verkerck en Gijsbert Jansz 
Timmerman. Twee anderen (Jan Cornells van de Kemp en Claes Veenman) 
hadden mogelijk ook vóór het Rampjaar als schepen gediend.4 Het was in 
die tijd een gebruikelijke procedure om in het bijzonder oud-bestuurders 
als informanten op te roepen bij de reconstructie van verloren gegane 
archiefstukken. De elfde was de secretaris van het gerecht Breukeleveen. 

Nadat zo de inhoud van het reglement weer was vastgelegd, kon de 
secretaris, R.V. Vechoven, aan het werk om er een nette tekst van te ma
ken (zie Afbeelding 3). Tenslotte konden daar voor gebruik door de diverse 
betrokkenen nog afschriften van worden vervaardigd (zie Afbeelding 4). 

Uit de hele procedure die in 1674 werd gevolgd mag worden afgeleid dat 
er geruime tijd vóór dat jaar ook reeds een reglement voor de veerschipper 
heeft bestaan, met tarieven die hoogstwaarschijnlijk gelijk waren aan die 
welke in het reglement uit 1674 werden vastgelegd. 
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Afb. 2. Nadat de inhoud van het reglement voor de veerschipper veer op papier was 
gebracht, werd de voorlopige tekst door alle discussiedeelnemers als volgt bekrach
tigd: "Aldus int cort provisionelijck opgestelt en beraempt bij schout en gerechts 
luijde mitsgaders verder versochte en gecommitteerde ingesetene van Breuckeleveen 
en ondertekent den 4 December 1674 en wort de secretaris gelast hier van pertinente-
lijck in formate schrijven". Rechts, boven het jaartal 1674, de fraai gekrulde hand
tekening van schout Bosch. Twee mannen konden niet schrijven. Links boven ziet u 
een kruis gezet, waar de secretaris naast schreef dat dit was gedaan ("Geteijckent") 
door Dirck Jansz W(illem)sen, Links onder staat een zogenaamd huismerk, waarbij de 
secretaris noteerde "merck van Claes Veenman". Nadat Jan Huijgen en Jan Jacobsz 
Schipper hun handtekening hadden geplaatst was Willem Jacobsz Molenaar aan de 
beurt. Hij had moeite met schrijven; nadat een eerste poging was mislukt en door
gehaald, schreef hij Willem Jacobs Moolaer. Verder zien we de handtekeningen van 
Dirck Lambertsz, Jan Cornelis van de Kemp, Aelbert Dirckse Verkerck en Gijsbert 
Jansz Timmerman Rechts onder lezen we: "In kennisse van mij, secretaris, R.V 
Vechoven". 

Export uit Breukeleveen 

De tarief lijsten geven gedetailleerde informatie over wat er zoal uit en 
naar Breukeleveen werd getransporteerd en dragen zo bij tot onze beeld
vorming van het alledaagse leven in het dorp in de 17de en 18de eeuw. 

De uitvoer uit Breukeleveen bestond voor een belangrijk deel uit land-
bouwprodukten. Het vervoer van turf gebeurde niet door een veerschipper, 
maar door turfschippers met hun speciale turf schouwen. 

Er was in de 17de en 18de eeuw in Breukeleveen nog duidelijk sprake 
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van akker- en tuinbouw zowel als veeteelt. Van de akkerbouwprodukten 
werden in de prijslijsten speciaal genoemd tarwe ("weit"), rogge, boekweit 
("boekent"), haver, hennep, erwten en varkensvoer; van de tuinbouw -
produkten vooral wortelen en kool en wat fruit (appels, peren). Met de 
veeteelt samenhangend transport betrof in het bijzonder zuivelprodukten 
(melk, boter, eieren), varkens, jongvee en pluimvee (kippen en eenden). 
Opmerkelijk is dat kaas alleen maar wordt vermeld in het jongste, vermoe
delijk laat 18de eeuwse, exemplaar van de tarievenlijst (vervoersprijs 3 
stuivers per 100 pond kaas). 

Het geldstelsel; gebruikte maateenheden 

Alvorens nader in te gaan op de inhoud van de tarievenlijsten is het 
nuttig even stil te staan bij het geld dat toen in gebruik was. 

De basiseenheid was in de 17de en 18de eeuw meer dan iets anders de 
stuiver. Twintig stuivers vormden een gulden, maar dat was in het 
dagelijkse leven van toen een zo hoog bedrag dat het ongemakkelijk was 
om in guldens te rekenen. Een stuiver was onderverdeeld in 16 penningen. 
Een bedrag van 8 penningen was dus gelijk aan een halve stuiver; deze 
beide aanduidingen werden in de prijslijsten willekeurig door elkaar 
gebruikt. Een oord of oordje was een munt ter waarde van een kwart 
stuiver (= 4 penningen), terwijl een duit een waarde had van 2 penningen. 

Ook de maten die gebruikt werden behoeven enige toelichting. Een mud 
was een algemeen gebruikelijke inhoudsmaat voor droge stoffen, overeen
komend met een hectoliter. Een verrei, vierel of vierendeel was een kwart 
mud, een spint of spijnt weer een kwart van een vierel. 

Verpakkingsvormen 

De vaste agrarische Produkten werden meestal in zakken vervoerd, van 
verschillende formaten. Voor een zak van "een mud 't sij weyt, rogh, als 
boekent, haver, erretenmeel off verkens cost" bedroeg de vervoersprijs 1 
stuiver en 8 penningen; voor kleine zakken naar evenredigheid minder. 
Voor het meenemen van een zak "van een spijnt" behoefde slechts een 
oordje te worden betaald en voor "verscheijde sackjens bij den anderen 
gebonden, nae advenant de gehele massa". De transportkosten voor "een 
smaiie sack appelen off peeren" waren een halve stuiver. 

Ook de zuivelprodukten konden in verschillende verpakkingsvormen en 
hoeveelheden voor transport worden aangeboden. De vervoersprijs voor 
"een verrei off vat" melk bedroeg 1 stuiver en 8 penningen, die voor "een 
vierendeel" boter 2 stuivers. Daarentegen kostte het meenemen van "een 
botterpot van tien pont off daar omtrent een halve stuijver, en grooter nae 
advenant" en evenzo "een emmer met botter, eijeren, off ander goet acht 
penningen". 

De wortels werden bij het oogsten in bossen opgebonden en zo vervoerd. 
In de prijslijsten lezen we: "Van een bos wortelen ijder bos een duijt, tot 
acht bossen toe, en boven de acht van ijder van de selve eene penningh". De 
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kool werd los vervoerd. Ik citeer opnieuw: "Van ijder kool tot acht toe een 
duijt, en boven de agt van ijder van deselve eene penningh". En verder: 
"Van ijder jonge te planten boom acht penningen". 

Het meenemen van een kooi met eenden of hoenders kostte 2 duiten. De 
tarievenlijsten zeggen niet of grotere landbouwhuisdieren in een hok of in 
aangebonden toestand werden getransporteerd. Opmerkelijk is wel de 
differentiatie in vervoersprijs tussen gemeste en ongemeste dieren. We 
lezen: "Van een vet verken drie stuijvers, van een out mager verken eene 
stuijver acht penningen, van een keu ene stuijver, alsmede van een vet 
kalff drie stuijvers, en van een mager halff geit". 

Sommige produkten werden blijkbaar in eenvoudig bijeengebonden 
vorm vervoerd. Zo bedroeg het transporttarief voor hennep of leer 3 
stuivers per honderd pond. 

Indien vaten of manden in één richting vol en in de omgekeerde richting 
leeg moesten worden meegenomen, was alleen voor de gevulde emballage 
een vervoersprijs verschuldigd. Maar voor lege manden als handelswaar 
diende wel een transportprijs te worden betaald: 2 duiten per nieuwe 
turfmand en 8 penningen per nieuwe hooimand. 

Import in Breukeleveen 

De prijslijsten geven ook een beeld van wat uit de stad moest worden 
aangevoerd. Voor het meebrengen van een half vat bier of wijn "vol sijnde" 
moest 3 stuivers transportkosten worden betaald; voor een kan olie of wijn 
8 penningen. Voor een "vierendeel" zeep gold een tarief van 2 stuivers en 
meer of minder grote hoeveelheden daarvan naar "proportie". Het vervoer 
van kaarsen kostte een duit per pond, tot een maximum van 8 pond; voor 
ieder pond meer kwam er een penning bij. 

Het meebrengen van duizend hennep- of raapkoeken kostte 10 stuivers. 
Voor een mand aardewerk met een handelswaarde van 1 gulden 

beliepen de transportkosten 1 stuiver. Het vervoerstarief voor aardewerk 
in potten of in onverpakte vorm ("buyten de manden") moest in 
evenredigheid daarmee worden bepaald. 

Voor een zak van een half mud, gevuld met vlas, netten, touwen of 
andere goederen moest 12 penningen aan vervoerskosten worden voldaan; 
voor een grotere zak 9 duiten en voor een zak van een vol mud 1 stuiver 8 
penningen. 

Het transport van een bosbezem kostte een duit, maar er waren 
kwantumkortingen: voor zes bezems moest in totaal 8 penningen worden 
betaald en voor een partij van 12 bezems 1 stuiver. Een bos boenders, tot 
een maximum van 12 stuks, bracht een halve stuiver vervoerskosten met 
zich. 

Op een hark drukte een vervoerstarief van 2 duiten. Het tarief voor het 
meebrengen van hout, kisten en kasten bedroeg 1 stuiver per gulden 
handelswaarde, doch voor iedere stoel moest een vaste prijs van een halve 
stuiver aan transportkosten worden opgebracht. Per duizend gebakken 
vloerstenen ("backen of estricken") moest 2 stuivers aan de veerman 
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Afb 4. Het eind van een ambtelijk afschrift van het reglement voor de veerschipper 
uit 1674. 

worden betaald, maar het vervoer van duizend vloerstenen van het halve 
formaat kostte maar 1 stuiver. In de tarievenlijst uit 1776 komt ook een 
zak kalk voor (1 stuiver 4 penningen meebrengkosten); in de lijst uit 1674 
werd dat materiaal nog niet genoemd. 

Kaatsballen 

Kaatsen was vooral in de 17de eeuw een geliefde vorm van vrijetijds
besteding.5 Dat gold blijkbaar ook voor de mensen in Breukeleveen, want 
de diverse prijslijsten van de plaatselijke veerschipper vermelden: "Van 
een hondert kaatsballen ene stuijver, en minder of meerder nae advenant". 
Dit duidt er op dat de kaatsballen in de regel in grote hoeveelheden werden 
aangevoerd. 

Waar zou de kaatsbaan gelegen hebben? Niet onwaarschijnlijk nabij het 
Rechthuis annex tapperij, want in de meeste plaatsen werd destijds bij het 
beoefenen van het kaatsspel rijkelijk getapt. Vermoedelijk moeten we ons 
van de kaatsbaan niet te veel voorstellen. In de plattelandsdorpen was een 
stuk weiland vaak al voldoende. Toen in 1734 een rijke Amsterdammer de 
kaatsbaan in Maarssen huurde, bedong hij dat de eigenaar eerst alle 
paarde- en koemest daarvan moest verwijderen.5 

Kaatsen is een sport die nauw verwant is aan tennissen. Sporthistorici 
zijn het er over eens dat tennis uit het kaatsen is voortgekomen. Omstreeks 
1500 vond er een scheiding plaats. De elite begon toen een racket of ander 
hulpmiddel te gebruiken omdat men het slaan van de bal met de blote 
hand nogal pijnlijk vond. De puntentelling verloopt bij beide takken van 
sport op nagenoeg dezelfde wijze: 2 - 0, 4 - 0, 6 - 0, "eerst", respectievelijk 
15 - 0, 30 - 0, 40 - 0, "spel". 

Personenvervoer 

Ook mensen konden zich door de veerschipper laten vervoeren. Personen 
boven de tien jaar moesten voor de reis van Breukeleveen naar Utrecht, of 
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omgekeerd, 1 stuiver 8 penningen betalen. Kinderen van tien jaar of jonger 
konden voor half geld reizen. Maar voor het meenemen van "kinderen op 
de schoot sittende" mocht de veerschipper geen geld vragen. 

Het tarief voor het bestellen van een brief was 1 stuiver. Het over
brengen van een mondelinge boodschap kostte de helft. 

De vaarroute van de veerschipper 

De documenten vertellen niet welke route de schipper voer, maar in 
grote lijnen is het niet zo moeilijk daar naar te gissen. De officiële vaar-
verbinding van de woonkern in Breukeieveen (in die tijd al de Oude Lodijk, 
thans Herenweg) naar de Vecht was de Weersloot. Sedert 1460 was die 
over de volle bestaande lengte in eigendom bij het gerecht Breukeieveen.6 

De aanleg van de Tienhovense Vaart was oorspronkelijk weliswaar ook 
door de Breukeleveners ter hand genomen, maar in 1461 hadden ze die 
waterweg aan de Tienhovenaren verkocht.6 Sindsdien mochten die van 
Breukeieveen er nog slechts onder bijzondere omstandigheden en tegen 
speciale voorwaarden gebruik van maken. 

De schipper zal ongetwijfeld langs de hele Oude Lodijk gevaren zijn om 
goederen in te laden of af te geven. Het reglement verplichtte hem grote 
vrachten bij de verzender op te halen en alle goederen naar behoren te 
bestellen. Het ligt dan voor de hand dat hij op zijn heenreis van de 
Vaartbrug naar de Weerbrug zal zijn gegaan, daar de Weersloot op, om na 
de Weersluis te zijn gepasseerd in zuidwaartse richting de Vecht op te 
varen. De terugreis verliep dan in precies de omgekeerde richting. 

Noten 

1 Lijst en ordre waer nae de veer off marckschipper van Breuckeleveen zijn vracht 
en loon ontfangen zall: nae en van de stadt Utrecht (1674). Oud Archief Gemeente 
Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 10 (Gemeentehuis te Breukelen). Drie exemplaren: 
(a) een met verscheidene correcties en met genummerde paragrafen, welke tevens 
een elftal handtekeningen draagt; (b) een enigszins beschadigd exemplaar, 
formaat 31,5 x 38,5 cm, met de finale tekst in lopend gotisch schrift, in de titel 
sprekend van de "marckschipper", en (c) een intact afschrift, formaat 32,5 x 42 cm, 
in lopend gotisch schrift, met in de titel de spelling "marcktschipper". 

2 Lijst en ordre, waar na de veer off markschipper van Breukeieveen sijn vragt en 
loon ontiangen sal, na en van de stad Utrecht (1776). Oud Archief Gemeente 
Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 10 (Gemeentehuis te Breukelen). 

3 Lijst en ordre waar na de veer of marktschipper van Breukeieveen zijn vragt en 
loon na en van de Stadt Utrecht ontfangen zal (ongedateerd exemplaar) Oud 
Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr, 10 (Gemeentehuis te Breukelen). 
Dit exemplaar, redelijk intact, formaat 33 x 42 cm, in modern schrift geschreven, is 
ongetwijfeld de jongste (vermoedelijk laat 18de eeuws) van de vijf exemplaren, 
hetgeen ook blijkt uit de spelling (bijv. boekwijt, kaarsen, spint i.p.v. boekent, 
keersen, spijnt), de vermelding van het tarief voor een zak kalk en de vervanging 
in de opsomming van leer door kaas. 

4 A.A. Manten, in voorbereiding. Schepenen van Breukeieveen 1666 - 1795, Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, toekomstige aflevering. 

5 W, Smits, 1988. Het kaats- en kolfspel te Maarssen, Historische Kring Maarssen, 
jaargang 15, nr. 1, blz, 12 - 15. 

6 A.A. Manten, 1988. De Middeleeuwse Weersloot (2). Historische Kring Loosdrecht, 
jaargang 15, nr. 68, blz. 51 - 58. 
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Een verordening uit 1605 betreffende de 
Vechtbrug van Breukelen 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15,3621 CC Breukelen 

In het gemeentearchief van Breukelen bevindt zich een exemplaar van 
het "Groot Placaatboek vervattende alle de Ordonantiën en Edicten der 
Edele Hoogmogende Heren Staten s'Lands van Utrecht tot 1728, mitsgaders 
van de Edel Groot Achtbare Heren Bürge meesteren en Vroedschap van de 
Stad Utrecht". Eén van de vele daarin opgenomen ordonantiën, een "octroy" 
(= machtiging, verordening), gedateerd 9 augustus 1605, heeft betrekking 
op het heffen van tol voor de dan onlangs vernieuwde Vechtbrug te 
Breukelen. 

In de aanhef van dit "octroy" delen de "Staten van den Lande van 
Utrecht" mee dat de schouten, gerechten, buurmeesters en de brugmeesters 
van Breukelen, namens de ingezetenen, een nieuwe "tochtbrugge" over de 
Vecht gelegd hebben, ten nutte van de handel en de scheepvaart. 

Het valt op dat in deze tekst veel meervouden worden gebruikt. Dat 
komt omdat de Vechtbrug een aangelegenheid was van zowel Breukelen-
Nijenrode als van Breukelen-Proostdijgerecht (ook wel Breukelen-St. Pieters 
genoemd). Er waren dus twee plaatselijke besturen in het geding. Het 
woord "gerechten" staat in dit "octroy" voor de colleges van schepenen; in 
andere verbanden (bijvoorbeeld in de naam "Proostdijgerecht") sloeg het 
woord "gerecht" op het gebied dat door schout en schepenen werd bestuurd 
(de "gemeente" zouden we nu zeggen). De buurmeesters waren te verge
lijken met onze wethouders van financiën. 

Eerst wordt bepaald hoe de kosten van de nieuwe Vechtbrug verdeeld 
worden en hoe hoog de tolgelden zullen zijn. Gedeputeerde Staten van 
Utrecht verklaren zich daarbij bereid één vierde deel van de kosten van de 
brug te vergoeden. De rest moet van de plaatselijke besturen komen. De 
brug moet in het vervolg dan wel, tot volle tevredenheid van Gedeputeerde 
Staten, onderhouden worden uit de ontvangst van het tolgeld. Omdat de 
brug hoger en zwaarder geworden is, behoren die brug- of tolgelden 
verhoogd te worden. 

Voor het onderhoud van de brug zullen de gerechten van Breukelen 
daarom voortaan de navolgende bruggelden mogen vragen: Voor de 
overtocht van iedere wagen met 1 of 2 of meerdere paarden, geladen of 
ongeladen, 1 stuiver. Voor een los paard een kwart stuiver of 4 penningen. 
Voor een hoornbeest 2 penningen (= één duit of */§ stuiver). Voor een kalf, 
schaap of varken één penning. De zogveulens, zogkalveren, lammeren en 
biggen zullen vrij van bruggeld zijn. Ieder mens die de brug passeert moet 
2 penningen betalen. 

Voor elk schip of schuit, waarvoor de valbrug, op verzoek van de 
schippers wordt opgehaald, zal elke keer 2 blanken of l1/^ stuiver moeten 
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VI. OCTROY, tihvooren, tin fine voorfz. cum die van Breukekn geaaordetrt , -den 9 Avgufi. 
MDCV. 

ie Staten van den Lande van Utrecht, alien 
den geenen die deeien füllen ficn, ofte hoo-
ren leeien faluyt. -Doen te weten, alfoo die 
Schouten , Gerechten, Buermeefters ende 

Bragmeefteren tot Breuckelen , van weegen die ,ge-
meenc bueren aldaar, ons te kennen gegeven ende ver
toont hebben, hoe dat l'y met onfe voorgaande, goet 
believen ende advyfe binnen den voornoemden Dsr-
pc doen maken ende geleyt hebber) een nieuwe 
lochibrugge over de Vecht, tot -gerief van de nego-
tiatie ende fcheepvaarte , daar toe ons.gonftig belieft 
heeft te accordeeren , het vierde part van de koften 
der felver brugge voor de eerfte rcyfe, die daar na 
voorts'by henluyden onderhouden fal worden, uyt 
den ontfanck van feeker bruggeld , het welke fyge-
woonlyk zyn te omfangen , ende by ons als nog daar 
op vorder te accordeeren, ende lbo die koften der fel
ver brugge genoegfaam bedragen, foo van bedongen 
loon als buyxen werken, ter lomme van vyftien hon
den feftien gulden vier ftuyvers, den gulden voorfz. 
tot 2.0 ftuyvers gereekent, blykende by de fpecificatie 
ons daar van vertoont, ende, mede defrlve brugge niet 
weynig jaarlyk te onderhouden koften fal, overmitsdie 
tot gerief der fcheepvaarte te hoogcr ende fwaarder 
gemaakt is, als die oude of voorgaande brugge ge-
•weeft is , daarommè ook die bruggelden behoorden 
vergroot, of verhoogt te worden , alfoo anders die 
fèlve qualyken beftant foude zyn om den bewaarder, 
ofte Collecteur der bruggelden daar van te beloonen, 
veel min.de onkoften van hét onderhout der felver 
daar uyt te vervallen, verfoekende daarommè de voor
noemde Supplianten , dat ons foude gelieven henluy
den voor eerft te vergunnen, ordonnantie tot betalin-
ge van net vierde part van feftien hondett gulden ten 
pryle voorfz., om die werkluyden te beloonen, ende 
by foo verreilie koften minder, ofte meerder by ree-
keningebevonden mochten worden, dan feftien hon-
•dert gulden te weefen, füllen die Supplianten dat al
leen dragen. En voorts re accordeeren foodanige Tol-
rechten , ofte bruggelden, als op de brugge tot Vrce-
lant betaalt wórden, ofte anders fulks wy fouden be
vinden te bcRooren, met prsefentatie dat die Supplian
ten dan voorts tot onderhout der felver brugge, foo» 
danige goede vooi fieningeiullen doen, dat wy een wel
gevallen daar aan hebben füllen. Soo is het, dat wy 
gehoort hebbende het rapport ende advys van onfen 
Gecommitteerden ende Rentmeefter van deDomey-
nen, het geeneVooriz. is in deliberatie geleyt hebben
de, ende geneegen wefende omme de Supplianten tot 
het leggen ende onderhouden van de vooriz. brugge 
redelyke fubventie te doen, den voornoemden Rent
meefter van.de Domeynen geordohneert hebben , en 
ordonneeren by deefen , den Supplianten voor èene 
ende deefe reyiealleenlyk ,infubfidievande koften van 
het maaken der vooifz. nieuwe brugge, te betalende 
fomme van vier hondert ponden , van veertig groo-
ten Vlaams het pond , die hem Rentmeefter., mits 
overbrengende vidimus, ofcopye authentycqüe van 
deefen ,met behoorlykeqùitamie van de. Supplianten, 
in uytgavc fyner reekcnir.ge geleeden ende gepaffeert 1 
füllen worden, daar ende loo behooren fal, ende heb
ben de Supplianten voons geconlenteert ende gëoc-
t royeert , cónfenteeren ende oEtroyecren by deefen, 
dat ly tot onderhout van de voorfz. brugge , lullen mo
gen eyffchen en ontfangen van yder wagen met een, 
twee, otte meer paarden , geladen ofte ongeladen over 
de voorfz. brugge pafferende, eene ftuyver, vaneen 
paart een oon ftuyver , of vier penningen , van een 

hoornbeeft twee penningen, ofte een duyt, endevan 
een kalf, fchaap, ofte varken eenen penning, des 
lullen die fogvullens, fogkalveren , lammeren , ende 
biggelen vry welen. Item, van yder menfehc over 
de voorfz. brugge -paffeerende twee penningen , ende 
van elck fchip, offchuyte, daar voor die valbrugge 
ter begeerte van de (chippers wort opgetogen, te el-
ken reyfetwee blancken, ofte anderhalve ftuyver, en 
foo wie twee uren voor, ofte naar Sonnefchyn , de 
valbrugge doet ligten, füllen gehouden wefen te be
talen dubbeld geld. I tem, dat niemand in de Jurif-
dictie van Breukelen wagens, paarden , o/te andere 
beeften over die Vecht fal mogen letten , met fchee-
pen, fchuvten, of fchouwen, tot nadeel van 't voor-
fchreve bruggeld , op pecne van te verbeuren relker 
rcyfe drie Caiolus gulden. Item, füllen die Supplian
ten , of haarlicder Collecteur, van het voorfchreven 
bruggelt , gehouden wefen , den fchipper ende paf
feerende khcepen , fchuyten , wagens , menfehen 
ende beeften in het optrecken ende fjuytcn van de 
voorfchrevc valbrugge goet gerief re 'doen , ende 
foo fy. met roepen driemaal gewaarfchouwt zynde, 
die valbrugge niet op en trekken , ende het fchip of 
fchuyt gepaffeert welende, de voorfz. valbrugge we
derom niet toeenleyden, en den fchipper, wagenaar, 
qfte andere paffeerende daar óver fchride leèden, fül
len de Supplianten, of haarlieder Collecteur die fcha-
de boetenen, betalen, des fal den fchipper'gehouden 
wefen fyn -zeyl té ftryken., alvorens én eer hv geko
men fal wefen binnen.de palen met een hand op die 
Vecht tot een merkteeken te ftellen; 'ende foo wie be
vonden word fyn zeylniccgeftreeken', of immersden 
fpriet uyt het zeyl niet te hebben, aleerhy binnenhet 
voorfz. merkteeken komt, fal verbeuren fes ftuyvers. 
Niemant fal hem vervorderen de voorfz. brugge , juk« 
ken, palen, ftylen, of boomen, van dien te.befcha-
digen $ of den Collecteur te injurieereh ,'"of qualyk 
toe te fpreken , op die pcenë van tien ftuyvers, en 
daarenboven promptelyk te betalen die fcha'de , en of 
het gedaan ware by de knecht , of jongen," fal men 
die lchade verhalen óp den fchipper , fchuyt, paard, 
of beeften vnn den mëefter, dat daar overgedreven, 
ofte doorgevoert word. Item, niemant en lal van het 
voorfz. bruggeld vry, ofexemt fyn, dan Wyluyden, 
onfe Gecommitteerden en dienaren van onfe'Kam ere, 
den Stadhouder , Prxfident en Raden van onlen Pro
vincialen Hove; item, die vier Maarfchalken 's Lands 
van Utrecht, ende die borgers eh inwoonders der 
Stad Utrecht, mitsgaders die ingefetenen van Breu
kelen voorfz., die wy willen vry en cxemt daar af ge
houden te lullen worden, fonder yet te geven of te be
talen, ende dat evenwel de.Supplianten , of'haarlieder 
Collecteur gehouden fullen wefen, ons en den voorfz. 
vryen perfoonen in defen te dienen , fonder yet daar 
vooren te eyffchen. Item,of ymant het voorfz. brug
geld met die boete, ofte pcene by hem verbeurt, niet 
en wilde betalen , fulcks hy ..in manieren, voorlcbreve 
verfchuldig't is , den félvenTal den Collecteur in al-
fulken gevahe mogen arréfteeren, ofte doen arreitee-
ren, ommehet voorfz.fyn achterweelën 'profnptelyck 
re confèqueëreri, ende indien ymand boven alfoodani-
ge arreft hem vervordert voort te vaaren, ofte te ry-
den, ofte eenigfints jegens de executie doet'", of re-
fifteert, niet woofderi, ofwerekefi, falvefbeuren 1rs 
gulden, en fullen alle de voorft.. boeten ende brug
gelden, niet jegenllaande eenige contradictie , oppo-
iitic, ofte appcllatic, ende onvermindert defclve,by 
provifie realyk geëxecuteert worden, foo wel by den 

Schout 
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Schout en Gerechtsbode van Breukelen , als ook 
by de Panders van den Hove van Utrecht, daar 
toe verfocht fynde , te appliceeren het ecne derde 
deel van de voorfchreve boete tot behoef- van de 
Domeynen , het tweede tot behoef van de Sup
plianten , en het derde tot Dchoef van den Officier, 
die de executie doen fal. Ende op dat de voorfz- brug
ge wel voorlïen, gereparecrr en onderhouden mach 
worden,, lullen de Supplianten alle jaar twee brug-
meelters kielen, die des lalt Tullen hebben, fulks dat 
men die brugge altyd gebruyken mag ; welke brug-
meelters 't voorfz. bruggeld in het openbaar collecte
ren, of verpachten (uilen : behoudelyk,dat de voorn. 
Supplianten,inerkenteniffe ende recognitie van delen 
onlen jegenwoordigen Octroye .gehouden Tullen we
ien jaarlyks te betaalen Tes gulden, van twintig (tuy-
vers het ltuck, mitsgaders het bovengeTchreeven der
de part van de voorlz. boete,'ende dat ten behoeven 
ende profyte van de Domeynen, aan handen van den 
Rentmeetter derfelver Domeynen, jegenwoordig, of 
andere toekoomende, die gehouden word daar af 
outriing te maken, reekening, bewys, en reliqua te 
doen nabehooren. Ende ten eynde 't geene voorfz. 

is , na fyneforme moge werde geobferveert, ordonnce-
renwy,datdefen onTen Oftroyc by de Supplianten ten 
Hove fal werden geè'xhibeert', omme aldaar geregi-
llreert te worden, ende voorts tot Breukelen fulks ge-
publiceert te worden , als men aldaar gewoonlyk is 
publicatie te doen, en vidimus, ofcopie «uthenticquc-
van defen Too aan de Kerckdeure , item, ter plaatfe 
daar mengewoonlyk is recht ende juititie te admini-
Itreeren, ende aan de voorlz. brugge fal worden geaf-
figeert, ende daaglyks voorgellek, en dat een yge-
lyk, dien het fclve aangaat, hem naarhet inhoud van 
defen fal hebben te rcguleeren; referveerendc aan ons 
en onle. Ordinans Gedeputeerden de interpretatie, 
correctie, moderatic, exrenlic ende reftnâie van al
les dat in en over 't geen voorlchreven Haat , Tal ko
men te occurreeren. Gegeven te Utrecht onder on
Ten Tegele opden 9 Auguiti, in het jaar onies Heeren, 
loof. Onder Itont ,. ter Ordonnantie van myne 
voorn. Heeren die Staten , ende was onderteekent , 
G. de Ledenberch -, ende belegtk met een zegel in 
rooden wafTehc onder uythangende in dubbelde iran-
cyne lteerte. 

Afb.l (op de bladzijde hiernaast en hierboven) De tekst van het "octroy" van 9 augus
tus 1605, zoals die afgedrukt staat in het Groot Placaatboek. 

worden betaald; wie 2 uren na zonsondergang of 2 uur voor zonsopgang de 
valbrug doet lichten moet het dubbele betalen. 

Om concurrentie of ontduiking van de bruggelden te vermijden, mag 
niemand in het rechtsgebied van Breukelen wagens, paarden of andere 
beesten over de Vecht zetten met schepen, schuiten of schouwen. 

De brugwachter mag geen schade toebrengen aan passerende schepen en 
wagens door de valbrug te vroeg op te trekken of neer te laten, op straffe 
van het betalen van de schade. 

Niemand mag de brug beschadigen of de brugwachter beledigen of 
kwalijk toespreken, op straffe van 10 stuivers boete; daarenboven zal hij 
prompt de eventuele schade moeten betalen. 

Niemand zal vrijgesteld zijn van het betalen van bruggeld, met 
uitzondering van Gedeputeerde Staten en hun ambtelijke medewerkers, de 
Stadhouder, de president en de raadsleden van het Hof van Utrecht, de vier 
maarschalken van het gewest Utrecht, de burgers en inwoners van de stad 
Utrecht en de ingezetenen van Breukelen. [Ruim 250 jaar later zou nog 
steeds bij het vaststellen van bruggeld op dit gedeelte van het "Octroy" 
worden teruggegrepen] 

Om toezicht te houden op het onderhoud van de brug moesten de lokale 
besturen ieder jaar gezamenlijk twee brugmeesters kiezen. Die zouden tot 
taak hebben er voor te zorgen dat de brug altijd in goede staat verkeert. 
Tevens mogen zij de brug in het openbaar verpachten. 
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De provinciale bemoeienissen waren niet voor niets. De plaatselijke 
besturen moeten jaarlijks 6 gulden plus één derde deel van de geïnde 
boetes betalen aan de rentmeester van de Domeinen, die daarvoor een be
wijs van betaling dient af te geven. Verder werd gelast dat zij dit "octroy 
ten Hove van Utrecht zullen indienen, om aldaar geregistreerd te worden. 

Dit "octroy" moet ook in Breukelen op de gebruikelijke wijze worden 
gepubliceerd. Een authentieke copie dient daarom aan de kerkdeur te wor
den aangeplakt en een andere op de plaats waar men gewoon is recht te 
spreken. Bovendien dient dit "octroy" bij de brug aangeplakt te worden, 
zodat een ieder die de brug passeert hiervan kennis kan nemen. 

De verordening werd uitgegeven te Utrecht op 9 augustus 1605. Het 
document was ondertekend door G. de Ledenberch en voorzien van een 
zegel in rode was uitlopende in dubbele perkamenten staarten. 

Bronnen 

Groot Placaatboek. Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breu
kelen), 

Notulen van de Gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode van 28 oktober 1880 en 16 
februari 1881. In: Gemeenteraad Breukelen-Nijenrode - Notulen vanaf 6 Maart 1868 
t/m 14 December 1882 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. l5 
(Gemeentehuis te Breukelen). 

Afb 2 (op de bladzijde hiernaast). Het had wat gesneeuwd toen de kunstschilder HE 
Roodenburg in 1939 de ophaalbrug over de Vecht bij Breukelen in beeld bracht Maar 
de vorst had nog niet toegeslagen, zodat het water van de Vecht rustig voortkabbelde 
en de huizen aan de overkant in bibberlijntjes weerspiegelde . . . 
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Het Posthuis van 1884 te Breukelen (2) 

H.J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

De brief van de minister 

Hoewel ik al aardig wat gegevens over het Posthuis gevonden had1, 
vroeg ik mij toch af, wie het initiatief voor de bouw van een postkantoor 
had genomen en waarom dit door een particulier en niet door de overheid 
was neergezet. Het antwoord op het eerste deel van die vraag vond ik in de 
Agenda 1881, dat is het brievenboek, van de gemeente Breukelen-Nijen-
rode.2 Op 6 september van dat jaar schreef de minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, waaronder de posterijen ressorteerden, een brief aan 
het gemeentebestuur. Daarin berichtte hij, dat hij wegens het toegenomen 
postverkeer de koning wilde voorstellen het hulppostkantoor te vervangen 
door een postkantoor. Een voorwaarde was echter, dat de gemeente een 
geschikte ruimte aan het Rijk kon verstrekken. Om een indruk te geven van 
wat het ministerie geschikt vond, was er een tekening bijgevoegd van een 
postkantoor met een daarboven gelegen directeurswoning. 

Burgemeester-secretaris P.L.A. Collard en de wethouders Dirk van Stam 
en Mijndert van Waart waren bepaald niet enthousiast over dit voornemen 
van de minister, want het hulppostkantoor achter de tabakswinkel van Jan 
Wouter de Bruyn bij de brug aan de Straatweg3 voldeed uitstekend. 
Bovendien was er in de kom van het dorp geen bouwterrein beschikbaar en 
waren de financiële middelen van de gemeente schaars4. 

Ze wisten echter heel goed, dat je een verzoek van een minister niet 
botweg kunt weigeren en dat dit zeker onverstandig zou zijn nu het de 
minister van Waterstaat betrof, die vergevorderde plannen had de 
Keulsche Vaart te verleggen van de Vecht naar een nieuw te graven kanaal 
buiten het dorp om. 

Zon drie jaar geleden, op 6 juni 1878, had Breukelen al samen met andere 
Vechtgemeenten en met Utrecht, Jutphaas en Vreeswijk, een bezwaarschrift inge
diend tegen het wetsontwerp "tot aanleg en verbetering van eenige werken ten be
hoeve van de binnenlandsche scheepvaart"5 En in de zomer van 1882 zouden burge
meester Collard en wethouder Van Waart zelfs een bezoek gaan brengen aan de hoofd
ingenieur van Waterstaat, om te bespreken "of er mogelijkheid zoude zijn nog eenige 
verandering te verkrijgen in de vastgestelde richting van de te verbeteren Keulsche 
vaart"6 Het zou hun dan blijken, dat aan de richting van het nieuw te graven kanaal 
niets te veranderen viel, "tenzij een groot gedeelte der huizen langs de Vecht werd af
gebroken en de gemeente zelf zich groote opofferingen zoude willen getroosten". Om 
niets onbeproefd te laten vroegen B 6c W een drietal vooraanstaande burgers of ze be
reid zouden zijn bij de minister op audiëntie te gaan om de belangen van de gemeente 
te bepleiten. Die burgers waren Dr. A. Mijnlieff (huisarts, wonend op Vredevecht in 
de Herenstraat, waar nu de winkels zijn van J. Pleister en W. Smit). G.R Ockerse 
(administrateur van en wonend naast de meelfabriek van Van Waart aan de Loswal) 
en AM Kasteleyn (gemeenteraadslid en meelhandelaar, wonend aan de Brouwerij). 

Er was dus grote bezorgdheid over de gevolgen van de voorgenomen kanaalaanleg 
voor de welvaart in ons dorp 
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In die situatie zat Breukelen echt niet op een nieuw postkantoor te 
wachten en voelde het gemeentebestuur er niets voor zich daarvoor in de 
schulden te steken. Maar een telegraafkantoor zou toch heel welkom zijn, 
omdat "de bediening der télégraphie der Rijnspoorwegmaatschappij zeer 
veel te wenschen overlaat".4 B & W wilden nu proberen door slim te onder
handelen, op een goedkope manier een rijkstelegraafkantoor te krijgen. 

Een voorzichtig college 

Onderhandelen is de beide -wethouders vel toevertrouwd. Dirk van Stam (geboren 
te Breukelen op 26 november 1826), wethouder van 1869 tot zijn plotselinge dood in 
1886, was een ervaren koopman in teen en fruit, wonend in de Dannestraat. Mijndert 
van Waart (geboren te Enkhuizen op 30 augustus 1841), wethouder van 1881 tot zijn 
vertrek uit Breukelen in 1912, had zijn sporen verdiend in de meelhandel: hij huurde 
in 1868 de grutte rij in het Huys te Keyserrijck en was later eigenaar van een nieuw 
gebouwde stoommeelfabriek aan de in 1876 door de gemeente gekochte Loswal.7 En 
burgemeester Collard, van 1872 tot 1882 burgemeester-secretaris van de beide 
Breukelens en Tienhoven, was een ervaren stilist, die het ambtelijke taalgebruik 
volkomen beheerste. 

Op 11 oktober 1881 vraagt de burgemeester, alvorens definitief te 
antwoorden op de brief van 6 september, de minister om een bestek en 
deelt hem alvast mee, dat een bouwterrein in het midden van de bebouwde 
kom moeilijk te vinden zal zijn. De minister stuurt op 17 november drie 
modellen voor de inrichting, plus het bestek en de tekeningen van het in 
aanbouw zijnde postkantoor te Koog aan de Zaan.2 De burgemeester gaat 
ook nog bij de minister op audiëntie. Hij vraagt of aan het postkantoor een 
telegraafkantoor kan worden verbonden en of de gemeente dan "niet zou 
behoeven te garanderen een opbrengst van b.v. f600 zoals gewoonlijk 
geschiedt in plaatsen waar geheel op eigen initiatief en ten eigen bate de 
vestiging van een post en telegraafkantoor wordt verzocht".4 De minister is 
tot het eerste bereid, maar zal waarschijnlijk niet kunnen afwijken van het 
voorschrift tot garantieverschaffing. 

In afwachting van het definitieve antwoord gaan B & W alvast eens 
praten met de heer H.D. Willink van Collen. Hij immers beschikt over de 
benodigde grond in de kom van het dorp. Als hij het kantoor zou willen 
bouwen, zou de gemeente daar geen geldlening voor hoeven aan te gaan. De 
onderhandelingen leiden echter niet tot het gewenste resultaat en daar is 
zelfs geen uitzicht op. Wel is "van andere zijde" het vooruitzicht geopend 
een gebouw zodanig in te richten als nodig zal zijn.4 

Een terughoudende gemeenteraad 

Pas in de gemeenteraadsvergadering van 21 november 1881 worden de 
raadsleden in kennis gesteld van de brief van de minister en de daarop 
gevolgde activiteiten van B & W. Zij keuren het gevoerde beleid goed, 
waarna B & W op 25 november 1881 een officieel antwoord aan de 
minister kunnen schrijven (zie Afbeelding 1). Daarin berichten ze, dat de 
raad de bedoelingen van de minister wel waardeert, maar van mening is 
dat de vervanging van de bestaande brievengaarderij door een postkantoor 
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Afb. 1. Eerste pagina van de brief van B & ¥ aan de Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid d.d. 25 november 1881. 
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de gemeente te weinig voordeel oplevert en niet opweegt tegen de moeiten 
en de kosten die verbonden zullen zijn aan het verwerven van een geschikt 
bouwterrein. De raad heeft dan ook geen vrijheid kunnen vinden "der 
gemeente te dier zake geldelijke laasten op te leggen die, met het oog op 
het hoogst moeielijke om in of bij den kom der gemeente bouwterrein te 
verkrijgen dat, in het gunstigst geval, zeer duur zou moeten worden 
aangekocht, zeer zeker zouden overtreffen het bedrag der, daartegenover -
staande, van het rijk, eventueel te verkrijgen huur". De brief gaat dan 
verder met: "dat intusschen de raad, eenparig begeerende zooeenigzins 
mogelijk de door uwe Excellentie in het belang van 's rijks dienst wensche-
lijk geachte oprichting van een postkantoor alhier te bevorderen, van 
meening is dat indien aan zoodanig postkantoor een telegraafkantoor mocht 
worden verbonden, de voordeelen en gemakken uit het dan te verkrijgen 
telegraafkantoor voortvloeiende, eene medewerking van het gemeente 
bestuur van Breukelen volkomen zou rechtvaardigen, wanneer tevens 
voldaan werd aan twee volgende voorwaarden, namentlijk 

Ie betaling eener billijke huur dor het Rijk aan de gemeente, 
2e niettoepassing der bepaling tot garantieverschaffing voor eene op

brengst ad f600, eene conditie die, naar wij vermeenen gewoonlijk 
gemaakt wordt wanneer door eenig bestuur, zonder dat daartoe door de 
Hooge regeering aanleiding is gegeven, om de oprichting van een post en 
telegraafkantoor wordt verzocht. In voldoening wijders aan 's Raads 
opdracht veroorloven wij ons de vrijheid uwe Excellentie na mededeeling 
van het vorenstaande, zeer beleefd te verzoeken ons wel te willen doen 
weten of, onder toepassing der even genoemde conditiën, deze gemeente 
kan worden in 't genot gesteld van een Rijks Post en Telegraafkantoor. 
Mocht, hetgeen wij zeer hopen en ook eenigzins durven vertrouwen, omdat 
wij, naar onze beschouwing, niet verkeeren in den toestand dier gemeenten 
door wie, geheel op eigen initiatief en totaal te eigen bate, de oprichting van 
post en telegraafkantooren wordt gevraagd, maar in casu de verandering 
van brievengaarderij in postkantoor ook voor 's Rijks dienst wordt 
wenschelijk geacht, het antwoord van uwe Excellentie bevestigend zijn, dan 
zuilen wij ons beijveren de groote moeilijkheden te overwinnen die wij tot 
nu toe, vooral ten gevolge der finantieele zijde, bij de opsporing van een 
geschikt terrein zeer tot ons leedwezen moeten ontmoeten." 2 

Loven en bieden 

De minister antwoordt op 9 december 1881, dat hij bereid is aan het 
eventueel op te richten postkantoor een telegraafkantoor te verbinden en 
dat op een billijke huur in verhouding der te maken kosten kan worden 
gerekend; er zijn echter geen termen aanwezig om vrijstelling van de 
garantie te verlenen. B & W proberen op 14 december toch nog de garantie 
op hoogstens f400 te brengen, omdat zij anders tot hun leedwezen 'gene 
vrijheid kunnen vinden aan den Raad der gemeente voor te stellen om ons 
te machtigen een geschikt terrein te zoeken". De minister zwicht niet voor 
dit dreigement en schrijft op 21 december dat de kosten van instand-
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houding der kantoren voor iedere gemeente op f600 per jaar wordt 
vastgesteld en dat op die regel geen uitzondering kan worden toegelaten.2 

In de raadsvergadering van 23 januari 1882 kan de burgemeester 
meedelen, dat de heer Willink van Collen zich nu toch bereid heeft 
verklaard in het Plantsoen een geschikt huis te doen bouwen en te 
verhuren aan het rijk "indien de raad zijnerzijds vrijheid geve aan dien 
heer om, des door hem verlangd, het plantsoen geheel of gedeeltelijk met 
woningen te bebouwen en alzoo het daardoor in te nemen terrein aan de 
publieke wandeling te onttrekken". De burgemeester wijst nog op de 
volgende omstandigheden: (a) tal van ingezetenen hebben zich bereid 
verklaard samen voor de helft van het jaarlijkse garantiebedrag in te staan 
tot een maximum van f200; (b) het bodeloon voor de besteller der 
telegrammen bij het station komt te vervallen (f26 per jaar, plus 20 cent 
per bezorgd en 10 cent per te verzenden telegram); (c) een postdirecteur 
zal per jaar zon f40 gemeentelijk belasting opbrengen; (d) de voorwaarde 
van de heer Van Collen opent het vooruitzicht, dat "het tegenwoordig vrij 
nutteloos plantsoen met meerdere flinke huizen zal worden bezet"; (e) de 
gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de huur van 
het te plaatsen gebouw. "Over deze aangelegenheid ontstaat, zooals het 
belangrijke der zaak vanzelve medebrengt, discussie waaraan alle leden 
deelnemen en die leidt tot aanneming met algemene stemmen van de 
voorstellen door den voorzitter gedaan, wordende het aan de prudentie van 
den voorzitter bovendien overgelaten het geschikte oogenbiik te kiezen om 
te trachten dat bij het bebouwen van het plantsoen tevens worde gedempt 
de sloot beoosten en beklinkerd de weg bezuiden het plantsoen." 8 

Op 14 februari 1882 schrijft de minister dat de huur van het postkantoor 
met directeurswoning niet hoger mag zijn dan f 500 per jaar, omdat de 
ruimte voor de telegraafdienst kosteloos behoort te worden verstrekt en de 
rente niet 6% maar 5% is.9De burgemeester antwoordt de volgende dag, dat 
de missive een gevoel van teleurstelling heeft opgewekt en dat hij nog
maals onder diens aandacht wil brengen wat hij op de verleende audiëntie 
heeft medegedeeld: 

(a) De bouwkosten zijn op f 12500 geraamd, zodat als huur 6%, zijnde 
f 750 gevorderd wordt. 

(b) Bij de berekening van de huurprijs is behoorlijk gelet op de 
omstandigheid, dat het telegraaf kantoor op ons verzoek is toegevoegd en 
dat daarvoor geen huur behoort te worden bedongen; anders zouden de 
grondkosten van f 2000 (in deze gemeente hoog in prijs ten gevolge van 
nagenoeg totaal gebrek) erbij gevoegd zijn, waardoor de huur op 7% van 
f 14500 (zijnde wel het minste waarop gerekend moet worden) zou komen, 
dus f 1015. Hij voegt er aan toe, dat "wij ons niet kunnen vleien de lopende 
onderhandeling tot een gunstig einde te zien komen, indien door uwe 
Excellentie wordt gepersisteerd bij hare mededeling dat hoogstens f 500 als 
huur kan worden vergoed".9 De minister zwicht voor zoveel argumenten en 
antwoordt op 24 februari, dat hij bij nadere overweging bereid is de 
huursom te verhogen tot f600 per jaar. Enthousiast schrijft de burge
meester hem dan op 4 maart 1882, dat dit besluit de oprichting van het 
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post- en telegraaf kantoor heeft verzekerd, "dewijl de heer H.D. Willink van 
Collen als grondeigenaar besloten heeft tot de bouw (die spoedig zal 
aanvangen), en de Raad tot het verlenen van de gevorderde garantie van 
f 6 0 0 " 9 De minister zorgt voor enige ontnuchtering door het gemeente
bestuur in zijn brief van 9 maart er aan te herinneren, dat alvorens te gaan 
bouwen eerst het bouwplan en bestek, plus een juiste opgave van de plaats, 
ter goedkeuring moeten worden opgestuurd.9 

Een n ieuwe burgemeester en e e n koppige bouwheer 

In de raadsvergadering van 6 september 1882 vertelt burgemeester P.L.A. Collard 
dat hij door Z.M de Koning is benoemd tot notaris in Beek bij Maastricht Hij vraagt en 
krijgt eervol ontslag als secretaris en burgemeester. De raad volgt de voordracht van 
de beide wethouders en benoemt met algemene stemmen LA. Collard, een broer van de 
burgemeester, tot secretaris.8 

In de vergadering van 13 september, voorgezeten door wethouder Van Stam, die 
optreedt als loco-burgemeester, wordt de nieuwe secretaris beëdigd en toegesproken 
door wethouder Van Waart. Deze wenst hem geluk met de betrekking en zegt dat zijn 
benoeming "gevolg is geweest van de algemeene achting die men den afgetreden 
secretaris, broeder van den tegenwoordigen, toedroeg". Het raadslid Mr. H.C. Vos, de 
griffier van het kantongerecht die op Rozenvilla woont, vermoedt waarschijnlijk al 
dat de nieuwe secretaris, hoewel sollicitant naar de burgemeestersfunctie, deze niet 
zal krijgen. Hij vraagt hem "indien hij niet benoemd mocht worden, het nieuwe hoofd 
der gemeente bij te staan en den weg te wijzen in de bijzondere administratie der 
gemeente. Samenwerking van burgemeester en secretaris toch, is voor de gemeente 
van het grootste belang." De heer Collard belooft in die geest te zullen handelen. 

Nadat de heer Van Waart verslag heeft uitgebracht over zijn activiteiten in 
verband met de verlegging van de Keulsche Vaart, komt de afgetreden burgemeester 
ter vergadering om "een stoffelijk bewijs van bijzondere hoogachting hem door den 
Raad toegedragen" in ontvangst te nemen. De heer Van Waart biedt hem met een 
hartelijke toespraak "een ebbenhouten met zilver beslagen en in eene étui gelegen 
notarishamer" aan.8 

In de raadsvergadering van 15 november 1882 spreekt wethouder Van Waart de 
nieuwe burgemeester toe. Dat is J.G.C, baron van Ittersum, tevoren burgemeester van 
Vreeland en Nigtevecht, Deze neemt het voorzitterschap over en doet prompt de 
situatie ontstaan, waarvoor mr. Vos op 13 september de secretaris gewaarschuwd had. 
Als namelijk secretaris Collard het woord vraagt, "meenende in de Raad een woord van 
aanbeveling voor zijn persoon te mogen spreken", dan weigert de burgemeester hem 
dit, omdat "de gemeentesecretaris in eene raadsvergadering niets te vertellen heeft 
en alleen moet antwoorden op vragen die hem gedaan worden". De heer Collard trekt 
dan zijn verzoek in. De heer Van Waart vindt dit al te kras en zegt, dat het een 
bijzondere vergadering is en dat dus "de secretaris evengoed een woord van geluk-
wensch kan uitspreken". Hij voegt er ten overvloede nog aan toe, dat burgemeester en 
secretaris in alles samen moeten werken en dat er tussen hen een goede verstand
houding dient te bestaan. De burgemeester voelt er niet voor, maar wil het wel "in om
vraag brengen". Als de secretaris nogmaals zegt zijn verzoek te hebben ingetrokken, 
stelt Van Waart voor de vergadering maar te sluiten, wat met algemene stemmen 
wordt aanvaard8 Drie jaar later vraagt en krijgt de burgemeester eervol ontslag 
wegens ziekte. 

De minister is gelukkig heel wat soepeler dan de burgemeester bij het 
hanteren van voorschriften, anders zouden de bouwplannen voor het 
postkantoor nog veel langzamer gerealiseerd zijn. Hij schrijft op 21 
november 1882 aan B & W, dat de Bouwkundige voor Landsgebouwen op 
19 juli opgave heeft gedaan van de wijzigingen die hij wenselijk achtte, 
maar dat de heer Willink daar weinig voor voelde. De minister vervolgt: "Bij 
zijn schrijven van 2 Augustus j.l. heeft de heer Willink van Collen weinig 
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geneigdheid betoond om de noodig geoordeelde wijzigingen in het bestek te 
brengen, zodat door mij opnieuw tot het houden van een onderzoek is last 
gegeven, met opdracht zoveel doenlijk, toe te geven aan de wederleggingen 
van de heer Willink van Collen, al ware het dan ook ten koste van eenige 
wenschelijke doch desnoods achterwege te laten verbeteringen. Uitkomst is 
dat met het ontwerp genoegen kan genomen worden, mits het bestek en 
teekeningen de navolgende wijzigingen ondergaan: . . .". Er volgen dan een 
tiental veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de dakhelling, de te 
gebruiken stenen voor de buitenmuren en gangvloeren, vaste onderramen 
in de dienstvertrekken en een tegellambrizering in de wachtkamer.10 

Waarschijnlijk op aandringen van het gemeentebestuur heeft de heer 
Willink het bestek toch aangepast. Dat dit niet van harte gebeurde, blijkt 
wel uit een passage in de brief van 8 februari 1883 waarbij B & W het 
nieuwe bestek aan de minister toezenden. Daarin staat dat de heer Willink 
heeft verzocht "uwe Excellentie te berichten, dat door hem geene verande
ringen meer, in welk geval en hoegenaamd ook, in het bestek zullen aange
bracht worden". B & W zijn zo vrij de minister in overweging te geven "of 
het wenschelijk zoude zijn dat een definitief besluit tot den opbouw worde 
genomen, aangezien het Post en Telegraaf kantoor niet alleen eene erkende 
behoefte is, maar bovendien zeer bevorderbaar zal zijn aan den bloei dezer 
gemeente".11 

De bouw kan beginnen 

Een week later al, op 16 februari, schrijft de minister dat met de bouw 
aangevangen kan worden. B & W melden dit op 20 februari aan de heer 
Willink van Collen, maar deze maakt geen haast, want in een brief uit 
Amsterdam van 13 april 1883 vraagt hij nog om een bewijsstuk, dat de 
Raad het bebouwen van het zogenaamde Plantsoen goedkeurt. Hij krijgt de 
volgende dag al een uittreksel uit het raadsbesluit met de vergunning het 
Plantsoen "desverlangd geheel of gedeeltelijk met woningen te bebouwen 
en alzo het daarvoor in te nemen terrein aan de publieke wandeling te 
onttrekken'. Op 24 september 1883 komt, via de Commissaris des Konings 
in de provincie Utrecht, nog een vergunning van de Minister van 
Waterstaat "tot ruiming der boomen langs 's rijks weg Ie klasse no. 3 onder 
uwe gemeente". De burgemeester geeft hierop onmiddellijk aan de heer 
Willink door, dat hij "de boomen langs het plantsoen kan wegruimen".11 

De aannemers Van Santen en Van de Gr ampel zullen zeker enige 
maanden vóór het kappen van de bomen met de bouw van het postkantoor 
zijn begonnen, want op 21 januari 1884 meldt de heer Willink van Collen 
aan B & W dat de werkzaamheden aan het Post- en Telegraaf kantoor zijn 
afgelopen. Hij vraagt te mogen vernemen "welken dag van huuringang in 
het door mij te verstrekken huurcontract dient te worden vermeld", en ook 
of het Rijk dan wel de Gemeente daarbij als huurder optreden moet, "daar 
de onderhandelingen mij het eerste deden veronderstellen, doch de 
wettelijke bepalingen voor de tweede mening schijnen te pleiten".12 
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De raad heeft het laatste voord 

De minister heeft enige tijd nodig om uit beide mogelijkheden de laatste 
te kiezen, want pas op 17 april 1884 stuurt hij een ontwerp huurovereen
komst aan de gemeente. Veel tijd om dit nog te veranderen heeft het 
gemeentebestuur niet, want de openingsdatum is door de minister op 1 mei 
gesteld. B & W schrijven dan ook per omgaande post, dat het gebouw 
eigendom is van H.D. Willink van Collen en dat die dus als verhuurder 
optreedt. Ze schrijven erbij, dat dit al in hun brief van 4 maart 1882 is 
voorgesteld en dat het ook wenselijk is voor een gemakkelijke admini
stratie der gemeente. Weer een dag later, op 19 april, antwoordt de 
minister dat de huurovereenkomst niet anders dan met de gemeente kan 
worden aangegaan.12 B & W leggen zich hierbij neer en vragen de heer 
Willink van Collen op woensdag 23 april te 9.30 uur op het gemeentehuis te 
komen. Ze kunnen dan over de zaak confereren, zodat de te maken 
bepalingen 's avonds aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd. De 
voorzitter doet in die vergadering mededeling van de onverwacht ontstane 
situatie en stelt voor de huurovereenkomst met het Rijk af te sluiten. 
Raadslid Vos zegt dat door de raad besloten is "geene contracten met het 
rijk aan te gaan, alzoo geheel vrij te blijven en alleen voor den waarborg in 
te staan". Met algemene stemmen wijst de raad het voorstel van de 
burgemeester af: het contract dient rechtstreeks tussen het rijk en de heer 
Willink van Collen gesloten te worden.13 De volgende dag gaat dit bericht 
naar de minister, die op 26 april terugschrijft "met bevreemding kennis 
genomen te hebben van het raadsbesluit", omdat B & W in hun brief van 18 
april nog hebben geschreven de beslissing aan het departement over te 
laten. Om echter storing in de geregelde gang van zaken te voorkomen, zal 
het contract rechtstreeks met de eigenaar worden gesloten. Op 28 april 
wordt de overeenkomst aan de Inspecteur der Posterijen te Amsterdam 
gezonden. 

Opening op 1 mei 1884 

Intussen heeft de directie van de Nederlandsche Rhijn Spoorweg Maat
schappij op 24 april bij de burgemeester geïnformeerd naar de waarheid 
van geruchten over opening op 1 mei van het rijkstelegraafkantoor. In een 
brief van 1 mei 1884 verzoekt deze directie de verandering in telegraaf
dienst pas op 6 mei te laten ingaan en tot zolang in de bestelling van 
gemeentewege te blijven voorzien.12 De burgemeester antwoordt op 2 mei 
dat dit niet mogelijk is, omdat de besteller der telegrammen eervol ontslag 
per 1 mei is verleend. (Notabene, de ontslagbrief voor de besteller T.H. 
Verzijl is op 2 mei geschreven!) 

Zo heeft Breukelen dan toch zijn post- en telegraaf kantoor gekregen. De 
eerste veertien dagen is het er vast druk geweest, want op 13 mei stelt de 
directeur al een wijziging in de openingstijden voor: geen "Rijkstelegraaf
kantoor met beperkte dagdienst", maar openingstijden van 8-12, 1330 -
16.30 en 17.30 - 18.30 uur; op zon- en feestdagen van 7 - 9 en 12 - 13 uur. 
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Afb. 2. Prentbriefkaartuit ca. 1910, rechts hetPosthuis 

De poststukken kunnen dan op werkdagen met de treinen van 17 en 19 
uur worden verzonden.12 B & W antwoorden op 14 mei dat er na zon korte 
periode nog maar weinig over de doelmatigheid van de openingsuren valt 
te zeggen en dat daarin dus voorlopig geen wijziging mag worden gebracht. 
Toch geven ze kort daarop toestemming voor wijziging per 9 juli 1884.12 

De opbrengst van de telegrammen valt wat tegen: vrijwel ieder jaar is 
die zon f250 minder dan de gegarandeerde f600, zodat de gemeente 
steeds moet bijpassen. (Boven de f300 zouden de burgers pas gaan 
meebetalen!) Op voorstel van mr. Vos verzoeken B & W in 1886 de garantie 
te verlagen tot f 400, omdat het tarief verhoogd is en daardoor het aantal 
telegrammen zal verminderen.14 Die verlaging komt echter pas in 1894. In 
de raadsvergadering van 29 januari zal de heer Vos dan opmerken, dat 
"juist de menschen voor wie het Telegraafkantoor in hoofdzaak bestemd 
zou zijn, met name voor de kooplui, er het minst gebruik van maakten en 
vooral het leveren der garantie door particulieren zooveel teleurstelling 
opleverde".^ 

Einde huurcontract 

Dat de Raad in 1894 weer over het postkantoor moet praten, komt 
doordat de heer Willink van Collen niet bereid is het gebouw opnieuw aan 
het Rijk te verhuren na het verstrijken van de huurtermijn op 30 april van 
dat jaar. B & W hebben hierover een brief d.d. 5 december 1893 van het 
ministerie ontvangen, met de dreigende passage: "Blijft de eigenaar in die 
weigering volharden, waaromtrent ik uw antwoord tegemoet zie, dan 
ontvang ik gaarne mededeling of uw gemeente, tegen bovengenoemd 
tijdstip, andere lokalen ten behoeve van den dienst beschikbaar heeft".15 
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Op 14 december antwoorden B & W dat de voorzitter een bezoek heeft 
gebracht aan de eigenaar en dat deze slechts heeft geantwoord, dat hij 
gaarne met Zijne Excellentie direct, zonder tussenkomst van burgemeester 
en wethouders, over deze zaak in correspondentie wil treden.1^ Voorlopig 
moeten we blijven gissen naar de reden van de weigering tot verhuur van 
het postkantoor, want helaas is deze correspondentie niet in het archief van 
Gunterstein aanwezig. Op 4 januari 1894 berichten B & W aan de minister 
dat zij geen lokaliteit beschikbaar hebben en vragen zij de maximale 
koopprijs voor bouwgrond.16 Op 9 januari schrijft de Directeur Generaal der 
Posterijen en Telegrafie, dat de heer Willink van Collen in geen geval bereid 
is het tegenwoordige post- en telegraafgebouw weer in huur af te staan, 
zodat de gemeente tot het verstrekken van een andere lokaliteit zal moeten 
overgaan. 

Opnieuw onderhandelen? 

In de raadsvergadering van 16 januari 1894 stelt burgemeester J.Th.A. 
Braams voor aan de minister te schrijven dat "de gemeente gaarne de 
toestand zou zien bestendigd, dat ze geheel buiten levering en onderhoud 
van het gebouw blijve" wegens te grote financiële bezwaren en dat ze dus 
'wat haar betreft, de overeenkomst betreffende de garantie die op 1 Mei 
a.s. eindigt, niet kan voortzetten".13 Postdirecteur Van de Pol, die op 5 
september 1893 raadslid is geworden, waarschuwt dat de gemeente na 
opzegging veel duurder uit zal zijn, als men later toch weer een telegraaf -
kantoor zou willen hebben. Het is volgens hem beter voorlopig een lokaal 
voor telegrafie ter beschikking te stellen; voor een postkantoor zorgt het 
rijk nu zelf. Er blijken gebouwen beschikbaar te zijn: het huis naast 
schipper H. Mur in de Heerenstraat kan een half jaar gehuurd worden voor 
f 600 en ook is er een pand naast timmerman J.D.J. Koning in de Brugstraat 
aan de Vecht. In de raadsvergadering van 29 januari 1894 zegt de burge
meester dat hij noch op zijn brief aan de hoofddirecteur, noch op twee 
brieven aan de minister, iets vernomen heeft over de plannen met 
betrekking tot het post- en telegraafkantoor.13 Omdat de huurvoorwaarden 
van het huis naast Mur te bezwarend zijn en dit bovendien niet meer 
beschikbaar is, stelt hij voor om de minister vóór de uiterste datum van 1 
februari toch maar te berichten, dat de gemeente per 1 mei afziet van het 
telegraafkantoor. 

De heer G.R. Ockerse (vanaf 26 juni 1893 raadslid in plaats van de 
overleden wethouder J.W. de Bruijn) stelt voor nog een keer met de heer 
Willink te gaan praten "om nog eens te trachten gedaan te krijgen dat deze 
nog voor een jaar, b.v. met een jaar optie, het post en telegraafkantoor aan 
de gemeente, doch niet aan het rijk verhure. Spreker zou ook wenschen 
eene commissie uit de Raad naar den heer Willink af te vaardigen, omdat 
naar zijne meening het niet zoo onmogelijk is dat de heer Willink het 
belang van Breukelen-Nijenrode in het oog houdende, wel genegen 
gevonden wordt aan de gemeente te verhuren". De voorzitter ontraadt dit 
ten zeerste, want "hijzelf is reeds een paar malen bij den heer Willink 
geweest om te trachten dezen van zijn besluit om niet te verhuren, terug te 
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brengen doch telkens zonder eenig succes. Met het karakter van den heer 
Willink voor oogen acht de voorzitter het zelfs gevaarlijk voor de zaak om 
nu iets te vragen; een ander geval wordt het wanneer het Rijk een nieuw 
gebouw gaat zetten, dan misschien zou de heer Willink de gemeente wel 
van dienst willen zijn" (namelijk door gedurende de bouwperiode zijn 
postkantoor via de gemeente aan het rijk te verhuren). Ockerse blijft bij 
zijn voorstel en zou de heren Vos en A.M. Kasteleyn (wethouder vanaf 26 
juni 1893) gaarne met de opdracht belast zien. De heer Vos bedankt voor 
de eer, omdat hij het geheel met de burgemeester eens is en bovendien 
weinig sympathie voor de zaak van het telegraafkantoor heeft. De heer Van 
de Pol vindt dat de gemeente zich niet zoveel schade kan doen door tijdelijk 
een lokaliteit beschikbaar te stellen; het pand naast Koning is billijk te 
huren, maar nog mooier zou het zijn als het huidige postkantoor gehuurd 
kon worden en daarom steunt hij het voorstel van Ockerse. De heer Vos wil 
het overleg met de heer Willink aan B & W opdragen en hen tegelijk 
machtigen om, als ze daar geen succes hebben, het huis naast Koning aan de 
Posterijen aan te bieden. Dit voorstel wordt door Ockerse overgenomen en 
met algemene stemmen aanvaard.13 

Een onverwachte oplossing 

Op 14 maart 1894 komt er een telegram van het Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie met de mededeling dat de gemeente niets in de 
huurprijs van het post- en telegraafgebouw behoeft bij te dragen. In de 
raadsvergadering van 30 maart deelt de burgemeester mee, dat de 
conferentie met de heer Willink van Collen geen succes heeft gehad, maar 
dat de hoofddirecteur der posterijen heeft medegedeeld, dat de garantie 
pas op 31 december 1894 eindigt, zodat er geen haast gemaakt hoeft te 
worden met het opzeggen ervan. Hij zegt vervolgens "dat de kwestie een 
gunstig verloop heeft, wijl hij - voorzitter - iemand, en wel mevrouw de 
weduwe Wiercx, gevonden heeft, genegen om een post- en telegraafkantoor 
te bouwen en te verhuren aan het rijk. Doch ook dit resultaat is niet zonder 
moeilijkheden verkregen; de noodige voorloopige overeenkomsten zullen 
echter weldra gearresteerd zijn, zoodat het gebouw spoedig kan verrijzen 
op het daartoe aangekocht terrein van den heer J.L. Spijker. Als huurprijs 
zal door het rijk aan mevrouw Wiercx f 800 betaald worden, terwijl eene 
door deze dame gestelde conditie, namelijk dat de gemeente geeneriei 
kosten voor het gebruik van het Telegraafkantoor zal hebben, door den 
hoofddirecteur is aangenomen".13 Mevrouw Wiercx woonde voorbij 
Slangevecht, op de buitenplaats Vrede en Rust. Het door haar van lood
gieter Spijker gekochte terrein lag aan de Vecht ten zuiden van de Loswal. 

De raad hoort op 16 juni 1894 dat B & W goedkeuring hebben verleend 
aan 'de door mevrouw wed. Wiercx ingezonden bouwplans van het post- en 
telegraafkantoor met annex twee wooningen". Voordat er gebouwd kan 
worden moet de raad nog aan twee verzoeken voldoen: toestemming geven 
om beide bomen op de Losplaats te rooien, en om de ver snij ding van het 
fundament te laten uitsteken in gemeentegrond. De raad heeft die toe
stemming natuurlijk graag verleend: men was veel te gelukkig met de 
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oplossing van het zo plotseling gerezen postkantoor prob leem. Mevrouw 
Wiercx moet echter wel de geschatte waarde van de bomen betalen: 
tezamen f 6. 

De eerste steen van het nieuwe gebouw werd op 28 juli 1894 door 
mevrouw H.A. Wiercx gelegd. U kunt dit nog lezen in de ondergevel van de 
videotheek die nu in het gebouw gevestigd is. 

Hoe de Posterijen de periode tussen 1 mei en de datum van oplevering 
overbrugd hebben, is helaas niet in de archiefstukken te vinden. We weten 
dus niet of de heer Willink van Collen zijn postkantoor nog tijdelijk 
verhuurd heeft, of dat men toch gebruik heeft moeten maken van het 
billijk te huren pand naast t immerman Koning bij de Vechtbrug. Het 
gebouw van mevrouw Wiercx heeft bijna zeventig jaar als postkantoor 
dienst gedaan, maar toen was het toch te klein geworden voor het 
inmiddels toegenomen aantal ambtenaren. Op 29 april 1963 betrokken die 
de oude R.K. school in de Herenstraat als tijdelijk onderkomen. Ze hebben 
ondervonden dat het begrip 'tijdelijk' heel rekbaar is, want pas op 28 juni 
1976 verhuisden zij eindelijk naar een eigen gebouw aan de Markt.17 

Noten 

1 H.J. van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1). Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 4, nr 1, blz. 68 - 79 
[Op blz. 75 is een fout ingeslopen, waarop de heer J, de Bruijn uit De Meern mij 
attent maakte. De vrachtrijder naar het station was niet Rijk van Kooi, maar 
Albertus Philippus van Kooi (1880 - 1976). Diens zoon Rijk was vele jaren 
directeur van de toenmalige Jan van Nassau kweekschool te Utrecht] 

2 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/65: Agenda 1881 (Gemeente
huis te Breukelen) 

3 Zie Sectie C nr. 54 op Afbeelding 2 in noot 1 (blz. 70). In 1835 was Hessel Gijsbert 
de Bruin daar "distributeur der Posterij". Hij zond een request aan Gedeputeerde 
Staten van de provincie Utrecht, waarin hij f25 per jaar vroeg voor de behan
deling van portvrije brieven voor de gemeente. Burgemeester P.A. Voigt advi
seerde in een brief van 4 november 1835 hem hiervoor geen beloning te geven, 
daar hij de brieven slechts hoefde te overhandigen, "alzoo alle ochtenden de 
Veldwachter der Gemeente aan zijn Kantoor de brieven welke onder kruisbanden 
aan den Burgemeester of den Raad geadresseerd zijn, komt afhalen . . .". Archief 
Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/1, 

4 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 1/5: Raadsnotulen 21 November 
1881, 

5 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr, 8/58: Agenda 1878 d.d. 6 juni. 
6 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv, nr. 1/5: Raadsnotulen 13 September 

1882. 
7 J van Muiswinkel, 1970, Oude prentbriefkaarten vertellen over Breukelen. 

Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 99 (ongenummerd) 
8 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr, 1/5: Raadsnotulen 
9 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr, 8/66: Agenda 1882, 

10 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr, 8/67: Agenda d.d 21 November 
1882. 

11 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/68; Agenda 1883. 
12 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr 8/69: Agenda 1884 
13 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr, 1/6: Raadsnotulen 
14 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv, nr 1/6: Raadsnotulen 20 Augustus 

1886. 
15 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr 8/78: Agenda 1893 
16 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr, 8/79: Agenda 1894, 
17 Mededeling van de oud-directeur, de heer J. Verwey. 
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Historie? Dat is gisteren 

9. Breukelen waterland 

Jan Rutges 
Straatweg 222, 3621 BZ Breukelen 

Breukelen en het gebied eromheen moeten uit het water zijn opgestaan. 
Dat geldt voor het plassengebied tussen de Vecht en Loosdrecht, en 
evenzeer voor het poldergebied aan de westkant van het Kanaal. We 
hebben er met verschillende mensen uit het poldergebied over gepraat. In 
het begin van deze eeuw waren daar nog plassen die later werden 
drooggemalen. Schipper G. van Eijk uit Kockengen weet zich nog te 
herinneren dat er plassen waren in de richting van Mijdrecht en Wilnis, en 
hij heeft zelf ook nog als schipper gevaren en als schooljongen geschaatst op 
de Veldzijde. Je kwam daar door je schaatsen bij huis op de stoep aan de 
Bijleveld onder te binden, de Bijleveld af te schaatsen, bij het Spengen 
onder de brug door en bij de Wilnisser Zuwe over te steken. Dan was je op 
de Veldzijde. Je kon daar prachtig schaatsen, maar de boeren gingen er ook 
met arretikkers rijden die bespannen waren met een of twee paarden. Dat 
moeten mooie ouderwetse plaatjes geweest zijn. 

Je kunt in het land precies zien waar veen is en waar klei. De sloten in 
het veen zijn veel breder dan die in de klei. In het veen moesten de sloten 
zo breed worden gegraven, omdat ze daar gemakkelijk dichtslibden. Toen 
de plassen werden drooggelegd hadden de boeren in die polders nog last 
van vuil water. Die sloten waren nog niet goed bezonken. Daarom maakten 
de boeren in het voorjaar hun mestbokken - grote bakken waar ze stalmest 
indeden om die per praam naar het land af te voeren - grondig schoon. Met 
die schone mestbokken kwamen de boeren dan naar Kockengen om in de 
krom van de Heicop water in te laden. Dat water hadden ze speciaal nodig 
voor de kaasmakerij. Toendertijd waren alle boeren nog zelfkazers. 

Het water in de Heicop was toen nog heel mooi schoon. Van Eijk vertelt 
dat ze 's zaterdags na het werk op de boten die in de Bijleveld lagen, water 
dronken uit de Heicop. Dan haalde iemand daar een paar emmers water uit 
om te wassen en te drinken en dat smaakte heerlijk. Uit de Bijleveld 
konden ze dat op dat moment niet doen omdat daar de boten lagen die 
nogal eens motorolie morsten. 

Veel vervoer ging nog over water. Je kon zelfs met de boot vanuit 
Nieuwer Ter Aa naar het station in Nieuwersluis, maar er was ook een 
verbinding via een sloot langs Over-Holland rechtstreeks met de Vecht. Die 
sloot werd later te ondiep en toen ging de verbinding over Breukelen totdat 
het Amsterdam-Rijnkanaal werd gegraven. Daarmee ontstond een groot 
niveau-verschil tussen de Aa en de watertjes die daar op uitliepen en het 
Kanaal. De verbinding was dus verbroken. Om dat te verhelpen maakte 
Rijkswaterstaat in de buurt van de huidige spoorwegovergang bij het 
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Afb 1 Schipper Johan Reinhart van Eijk (de vader van G. van Eijk) uit Kockengen 
met zijn beurtschip op de Vecht. De foto is gemaakt in augustus 1899 door een 
toevallige voorbijganger. (Uit: Foto- en prentenarchief van de voormalige gemeente 
Kockengen, Gemeentehuis te Breukelen.) 

station een overtoom. Met hele grote wielen waar dikke kabels over liepen 
werden de vrachtboten van Van Eijk omhooggetrokken en weer in het 
Kanaal te water gelaten. Daar ging ook iedere vrijdagavond om tien uur een 
schuit met vee overheen, bestemd voor de veemarkt van zaterdag in 
Utrecht. Die overtoom werd met de hand bediend. 

Boeren hadden een praam en de vrachtschippers voeren met aken of 
met vletten met een scherpsteven of met een ronde steven. Er gebeurde 
toen veel meer op het water dan nu. Alleen al in Kockengen waren in het 
begin van deze eeuw dertien vrachtschippers. Zon twintig jaar later waren 
er nog maar drie van over. Een daarvan was Van Eijk. Hij had een 
motor schip en twee of drie schuiten op sleeptouw. Hij ging daarmee zand 
halen in Noordwijkerhout, Hillegom en Katwijk onder andere voor de 
stallen van de boerderijen in de omtrek. Als de stal werd schoongemaakt 
werd daar altijd zand gestrooid. Dat moest dus ver gehaald worden voor 
een matig prijsje, want voor de oorlog zetten de boeren een bus melk voor 
een gulden of zelfs voor tachtig cent aan de dijk. Van Eijk moest hard 
werken en verdiende weinig. Voor een reis van en naar Katwijk ving Van 
Eijk zo'n veertig gulden en dat moest hij dan nog delen met het personeel. 
Die kregen vijftien gulden per week, maar daarvoor moesten ze 's morgens 
om vijf uur al de deur uit en dan kwamen ze 's avonds laat weer binnen. Ze 
voeren niet alleen zand maar ook stadsvuil voor de gemeente Utrecht. Het 
harde spul werd toen nog gebruikt om sloten te dempen bij boeren of om 
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wegen te verharden. Het zachte spul was compost voor op het land. Voor 
die vrachten kregen ze van de gemeente 35 cent per kuub en dan kreeg je 
voor de hele lading bij de boer nog eens twee tientjes. 

De boten van Van Eijk waren niet berekend op de grote vaart in het 
Kanaal. Daar voeren in latere tijd al krachtige motorboten met grote hek-
golven. Voor deze kleine aken was het gevaarlijk varen. Een keer verloor 
Van Eijk bijna zijn knecht bij de sluis in Utrecht toen daar een motorboot 
voorbij kwam die geweldige golven maakte. De jongen kon nog net 
neerduiken en zich ergens aan vasthouden. De vader van Van Eijk sloeg 
overboord toen ze achter een zuiger hingen. Hij bleef gelukkig aan een 
kabel hangen, anders was hij onder de zuiger verdwenen. Toen dat gebeurd 
was hield hij er mee op. Hij was te oud voor dit snelle vervoer. 

Veel werd in de jaren voor de tweede wereldoorlog ook nog met het zeil 
gedaan en aan de lijn getrokken langs het jaagpad of geboomd met een 
lange spar. In het Kanaal hadden ze soms geluk, dat zon 'Amsterdammer', 
zon bakkenboot, hen aan de lijn meenam naar Utrecht of van Utrecht tot 
aan de spoorbrug bij Breukelen. Dat scheelde heel wat gezwoeg. 

Die vaarwegen in de polder waren niet altijd even diep, daar moesten ze 
goed rekening mee houden als ze een vracht innamen. In de Aa waren 
soms van die slechte plekken waar het ondiep was. Als ze vast kwamen te 
zitten moesten ze zand overboord zetten, maar dan werd de plek nog 
slechter. 

Bruggen en draaiplaten (grote planken die op een pin open draaiden) 
waren voor de schippers eeuwige obstakels. Vaak moesten ze veel te lang 
op de brugwachter wachten en dan pikten ze met meerpennen vanaf de 
boot de brug open in de hoop dat er iemand kwam om hem weer dicht te 
doen. Klagen bij het Hoogheemraadschap over de slechte bediening hielp 
niet, want de poldermeester had daar geen cent voor over. Voor hem was 
een batig saldo aan het eind van het jaar een erekwestie, een teken dat de 
kas goed vol was. Er mocht geen cent te veel uitgegeven worden. Er 
kwamen dus geen betere voorzieningen. 

Zo langzamerhand werd het varen trouwens steeds moeilijker. Voor de 
broodschippers zat de kost er niet meer in. Bij Gerverscop hadden de 
spoorwegen een grote betonnen balk over het water gelegd. Daar kon je al 
nauwelijks onderdoor. Sommige sloten en waterwegen werden dichtgegooid 
ten gunste van het autoverkeer. Door de Dorpsstraat van Nieuwer Ter Aa 
liep vroeger een sloot. De huizen hadden nog bruggetjes voor de deur. Waar 
nu de dam is was vroeger een brug. Dat werd allemaal dichtgegooid 
vanwege het autoverkeer. Zo in de jaren zestig liep het af met de vracht
vaart in de polder. Toen kwamen de vrachtwagens om het werk verder te 
doen. Dat ging vlugger en efficiënter. Van Eijk hield er als laatste mee op. 
Nu worden de wateren in de polder haast alleen nog bevaren door piezier-
vaart. 

We hebben eigenlijk nog weinig gehoord over het leven vroeger in de 
polders en in de kleine dorpen. Daar zou veel meer over op te tekenen zijn. 
Wie daar meer over zou willen vertellen kan contact opnemen met Paul 
van Warmerdam of Jan Rutges. 
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Mededelingen van het bestuur 
Programma tweede halfjaar 1989 

Op woensdagavond 20 september is de Historische Kring Breukelen te gast bij de 
Heer en Mw. Ophorst, op de ridderhofstad Oudaen, waar een gevarieerd programma zal 
worden gepresenteerd over het leven in de tijd waarin de Vechtstreek zijn grootste 
bloei bereikte. Mw. Drs. J. Hokke uit Utrecht zal vertellen over de 18de eeuwse regen
ten en hun leefklimaat, hun kinderen en hun tuinen, en een zanggroep (Mika 
Benders, Robert Hoving en Paul van Warmerdam) en fluitist (Sjef van Hellenberg 
Hubar) zullen muziek uit de 17de-18de eeuw vertolken, die ook in de Vechtbuitens van 
die tijd te horen kan zijn geweest. Daarbij zal ook een toelichting worden gegeven. De 
avond begint om 20.00 uur. Het aantal zitplaatsen is beperkt (maximaal 35); dus 
tevoren opgeven bij de secretaris is noodzakelijk. Leden van de Kring genieten 
voorrang; voor hen is de avond gratis toegankelijk. Voor zover nog plaatsen 
beschikbaar blijven, zijn introducees welkom tegen een prijs van f 5,- per persoon 

Op maandagavond 23 oktober, 1930 uur, zal in de Centrale Technische School de 
najaars-ledenbijeenkomst plaats vinden. Het programma vermeldt een voordracht 
over de vroegere rechtspraak in Breukelen, een bijdrage over plaatselijke 
geschiedschrijving op basis van mondelinge bronnen, en een dia-geluidpresentatie 
of film. Voor leden van de Kring is deze avond gratis; niet-leden betalen een 
toegangsprijs van f5,-

Op de dinsdagavonden in de maand juli zijn er geen HKB-werkavonden op Boom en 
Bosch Vanaf 1 augustus kan iedereen daartussen 19.30 en 22 00 uurweer terecht. 

Terugblik op de eerste vijf maanden Tan 1989 

Van 18 februari tot 10 maart werd de Kring in de gelegenheid gesteld een 
tentoonstelling te houden in Galerie Romko, Voorstraat 4, Kockengen. De expositie 
droeg de titel "Nieuwe gemeente in oude prenten" Behalve materiaal uit de eigen 
collectie van de Kring waren er stukken te zien uit het bezit van de Gemeente 
Breukelen en uit de collectie van de voorzitter. We zijn de gaieriehoudster zeer 
dankbaar voor de geboden kans onze Kring dichter bij de Kockengense bevolking te 
brengen. Zij zal ook verder optreden als verkooppunt voor ons tijdschrift en als een 
adres waar men zich als lid van de Kring kan aanmelden 

Op 14 maart had de jaarvergadering plaats. In het huishoudelijke gedeelte werd 
dank gebracht aan Mw, AT. de Lange en de heer T. Mur, die het bestuur verlieten, en 
verwelkomden we de nieuwe bestuursleden JA van den Berg, J.G. Bokma en G Ver
sloot, Diverse andere gebruikelijke bestuurlijke zaken passeerden de revue. Het 
inhoudelijke programma dat daarna volgde stond in het teken van de vroegere 
Breukelse kaasmarkt, A.A. Man ten schetste in brede lijnen de omstandigheden waar
onder in de loop der eeuwen de kaasproduktie op de boerderijen plaats vond. H. van Es 
vertelde hoe het op de kaasmarkt toeging. Daarna werd de film van G.B.H. Niestadt 
over Dik Trom vertoond, een bioscoopfilm uit de jaren dertig, die destijds in het Vecht
plassengebied werd opgenomen. Er waren vooral veel beelden uit Loosdrecht, maar 
ook zagen we Dik en zijn vrienden spelen op het terrein van de Breukelse Markt. 

Op 15 maart werd een herziene versie van onze historische wandeling gelopen. 
Doordat nogal wat mensen die zich hadden aangemeld niet kwamen, viel de deelname 
wat tegen 

Door aankoop kwam de Kring in het bezit van een collectie van 64 in Wageningen 
aangetroffen documenten uit de 17de-19de eeuw, vooral betrekking hebbend op het 
gebied rond de Herenstraat te Breukelen 

In de avond van 10 mei werd in een mede door ons georganiseerde bijeenkomst te 
Kockengen de Hugo Kotestein oorkonde 1989 uitgereikt aan de heer J van Oosterom en 
mevr P.C. de Jong vanwege de manier waarop zij het pand Voorstraat 34 in Kocken
gen hadden gerestaureerd. De Stichting Hugo Kotestein is in het leven geroepen door 
de Stichts-Hollandse Historische Vereniging. Deze Stichting strekte tot eind 1988 haar 
werkgebied uit tot aan Kockengen Nu echter Kockengen deel is geworden van de 
gemeente Breukelen, werd op diezelfde avond de begeleiding van de monumentenzorg 
in Kockengen overgedragen aan onze Kring 

Aan alle politieke partijen die in de Raad van Breukelen zijn vertegenwoordigd is 
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door onze Kring gevraagd in de partijprogramma's voor de komende raadsperiode 
meer aandacht te besteden aan zaken van monumentenzorg, in de ruimste zin van het 
woord. Daarbij is een aantal concrete punten gevoegd, waarvan de invoering van een 
gemeentelijke monumentenverordening, monumentencommissie en monumenten
lijst de belangrijkste zijn. 

Per 31 mei 1989 had onze Kring 460 betalende leden Daaronder 13 in Kockengen 
(tegenover 5 per 1 januari). 

Stichting Historische Reeks Breukelen 

Het bestuur van de Stichting Historische Reeks Breukelen is op 30 januari 1989 
geïnstalleerd, Tijdens een officiële bijeenkomst in het gebouw van de Rabobank 
Vecht- en Plassengebied te Breukelen op 23 maart 1989 is de notariële acte getekend 
waarin de statuten van de Stichting zijn vastgelegd. Als gemachtigde namens de 
Historische Kring trad op de burgemeester van Breukelen. Daarmee werd tevens de 
samenwerking tussen Gemeentebestuur en Kring tot uitdrukking gebracht, welke 
uiteindelijk moet leiden tot een fraai boekwerk waarin de hele geschiedenis van de 
gemeente Breukelen beschreven zal worden. 

De Rabobank droeg f 5000,- bij tot het stichtingskapitaal. Bovendien werden al 
enkele andere giften ontvangen. Wij zijn daar erg dankbaar voor. Ook de Kring had 
inmiddels wat geld voor de Historische Reeks gereserveerd. Maar met dit alles is het 
benodigde aanvangskapitaal nog niet aanwezig. De Stichting heeft rekeningnummer 
3046,15.390 bij de Rabobank. Verdere schenkingen op dit nummer zijn zeer welkom. 

Commissie Jaarlijkse Herdenking Kees Dudok de Yit 

Nadat de HKB jaarvergadering 1989 instemming had betuigd met de instelling van 
deze commissie, vond op 11 mei 1989 de officiële installatievergadering plaats De 
commissie is als volgt samengesteld: W.F.E. Baron van der Feitz (beheerder Dudok de 
Witfonds), voorzitter/penningmeester, AA. Manten (Historische Kring Breukelen), 
vice-voorzitter, M Verkuil (vertegenwoordiger uit de burgerij van Breukelen), 
secretaris, J.H, de Jager (Kerkvoogdij Hervormde Gemeente), AAP. Mulder (chef 
financiën Gemeente Breukelen), Mw. K.J. Nieuwhoff- Verbeek (wandelsport
vereniging Dudok de Wit). Traditioneel wordt de Dudok de Wit wandeltocht gehouden 
op de eerste zaterdag in oktober; dit jaar dus op 7 oktober. Op de vooravond daarvan, 
vrijdag 6 oktober, zal de commissie de bloemenlegging op het graf van Kees de 
Tippelaar verzorgen. Zo wordt een oude Breukelse traditie in ere hersteld. 

Gekregen 

In de loop van de afgelopen drie maanden kregen we weer diverse zeer 
gewaardeerde giften. Daaronder: een noteringsbord van de voormalige Breukelse 
kaasmarkt (van Hr. H, Hoogendoorn), een betalingsbewijs van die kaasmarkt (van Hr 
S. Bosman), "Overzicht van opgeheven gerechten en gemeenten binnen het territoir 
van de gemeente Breukelen" (van Provinciale Inspectie der Archieven in Utrecht), 
een exemplaar van "Het Fideï-commis van Gunterstein en Tienhoven" (van Jhr. LA. 
Quarles van Ufford), "Genealogisch overzicht van de Barnevelds-Nijkerkse familie 
Prins" (van Hr. A. Prins), "Aanvullingen op familieboek Doornebal" (van Hr. W. 
Doornenbal te Velsen-Zuid), manuscript over de Nederlands-Amerikaanse familie 
Dorland, door Grant A Dorland (van Hr J Daams te Kortenhoef), notulen van de 
Christelijk Historische Kiesvereniging te Breukelen 1911-1941 en 1957-1980 en enkele 
andere archivalia (van CDA Breukelen), een vijftal publikaties met betrekking tot 
Breukelen en een collectie oude dia's (van Hr. J. de Bruijn te De Meern), een fotoserie 
van het interieur van de NH-kerk, gemaakt door Hr. J. Kolleman (van Hr. J.H de 
Jager), zes foto's van het huis Weerestein omstreeks 1930 (van Mw. J. Vlek), 
briefpapier van de firma Goudstikker, eind jaren dertig gevestigd op Nijenrode (van 
Hr. N.J. Koetsveld), drinkglas met opschrift Muziekvereniging Breukelen (van Mw. 
G.P.G. Winter-Smit), exemplaar van "Utrechtsch Dagblad" van 20 maart 1935 met 
daarin enkele belangwekkende Breukelse berichten (van Hr. R Strik, Nieuwer Ter 
Aa), kopieën van een aantal koopakten en van een veilingbrief (van Hr A. Prins en 
Hr C Pleister), materiaal inzake Oriental Palace (van Hr. W. Aerns) 
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Provinciaal samenwerkingsorgaan cultureel erfgoed 

Provinciale Staten van Utrecht besloten op 19 april 1989 tot de oprichting van een 
provinciaal samenwerkingsverband cultureel erfgoed. Dit initiatief is er onder 
andere op gericht meer armslag te geven aan organisaties met een provinciaal bereik 
en actief in de zorg voor cultuurbehoud en -beheer. Met name gaat het om de 
Monumentenwacht Utrecht, de Stichting De Utrechtse Molens, de Stichting Utrechtse 
Kastelen en de provinciale museumcommissie Via een met algemene stemmen 
aangenomen motie, ingediend door de D66-fracüe, werd besloten dat daarbinnen ook 
plaats zal zijn voor een federatie van historische verenigingen in de provincie 
Utrecht De vereniging Oud Utrecht lijkt niet ongenegen het initiatief tot een derge
lijke federatie te nemen 

De Taal en het Leven in de utrechtse Vechtstreek 

In september 1989 zal bij de uitgeverij De Walburg Pers te Zutphen een boek 
verschijnen dat uniek is voor de provincie Utrecht Deze studie is getiteld "De Taal en 
het Leven in de Utrechtse Vechtstreek" Het is door Dr T, van Veen samengesteld uit 
het archief dat de onderwijsman Chr. Stapelkamp, geboren en getogen in de 
Vechtstreek, in de eerste helft van deze eeuw heeft samengesteld Dit archief bevindt 
zich in hetP.J. Meertensinstituut te Amsterdam. 

Voor de geschiedenis van de Vechtstreek en van de provincie Utrecht en ook voor 
de taalgeschiedenis van Nederland, waarin ons gewest vanaf de Middeleeuwen een zo 
belangrijke plaats als overgangsgebied heeft ingenomen, is dit archief van grote 
betekenis 

Voor niet-taalkundigen werden alfabetische lijsten van woorden op verschillende 
terreinen uit het woordenboek verzameld, o.a. aardrijkskundige en historische 
namen en begrippen, termen uit glas- en steenfabricage in het verleden, termen uit 
de veenderij, visserij en scheepvaart, uit volksgeloof, folklore, met betrekking tot 
kinderspelen en termen uit het boerenbedrijf. 

In tegenstelling tot de meeste andere provincies in ons land is er over de taal in de 
provincie Utrecht in het algemeen, en over die in de Vechtstreek in het bijzonder, 
nooit eerder een dergelijke studie verschenen 

Het boek (ISBN 90 6011 648 8) telt 176 blz , is geïllustreerd en kost f 39,50. 
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