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De Middeleeuwse scheepvaartroute via de Aa 
Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Gedurende een flink deel van de Middeleeuwen ging veel scheepvaart 
ter hoogte van Breukelen niet door de Vecht maar over de Aa. Daaronder 
was zowel internationaal handelsverkeer, van en naar Utrecht, als regionaal 
transport, bijvoorbeeld van landbouwprodukten die in (Nieuwer) Ter Aa in 
schepen werden geladen om naar Utrecht te worden vervoerd. 

Aan de Aa lagen in ons gebied dan ook de oudste kastelen, van waaruit 
deze scheepvaart werd gecontroleerd. Daarvan was het Huis Ter Aa de 
oudste; het was er reeds in 1159, en misschien zelfs al ruim 200 jaar 
eerder. Het Huis Ruwiel werd waarschijnlijk in 1226 gesticht. Helaas zijn 
die kastelen later weer verdwenen. De vestigingsplaats van het Huis Ruwiel 
is in het landschap herkenbaar gebleven. De slotgracht ligt er nog, met 
daarbinnen een eilandje waarop eertijds het kasteel stond (Afbeelding 1). 
Dat slot zelf was ooit een fraai rond bouwwerk (Afbeelding 2). In het 
Rampjaar 1672 - 1673 werd dat gebouw door het Franse leger verwoest. 

Tussen de zuidpunt van Oud Aa en het dorp Nieuwer Ter Aa is wel 
duidelijk hoe de vaarweg ongeveer liep. De rivier de Aa volgt hier in grote 
lijn nog zijn oude stroomroute. Het terugvinden van de beide oude verbin
dingen tussen dit stuk Aa en de Vecht vereist wat meer studie. Vooral de 
bodemkaart van Oost-Utrecht helpt ons hierbij verder.1 

Een rivier heeft de neiging haar benedenloop geleidelijk op te hogen doordat vaste 
deeltjes (bijvoorbeeld zand- en kleikorreltjes) naar de bodem zakken. Dat gebeurt het 
minst waar het water het meest in beweging is, dus in de stroomgeul, en meer naar
mate de stroomsnelheid geringer is, bijvoorbeeld langs de oevers, waar de wrijvings
weerstand groter is. Zo kan een rivierbedding in de loop van vele jaren zelfs hoger 
komen te liggen dan het omringende land. Komt er daarna bij hoge waterafvoer een 
keer een forse oeverdoorbraak, dan zal de rivier vandaar een nieuwe bedding 
vormen. Er kan nog wel enige tijd water door het oude riviergedeelte blijven stromen, 
maar veel minder dan tevoren en met lagere snelheid, waardoor de verlanding snel
ler gaat verlopen. Uiteindelijk blijft het als een verlaten stroomrug in het landschap 
achter. De bodemkaart geeft daar de aanwezigheid van stroomruggronden aan. 

Tussen Nieuwer Ter Aa en Nieuwersluis 

Laten we eerst naar de noordelijke verbinding zoeken. We zien dan op 
die bodemkaart dat er tussen Nieuwer Ter Aa en Nieuwersluis een enkele 
honderden meters brede strook ligt met zware zavel en lichte klei, die 
vergelijkbaar is met de oeverwalgronden aan weerszijden van de Aa en de 
Vecht. (Zavel heeft een korrelgrootte tussen die van zand en klei in.) Er kan 
geen twijfel aan bestaan dat deze strook met stroomruggronden de oude 
noordelijke verbinding tussen Aa en Vecht markeert. 

Langs de Angstel, die van Nieuwer Ter Aa naar het noorden stroomt, zijn 
nauwelijks oeverwallen aanwezig. Kennelijk is de Angstel in geologische zin 
een zeer jonge waterweg. 
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Afb. 1. Het eiland in de Aa, gelegen aan de noordzijde van het Laantje van Oud-Ruwiel, 
tussen de panden Oud Aa 34a en Oud Aa 36. Op dit eiland stond het kasteel Ruwiel, het 
water rond het eiland is de oude slotgracht. (Foto Mw. M. Kiela, 4 januari 1988; in 
foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

In het fraaie album over kerk, dorp en omgeving van Ter Aa2 merkt de 
schrijver op dat het vreemd is dat het Huis Ter Aa in het land stond en niet 
aan de rivier de Aa. (Het lag op de plek waar we nu de boerderij 
Uilenvlucht aantreffen.) Op grond van de gegevens die de bodemkaart ons 
verschaft kunnen we nu stellen dat dit kasteel destijds wel degelijk aan de 
Aa gelegen was (zie in dit verband ook Afbeelding 3 met het bijbehorende 
onderschrift en Afbeelding 60. Ook dit kasteel is in 1673 door het Franse 
leger verwoest (Afbeelding 4). 

De natuurlijke vaarroute door de Aa, van Nieuwer Ter Aa oostwaarts 
naar de Vecht, ging pas in de late Middeleeuwen dichtslibben. Om de 
waterweg toch nog in stand te houden werd omstreeks 1450 een wetering 
in de oude rivierbedding gegraven. Ook deze, de Stadswetering genoemd, 
liet men dus langs het kasteel Ter Aa lopen.3 Het graven ervan werd toen 
overigens niet meer in de eerste plaats gedaan voor de scheepvaart, maar 
vanwege problemen rond de afwatering van het waterschap Heycop, 
genaamd de Lange Vliet.4 

Ten zuiden van de oeverwal van de noordelijke verbinding tussen Aa en 
Vecht strekt zich het komkleigebied van de Breukelerwaard uit. Hier be
zonken lichtere kleideeltjes in stilstaand water dat na iedere overstroming 
van de rivier in het komvormige landschap achterbleef. Opmerkelijk is dat 
het Breukelerwaardse komklei-areaal dicht bij Nieuwer Ter Aa een lob 
naar het noorden laat zien. Vooral ten zuidoosten van die oude neder
zetting lijkt de rivier dus regelmatig zijn zuidelijke oever overstroomd te 
hebben. Dit versterkt in belangrijke mate de waarschijnlijkheid dat het 
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waterbekken waarvan sprake is in de stichtingsoorkonde van de kerk van 
Nieuwer Ter Aa uit 1138 inderdaad de Breukelerwaard betrof.5 

Toen het gerecht Breukelerwaard tot stand kwam werd de Evenaarswetering de 
noordgrens ervan (zie Afbeelding 3) Het komkleigebied van de Breukelerwaard 
strekte zich echter ook uit over delen van het gebied ten noorden van de Evenaars
wetering, niet alleen dicht bij het dorp Nieuwer Ter Aa, maar eveneens, zij het minder 
breed, ten oosten ervan. Mogelijk deed zich hier een soortgelijke situatie voor als aan 
de zuidkant van de Breukelerwaardse Dijk, namelijk een niet-samenvallen van het 
oude landschappelijke en het latere bestuursrechtelijke gebied van de Breukeler
waard .6 Het bezit van de heren Van der Aa, waarvan ik eerder veronderstelde dat het 
een mini-gerecht vormde binnen het gerecht Breukelerwaard,7 zou bij nader inzien 
wel eens ten noorden van de Evenaarswetering gelegen kunnen hebben. Gelet op de 
ligging van hetstamslotvan die familie lijkt dat allesbehalve onlogisch. 

Riviereneiland 

De oeverwallen langs de Vecht zijn tussen de Danne en Nieuwersluis 
gemiddeld smaller dan ten zuiden van de Danne of ten noorden van het 
oude samenvloeiingspunt van de Aa en de Vecht ten zuiden van Nieuwer
sluis. Dat is een gevolg van het feit dat de Vechtstroom tussen Danne en 

Afb. 2. Kasteel Ruwiel, aan de Aa, in 1646 getekend door R. Roghman. (Gewassen 
krijttekening, uit de collectie van de Teylerstichting te Haarlem.) 
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Wetering of rivier 
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Wetering of rivier 
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é Versterkt huis-kasteel 

VIJKII()i;VK\ Naum vim wrrrrht 

Afb. 3. Bestuurlijke indeling van het gebied rond Breukelen in de Middeleeuwen, 
volgens ALP. Buitelaar (zie noot 11). In het Bisschopsgerecht de door hem veronder
stelde loop van de voormalige Amerlandszijl. In het noorden een verdwenen rivier
loop langs Huis Ter Aa. Ik ben er, gelet ook op de bodemkaart, niet zeker van of deze 
rivierloop zo ver naar het zuiden boog als op dit kaartje is aangegeven; niet onmoge
lijk liep hij langs de noordkant van dat versterkte huis. 

Nieuwersluis jonger is. Bovendien werd het Vechtwater in dit gebied, bij 
het splitsingspunt van Vecht en Aa nog gedurende geruime tijd over twee 
stroombeddingen verdeeld, en daarmee ook het sediment dat door het 
Vechtwater werd meegebracht. 

De waterinstroom in de moerassige oude Breukelerwaard kwam aanvan-
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Afb. 4. Ruïne van het Huis Ter Aa, omstreeks 1730 getekend door LP. Serrurier. 
(Topografische Atlas, Rijksarchief te Utrecht.) 

keiijk blijkbaar alleen van de kant van de rivier de Aa, want het bewaard 
gebleven kaartmateriaal lijkt er op te duiden, dat na de bedijking van het 
gerecht Breukelerwaard de Breukelerwaardse Dijk aan de oostzijde, dus aan 
de Vechtzijde, niet langs de Bisschopswetering doorliep. Deze Bisschops
wetering werd de oostgrens van het gerecht Breukelerwaard. 

Ten zuiden van de Breukelerwaard lag een strook land, die bekend raakte onder de 
naam Amerland, later verbasterd tot Ameland. Enkele leden van onze Historische 
Kring stelden me de vraag of Amerland niet de naam van het hele riviereiland tussen 
Vecht en Aa geweest kan zijn. Ik acht dat niet waarschijnlijk. De naam komt histo
risch alleen maar voor in relatie tot deze van west naar ooststrekkende strook land. 

In een oude oorkonde van 20 september 1240 staat de naam al Amerlant vermeld 
Toen droeg Gijsbert van Ruwiel zijn goederen, die Amerlant heetten, op aan de elect-
bisschop Otto, waarna hij deze weer van hem in leen terugontving.8 Het lijkt aan
nemelijk dat deze goederen aansloten bij het kasteel Ruwiel. 

Nabij de zuidoosthoek van het gerecht Breukelerwaard boog de Breukelerwaardse 
Dijk in oost-zuidoostelijke richting weg van de grens van het gerecht. Deze aftakking 
liep door naar de Vechtdijk (thans Straatweg). In 1385 gaf de bisschop van Utrecht 
toestemming tot het aanleggen van een lange waterweg, de Heycop. Toen deze 
gegraven werd, kruiste hij die aftakking van de Breukelerwaardse Dijk; op die plek 
werd een brug in de Dijk aangebracht, die tot in het midden van de 20ste eeuw de 
naam Ame(r)landse Brug droeg (zie ook Afbeelding 5) Op de topografische kaart van 
1S509 staat ongeveer op diezelfde plek ook de naam Ameland vermeld.10 

Vóór de aanleg van de huidige straat Ameland, met het flatgebouw van die naam, 
was Ameland de veldnaam voor dat gebied. Er stond enige tijd ook een huisje met die 
naam, welk huisje bij de verstedelijking werd afgebroken. Bejaarde Breukelaars 
spreken ook nog van een Amelander Bos(je), dat verdwenen is ten tijde van de aanleg 
van het Amsterdam-Rijnkanaal, 
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De aanwezigheid van de landstrook Ame(r)land, die zich praktisch on
onderbroken uitstrekte dwars door het riviereneiland, betekent dat we hier 
niet verder naar verdwenen oude rivierlopen hoeven te zoeken. 

Verder naar het zuiden lag tot in de Middeleeuwen nog een kleiner 
gebied dat soms in een moeras veranderde. Dat zal, in termen van nu, zo 
ongeveer zijn geweest waar thans het Nassauplein en de Nassaustraat 
liggen, en wat ten noorden daarvan. Dat gebied sloot aan bij een 
betrekkelijk brede zone van stroomruggronden, komend van de stroomrug 
van de Vecht en overgaande in die van de Aa. Hier hebben we, geologisch, 
de zuidgrens van het riviereneiland bereikt. 

De stroomrugzone met Danne en Kerkgracht 

In de stroomrugzone aan de zuidkant van het oude riviereneiland tussen 
Aa en Vecht liggen wat we nu de Danne en de Kerkgracht noemen. Ten 
zuiden ervan lag een gebied dat eveneens vaak een moerassig karakter 
had. Het zette zich - voor zover mijn kennis thans reikt - niet rechtstreeks 
voort in het meer uitgesproken moeras van het Otterspoorbroek. 

Het kan niet anders of door de zone met de Danne en Kerkgracht liep tot 
in de Middeleeuwen een rivierloop van enige betekenis, die van tijd tot tijd 
buiten zijn oevers trad en dan zowel aan de zuid- als aan de noordkant enig 
terrein onder water zette. Hij liet daar komklei achter. Reeds in Middel
eeuwse documenten komen we voor dit laagland de naam De Poel tegen. 
Het duidde in ieder geval het gebied aan dat nu nog zo heet. Misschien 
omvatte het begrip De Poel toen tevens het gebied rond het huidige 
Nassauplein; bij gebrek aan een andere, ons uit de geschiedenis overge
leverde naam noem ik dat voorlopig maar De Poel-Noord. (De naam 
Eendracht werd pas in de 20ste eeuw gegeven aan de wijk waarin het nu 
ligt, en omvat een veel groter gebied; die naam is ontleend aan een 
boerderij nabij het kruispunt van Straatweg en Herenstraat.) 

Het totale Middeleeuwse moeras De Poel stond naar het oosten in open 
verbinding met de Vecht via een riviertje, dat in oude documenten de 
Brocklede genoemd wordt. Het lag ongeveer op de plek van de tegen
woordige Danne. 

Tussen De Poel en de Aa treffen we de Kerkvaart aan, later Kerkgracht 
genoemd. De naam Kerkvaart stamt uit de Middeleeuwen (zie het eind van 
dit artikel) en is dus van later datum dan de waterloop zelf. Bij nauw
keuriger beschouwing blijkt dat deze vroeger9 beslist geen kaarsrecht tracé 
volgde, en ook nu nog wat krommingen vertoont. Dat duidt er sterk op dat 

Afb. 5 (op de bladzijde hiernaast). Tot in het midden van de 20ste eeuw bestond in 
Breukelen een Ameiandse brug. De hier weergegeven brief, van 14 augustus 1935, 
getuigt daarvan. Een aantal Breukelaars protesteert in deze brief tegen het voor
nemen van het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Breukelen-Nijenrode 
om aan de Looiersdijk, over de Ameiandse brug, grond aan te kopen of te huren, ten
einde het woonwagenkamp daarheen te kunnen verplaatsen. 
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ook de Kerkvaart/-gracht zijn oorsprong vond in een natuurlijke waterweg, 
en niet door de mens is gegraven. Pas sedert 1659 fungeert de doorgaande 
watergang van de Kerkgracht en de Danne als een lozingskanaal van de 
Heycop naar de Vecht.4 

Al met al hebben we hier een aantal belangrijke zaken geconstateerd: ( 1 ) 
de stroomruggronden in het gebied van Danne/Kerkvaart duiden er op dat 
daar ooit een rivier van redelijke betekenis heeft gestroomd; (2) De Poel 
was een riviermoeras, geen veenmoeras; (3) de Brocklede stroomde niet 
van een moeras naar de Vecht, zoals veelal is aangenomen, maar juist in de 
andere richting, van de Vecht naar dat riviermoeras en vandaar verder 
door tot in de Aa. 

Beddingen van de Aa ten zuiden van de Danne/Kerkvaart 

Eén mogelijkheid voor het zuidelijkste deel van de Middeleeuwse vaar
route over de Aa hebben we dus gevonden. Maar waren er misschien nog 
meer? 

Ten ruiden van De Poel hevinrtt 7irh PPA ornfweo driehoplrio ophiprf mpt 

zware zavel en lichte klei, die geheel vergelijkbaar zijn met de sedimenten 
waaruit de oeverwallen van de Vecht zijn opgebouwd. De zuidelijke punt 
van dat driehoekige gebied ligt ongeveer ter hoogte van Nijenrode. Dit 
gegeven duidt er op dat de rivier de Aa ooit gestroomd heeft door een 
bedding die (in begrippen van nu) liep van nabij Nijenrode tot omstreeks 
de zuidpunt van Oud Aa, waar deze rivierloop overging in de nog steeds 
bestaande bedding van de Aa (Afbeelding 6A). Een dergelijke oude stroom-
bedding tussen Nijenrode (of Oudaen) en Oud Aa, dan wei een die misschien 
nog wat verder naar het westen lag (zie Afbeelding 3), wordt in de litera
tuur vaak genoemd als deel van de Middeleeuwse vaarroute over de Aa. Ik 
denk echter dat beide veronderstellingen onjuist zijn. Toen de gronden 
langs de Vecht intensiever door mensen bewoond raakten was een rivier-
gedeelte dat daar mogelijk gelegen kan hebben, al lang weer dichtgeslibd. 

Ik wil deze laatste stelling met enkele argumenten toelichten. 
In de 11de eeuw beschermden de inwoners van het gerecht Otterspoor en het zui

den van het Bisschopsgerecht (zie Afbeelding 3) zich beter tegen wateroverlast van
uit het iets westelijker gelegen Otterspoorbroek. Ze legden daartoe de OUerspoor-
broekse Wetering en de daarnaast gelegen Otterspoorbroekse Dijk aan. Deze dijk 
vinden we nu nog in het landschap terug als de (tegenwoordig door het Amsterdam-
Rijnkanaai doorsneden) Broekdijk. Als er in die tijd ook nog een waterloop schuin 
door hun woonstreek heen gestroomd zou hebben, zouden ze ook wel maatregelen 
hebben genomen tegen overstromend water daarvan. Er is echter niets van 
menselijke bemoeienis meteen dergelijke rivierbedding te vinden. 

In de archieven is nog wel iets van een aanwijzing te vinden dat ter hoogte van 
Oudaen aan de westzijde van de Vecht ooit een watertje heeft gelegen. Oorkonden uit 
1360 en 1378 duiden er op dat de grens tussen het Bisschopsgerecht en het gerecht 
Otterspoor eens gevormd was door het Amerlandszijl.11 Het Middelnederlandse woord 
"zijl", "sijl" of "zile" duidde een waterloop aan. De naam Amerlandszijl kan worden 
opgevat als "waterloop naar het Amerland". In een document uit 1437, waarin 
eveneens de noordgrens van Otterspoor aan de orde komt, wordt deze waterloop niet 
meer genoemd. Blijkbaar verwees de naam Amerlandszijl in 1360 en 1378 naar "een al 
lang niet meer bestaande geografische situatie; in geen enkel andere 14de-eeuwse of 
latere bron is nog sprake van dit zijl". ' ' 
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Afb. 6. Opeenvolgende hoofdstroomrichtingen van Vechten Aa. 
A. De Vecht (Aa) boog in voorhistorische tijd ongeveer ter hoogte van het latere 
Nijenrode naar het westen af, om met een grote boog in de richting van het latere 
Nieuwersluis te stromen. Deze situatie valt ongeveer te vergelijken met die in de 
reconstructie door Buitelaar (Afbeelding 3). waarbij in mijn interpretatie het gedeelte 
dat als de Amerlandszijl wordt aangeduid wat meer naar het westen ligt en het rivier
gedeelte van Ter Aa naar de huidige Vecht minder ver naar het zuiden buigt. 
B. De Vecht had enkele bochten afgesneden en boog nabij de plek van de latere Danne 
in westwaartse richting af. 
C. De situatie zoals die tot in de Middeleeuwen bestond. Door het afsnijden van de Aase 
bocht was de huidige hoofdstroom van de Vecht ontstaan. Deze was aanvankelijk 
ondiep, terwijl de "Oude Aase Omweg" lange tijd nog goed bevaarbaar bleef. 
D. De huidige toestand. De Aa is een bescheiden rivier geworden. Het gedeelte tussen 
Nieuwer Ter Aa en de Vecht is dichtgeslibd. De Aa gaat noordwaarts over in de Angstel. 
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Er is ook getracht de oude loop van de Amerlandszijl te reconstrueren (zie 
Afbeelding 3). Dat veronderstelde tracé ligt verder naar het vesten dan het eerder 
genoemde driehoekige gebied met zavel en klei. Als we het vergelijken met de 
bodemkaart1 dan valt op dat die loop ten dele gaat door een gebied met gronden, klei 
op veen, die aansluiten bij de bodemgesteldheid in hetOtterspoorbroek. 

Een natuurlijke rivier van enige betekenis maakt altijd sporen in het landschap; 
als een rivier of riviergedeelte zelfs zon acht eeuwen geleden nog dwars door het 
Bisschopsgerecht liep, dan zou iets van nagelaten sporen ook nu nog terug te vinden 
moeten zijn. Maar die zijn er hier niet. 

De conclusie kan slechts luiden dat de rivierloop tussen Nijenrode en de zuidpunt 
van Oud Aa van een relatief oude datum moet zijn. Een Middeleeuwse vaarroute moeten 
we hier niet meer zoeken. 

Verder valt ons op de bodemkaart op, dat de begrenzingen van de 
stroomrugzone met zware zavel en lichte klei, aan weerszijden van de 
Vecht, ten zuiden van de Danne een sterk bochtig verloop te zien geven. Het 
kan niet anders betekenen dan dat de oude, onbedijkte Vecht hier ooit fors 
heeft gekronkeld, door een bedding die afweek van de huidige (Afbeelding 
6A). Nabij het huidige Cromwijck (dicht bij de grens van Maarssen en 
Breukelen) was er eerst een scherpe lus (een meander noemt men dat in de 
vaktaal) naar het oosten, onmiddellijk gevolgd door een soortgelijke lus 
naar het westen. Waar nu Oudaen ligt was er weer een meander aan de 
oostzijde, waar nu Nijenrode ligt opnieuw een meander naar het westen. 

In de loop van de tijd heeft de Vecht echter diverse meanders afgesne
den (Afbeelding 6B). Daarbij heeft, naar ik moet aannemen, ook het begin 
van de grote lus naar het westen zich verlegd. Voorbij de plek waar later 
Nijenrode werd gebouwd zal de rivier toen eerst een wat kleinere lus naar 
het oosten gemaakt hebben om dan naar het westen terug te buigen via 
een bedding ongeveer op de plaats waar nu de Danne ligt. 

Dit past bij wat we eerder reeds vaststelden: de Danne en Kerkvaart zijn 
van oorsprong geen zelfstandige riviertjes, maar zij danken hun ontstaan 
aan een gedeelte van een oude stroombedding van de Vecht/Aa. 

Als gebruikelijk bij een niet-ingedijkte rivier bleef de Vecht meanders 
afsnijden. Daarbij ontstond de stroombedding die we nu nog kennen (Af
beelding 60. Enige tijd zal het nog zo geweest zijn dat er meer water door 
de Aa stroomde dan door de Vecht tussen Breukelen en Nieuwersluis. Onze 
streek verkeerde nog in deze fase in de Romeinse tijd en een flink deel van 
de Middeleeuwen. Maar geleidelijk werd de Vecht van deze twee rivieren 
toch de hoofdwatergang. Daarbij kwam het oude Danne-tracé bijna haaks 
op de nieuwe hoofd stroomrichting te staan. Hierin schuilt waarschijnlijk ten 
dele de verklaring waarom de Brocklede/Danne daarna niet snel dicht
slibde, terwijl dat met de oudere, vorkvormige aftakking ter hoogte van 
Nijenrode wel was gebeurd. 

Tenslotte wijzigde zich de situatie van de Aa vanaf Nieuwer Ter Aa 
(Afbeelding 6D). 

Breukelen gesticht op een strategisch belangrijke piek 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de speurtocht naar de oude 
zuidelijke scheepvaartverbinding tussen Vecht en Aa. Alleen een loop 
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ongeveer volgens het Danne/Kerkvaart-tracé komt in aanmerking; meer 
mogelijkheden dienen zich uit de bodemgesteldheid, het landschap en oude 
documenten niet aan. 

De waterweg die we nu kennen als Danne/Kerkgracht was aanvankelijk 
dus een natuurlijke rivierloop; pas later werd een zekere mate van 
kanalisatie uitgevoerd.12 

Omdat de oudste bewoners van ons gebied en de vroeg-Middeleeuwse 
schippers de waterloop aan de zuidgrens van de nederzetting vooral 
kenden als de verbinding tussen een moerasgebied (De Poel) en de Vecht 
duidden ze die aan als de Brocklede, de waterloop van het broekland. De 
naam Danne kwam pas in gebruik toen de mens zich actief met de water
beheersing in dit gebied bezighield; misschien in de 13de eeuw. (Door 
af damming van de Brocklede met een sluis kon men meer water noord
waarts laten stromen en zo de Vecht beter bevaarbaar maken.) 

De plaats waar het ronde dorp van Breukelen werd gesticht, ten noord
westen van het splitsingspunt van Brocklede (Danne) en Vecht, blijkt dus 
een strategisch belangrijk punt te zijn geweest: op een stukje oeverwal, 
gelegen in de vork van twee Middeleeuwse waterwegen. In een tijd waarin 
scheepvaart in ons gebied nog van grotere betekenis was dan verbindingen 
over land had dat laatste onmiskenbare voordelen. Bovendien lag de plek 
op de punt van een moerasrijk riviereneiland, wat haar beschermder 
maakte tegen eventuele belagers die over land kwamen. 

De gedachte dat het centrum van de bewoning in de begintijd misschien ergens 
anders lag dan vaar thans de kern van het dorp Breukelen ligt'3 kunnen we mijns 
inziens nu wel definitief naar het rijk der fabelen verwijzen. 

Ook de Pieterskerk verrees op een markante plaats: op een stevige 
oeverwal-ondergrond, in het verlengde van een van de beide assen van het 
Ronde Dorp, en over water zeer goed bereikbaar voor de gelovigen uit de 
wijde omtrek. 

De bisschop van Utrecht maakte bovendien nog op een andere manier gebruik van 
de ligging van de kerk aan een belangrijk water. In de Middeleeuwen werd er altijd 
naar gestreefd dat de kerken vaste inkomsten hadden, zodat ze voor het onderhoud 
van het gebouw en de geestelijkheid niet wezenlijk afhankelijk waren van giften. 
Een algemene methode was het bezitten van onroerend goed, de kerkelanden, waar
van de pachtopbrengsten aan de kerk toevielen. Daarnaast waren er ook andere 
manieren om voor doorlopende geldelijke inkomsten te zorgen. Een daarvan werd in 
Breukelen toegepast. Daar kwam onder meer ook de grond tussen de rivier en het 
kerkgebouw in handen van de kerk, evenals dat deel van die rivier zelf dat langs de 
kerk liep. Daardoor kreeg dat de naam van Kerkvaart, later Kerkgracht. Nabij de kerk 
werd een aanlegplaats gemaakt voor de schuiten die uit het boerenland kwamen om 
landbouwprodukten aan te leveren. De kerk hief van iedere schuit die aanlegde een 
cijns en had zo een belangrijke inkomstenbron. 

De naam Danne werd gegeven aan een deel van wat eerder in zijn totaliteit de 
Kerkvaart of Kerkgracht heette. Lange tijd werden daarna de namen Danne en Kerk
gracht nog door elkaar heen gebruikt voor wat wij nu de Danne noemen. Zo spreekt 
Bernard de Roij in de beschrijving bij zijn plattegrond ("Gront-Caerte") van Breuke
len uit 1681 over de "erven die gelegen sijn tussen den Heerenwegh ende de Veght, 
Noordsijde van de Kerckgraft tot Breuckelen". En dat terwijl toen toch reeds enkele 
eeuwen ook de naam Danne al in gebruik was. 
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In de loop van deze studie werd tevens duidelijk hoe de plaatsen zijn 
gekozen waarop Nijenrode, Oudaen en Gunterstein werden gebouwd. Alle 
drie de vestigingsplaatsen maakten in het verre verleden geruime tijd deel 
uit van het stroombed van de toen nog onbedijkte Vecht. In de rivier zelf 
bleef grover sediment achter dan op overstroomde oeverlanden. Toen de 
rivier zijn loop had verlegd vormden die verlaten zandrijke plekken een 
relatief stevige ondergrond voor een zwaar bouwwerk. 

Noten 

1 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1 : 30 000. Blad 31. Oost Utrecht, uitgave 1970. 
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 

2 R.J. Zoethout, 1956. Album over kerk, dorp en omgeving van Ter Aa, samengesteld 
op verzoek van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente aldaar. 
Kerkvoogdij, Nieuwer Ter Aa, 47 blz., in het bijzonder blz. 17 en 21. 

3 Vergelijk Zoethout, 1956, blz. 17. 
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Provinciale Almanak voor Utrecht 1961. Samsom, Alphen aan den Rijn. Sectie 
Mengelwerk, blz. 2-32. 

5 A.A. Manten, 1987. Het gerecht Breukelerwaard. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 2, nr. 3, blz. 107 -118, in het bijzonder blz. 109. 

6 A.A. Manten, 1988. Breukelerwaard: als Middeleeuws landschap groter dan de 
bestuurlijke eenheid. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 2, 
blz. 60 - 64. 

7 A.A. Manten, 1987, blz. 110. 
8 S Muller Fzn en A.C Bouman (Red), 1920. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht 

tot 1301. Deel 1, no. 955. 
9 Zie Manten, 1987, blz. 108. 

10 Zie ook: F.A.R.A. van Ittersum, 1900. Het Waterschap Heijcop, genaamd de Lange 
Vliet, voorheen en thans. Utrecht, blz. 83. 

11 ALP. Buitelaar, 1988. Breukelen in de Middeleeuwen. Landschap - bewoning -
rechtsmacht. In: E.A. Hattinga van 't Sant e.a., Convivium aangeboden aan prof. 
jkvr. dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. Uitgeverij Verloren, Hilversum, blz. 105 - 138, in het bijzonder blz. 106 
- 107 en de kaart op blz. 122. 

12 De Poeldijk, aan de zuidkant van de waterweg lijkt overigens al vroeg te zijn aan
gelegd, vermoedelijk omdat het water uit De Poel een bedreiging vormde voor het 
zuidelijke deel van het Bisschopsgerecht. Hier valt een overeenkomst op met de 
relatief hoge ouderdom van de Broekdijk. In ieder geval in de 13de eeuw bestond 
er reeds een boerderij (Bij) De Poel en was het land er achter al in agrarisch 
gebruik. 

13 A.W.A.Th, Steegh, 1988. Hoe oud is een dorp? In casu Broclede. Tijdschrift His
torische Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 1, blz. 30 - 33, in het bijzonder blz. 32. 
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Een familie van nu in een huis van toen: 
Dannegracht 12-13 

Nel Albers - van Os 
Dannegracht 12, 3621 AA Breukelen 

In het jaar 1970 waren mijn (toen) aanstaande man en ik op zoek naar 
een plek om te wonen. Na in enige huizen te hebben rondgekeken, kwamen 
we tot de conclusie dat een oud huis ons het meest aantrok. 

Zo kwamen we terecht aan de Dannegracht 12 (en 13), een grachtje dat 
de verbinding vormt tussen de Aa en de Heycop enerzijds en de Vecht 
anderzijds, gelegen tussen de Danne en de Brouwerij, in de dorpskern van 
Breukelen. 

Het huis is tussen 1673 en 1681 herbouwd, nadat het in het Rampjaar 
1672 - 1673 door het Franse leger was afgebroken. Het is niet groot, maar 
ligt sfeervol en rustig besloten tussen andere oude huizen. Ieder huis aan 
de Dannegracht is weer anders en ademt z'n eigen sfeer. 

Het was vele jaren (of altijd?) verdeeld in een voorhuis en een achter
huis, gescheiden door een dikke muur. Via een poortje tussen ons huis en 
dat van de buren (nr. 14 en 15) kon je in het achterste huis komen. In onze 
oorspronkelijke achterdeur van 1,70 meter hoog (!) zit een brievenbus. 

Toen de huizen nog per wijk werden genummerd, hebben onze twee 
vaak een wijziging in hun nummer ondergaan: 

Voorhuis: Achterhuis: 
vanaf 1849: nummer 154 vanaf 1849: nummer 155 
vanaf 1859: nummer 165 vanaf 1859: nummer 166 
vanaf 1875: nummer 186 vanaf 1875: nummer 187 
vanaf 1890: nummer 225 vanaf 1890: nummer 226 

Tenslotte kregen de huizen het adres Dannegracht 12 (het voorste ge
deelte) en 13 (het achterste gedeelte). 

Dannegracht 12 is bovendien mijn geboortehuis; mijn ouders hebben van 
1944 tot 1948 in het voorhuis gewoond. Grappig om er dan weer terug te 
komen. 

Er was wel veel achterstallig onderhoud uit te voeren. 2ullen we het 
toch doen? Ja, hier kunnen we ons thuis voelen .. 

Op het moment dat wij het huis kochten, was de dikke scheidsmuur 
tussen voor- en achterhuis al weg en werd het door één gezin bewoond. 

Als je eenmaal in zon oud huis woont, wil je toch wel te weten komen 
wie er in het verleden woonde, en aan wie het toebehoorde. Na nogal wat 
speurwerk door de heer H.J. van Es, waarvoor veel dank, kon het volgende 
achterhaald worden. 

Eigenaren 

In 1681 waren erfgenamen van Huijbert Petersen eigenaar (vermeld op 
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Afb. 1. Danne gracht 
(foto Mv.J. Rufer). 

de Gront-Caerte van Bernard de Roij). Een bepaalde periode vóór 1831 was 
Gerrit Duuring eigenaar. Vervolgens Jan Jacobus Smit, tuinman (vanaf 
1831); Hermanus Hendrik Bekker, bode van het gerecht Breukelen-
Nijenrode (1845), en na zijn overlijden in 1849 zijn weduwe en kinderen 
Dirk Koning, timmerman (1857); zijn weduwe Jacoba Doornenbal (1884) 
zijn schoonzoon, Nicolaas Wijnen, timmerman te Maarsseveen (1908) 
daarna kwam het huis in 1932 in het bezit van de diaconie van de 
Nederlands Hervormde Gemeente te Breukelen. 

De heer en mevrouw De Leede kochten het rond 1969 van de diaconie. 
Omdat het enige jaren had leeggestaan, was er veel achterstallig onderhoud. 
Ze knapten er het een en ander aan op, haalden de scheidingsmuur weg en 
verkochten het in 1970 aan ons. 

Bewoners voorhuis 

De volgende bewoners van het voorhuis zijn bekend. Rond 1860 Jan 
Kapper, met vrouw en vier kinderen. Daarna Gijsbertus Vermeulen, met 
zijn vrouw Rijkje van Dijk en als inwoning eerst Amson Hagen, en later Jan 
Seebus. Vanaf 1874 Jacob van Lingen, timmerman, met vrouw, drie 
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kinderen en een zuster. Van 1900 tot 1903 schipper Nicolaas Boelhouwer 
en zijn vrouw. Daarna achtereenvolgens G.J. Smink, timmerman, met vrouw 
en twee kinderen; smid Dirk Andries Takke met vrouw en zoon Gerrit; 
schipper Boudewijn Vis met vrouw en vier kinderen; de weduwe J. Keiman. 
in 1943 de weduwe D. Slotboom; vanaf 1944 Gerrit van Os met vrouw en 
twee kinderen; vanaf 1948 Jan van Egdom met vrouw en twee kinderen; 
vanaf 1950 C. van der Velden met vrouw en twee kinderen; vanaf 1955 
Wouter Nab met vrouw en kind; vanaf 1959 Geeske Sukkel; en tenslotte de 
laatste bewoner, Willem Dalhuizen, die in 1961 kwam en in 1965 naar 
elders vertrok. Hierna heeft het voorhuis enige jaren leeggestaan. 

Bewoners achterhuis 

In 1849 bewoonde spoorwegwachter Willem Snel met zijn vrouw Anna 
Bekker en vijf (!) kinderen het achterhuis. Daarna kwam Johanna W. van 
Harlingen, weduwe van H. Ketelaar, met drie zoons. Vanaf 1859 Dirk Drost, 
met zijn vrouw H.W. Dolleman en zoon Arie. Sedert 1899 woonden de 
gezusters Ida (Daatje) en Wilhelmina (Mijntje) Snel er. Daatje was strijkster 
en Mijntje had een handeltje in koffie en thee. Vervolgens Adr. Verschoof, 
weduwe van H. Menke, samen met Johanna Menke. In 1961 kwam en ging 
de weduwe Geertr. van Vliet als laatste. Hierna heeft ook het achterhuis 
enige jaren leeggestaan. 

Met het groot onderhoud begonnen we, toen we er ongeveer een jaar 
woonden. Het dak en de muren hadden een grondige opknapbeurt nodig. 

Het dak was opgebouwd uit ronde paaltjes die bedekt waren met riet. 
Bovenop het riet lag een pannendak. De ronde paaltjes waren, jammer 
genoeg, niet erg stevig meer en moesten vervangen worden. Het riet werd 
verwijderd en andere materialen zorgden er voor dat het dak weer een 
stootje kan hebben. 

De muren kregen een opknapbeurt, met name de voorgevel. De 
bovenverdieping werd aangepast; daarna kwamen we beneden terecht. We 
vroegen ons af wat er achter het zachtboard plafond in de huiskamer zou 
schuilgaan. Na wat breek- en sloopwerk kwamen de oude balken met het 
houten plafond behoorlijk gaaf tevoorschijn. En achter de spaanplaten wand 
bleek de oorspronkelijke muur veel mooier te zijn; die staat nu weer "oud 
te zijn". 

Als je in de tuin werkt, loop je de kans een oude munt, scherf (veel 
blauw/wit) of pijpekop tegen te komen. We vonden vanaf 1970 vijf 
koperen munten in de tuin. De eerste die we vonden was een "Hollandia" 
roodkoperen munt uit 1739. Verder een 'Teelandia" roodkoperen munt 
(jaartal niet meer te zien), een Franse, geelkoperen munt, een kleine 
roodkoperen 'Willem" munt, en een halve cent. 

Kortom, het is voor ons en onze kinderen een avontuur om in een huis 
met historie te wonen. In deze tijd, waarin velen haast hebben, is dit huis 
een rustpunt voor ons gezin, waarin heden en verleden elkaar ontmoeten. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 3, 1989 



152 

Timmer- en aannemersbedrijf Hulsman sinds 
1841 in Nieuwer Ter Aa 

B. Barelds 
Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

Tot de industrieën in Breukelen dient ook de ambachtelijke nijverheid te 
worden gerekend. Dateerde de industrie in noord-Breukelen van omstreeks 
het begin van de 20ste eeuw, de ambachtelijke nijverheid is uiteraard veel 
ouder. In dit artikel zal aan een oud ambachtelijk bedrijf in Nieuwer Ter Aa 
aandacht worden geschonken, hetwelk in 1991 zijn 150-jarig bestaan hoopt 
te gedenken. 

Timmer- en Aannemersbedrijf H.H. Hulsman 

Härmen Hendrik Hulsman, geboren op 7 januari 1803 te Abcoude, 
timmermansknecht, wonende te Oud Over, gehuwd met Magdalena Stolte 
(geboren op 19 mei 1804 te Lcosdrecht), kocht blijkens een onderhandse 
koopakte (zie Afbeelding 1) op 24 juni 1841 voor de som van vijftig gulden 
een schuur met inventaris, waarin de timmermanszaak van Machiel 
Schreuder was gevestigd. Deze houten schuur, die nu zeker meer dan 200 
jaar oud moet zijn en die glimt van de vele dikke lagen teer, wordt tot op 
de dag van vandaag ais werkplaats gebruikt (Afbeelding 2). 

Härmen Hulsman zette de timmerzaak van Schreuder voort. Hij werkte 
voor de boeren in de omgeving, deed molen m aker swerk, bouwde pramen 
(platte boerenschuiten voor het vervoeren van mest, hooi en melk), en 
werkte voor Baron Van Reede tot Ter Aa en voor de familie Doude van 
Troostwijk. Hij had twee kinderen, een zoon Härmen Hendrik, geboren op 
29 mei 1839 in Loosdrecht, en een dochter Magdalena, geboren op 1 
december 1847 in Ruwiel. De zoon moest, zoals dat toen gebruikelijk was, 
meehelpen in het bedrijf van zijn vader. 

Blijkens een akte, gedateerd 29 september 1877, sloot Härmen Hendrik 
Hulsman Sr. de volgende overeenkomst: 

De ondergeteekende 
Jonkvrouwe Ernestina Susanna Christina Maria Baronesse van Reede tot Ter Aa, 

particuliere, vonende te Ter Aa, gemeente Ruwiel, verklaart bij deze te hebben 
verhuurd aan Härmen Hendrik Hulsman, mr. Timmerman, wonende mede te Ter Aa, 
gemeente Ruwiel, 

eene huizinge en erve, staande en gelegen te Ter Aa, gemeente Ruwiel, 
geteekend nommer 67 

voor de tijd van zes jaren en zes maanden aanvangende 1 november 1877 om te 
eindigen 30 april 1884. 

Naast de gebruikelijke bepalingen bij huur en verhuur, zoals het rein en 
zindelijk bewonen en gebruiken, het vervangen van gebroken ruiten enz. 
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Afb. 1. Onderhandse koopakte van de aankoop door Härmen Hendrik Hulsman van de 
schuur met inventaris van Machiel Schreuder, gedateerd 24 juni 1841. 
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en het aan het einde weer in goede staat opleveren, werden de volgende 
bijzondere bepalingen opgenomen: 

3e. dat bij overlijden van den huurder, de huur over het loopend halfjaar, waarin 
zulks plaats vindt, niet op zijne erfgenamen, maar alsdan op zijnen zoon Härmen 
Hendrik. Hulsman junior, indien die zulks begeeren mögt en zich dadelijk zal 
moeten verklaren, zal overgaan en bij vóóroverlijden van dien zoon op de 
weduwe van den tegenwoordigen huurder, Magdalena Stalte. 

5e dat de huurder bij het eindigen der huur, de op zijn gehuurde staande 
timmermanswinkel en schuur, eene Bedstede op den zolder, een portaal en een 
vaste turfkist in het binnenvertrek, de planken in de kast in het kleine vertrek, 
de door hem aangebragte Bedstede schotten, de geplante vrucht en drie 
knootpopulierboomen als zijn eigendom zijnde, zal mogen afbreken, uitrooijen en 
vervoeren, mits zulks voor de ontruiming geschiedt en daardoor aan het 
gehuurde geen schade wordt toegebragt. 

De huur bedroeg f. 85,- per jaar, "te betalen in halfjaarlijkse termijnen 
van f. 42,50 op 1 mei en 1 november voor het eerste op 1 mei 1877, alles 
aan handen en ten woonhuize van de verhuurster of hare regthebbende in 
goed gangbaar Nederlandsch geld, naar den koers en de waarde van den 
dag der betaling en op geene andere wijze". 

Het beding onder 5e doet vermoeden dat reeds eerder een 
huurovereenkomst tussen de betrokken partijen was gesloten. De huur 
werd verlengd na het verstrijken van de overeengekomen termijn. 

H.H. Hulsman II 

Op 1 maart 1880 nam zoon Härmen Hendrik Hulsman het bedrijf over 
van zijn vader en zette het op dezelfde voet voort. 

Het onderhandse koop-overnamecontract, gedateerd 1 maart 1880, luidt: 

Härmen Hendrik Hulsman sr 
verkoopt aan zijn zoon Härmen Hendrik Hulsman jr 
mede te ter Aa gem. Ruwiel woonachtig 
a. de opstal van een houten schuur op steenen voet ingerigt tot timmermanswinkel 

met annex afdak staande te Ter Aa gem. Ruwiel op het erf van Jonkvrouwe 
Ernestine Susanna Christina Maria Baronesse van Reede tot Ter Aa 

b. de opstal van een houten schuurtje op steenen voet op grond van de heer Doude 
van Troostwijk aan de zuidzijde van de tussen diens eigendom en dat van genoemde 
Jonkvrouwe van Reede gelegen sloot 

c. al de timmermans en molenmakers gereedschappen - nadere omschrijving niet 
verlangd. 

f. 1200,- vrij geld. 

Härmen Hendrik Hulsman II trouwde op 25 juni 1880 met Petronella 
Snel, onderwijzeres, geboren op 21 juni 1853 te Nederhorst den Berg. Uit 
dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, vier dochters en vier zoons. 

De zoons, Evert (geb. 1 januari 1886), Härmen Hendrik (geb. 9 september 
1887), Willem Gerrit (geb. 19 april 1891), en Cornells (geb. 21 mei 1893) 
moesten allen in het bedrijf meewerken. Uiteraard bereikten die een 
leeftijd waarop ze wel eens voor zichzelf zouden willen beginnen. De broers 
Evert en Härmen Hendrik III sloten daartoe met hun ouders de volgende 
overeenkomst: 
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Evert en Härmen Hendrik Hulsman, timmerlieden, betuigen dat de vooren 
omschreven gebouwen en gereedschappen aanwezig zijn in de timmerzaak en dat zij 
bijde de zelven in gebruik nemen van hun ouders voor de huurprijs van f. 80,- per 
jaar, te voldoen telkenjare met de 1ste Mei beginnende 1 Mei 1912 en dat zij zich 
houden om de gebouwen en de gereedschappen in de zelfde kwaliteit te houden waar 
in zij thans zijn en dat het getal door wechraking of stukbreeken weer aangevuld 
moeten worden en wanneer zij of een van bijden in staad zijn de zelven te kunnen 
overnemen voor de geheel zeer de prijs of nadere schikking van de prijs of wanneer 
een van bijde komt te overlijden of door omstandigheden uit elkaar gaan zal de blijver 
geheel in persoon voor dit onderteekende stuk onvoorwaardelijk zijn. En dat bijde 
Evert en Hendrik zich zal beijveren om in vreeden te handelen zoveel het in hun 
vermogen is, en daartoe de hulpe des Heeren die alles zeegent aan te roepen in 
gebeden naar hun beste vermogen 

gedaan den 1 Mei 1911. 

Afb 2 Foto uit 1979 van de werkplaats, met op de voorgrond H.H. Hulsman IV 
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Bij deze overeenkomst was een lijst gevoegd, vermeldende de aanwezige 
materialen van schuur tot de platte schuit, de malle jan, de timmer- en 
molenmakersgereedschappen alsmede de daaraan toegekende waarde. 

Omstreeks deze tijd werden door het bedrijf tamelijk grote werken 
uitgevoerd, zoals het gemaal van Oud Aa, het gemaal in Baambrugge en de 
watergang met scheprad van de Oukoper molen. Ook werden er veel 
boerderijen gebouwd. 

Willem Gerrit. Evert en H.H. Huisman III 

De huurtermijn duurde niet zo heel lang. Op 3 maart 1915 kochten de 
broers de zaak van hun vader. Het onderhandse koopcontract vermeldt 
dezelfde omschrijving als die van 1 maart 1880, slechts met dit verschil dat 
de prijs thans f. 2000,- vrij geld bedraagt. 

Dat de zaak floreert moge ondermeer blijken uit het feit dat de broers 
Willem Gerrit, Evert en Härmen Hendrik bij akte verleden op 30 juni 1917 
voor Gerrit Fikkert, notaris te Loenen aan de Vecht, aankopen de vroegere 
buitenplaats Quackenburg en drie woningen met erven, alles staande en 
liggende te Ter Aa onder de gemeente Ruwiel voor de prijs van f. 20.125,-, 
totale grootte 2 ha, 81 are en 98 ca. 

De genoemde drie broers beginnen op 1 januari 1917 naast het 
aannemersbedrijf voor gezamenlijke rekening een houthandel annex 
zagerij, eerst in Loenersloot, later in Nieuwersluis. Toen de zaken goed 
liepen trok Härmen Hendrik III zich terug uit de houthandel en legde zich 
uitsluitend toe op de aannemerij. In de periode dat hij alleen het bedrijf 
runde zijn in Breukelen en omgeving enkele grote huizen en boerderijen 
gebouwd, waaronder het huis Herenstraat 41 (thans in gebruik bij de 
artsen J. Juffer mans en R. Pieters) en de Riethof, daar schuin tegenover 
(Straatweg 117). Härmen Hendrik III was getrouwd met Minna Pfeiffer 
(geboren 8 januari 1884 te Nederhorst den Berg), had twee dochters en een 
zoon, die - hoe kan het ook anders - Härmen Hendrik genaamd is (geboren 
op 2 augustus 1914). 

H.H. Hulsman IV 

Laatstgenoemde, de vierde Härmen Hendrik op rij, vertelt: 

Ik kwam op mijn twaalfde jaar van school en ging meteen bij mijn vader in de leer. 
Ik moest iedere morgen om zes uur beginnen en werkte tot 's avonds zes uur. Vakantie 
was er niet bij. In datzelfde jaar ging ik naar de avondtekenschool in Breukelen om 
handtekenen en bouwkundig tekenen te leren. Ik moest het hele eind naar Breukelen 
lopen want vervoer was er niet en had ik niet. Gelukkig heeft dat maar kort geduurd, 
want na een week kreeg ik van mijn vader een fiets met een carbid lantaarn. Nou 
waren we in die tijd niet zo bang om een eindje te lopen. Zo moest ik bijvoorbeeld vaak 
in Nieuwersluis hout halen met de handkar, die we nog altijd hebben, evenals de 
maliejan. Ik verdiende het nu ongelooflijke bedrag van een kwartje per week 
(uiteraard met kost en kleding). Ik was wel eens ontevreden omdat mijn vrienden veel 
ruimer in het geld zaten dan ik. Maar mijn vader zei: "Je krijgt toch kost en inwoning 
dus waar zeur je over". Hoewel ik een aantal keren een baantje kreeg aangeboden dat 
veel beter betaalde, heb ik mijn vader toch nooit in de steek gelaten. 
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Härmen Hendrik IV neemt op 1 januari 1957 de zaak over van zijn 
vader. Op 1 april 1977 werd feestelijk herdacht dat hij 50 jaar werkzaam 
was bij het timmer- en aannemingsbedrijf. Het 140-jarige bestaan van het 
bedrijf werd op 18 december 1981 gevierd met een druk bezochte receptie 
in Hotel-Restaurant "De Kampioen" in Nieuwersluis. 

Bij gelegenheid van het 140-jarige bestaan verscheen een artikel in de 
Vechtstroom van woensdag 23 december 1981, waaruit ik citeer: 

Het geslacht Huisman heeft door de jaren heen bijzondere vakmensen opgeleverd. 
Naast nieuwbouw is vooral het restaureren van woningen en boerderijen en het 
vervaardigen van ornamenten bij hen in goede handen. De heer H.H, Hulsman maakt 
kunstig uitgesneden daklijsten voor boerderijen in de Vechtstreek nog steeds met de 
hand met behulp van de oude profielschaven waarvan hij een grote collectie bezit. 
Het is voor het grootste deel gereedschap dat zijn voorvaderen al gebruikt hebben. Hij 
is nog steeds actief bij het bedrijf betrokken en verzorgt de inkoop van materiaal en 
de nacalculatie. 

Härmen Hendrik Hulsman IV trouwde op 27 juni 1941 met Christina den 
Hertog. Van de uit dit huwelijk geboren kinderen trad de oudste zoon, Evert 
(geboren 17 augustus 1942), in de voetsporen van zijn vader. Per 1 januari 
1974 werd hij medefirmant. Via Evert Hulsman, gehuwd op 30 mei 1967 
met Sophia Vermeulen, zal mogelijk een Härmen Hendrik de familietraditie 
voortzetten. 
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Afb 3 Foto die bij gelegenheid van het afscheid van H.H, Hulsman IV in de 
Vechtstroom van 15 april 1987 werd afgedrukt. "Het vijlen van zagen is een van de 
vele werkjes die Hulsman de laatste jaren voor zijn rekening heeft genomen." 
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In de Vechtstroom van woensdag 15 april 1987 stond een artikel dat 
was gewijd aan het afscheid van H.H. Hulsman IV na zestig jaar; Afbeelding 
3 is daaraan ontleend. 

Maatschappelijk verkeer2 

De naam Huisman is niet alleen verbonden met een ambachtelijk leven. 
Over Willem Gerrit Hulsman, geboren te Ruwiel op 19 april 1891, valt op te 
merken dat hij met ingang van dinsdag 1 september 1931 deel uitmaakte 
van de gemeenteraad van Ruwiel. Per 5 september 1939 werd hij gekozen 
tot wethouder van die gemeente. Met een onderbreking gedurende de 
oorlogsjaren, toen de burgemeester werd belast met de taken van zowel de 
gemeenteraad als van het college van burgemeester en wethouders, trad de 
heer Hulsman na de bevrijding wederom op als wethouder van Ruwiel. Bij 
besluit van de raad van de gemeente Ruwiel van 19 augustus 1953 werd 
hij benoemd tot derde ambtenaar van de burgerlijke stand, zulks op een 
wedde van f. 1,50 per voltrokken huwelijk. Door onvolledigheid van de 
raadsnotulen van de gemeente Ruwiel was het niet mogelijk te achterhalen 
wanneer Hulsman zijn gemeentelijke bestuursactiviteiten beëindigde. 

Noten 

1 Notulen van de Raad van de Gemeente Ruwiel, 1934 t/m 1939, Archief Gem. Ruwiel 
(Gemeentehuis te Breukelen) 

2 Bevolkingsregister van de Gemeente Ruwiel (Gemeentehuis te Breukelen). 
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Opkomst, bloei en neergang van het 
kaas mak en op de boerderij 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In 1885 werd in Breukelen voor het eerst - en sedert 1893 regelmatig -
een kaasmarkt gehouden.1 In de loop der jaren kwam die kaasmarkt tot 
grote bloei. Er waren toen vrijdagen waarop meer dan 300 boerenwagens 
naar Breukelen togen, van dichtbij maar ook uit de verre omtrek. Zoals zo 
vaak gebeurt op economisch gebied lieten nieuwe ontwikkelingen echter 
ook hier het bestaande niet onberoerd. De bloeitijd van de Breukelse kaas
markt werd gevolgd door een periode van terugval. Sedert het begin van 
de jaren negentien-vijftig nam de aanvoer met enige regelmaat af.2 In 
1968 kwamen nog maar 36 wagens met kaas naar de Breukelse markt en 
in 1969 - 1972 was er helemaal geen aanvoer. In 1973 werd nog getracht 
de kaasmarkt van Breukelen te behouden, maar er kwam geen vervolg op. 

Wat bepaalde de opkomst, bloei en neergang van de Breukelse kaas
markt? Om daarop zicht te krijgen is het nodig de plaatselijke gang van 
zaken in een breed kader te plaatsen. Wat gebeurde er in de loop der tijd in 
de veeteelt en de zuivelhandel, en dat niet alleen in de eigen regio, maar 
ook nationaal en internationaal? 

In dat verband zijn vooral de gebeurtenissen na het jaar 1800 van 
belang. Maar voordat ik daarover meer vertel is het goed eerst even stil te 
staan bij enkele hoofdlijnen uit de daaraan voorafgaande eeuwen. 

Kaas een oud zuivel prod uk t 

Reeds in de Oudheid werd kaas bereid. De Assyriers, Babyloniers en Israëlieten en 
ook de volken langs de kusten van de Middellandse Zee kenden de kaas. Men stremde 
de melk en liet die dan drogen; daardoor ontstond een zuivelprodukt dat beter kon 
worden bewaard. De klassieke Griekse en Romeinse schrijvers doen ook mededelingen 
over kaasbereiding. De fijnste en duurste kaassoorten in hun tijd waren die welke uit 
schapenmelk waren bereid. De Romeinen hebben hun wijze van kaasbereiding naar 
noordelijker delen van Europa overgebracht. Van de naam coagulum formatum stamt 
het Franse woord fromage, en van caseus ons woord kaas} De Germanen kenden een 
primitievere methode van kaas maken en namen de Romeinse kennis op dit punt 
voortvarend over. In oude tijden was Nederland reeds bekend om zijn zuivel- en 
kaasmarkten, waar de boeren hun Produkten kwamen aanbieden, en werden al 
keuren afgegeven. 

De landbouw rond Breukelen vóór 1800 

Door de gefaseerde ontginning van de veenwildernissen rond Breukelen 
in de 10de tot 15de eeuw trad een enorme uitbreiding op van het 
landbouwareaal. Dat gebeurde het eerst ten westen van de Vecht en de Aa, 
maar sedert de laat-12de eeuw ook tussen Vecht en Gooi. 

Aanvankelijk werden de wilde gronden vooral omgezet in akkerbouw
gebieden. Hoewel er ook enige veehouderij was, bleef de nadruk eeuwen-
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lang op de akkerbouw liggen. Geleidelijk echter veranderde de bodem-
kundige situatie. De noodzakelijke ontwatering van het gebied leidde tot 
een aanzienlijke inklinking van de veengrond. In het bijzonder ten oosten 
van de Vecht kwam daar nog de laagsgewijze verwijdering van veen voor 
de turfproduktie bij. Daardoor kwam het landoppervlak steeds dichter bij 
de grondwaterspiegel te liggen. Te zelf der tijd steeg de grondwaterstand, in 
samenhang met een geleidelijke stijging van het niveau van het opper
vlaktewater, wat op zijn beurt weer een gevolg was van het langzaam 
stijgen van het zeeniveau. 

Als gevolg van dit alles verschoof het accent in de agrarische praktijk 
van de akkerbouw naar de veeteelt. Melk, boter, kaas en vlees werden 
hoofdprodukten. Maar de opbrengsten per hectare waren, naar heden
daagse maatstaven gerekend, laag, hoewel ze zich in het algemeen gezien 
wel langzaam in een opwaartse lijn bewogen. 

De boerderijen in de uitgestrekte veengebieden hadden gewoonlijk de 
woonruimte en de veestalling onder één dak. De kaasmakerij, de 
kaaskelder en de kaaskamer bevonden zich in het voorste gedeelte, bij de 
woonvertrekken. Op de klei trof men naast het hoofdgebouw ook nogal 
eens een kleinere opstal aan, het zomerhuis. In dit laatste geval was het 
wringhuis, dat is de kaasmakerij, meestal daarin ondergebracht. 

De afzet van de veehouderijprodukten was in onze omgeving vooral 
regionaal, met de stad Utrecht als belangrijkste cliëntenmarkt. De handel 
was relatief eenvoudig. Heel wat hoerenkinderen en boerendienstmeisjes 
trokken bijna dagelijks in alle vroegte naar de stad om daar melk en 
andere zuivelprodukten te gaan uitventen. Maar die van Breukelen konden 
daarbij, door de grotere afstand, minder goed concurreren met de boeren 
die dichter bij de stad zaten. Voor zover daarom de boeren niet zelf in de 
levering aan de consument voorzagen, was er meestal niet meer dan één 
schakel in de tussenhandel. 

Internationale economische ontwikkelingen tussen 1800 en 1870 

De Nederlandse landbouw kwam in de periode 1800 - 1950 in een 
stroomversnelling. De agrariërs reageerden alert op nieuwe kansen die hun 
werden geboden doordat zich in de wereldeconomie ingrijpende verande
ringen voordeden. Ze slaagden er in, hun bedrijf vrijwel voortdurend te 
moderniseren.4 

Omstreeks 1800 waren de opbrengsten uit de export van agrarische 
Produkten maar weinig groter dan wat aan importen werd uitgegeven. 
Tussen 1800 en 1870 werd die handelsbalans sterk verbeterd. Dat kwam 
vooral doordat de exportprijzen van kaas, boter en vlees een ander beeld te 
zien gaven dan de prijzen van de invoer Produkten. 

De prijzen van landbouwprodukten waren in de tweede helft van de 
18de eeuw sterk gestegen en bleven tot 1817 op een hoog niveau. Maar na 
het einde van de Napoleontische tijd leidde het herstel van de inter
nationale ruilverhoudingen tot een sterke uitbreiding van de graanexporten 
vanuit Zuid-Rusland naar West-Europa, wat tussen 1817 en 1825 een 
enorme daling van de graanprijzen tot gevolg had. 
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Deze graancrisis duurde tot ongeveer 183?. Daarna herstelden de graanprijzen zich 
geleidelijk. Toen in 1845 de aardappelziekte zich over Nederland verspreidde deed zich 
zelfs een extra stijging in de graanprijzen voor. Deze periode vas vooral zwaar voor de 
arbeidende bevolking, omdat aardappelen hun goedkoopste basisvoedsel varen. Na 
1847 verdween de aardappelziekte veer geleidelijk 

Anders verliepen de ontwikkelingen met betrekking tot de belangrijke 
Nederlandse agrarische exportprodukten: boter en kaas. Napoleon had het 
Continentaal Stelsel ingevoerd, een handelsboycot van Groot Brittannië. 
Maar meteen na de nederlagen van Napoleon, in de jaren 1813-1815 her
stelde die exportmarkt zich. Bovendien had Groot Brittannië weten te profi
teren van de revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk. Het kreeg de 
meeste overzeese bezittingen van Frankrijk in de schoot geworpen; het ver
grootte zijn concurrentiekracht op de wereldmarkt, doordat de Franse 
afnam. De oorlog met Frankrijk dwong Groot Brittannië tot een mate van 
staatsinvesteringen, zonder welke het waarschijnlijk niet de leidende 
industriële macht van de 19de eeuw zou zijn geworden. 

De Nederlandse zuivelexporteurs zagen de betekenis van dat Groot Brit
tannië als een groeiende markt snel in. Daardoor daalden - ondanks de op
nieuw voelbare concurrentie op de continentaal-Europese markt - de prij
zen van de Nederlandse boter en kaas veel minder dan de graanprijzen en 
na enige tijd begonnen de zuivelprijzen zelfs weer wat te stijgen. Na 1840 
gingen de prijzen van boter, kaas en vlees nog verder omhoog doordat de 
Engelse vraag naar deze luxe-produkten versneld toenam. De Nederlandse 
landbouw profiteerde hiervan extra door de exporten sterk te verhogen.5 

De landbouw en de nationale economie 

In de nationale economie speelde de landbouw in de jaren na 1800 een 
voorname rol. In 1800 werkten er ongeveer 400 000 mensen in de land
bouw, op een totale Nederlandse bevolking van ruim 2 miljoen. Als we 
alleen naar de beroepsbevolking kijken werkte ruim 40 % in de agrarische 
sector. Naar internationale maatstaven was dat overigens geen hoog per
centage. In de rest van Europa lag dit aandeel toen tussen de 50 en 80 %. 

De landbouw was ook een voorname bron van staatsinkomsten. De 
grondbelasting werd na 1800 vrijwel overal sterk verhoogd. Datzelfde 
gebeurde met allerlei accijnzen op eerste levensbehoeften (granen, vlees). 
Kortom, in de jaren na 1800, toen de Nederlandse handel, scheepvaart en 
nijverheid een ernstige crisis doormaakten, werd de bloeiende landbouw 
een voorname pijler van de nationale economie.6 

De landbouw en de regionale economie 

Op het regionale en lokale niveau was de landbouw eveneens van groot 
belang. Op het platteland waren talloze ambachtslieden, winkeliers, hande
laren en mensen in dienstverlenende beroepen indirect van de boeren 
afhankelijk. Ook velen in de dorpen leefden van de dienstverlening aan het 
omringende platteland. Breukelen vormde daarop geen uitzondering. 

Binnen Nederland toonde de landbouw duidelijke streeksgewijze 
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verschillen. Op de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland was vooral 
sprake van akkerbouw en van gemengde bedrijven. In West- en Noord-
Nederland nam de veeteelt een belangrijker plaats in. Daarbij speelden de 
veenweidegebieden een hoofdrol. In deze gebieden versnelde na 1850 de 
groei van de produktie. De prijzen van boter, kaas en vee waren hoog en de 
exporten naar Engeland inmiddels sterk gestegen. In Oukoop, Oud Aa, 
Kortrijk, Portengen, Spengen - in feite op nagenoeg alle boerderijen in onze 
omgeving waar de veehouderij hoofdzaak was - werden boter en kaas een 
inkomstenbron van betekenis. 

In de eerste helft van de 19de eeuw kwam ook de kaasgroothandel op. 
Opkopers reisden het platteland af om de kaas bij de boeren aan huis te 
kopen. De boeren kregen daarna de opdracht om de kaas met hun 
paardbespannen brik bij een waag te gaan afleveren. Een beëdigd 
waagmeester bepaalde daar het gewicht en gaf de boer een weegbrief, 
waarmee hij zijn geld kon gaan incasseren. De waagmeester zorgde er voor 
dat de partij kaas naar de beurtschuit werd gebracht, die deze vervoerde 
naar het pakhuis van de kaashandelaar.7 

De landbouwcrisis in de laat-19de eeuw 

In de jaren achttien-zeventig trad een langdurige crisis in voor de Euro
pese landbouw, die ook Nederland allesbehalve onberoerd liet. Die crisis 
begon in de markt voor granen, die overspoeld ging worden door exporten 
vanuit het Amerikaanse continent, als gevolg van de openlegging van het 
"verre westen" door het stoomschip. Tussen 1875/79 en 1895/99, het diep
tepunt van de crisis, nam de tarweprijs in Nederland met ongeveer 40 % af. 

Maar de veeteeltsector werd eveneens getroffen, en daarmee dus ook de 
boerenbevolking in onze omgeving. De boterprijs daalde met zon 25 %, 
vooral doordat de afzet van boter op de Engelse markt leed onder de op
komst van de margarinenijverheid en het toenemende aanbod van boter 
van gemiddeld betere kwaliteit door Denemarken. Bovendien ging een 
aantal buurlanden over tot het beschermen van de eigen agrarische sector 
door bijvoorbeeld het verbieden van de import van levend vee, waardoor 
men in Nederland moest omschakelen op meer uitvoer van vlees.8 

De boeren in het veenweidegebied reageerden op deze ontwikkelingen 
door het accent steeds meer te leggen op het maken van kaas en minder op 
het leveren van boter. De produktie van voivette kaas op de boerderij werd 
hier de hoofdbron van bestaan voor de landman. Onder deze omstandig
heden ging in 1885 de kaasmarkt in Breukelen van start. Drie jaar eerder, 
in 1882, was in Bodegraven al een nieuwe kaasmarkt ontstaan. 

In 1885 kwamen 435 boerenwagens met kaas naar de kaasmarkt van 
Breukelen. De opbrengst lag tussen f 13,- en f 21,50 per 50 kg. Merkwaar
digerwijs duurde het daarna toch nog tot 1893 voor er in Breukelen weer 
regelmatig kaasmarkt werd gehouden. 

Structurele veranderingen in de landbouw 

Er gebeurde meer in die laat-19de eeuw. De crisisverschijnselen hadden 
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zon omvang aangenomen dat de Nederlandse overheid zich zorgen ging 
maken over het voortbestaan van de landbouw. In 1886 werd de staats
commissie voor de Landbouw in het leven geroepen, die voorstellen moest 
doen tot verbetering, In 1890 bracht deze rapport uit. Aanbevolen werden 
onder meer: controle van overheidswege op de boterexport om knoeierij in 
de handel tegen te gaan en de goede naam van het Nederlandse produkt te 
herstellen, uitbreiding van het landbouwonderwijs en -onderzoek en 
verbetering van de organisatie van het kredietwezen op het platteland. 

Ook de boeren zelf namen maatregelen. Ze voerden technische en organi
satorische veranderingen in welke het landbouwbedrijf moderniseerden. 
Het gebruik van kunstmest nam sterk toe, terwijl de prijs daarvan snel 
daalde. Daardoor werd het mogelijk kunstmest ook op weiland te gaan toe
passen, wat tot produktieverhoging leidde. Niet alleen kon zodoende meer 
kaas worden geproduceerd, maar men hield ook meer restvloeistof ("wei") 
over, die als voer werd gebruikt voor een toenemend aantal varkens. 

Opkomst van de zuivelfabrieken 

Inmiddels was nog een andere ontwikkeling op gang gekomen: de 
opkomst van de zuivelfabrieken. De eerste in Nederland was een fabriekje 
in het Zuid-Hollandse Waddinxveen, gesticht in 1874, voor het produceren 
van Derby-kaas; deze inmiddels al lang niet meer bestaande kaassoort 
werd gemaakt van afgeroomde melk.9 

In Denemarken was in 1S7S de continue centrifugale separator ontwikkeld Door 
gebruik te maken van deze techniek konden grote hoeveelheden melk tegen geringe 
kosten mechanisch in twee delen worden gescheiden: het melkvet en de ondermelk. 
Uit het melkvet werd vervolgens boter gemaakt. De Denen pasten dat al snel op ruime 
schaal toe, wat bijdroeg tot het verbeteren van hun concurrentiepositie ten opzichte 
van de Nederlandse boter.10 Door de ondermelk aan te zuren kon men daaruit de 
kaassstof neerslaan voor de kaasfabricage. 

Ook in Nederland kwam het al snel daarna tot de oprichting van meer zuivel
fabrieken. Het initiatief kg bij niet-agrarische ondernemers. Op veel boerderijen was 
men daar aanvankelijk niet zo blij mee. Heel wat boeren vreesden dat ze, door de 
zuivelbereiding over te laten aan een fabriek, geheel afhankelijk zouden worden van 
de willekeur van deze naar winst strevende organisaties. Ze wilden de garantie 
hebben dat ze elke dag hun melk kwijt zouden kunnen. De boerinnen voelden zich 
bovendien in hun beroepstrots gekrenkt als gesuggereerd werd dat het maken van 
boter en kaas beter zou kunnen in een fabriek. 

De boeren vonden voor hun probleem een eigen oplossing: ze namen in heel wat 
plaatsen het stichten van zuivelfabrieken in eigen hand. In 1SS6 stichtten relatief 
vermogende Friese melkveehouders de eerste coöperatieve zuivelfabriek. Daarvoor 
waren grote investeringen nodig, ondermeer omdat de separator door een stoom
machine aangedreven moest worden. In streken waar de boeren minder kapitaal 
bezaten was het moeilijk dit initiatief na te volgen. Dat veranderde echter door de 
uitvinding van de handkrachtfabriek in datzelfde jaar 1SS6. Een dergelijk type 
fabriek vroeg een veel minder grote investering en kon al met betrekkelijk geringe 
hoeveelheden melk rendabel zijn.11 

Daarna gingen de ontwikkelingen snel. In 1900 waren er in Nederland al 584 
coöperatieve boter- en kaasfabrieken, waarvan er 400 (68,5 % ) met handkracht wer
den gedreven. Daarnaast waren er in 1900 in totaal 292 particuliere (dus niet-coöpera-
tieve) zuivelfabrieken, waarvan er maar 75 (25.7 % ) met handkracht werkten. ' 2 

In Breukelen en omgeving kreeg de coöperatieve beweging onder de 
boeren weinig aanhang. Hun consumptie melk bracht een prijs op die boven 
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het landelijke gemiddelde lag. En ook door het kaasmaken op de boerderij 
meenden veel boeren aardig veilig te zijn. Als in het voorjaar door de sterk 
stijgende melkproduktie de melkprijs daalde, voerden ze gewoon de 
kaasproduktie op.13 Ze waren niet bang aan de teugel van de zuivelfabriek 
te raken. Want een zuivelfabriek kwam er in Breukelen wel. 

"Insulinde" 

De zuiveifabrikanten varen inmiddels ook de techniek van het condenseren van 
melk meester geworden. Dat gebeurde door gedeeltelijke verdamping van het water 
uit de melk. Deze gecondenseerde melk kon men vervolgens, door haar in blik te 
verpakken en te steriliseren, houdbaar maken. Het steriliseren hield een verhitting 
in tot boven 100° C. waardoor men er zeker van kon zijn dat ziektekiemen welke in de 
melk kunnen voorkomen, gedood waren. Een nadeel van deze methode was dat de 
gecondenseerde melk een kooksmaak kreeg. Dit laatste was niet het geval indien de 
melk, bij een lagere temperatuur, werd gepasteuriseerd. 

In 1879 kwam in Nederland de eerste fabriek voor gesteriliseerde en gepasteuri
seerde melkprodukten tot stand. Dat was de Utrechtse Melkinrichting (UMI) aan het 
Leidse Veer in de stad Utrecht. Ongeveer gelijktijdig kwam er in Amsterdam een 
soortgelijke fabriek. Andere plaatsen volgden snel. 

In 1890 werd in Breukelen de stoomzuivelfabriek "Insulinde" gevestigd 
(niet reeds in 1888, zoals in oudere literatuur vermeld staat,14 of pas in 
189313). De initiatiefnemer was Berend Scholten (zie Afbeelding 1). De hoge 
kwaliteit van de in onze streek geproduceerde melk en de goede verbin
ding over water en weg naar de haven van Amsterdam waren belangrijke 
vestigingsvoordelen van een zuivelfabriek aan de Breukelse Vecht. Want de 
gecondenseerde melk van "Insulinde" was vooral een eiportprodukt, niet in 
het minst naar het toenmalige Nederlands Oost Indië, waar ook de naam 
van de fabriek aan is ontleend. Maar het Breukelse "Insulinde" had spoedig 
ook eigen distributiedepots in Durban, Johannesburg, Kaapstad, Mombassa 
(voor Oost Afrika), Singapore (voor de verdere verspreiding naar de 
nederzettingen rond de straat van Malakka) en Havana (voor de verkoop in 
West Indië en Cuba). De melkfabriek zorgde zelf voor de produktie van de 
benodigde blikjes en kratten. Er werd in een hoog tempo gewerkt; binnen 
24 uur nadat de melk in Breukelen bij de fabriek werd aangeleverd kon 
het, in gecondenseerde staat en verpakt in hermetisch gesloten blikjes, in 
Amsterdam aan boord van een zeeschip staan.14 

Ook in 1890 werd de partikuliere Maarsseveensche Stoomzuivelfabriek 
gesticht. Directeur-eigenaar was A.A. van Vloten. Maar nog vóór 1900 werd 
daar de produktie van boter en kaas al weer stilgelegd en de fabriek 
gesloten, vooral wegens problemen met de aankoop van voldoende melk.15 

Enkele produktiecijfers van boerenkaas 

Met de snelle groei van de zuivelfabrieken kwam overigens niet het 
einde van de kaasmakerij op de boerenbedrijven in het Utrechts-Hollandse 
veenweidegebied. Het oude ambacht wist zich te handhaven. Het maken 
van boerenkaas was in veel families een soort traditie geworden, die van 
moeder op dochter en schoondochter werd doorgegeven. 

In 1934 werd in Nederland 116 377 ton kaas geproduceerd.16 Daarvan 
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PROCES-VERBAAL, 

Op heden den Z*J *^ytZ^^<^±sr^ 18 Ç O, aesgWet* 

ten Sv uur is, ingevolge gedane openbare kennisgeving, en naar aanleiding van 

art. 7 der Wet van 2 Junij 1875, (Staatsblad N°. 95), door derf ondergeteekende- als 

vertegenwoordigende het gemeentebestuur van -6v2Ä?,^Ke-^-«--«_ - tsT*jfe*^sz-&-o£t^> 

een zitting gehouden ten Gemeentehuize, ten einde aan belanghebbenden gelegenheid te 

geven hunne bezwaren in te brengen en toe te lichten, in zake een Request van 

daarbij vergunning vragende tot het oprigten van een •^•^ tt»^--z---g^-.«^lg^t^^x^<^Lt^-^L __ 
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gemeente t ^ & & ^ - e ^ ^ _ . ^ / ^ g ^ ^ e * ^ Sectie C^, N°. /J//3/4/ 

De zitting ten /O ure, geopend en niemand verschenen zijnde is deze een kwartier 

daarna door »Jp^gesloten wordt derhalve door deze geconstateerd, dat geene bezwaren 

tegen de onderwerpelijke aanvraag bij het Gemeente-Bestuur zijn ingekomen. 

Gedaan en geteekend te <^^2^Ct^^z^:-^r^^f - < ^ é ? £ - , 

den ^yt^^r^^^-^^^" 1 8 4 ^ 

SS -:' ̂  yJ, o 
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Afb. 1. Begin 1890 kreeg Berend Scholten van de gemeente Breukelen-Nijenrode ver
gunning voor het oprichten van een particuliere stoomzuivelfabriek. Niemand had 
daartegen bezwaar Onder het document de handtekeningen van de wethouders J.W. de 
Bruijn en M. van Waart. 

was 33,6 % volvette kaas, 49,4 % 40+ kaas en 17 % magere kaas. Bijna alle 
40+ kaas en het totaal aan magere kaas werd fabrieksmatig bereid. Maar 
van de 39 098 ton volvette kaas in 1934 kwam ruim 77 % (30 244 ton) van 
de boerderij. En van die volvette boerenkaas werd 64,4 % (19 481 ton) 
geproduceerd op boerderijen in Zuid-Holland en 35,3 % ( 10 671 ton) binnen 
de provincie Utrecht. Uit de hele verdere rest van Nederland kwam toen 
maar 0,3 % van de boerenkaas. 
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Geen wonder dus dat we in de eerste helft van de 20ste eeuw belang
rijke kaasmarkten aantroffen in plaatsen in en nabij het Groene Hart, zoals 
Gouda, Leiden, Bodegraven, Meerkerk, Oudewater, Woerden, Uithoorn en 
Breukelen. In 1926 begon men ook in onze buurgemeente Loenen met het 
houden van een kaasmarkt. Maar die kon het niet opnemen tegen de 
concurrentie van de markt in Breukelen en verdween spoedig weer.17 

Breukelen stond heel lang op de vijfde plaats onder de markten voor 
Goudse kaas. Het haalde het hoogste marktaandeel voor wat het aantal 
wagens betreft in 1949, met 7,52 %. Aan de top stond bijna steeds de 
kaasmarkt van Gouda (met een marktaandeel van 37 X in aangevoerd 
gewicht in 1962 als hoogtepunt). Woerden bezette de eerste plaats in de 
jaren 1951 tot 1953. stond tot 1955 nog tweede, maar werd daarna 
gepasseerd door Bodegraven. Leiden kwam meestal op de vierde plaats. 

De Breukelse kaasmarkt bracht ook economische voordelen voor andere 
plaatselijke ondernemers. Zo had zadelmaker P. Huchshorn, en vanaf 1920 
zijn opvolger R.N. Landzaat, op de stoep van zijn bedrijf aan de Achterstraat 
iedere vrijdag dat er kaasmarkt was een uitstalling van paardentuigen, 
bitten en dergelijke en adverteerde hij dat rijtuigen die 's ochtends voor 
reparatie bij hem werden gebracht 's middags kant en klaar weer konden 
worden opgehaald. 

Export van kaas 

De populairste kaas op de Breukelse markt was de zachte zoetemelkse 
kaas van de veengrond. Kaas gemaakt uit melk van koeien die op de 
kleigronden langs de Vecht graasden was minder in trek. Die had een nogal 
harde korst en veel consumenten hielden daar niet zo van. 

Veel van de kaas die op de Breukelse kaasmarkt werd verhandeld was 
voor de uitvoer bestemd. In de loop der jaren kende die export goede en 
minder goede tijden. De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte een diep dal in 
de omvang van de handel met het buitenland. Vooral in 1918 was dat op 
de Breukelse kaasmarkt heel sterk voelbaar. De crisis in de jaren negen
tien-dertig bracht zowel een dalende uitvoer, als gevolg van protectionis
tische maatregelen in verschillende landen, als een enorme daling van de 
kilogramprijs met zich. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de export 
naar overzeese landen onmogelijk en kwam de Breukelse markt zelfs enige 
tijd tot stilstand. Maar toch overleefde onze Breukelse kaasmarkt dat alles. 

Onder de buitenlandse klanten hadden vooral de Fransen speciale wen
sen. Zij wilden het liefst heel zachte kazen; "messenhangers'' noemden de 
Breukelse kaashandelaren die. Het merendeel van de export naar Frankrijk 
ging per schip naar Bordeaux en vandaar per trein naar de eindbestem
ming.18 Die kaas werd meestal in kratten verpakt, om beschadiging te voor
komen; de timmerlieden Dirk en Jan (vader en zoon) Gerwig hebben heel 
wat van die kratten gemaakt. De Belgen wilden vooral gewone jonge, zachte 
kaas. Voor zover die kaas per trein werd afgevoerd, bracht Bertus (officieel 
Albertus Philippus) van Kooi ze vaak met zijn hondekar naar het station. 

Een groot deel van de rest ging, na op de markt verhandeld te zijn, eerst 
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Afb. 2. Feestelijke kaasmarkt in Breukelen op 29 april 1927. Voor het eerst werd toen 
deze markt gehouden op het speciaal daarvoor aangelegde marktplein, dat daartoe 
afgesplitst vas van het land behorende bij de buitenplaats Boom en Bosch. (Foto
archief Historische Kring Breukelen.) 

nog enige tijd het kaaspakhuis in om verder te rijpen. De zware kazen 
waren de beste, die liet men vaak wel een jaar liggen, dan kregen ze een 
pikante smaak. Maar na verloop van tijd werd ook voor de kaas uit de 
opslag het verdere transport geregeld, eveneens vaak richting buitenland. 

De meestal vrij stevige kazen die voor Groot Brittannië bestemd waren, 
werden in papier verpakt en naar Amsterdam gebracht om vandaar scheep 
te gaan naar Huil, in midden Engeland, of Dundee, in Schotland. Naar 
Dundee ging veel van de kleikaas. Die werd gegeten door de Schotse 
mijnwerkers, die de kazen meenamen de kolenmijn in. Daar was het erg 
warm en bleef die kaas door zijn hardere korst beter goed.18 

De kaas voor Duitsland ging meestal per trein weg, in wagonladingen van 
5000 kg, drie-hoog opgestapeld op de vloer van de wagon. 

Einde van de Breukelse kaasmarkt 

Het was uiteindelijk niet de situatie op de wereldmarkt die tot het 
sluiten van de Breukelse kaasmarkt leidde, maar een samenspel van 
diverse factoren op het thuisfront. 

Het maken van kaas op de boerderij was zeer bewerkelijk. Tot omstreeks 
het midden van de 20ste eeuw was dat niet zo'n probleem. De boeren
gezinnen waren over het algemeen groot en zorgden voor een ruim aanbod 
aan arbeidskracht. Bovendien waren knechts en meiden gemakkelijk en 
goedkoop te krijgen. Als in het voorjaar de koeien afkalfden en er ineens 
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weer veel melk beschikbaar kwam waren er haast altijd wel genoeg 
handen te vinden die konden meehelpen om al die melk te verkazen. Bijna 
65 % van de volvette kaas werd in voorjaar en zomer geproduceerd, dat 
was de echte graskaas, met de beroemde meikaas als hoogtepunt. 

Maar in de jaren volgend op de herstelperiode na de Tweede Wereld
oorlog werden de omstandigheden voor het zelfkazen ongunstiger. 

Het algemene loonpeil in Nederland ging aanmerkelijk stijgen. De agra
rische sector had moeite daarmee in de pas te blijven en moest het aantal 
knechts en meiden op de boerderij inperken, of zelfs helemaal afzien van 
ingehuurde arbeid. Steeds vaker ook gingen de hoerenkinderen doorleren 
en beter betaald werk zoeken buiten de boerderij. Bovendien werden de 
gezinnen kleiner. Er waren bijgevolg steeds minder mensen op de boerderij 
beschikbaar om het noodzakelijke werk te doen. Heel vaak kwamen na 
verloop van tijd boer en boerin er samen voor te staan om het hele bedrijf 
te verzorgen. Dat betekende een herschikking van de prioriteiten. Meer en 
meer hield dat in dat men zich genoodzaakt voelde om op te houden met 
het zelf maken van kaas. 

De aanvoer op de Breukeise kaasmarkt werd daardoor steeds minder. In 
het jaar 1950 kwamen er nog 2151 wagens naar die markt; in 1960 waren 
dat er nog maar 327; en in 1970 kwam er geen enkele wagen meer. Al lang 
niet onverwacht meer, kwam in 1973 het einde. De oude Jaap Molenkamp 
kocht - 88 jaar oud - toen de laatste partij op de Breukeise markt aange
voerde boerenkaas. 

Afb 3 Veetentoonstelling op het landgoed Gunterstein, ter gelegenheid van de 
feestelijke heropening van de Breukeise kaasmarkt op 29 april 1927. (Foto-archief 
Historische Kring Breukelen) 
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Andere kaasmarkten waren die van Breukelen al in de ondergang voor
gegaan, zoals Oudewater in 1955, Uithoorn in 1958, Groot Ammers in 1957. 

In 1937, op zijn dertiende verjaardag, was ook de jonge Jaap Molenkamp 
in de kaasgroothandel gekomen. Hij bleef er precies 40 jaar in actief, tot hij 
op i0 september 1977 met een grootse receptie in "De Kampioen" in 
Nieuwersluis, als laatste Breukelaar van het vak afscheid nam. Daarmee 
verloren ook de kaaspakhuizen in de Brugstraat en de Dannestraat hun 
functie. Breukelen had toen opgehouden een echt kaasdorp te zijn. 

Er is overigens nog wel een kaaspakhuis. Aan de Mecklenburgstraat 
heeft Kors Oussoren een opslag van voornamelijk fabriekskaas. Zijn vader, 
Hein Oussoren, had vroeger een kaaspakhuis aan de Herenstraat, achter de 
waag van Jan Baas. 
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Aardgas in Breukeleveen 

P. Bakker 
Lorentzstraat 15. 7316 GJ Apeldoorn 

Aardgas bestaat al zeer veel eeuwen, maar de exploitatie ervan is van de 
laatste decennia. Als we nu het woord aardgas noemen denken we aan het 
gas dat uit de velden van Slochteren en andere plaatsen komt. Geven we er 
de ruimere betekenis aan van gas-uit-de-aarde, dan komen ook andere 
namen in onze gedachten: 

( 1 ) Brongas. Hiervan werd al heel lang, op verschillende plaatsen in ons 
land, gebruik gemaakt. In 1930 toonde een groentekweker mij de 
gashouder die hij had laten plaatsen in de sloot langs zijn kwekerij, op de 
plek waar het gas spontaan opborrelde. Het werd gebruikt voor verlichting 
in huis en voor het bereiden van de warme maaltijd. 

(2) Mijngas, oorzaak van veel mijnontpioffingen. 
(3) Moerasgas, een vanzelfsprekende naam. In Breukeleveen gebruikte 

men de (niet officiële) naam: 
(4) "Moddergas". De toepassing hiervan was uiterst kleinschalig, werd -

zon 70 jaar geleden - gestimuleerd door bijzondere omstandigheden en 
duurde slechts enkele jaren. 

De genoemde gassen hebben gemeen dat ze ontstaan door ontleding van 
planten onder afsluiting van zuurstof, en dat ze allemaal grotendeels 
bestaan uit methaan. Dit is de eenvoudigste koolwaterstof; elk molecuul 
bestaat uit één atoom koolstof en vier atomen waterstof. De calorische 
waarde is zeer hoog; bij verbranding geeft het tweemaal zo veel warmte als 
het vroegere fabrieksgas. 

Het moddergas vond niet alleen een toepassing in de praktijk, maar ook bij een 
kinderspel. Als jochie had ik mijn ogen altijd goed open. Ik zal 14 jaar geveest zijn, 
toen ik aan de slootkant een plannetje stond te maken. Onder het dunne ijslaagje zag 
ik, in het midden van de sloot, enkele grote "pannekoeken". zilverachtig van kleur. 
Die varen van moddergas. Ik had een sterk vermoeden dat het brandbaar vas. Om daar 
achter te komen maakte ik het plannetje als volgt: zodra vader het ijs betrouvbaar 
oordeelt, ga ik er op met hamer, nijptang, spijker en lucifers. In het midden van een 
gasbel timmer ik de spijker zó ver door het ijs tot de punt in het gas is. Met de nijptang 
trek ik dan de spijker zo ver omhoog tot er nog slechts 1 centimeter in het ijs zit. 
Tenslotte, snel achter elkaar: lucifer aanstrijken, spijker geheel uittrekken, vlam
metje boven het spijker gaatje. Als mijn vermoeden juist is, zal ik op dat ogenblik iets 
zien dat aan een vuurspuvende berg doet denken. Jammer dat het mooie plan 
mislukte Heel simpel omdat de langste spijker die ik kon opduikelen te kort vas om 
het ijs te doorboren! 

In de daaropvolgende zomer lukte het vel. Ik vroeg moeder een lege azijnfles. Zon 
fles had een ziel, een kegelvormige bodem. Met hamer en spijker sloeg ik heel 
voorzichtig een gaatje in de top van de kegel. Nu zat er onder in de fles een trechter. 

Van de kurkstop sneed ik aan de smalste kant een plakje af van 1 centimeter dik en 
doorboorde dit in het midden met hamer en spijker. Nadat ik het schijfje kurk in de 
fleshals had gedrukt schroefde ik in het gaatje het losse gedeelte van een fietsventiel. 
Wat naar buiten stak vas het gedeelte vaar een stukje ventielslang de kleine 
zij-opening afsloot. 

Voor hetgeen verder moest gebeuren varen minstens drie handen nodig. Daarom 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 3 , 1989 



171 

riep ik de hulp in van mijn broer. Met de fles, een emmer en een stok stapten we 
samen in de roeiboot en duwden die van de wal af naar het midden van de Weersloot 
Daar hield ik de fles onder water, met de bodem naar boven, tot hij bijna vol water 
was. Met de stok in de modder woelend zagen we weldra de zilveren gasbellen naar 
boven dwarrelen. Met de fles voor de helft onder water, de trechterbodem naar 
beneden, ving ik steeds de grootste bei op, waardoor de fles in korte tijd vrijwel geheel 
met gas gevuld was. 

Nu begon het lastigste karwei: de fles, met de voet in het water, aan de wal 
brengen. Daarvoor moest de emmer dienst doen. Die werd vol water geschept en 
voortbewogen tot onder de fles. Metz'n tweeen haalden we gelijktijdig de emmer en de 
fles verticaal omhoog en daarna binnenboord. 

Naar de wal terug en emmer met fles op het erf hijsen was maar even werk. Daar 
scharen we ons om de emmer, want nu zal het gebeuren. Een aangestreken lucifer 
voor het zijgaatje in het ventiel, dat nu opengemaakt wordt. En . . ja hoor, het is 
gelukt. Een dunne steekvlam, bijna niet zichtbaar, maar wel aanwezig! 

Als ik de fles weer naar beneden druk wordt de vlam heel lang. Enthousiast roep ik, 
dat ik ga lassen. Daar is natuurlijk niets van terecht gekomen. 

Waar wel iets van terecht kwam, was de praktische toepassing van het 
moddergas. 

Begin augustus 1914 kwam vader thuis uit de 'scheerwinkel'.1 Hij keek 
wat benepen en ik hoorde hem tegen moeder zeggen: "Het is oorlog". 

Met die oorlog heeft het verhaal alles te maken. Want tijdens de Eerste 
Wereldoorlog zijn heel wat artikelen uiterst schaars geweest, petroleum 
bijvoorbeeld. 

Een van de mensen in Breukeleveen die daar iets aan wist te doen, door 
gebruik te maken van het moddergas, was Piet ten Have.2 

Afb. 1. Het huidige huis "De Rode 
Bloem", Herenweg 59, Breukele
veen, van de weg af gezien. Het 
oude huis, dat was opgetrokken 
uit Vechtstenen met daartussen 
leem, was in 1978 zeer bouwval
lig geworden. Het werd toen in 
opdracht van de tegenwoordige 
eigenaar. Dr. J.F.W. Nuboer, af
gebroken en in de oude stijl 
geheel opnieuw opgebouwd, 
maar op een palen fundering en 
met een wat hogere vloer. 
Het oude huis diende ooit als 
tolhuis, toen vandaar nog de 
Middelmeent de wegverbinding 
met het dorp Breukelen vormde. 
Later woonde Bart Boumeester 
er, die naast allerlei ander werk 
ook herenkapper was. (Foto Arie 
A. Manten, 29 augustus 1987, in 
foto-archief Historische Kring 
Breukelen.) 
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"De Toko" van Evert de Graaf werd gebouwd juist ten noorden van een 
waterdoorgang tussen de westelijke (Vijfde) en de oostelijke (Breukele-
veense of Stille) plas. In de weg was daar een lage brug.3 Later is die ver
vangen door een duiker en nog weer later is de watergang dichtgemaakt.4 

Het huis van Ten Have stond juist ten zuiden van de genoemde brug, aan 
de overkant van de sloot. Het was een twee-gezinswoning; hij zat in het 
noordelijke deel. Het huis is nu afgebroken. 

Als ik uit school naar huis liep zag ik aan de overkant die kist in de 
wetering liggen, anderhalve meter lang, een kleine meter breed, met de 
bodem naar boven. Bij de noordoostelijke hoek stak een ijzeren buisje van 
20 centimeter lengte naar buiten, met dicht bij het boveneind een 
afsluitkraantje. Van daaruit voerde een stuk rubberslang naar een ijzeren 
buis, die door een openingetje in de muur het huis binnenging. 

De evenwichtstoestand van de kist was uiterst labiel. Om het kantelen te 
voorkomen waren langs de vier zijden rechte stokken verticaal in de 
bodem van de sloot gestoken. Hiertussen kon de kist niet anders dan alleen 
op of neer bewegen, juist zoals de gashouder bij een gasfabriek. 

Alie naden tussen de planken waren zorgvuldig met gesmolten pek 
dichtgegoten. Gas ontsnapte er dus niet. Maar hoe hij het gedaan kreeg om 
de kist te vullen? Altijd loerde ik er op om dat eens te zien, maar steeds 
vergeefs. 

Natuurlijk moest hij dan de afsluitkraan bij de kist dicht draaien en de 
rubberslang losmaken, en daarna de gashouder met een roeiboot naar een 
gasrijke plek voeren. Maar hoe hij het gedaan kreeg dat de kist niet 
kantelde, dat weet ik niet. Hij zal er wel hulp bij gehad hebben. 

Afb, 2. Prentbriefkaart uit de jaren negentien-dertig, uitgegeven door "De Toko", de 
vinkei van Evert de Graaf (Collectie Historische Kring Breukelen) 
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Bij de allereerste vulling heeft hij de voorzorg genomen om de kist 
geheel met water te vullen vóór het gas er in kwam. Gewoon door hem 
onder water te duwen, met de kraan open zo lang er lucht uit kwam en 
deze daarna dicht te draaien. Ook was een snellere manier mogelijk: de 
open kant van de kist boven, een hoek onder water duwen tot hij vol 
gelopen was, daarna de bodem naar boven kantelen. Dit alles met het 
kraantje dicht. 

Het gas werd gebruikt voor verlichting. Of de capaciteit voldoende was 
voor het bereiden van de maaltijd betwijfel ik. Hoe lang de installatie in ge
bruik was en in welke jaren, kan ik me niet herinneren. Het zal wel tijdens 
de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog en kort daarna geweest zijn. 

Wat ik me nog wel goed herinner is, dat ik van Pauw, de jongste zoon 
van Ten Have, na de afbraak twee buizen heb gekregen, een dikke van 
ijzer, een dunnere van messing. Daar was ik toen heel blij mee5. 

Tussen de vijf en tien huishoudens in Breukeleveen gebruikten modder-
gas. Onder hen de broers Gert, Willem, Jan en Ruth Manten en hun moeder.6 

Zij hadden in de sloot naast hun huis een grote, vastliggende kist van 
ongeveer 2'/2 x l'/2 meter en 1 meter hoog. Schuin in het water, tot een 
eind in de modder onder de kist, stond een lange stok. Daar werd regelma
tig mee gepord om meer gas vrij te laten komen. Zij kookten op moddergas. 

Noten 

1 "Scheerwinkel" vas de weidse naam voor de huiskamer van Bart Boumeester, 
waarin enkele stoelen stonden, waarop Breukeleveense mannen konden plaats 
nemen die er moeite mee hadden om zelf hun baard en snor grondig in te korten. De 
barbier bewoonde het vroegere tolhuis bij de Middelmeent (de "Napoleonsweg" 
tussen Vierde en Vijfde Plas). Vóór het huis stond een klein, stenen bouwseltje, dat 
door niemand werd bewoond. Een deel ervan was de bergplaats voor de brandspuit, 
een ander deel was arrestantenhok. Jaren heeft het leeggestaan. Tenslotte is het 
afgebroken, waarschijnlijk in de tijd toen professor Boikenstein de woning als 
weekend-huis in gebruik had. Dit prijkte in die tijd met de naam "De Rode Bloem". 

2 Pieter ten Have was iemand, die heel wat tegenslagen te verwerken heeft gehad. Hij 
leed aan pokken en overleefde dat. Zijn hele leven getuigde zijn gezicht ervan. Na 
anderhalf jaar huwelijk overleed zijn vrouw. Kort nadat hij zich in Breukeleveen 
gevestigd had overleed ook zijn tweede vrouw. In 1916 of 1917 brandden zijn woon
huis en winkel tot de grond toe af (hij woonde even ten zuiden van Arie Bou
meester). 

3 De hogere bruggen van Breukeleveen waren de Weerbrug (van hout - ik heb Piet 
Lamme Pzn. er aan zien werken, toen hij vernieuwd werd in of kort na de Eerste 
Wereldoorlog; in de Tweede Wereldoorlog is hij in de nacht na "Dolle dinsdag" 
vernietigd, maar na de oorlog werd hij snel weer hersteld), de Rode Brug (van 
gewapend beton, ook de "vloer"), en de Vaartbrug (van metselsteen). 

4 De betonnen buis dwars onder de weg door zal wel verwijderd zijn tijdens de 
verbreding en asfaltering van de weg, in 1952. 

5 Reden van mijn blijdschap: de rivierdonderpadjes in mijn aquarium gingen altijd 
dood Ik wist de oorzaak: zuurstof gebrek. Daar kon ik nu iets aan gaan doen: een 
"watertoren" bouwen, een klein tonnetje bovenop een paal gespijkerd. Een "vijver" 
graven: met een schop een gat maken in het erf, dicht aan de slootkant. Een 
"fontein" aanleggen met behulp van de moddergas-buizen Donderpadjes in de 
vijver, die dan vanzelf een gunstig plekje zoeken in het "neerkletterende" water 
(als tenminste het reservoir gevuld is). Van de uitvoering herinner ik me niets. Het 
zal wel een flop geworden zijn. 

6 Gert, Willem en Jan Manten werden later boer in de Bethunepolder 
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Hagelslag in 1891 

H. Polderman 
Stinzenlaan-Noord 108, 3621 RK Breukelen 

Wie tracht iets na te zoeken in de oude archieven van de gemeente moet 
veel lezen en vindt zelden wat hij zoekt. Maar daarbij kom je wel eens 
andere zaken tegen, die het opschrijven waard zijn. 

In de zogenaamde Agenda's (ingebonden brievenboeken) komt meestal 
een alfabetisch register met trefwoorden voor. Raadpleging daarvan kan je 
soms op weg helpen. Daarmee bezig zijnde in het boek dat betrekking heeft 
op het jaar 1891 werd mijn oog getrokken door het woord "Hagelslag ", niet 
éénmaal, maar verscheidene keren genoemd. U begrijpt, dat mijn eerste 
gedachte was dat het een populair broodbeleg betrof. Daarbij vroeg ik mij 
enigszins verwonderd af of dit artikel dan al zo lang bestaat, en wat de 
overheid daarmee dan wel te maken zou hebben gehad. 

Toen ik de correspondentie opsloeg, waarop deze verwijzing betrekking 
had, bleek al snel, dat het hier niet ging om een zoet broodbeleg, maar om 
de puur natuurlijke en oorspronkelijke vorm van hagelslag: bevroren 
regendruppels, die meestal in winter en voorjaar enige malen ons deel zijn. 
Slecht weer, vooral gevreesd door hen, die in land- en tuinbouw en 
fruitteelt hun brood trachten te verdienen. Eén hagelbui kan aanmerkelijke 
schade aanrichten aan de gewassen, de bloesem of de kassen. 

Men sprak vroeger bij zware hagelbuien van "hagelslag" (vergelijkbaar 
met de nog gangbare woorden "neerslag" en "slagregen "). 

In 1891 is op 25 juni en 1 juli zowel in Limburg als in Noord-Brabant 
sprake geweest van "zware hagelslag". Grote schade was het gevolg. 

Tegenwoordig wordt al snel geroepen om een rampenregeling van rege
ringswege, met toekenning van schadevergoedingen of subsidies. Die moge
lijkheden waren er toen nog niet. De belanghebbenden moesten hun eigen 
risico dragen. In het uiterste geval mocht een collecte worden gehouden in 
de desbetreffende provincie of in het gehele land, maar daarvoor was toe
stemming nodig bij Koninklijk Besluit. Zo was ook hier het geval. 

Men kende nog niet de media radio of televisie, maar deed op een 
andere manier een beroep op de nationale solidariteit of op liefdadigheid, 
met christelijke barmhartigheid als drijfveer. In brieven van de Minister 
welke via Gedeputeerde Staten bij de burgemeester terechtkwamen, werd 
het houden van een collecte dringend in overweging gegeven, waarbij 
gevraagd werd te bevorderen, dat een aanbeveling vanaf de kansels in de 
verschillende kerken zou plaatsvinden. 

De toenmalige burgemeester liet afschriften van deze brieven, met een 
kort begeleidend briefje, sturen aan de plaatselijke predikanten en RK-
geestelijken. 

Voor zowel Limburg als Noord-Brabant werd zon collecte gehouden. 
Vooral de oproep van de Hagelsnood-Commissie (welke door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant was ingesteld) was emotioneel geladen en 
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B, Jij Kon. Besluit van den 1 2 " October 11. (No. 41) heeft het aan Hare Majesteit 

de Koningin-Regentes behaagt onze Commissie te machtigen gedurende de maanden October en 

November eene Collecte in het geheele Rijk te houden ten beiioeve van de door den ha^elsla» 

van den 2 5 " Juni en 1 Ju l i 1S91 zeer geteisterde landbouwers in de Provincie Noord-Brabant.  

"VVij hebben de aanvrage tot die machtiging schoorvoetend en laat gedaan omdat wij hoopten door 

de weldadigheid van Neêrlandsch Ingezetenen en door de Collecten in de Provincie Noord-Brabant 

voldoende in staat te zullen gesteld worden onze diep beproefde provinciegenooten eeni°-sinds te 

steunen.— Onze verwachtingen zijn echter zeer teleurgesteld! 

Bij eene schade van ruim ƒ 325.000 ontvingen wij tot heden nog geen f 30.000, zoodat wij 

geen 1 0 % schadevergoeding kunnen uitreiken.— Wij hebben die schadevergoeding zooveel mogelijk 

beperkt en alleen uitgestrekt tot de bepaald on- en minvermogenden, terwijl alleen schade aan 

veldvruchten in aanmerking komt.— Wij weten, dat de collecten voor allerlei weldadige doel

einden elkander snel opvolgen en dat er zeer veel geëischt wordt van de algemeene liefdadigheid.— 

Toch wagen wij het met de bede tot u te komen: help ons in den grooten nood van de hard be

troffen landlieden.— De zaaitijd is aangebroken en zij missen zaairogge, de winter nadert en de 

eerste levensbehoeften: brood en aardappelen ontbreken, het vee is verkocht moeten worden bij 

gebrek aan veevoeder.— Zonder krachtige hulp is de nijpendste armoede in het vooruitzicht.— 

Hogen wij op uwe medewerking rekenen door het doen houden eener inzameling in uwc "-emeente.  

Onder aftrek van onvermijdelijke kosten bij het houden der collecte en van die der verzending 

der gelden verzoeken wij u het bedrag te willen zenden aan den Heer L. VAN DE WESTELAKEN 

Penningmeester der Commissie en Burgemeester van S T . MICHIELS-GESTEL. 

NAMENS DE HAGELSNOOD-COJIMISSIE IN NOORD-BRABANT, 

M R . W . H . E. BARON VAN D E R BORCH. 

Burgemeester van Ginueken en Bavel, 2,le VOORZITTER. 

A. L. FESTEN, 

Burgemeester van Heesivijk, SECRETARIS. 

L. VAN DE W E S T E L A K E N , 

Burgemeester van ÜL Michiels-Gestel, PENNINGM. 

Afb. 1. Tekst van de brief van de Hagelsnood-Commissie in Noord-Brabant van oktober 
1891 

dringend. De tekst daarvan wil ik u niet onthouden: zie Afbeelding 1. 
Natuurlijk was ik benieuwd naar het resultaat. Vooral uit de 

niet-getroffen gebieden, waaronder Utrecht, mocht een belangrijke steun 
worden verwacht. Wel, in het archief bevindt zich een klein briefje als 
dankbetuiging voor de uit Breukelen ontvangen gelden: 

Breukelen-Nijenrode f. 19,28 
Breukelen-St. Pieters f. 13,42 
Tienhoven f. 2.89 

Totaal f. 35,59 

Ik kon een gevoel van teleurstelling niet onderdrukken. Je moet natuur
lijk wel rekenen met de toenmalige levensstandaard. Lonen en prijzen had
den nog niet de fabelachtige hoogten van deze tijd bereikt. Maar toch . . . . 

Bron 

Agenda 1891. Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr 8/76 (Gemeentehuis te 
Breukelen) 
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Mededelingen van het bestuur 
Programs* Yoor de lmatste Tier maanden ran 1989 

Op woensdagavond 20 september zal de Historische Kring Breukelen te gast zijn 
bij de Heer en Mw. Ophorst, op de ridderhofstad Oudaen. Mw. Drs. J. Hokke uit Utrecht 
zal tijdens die bijeenkomst vertellen over de 18de eeuwse regenten en hun leef
klimaat, hun kinderen en hun tuinen. Een zanggroep (Mika Benders, Robert Hoving 
en Paul van Warmerdam), een pianist en gitarist (Truus en Eddy Faverey) en een 
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) en de meeste zijn inmiddels al geboekt; voor wie nog mee wil 
doen is tevoren opgeven bij de secretaris noodzakelijk. Leden van de Kring genieten 
voorrang; voor hen is de avond gratis toegankelijk. Voor zover nog plaatsen beschik
baar blijven, zijn introducees welkom tegen een prijs van f 5,- per persoon. 

Zaterdagochtend 30 september, 10.00 -12.30 uur, is er opnieuw een excursie naar 
Vegtvliet. Voor de excursie in juni moesten we een aantal mensen teleurstellen, want 
er kunnen maar ten hoogste 40 deelnemers mee. Zij krijgen nu alsnog een kans. We 
kunnen er nog een paar nieuwe inschrijvingen bij hebben. U moet u dan wel tevoren 
aanmelden bij de secretaris. Leden mogen gratis mee; introducees betalen f5.-

Op vrijdag 6 oktober, om 17.15 uur.verzorgt onze Commissie Jaarlijkse Herdenking 
Kees Dudok de Wit de kranslegging op het graf van Kees de Tippelaar 

Op maandagavond 23 oktober, 19.30 uur, zal in de Centrale Technische School de 
najaars-ledenbijeenkomst plaats vinden. Het programma vermeldt een voordracht 
over seizoenarbeiders in Breukelen en omgeving: hannekemaaiers en veenarbeiders, 
door de heer Jan Lucassen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
te Amsterdam, een bijdrage over plaatselijke geschiedschrijving op basis van monde
linge bronnen door de heren Paul van Warmerdam en Jan Rutges, en een dia-geluid
presentatie of film verzorgd door de heer A. Prins. Doordat de aanvankelijk geboekte 
spreker over de vroegere rechtspraak in Breukelen onverwacht een onderzoek-
projekt in de Antillen aangeboden kreeg, hebben we dat onderwerp moeten uitstellen. 
Voor leden van de Kring is deze avond gratis; van niet-leden wordt f 5.- gevraagd. 

Op de dinsdagavonden zijn er de vaste HKB-werkavonden op Boom en Bosch 
(uitgezonderd 5 en 26 december). Iedereen kan daar tussen 19.30 en 22.00 uur terecht. 

De Kring timmerde weer driemaal aan de weg 

Gedurende de maand april mocht de Kring een kleine expositie inrichten in de 
openbare bibliotheek van Breukelen. We deden dat met oude foto's en documenten, 
gereedschappen en huishoudelijke zaken, waaronder diverse oude koffiemolens 
gemaakt door de vroegere Breukelse fabriek "De Vecht" en honingdoosjes van de 
voormalige Breukelse iemkerij "De Bij". Tijdens de nationale bibliotheekdag op zater
dag 22 april was de Kring de gehele dag met verschillende mensen aanwezig en 
werden ook videofilms vertoond. Die dag bracht ons 9 nieuwe leden. 

Op zaterdag 17 juni had de Kring een kraam op de jaarmarkt in Breukelen. Ook op 
die dag mochten we 9 nieuwe leden noteren. Op zaterdag 15 juli werd in Kockengen 
voor het eerst een jaarmarkt gehouden en ook daar waren we; 10 nieuwe leden was de 
beloning. Op beide jaarmarkten verkochten we tevens losse nummers van ons 
tijdschriften ingelijste reprodukties van oude prenten. 

Excursie naar Vegtvliet trok Teel belangstelling 

In de zonnige ochtend van zaterdag 3 juni brachten 40 mensen een bezoek aan het 
prachtige buiten Vegtvliet. Hartelijk dank aan het echtpaar Plomp voor deze geboden 
gelegenheid (en tevens alvast voor de reprise op 30 september). Vegtvliet is een van 
de oudere buitenplaatsen binnen de gemeente Breukelen, vermoedelijk omstreeks 
1665 gebouwd in opdracht van Willem van den Broek, die koopman was aan het Singel 
te Amsterdam. Philippus Vingboons was de architect. De familie Clicquet liet het in de 
18de eeuw nogal verbouwen. Boven de voordeur zien we nog de familiewapens van 
Pieter Clicquet en zijn vrouw Anna Maria de Graver. 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: gedeelte van een kaart van het 
Sticht Utrecht. Uit F. Halma, 1725. Tooneel der Vereenigde Nederlanden, En 
Onderhorige Landschappen, Geopent in een Algemeen Historisch, 
Genealogisch, Geographisch, En Staatkundig Woordenboek, Waar in de 
Aloude, de Opvolgende en Hedendaagsche Staat dezer Gewesten Naar de 
orde van 't A.B.C, ontvouwen en opgeheldert wordt, Uit een zeer groot getal 
van Oude en Nieuwe Geschiedboeken, Hantvesten, Brieven, Aantekeningen, 
En andere Schriften, Met Behulp van verscheide Kenners Byeenvergadert 
en zamengestelt door Francois Halma, En na deszelfs overlyden vervolgt 
door Matthaeus Brouërius van Nidek, Rechtsgeleerden. Met naukeurige 
Landkaarten en fraaie Printverbeeldingen versiert. Gedrukt en uitgegeven 
door Hendrik Halma, Landschaps- en Akademie-drukker te Leeuwarden. 
Deel 2, tussen blz. 272 en 273. 


