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De kaasmarkt in Breukelen ( 1 ) 

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

Op 7 april 1885 besloot de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode tot 
het instellen van een weektnarkt voor kaas en boter op vrijdagmorgen, 
"overwegende dat eene v/eek markt moet geacht worden te zijn in het 
belang der gemeente'.1 Gedeputeerde Staten van Utrecht gaven op 16 april 
hun goedkeuring aan dit besluit, waarna op 24 april een markt- en een 
waagmeester werden benoemd en al op 1 mei 1885 de eerste kaasmarkt 
kon worden gehouden. 

Waag meesters 

De eerste waagmeester was J. Baas, eigenaar van café en uitspanning Het 
Regthuys, waar tot het einde van de kaasmarkt in 1969 door drie 
generaties Baas kaas gewogen is (Afbeelding 1). Later kwam er ook een 
waag bij P. van Huis, die aan de Straatweg tussen Achterstraat (nu 
Kerkbrink) en Danne een café en stalhouderij bezat (overgenomen door zijn 

Afb 1 Waag J. Baas anno 1925 De waag bevond zich in de Herenstraat achter het 
Regthuys Eigenaar J. Baas staat tussen de kaasbrik en de handkar Achter de handkar 
staat Bertus Buma in zijn witte bakkersjas. Voor het Regthuys staan Bertus Korver 
(onder de A van Café), marktknecht H van Donseiaar (onder de A van Stalling) en 
timmerman Jo Gersen (onder de i). Op de hoek staan Niek van Dijk en zijn broertje Gijs 
van Dijk Om de hoek staan de kruidenierskinderen Lena en Louis van der Horst, 
sigarenhandelaar Bosman, een onbekende en landbouwer A Hamoen. (Dia collectie 
hr. A. Prins.) 
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Afb. 2 Waag C. Schuurman aan de Straatweg omstreeks 1923. Van links naar rechts: 
mevrouw Schuurman (Zus van Huis), C Schuurman, Gert Vis (gossiemijne), Gert Jan 
van Lingen. lantaarnopsteker Norbruis en marktknecht H van Donselaar. (Dia 
collectie hr. A. Prins.) 

schoonzoon C. Schuurman, die in 1927 het bedrijf naar de nieuw aangelegde 
Markt verplaatste) (Afbeeldingen 2 en 3). Ook werd er kaas gewogen bij 
J.M. Timp, die van 1920 tot 1943 eigenaar was van Het State Wapen.2 Na 
1927 gingen de gebroeders Cornelis en Willem van Stam, van wie het erf 
aan de Markt en de Marktstraat grensde, een waaggebouw en een stalling 
exploiteren (Afbeelding 4). Hun zwager J.P. Broekhuizen paste op de 
paarden in de stal die op de oude grenssloot van zijn erf aan de Marktstraat 
was gebouwd. Hij was, evenals zijn vader, koetsier op Gunterstein, maar 
kreeg vrijaf op vrijdagmorgen om zijn familie te helpen.3 Verder waren er 
nog wagen in de kaaspakhuizen van J. Molenkamp. De waagmeesters gaven, 
tegen betaling, een weegbriefje af en zorgden voor het vervoer van de 
partij naar het kaaspakhuis of de aanlegplaatsen van de schippers J. Bekker 
(Bodegraven, Gouda en Rotterdam) en H. Mur (Amsterdam). 

De kaaskopers bepaalden waar de boer zijn kaas moest laten wegen en 
waar op vertoon van het weegbriefje zou worden afgerekend. Meestal 
gebeurde dat onder het genot van een drankje in één der cafés, maar bij 
Van Stam schonken ze gratis koffie in de kamer waar schoonzoon Jan 
Gentenaar, kaashandelaar uit Woerden, zijn leveranciers betaalde.3 

Marktmeesters en marktknechts 

W. van Dijk, de conciërge die in het gemeentehuis aan de Nieuwstraat 
woonde, werd de eerste marktmeester (Afbeelding 5). Hij was onbezoldigd 
gemeenteveldwachter en cipier van het Huis van Bewaring, dat tot 1887 
ten behoeve van het kantongerecht naast het gemeentehuis gevestigd was4 
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Afb. 3. Waag C Schuurman op de markt in 1930. Van links naar rechts: marktknecht 
Tinus de Wit, touwhandelaar Cordes uit Mijdrecht, landbouwer Dirk van Stam, kelner 
Gert Vis, drie onbekenden, C. Schuurman, Bertus Korver en Norbruis. Zittend de 
kinderen De Wit, Stoker (met kaas) en een onbekende. (Dia collectie hr. A. Prins.) 

De heer Van Dijk is 52 jaar marktmeester geweest. Bij zijn 40-jarig 
jubileum in 1925 ontving hij de zilveren medaille van de orde van Oranje 
Nassau.5 In 1937 vroeg hij op 88-jarige leeftijd ontslag, wat hem op de 
meest eervolle wijze werd verleend. Zijn kleinzoon Niek van Dijk, die hem 
de laatste jaren had geholpen en dus met het werk vertrouwd was, volgde 
hem op. 

Wethouder J.C Godefrooy (winkelier in de Brugstraat, waar nu Familux op de 
Kerkbrink gevestigd is) had een voorkeur voor sollicitant G.M. van Riet, omdat deze 
een gezin had te onderhouden en "zijn vak van wagenmaker nu ook niet 't meeste 
opleverde ", maar wethouder J. Molenkamp en burgemeester H.H Roell wilden liever 
Van Dijk6. 

De nieuwe marktmeester hield het niet zo lang vol als zijn grootvader, 
want in 1946 vroeg hij ontslag wegens het vele werk in de drukkerij van 
de firma G. van Dijk.7 Voortaan werd de funktie vervuld door een 
gemeente-ambtenaar, die een vaste gratificatie van f25 per jaar kreeg 
vanwege de financiële verantwoordelijkheid. De heer Geurt van Os, die in 
1937 H. van Donselaar was opgevolgd, is van 1946 tot 1969 marktmeester 
geweest (Afbeelding 6). Van een gratificatie kan hij zich niets herinneren, 
wel dat toen hij als gemeentewerkman om loonsverhoging vroeg, de 
burgemeester hem zei, dat hij koster van de Hervormde Kerk kon worden. 

De taak van de marktmeester was het aanwijzen van de plaatsen, het 
innen van de marktgelden en het luiden van de bel ten teken dat er 
gehandeld mocht worden. Hij noteerde ook de aanvoer en de gemiddelde 
prijzen op het daartoe bestemde bord. 
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Marktmeester Van Dijk werd bijgestaan door twee marktknechts, die 
evenals hij f 1 per marktdag verdienden8. Gijsbertus de Wit, asman en 
marktknecht, woonde op het Kerkplein waar nu het Klokkenhuis staat. Voor 
het schoonhouden van straten, putten en urinoirs kreeg hij f70 per jaar. In 
1893 werd dit verhoogd tot f 110, omdat de stortplaats verlegd was en hij 
zelf voor een met luiken afgedekte schuit moest zorgen. Zijn zoon Martinus 
volgde hem in 1915 op. Toen deze in 1923 wegens het geringe salaris 
ontslag nam, werd Gijs van de Haar benoemd tot asman en marktknecht. 

De andere marktknecht in 1885 was de gemeentewerkman S.J. van 
Bommel. Hij werd in 1893 opgevolgd door K.P. Hoogendoorn, deze door W. 
van Tricht en die in 1909 door H. van Donselaar. (Van Triebt werd in 1909 
conciërge van het gemeentehuis en later ook gemeenteveldwachter. Tijdens 
een dienstreis naar Utrecht overleed hij daar op straat op 15 december 
1914.) Van Donselaar vroeg op 26 juni 1922 om een extra beloning voor 
het vele werk op de kaasmarkt zoals marktknecht M. de Wit die had 
gekregen. Dit werd hem geweigerd omdat "de belooning als marktknecht in 
zijn jaarwedde als gemeentewerkman wordt geacht te zijn begrepen"9 

De markt in de beginjaren 

Op 1 mei 1885 was de eerste marktdag: 29 wagens voerden 1235 kazen 
aan op de Nieuwstraat. De kaaskopers betaalden daarvoor 26 tot 30 cent 
per kilo.2 Op de volgende marktdagen liep de handel niet meer zo vlot, de 
aanvoer verminderde en op 18 september 1885 werd voorlopig de laatste 
markt gehouden. 

Afb 4 Waag gebroeders Vac Sum in de Tweede Wereldoorlog. (Foto-archief Histo
rische Kring Breukelen.) 
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Pas op 4 augustus 1893 was er, na een pauze van acht jaar, weer 
kaasmarkt in Breukelen. Over de oorzaken van deze lange "rustperiode" 
kunnen we slechts gissingen maken. 

Misschien was het dorp toen het Merwedekanaai gegraven werd slecht bereikbaar 
voor de boerea en beurtschippers; maar dit heeft natuurlijk geen jaren geduurd 
Misschien waren de boeren teveel gewend naar Woerden en Bodegraven te gaan. In 
het gemeente-archief is over het sluiten van de kaasmarkt niet veel te vinden. In de 
raadsnotulen van 7 december 1885 treffen we slechts het voorstel aan marktmeester 
W van Dijk "voor den tijd dat hij in functie is geweest, eene belooning van f 1 per 
marktdag toe te staan" De Landbouwverslagen'* geven geen opheldering In het 
verslag over 1885 staat alleen de "kaasaanvoer ter markt" vermeld (300 kg zoetemelkse 
kaas, Derby, à 43 cent per kilo; totale aanvoer 110.000 kilo met een gemiddelde prijs 
van 32 cent). In het verslag over 1886 is geen marktaanvoer meer ingevuld. Bieden de 
andere landbouwgegevens misschien een verklaring? In 1885 was de toestand der 
weilanden ongunstig tengevolge van droogte en muizen; de grasopbrengst van de 
eerste snede was slechts 2500 kilo per hectare en de zuivelprijzen waren laag. Zou de 
markt daardoor niet zijn aangeslagen? Het jaar 1886 was echter gunstig: de opbrengst 
van de eerste snede was nu 2800 kilo per hectare; het vee ging vroeg in het land en 
laat naar de stal. In het landbouwverslag over 1887 lezen we dat de prijzen voor boter 
en kaas goed waren, en dat de melk hoofdzakelijk voor de kaasmakerij werd gebruikt. 
Het jaar 1888 was minder gunstig: "het natte jaar deed wel de slooten doch niet de 
beurzen vollopen". Kon men toen in Woerden een betere prijs maken? Of leverde men 
rechtstreeks aan de plaatselijke kaashandelaren E, de Ligt en Jac. Schippers? 

Het eerste bericht over het herstel van de kaasmarkt vinden we in de B 
& W-notulen8 van 12 juli 1893 (Afbeelding7). Daar staat: "Ingekomen is 
een adres van verschillende ingezetenen uit deze gemeente om de kaas- en 
botermarkt die zoogenaamd doodgebloeid is weder te herstellen. Wordt 
besloten de noodige maatregelen te nemen opdat op vrijdag de 4e 
September a.s. weder markt gehouden worde. Aanvang 8 uur na aankomst 
van den eersten trein." In het antwoord aan de adressanten10 staat "dat te 
beginnen met den 4e Augustus de weekmarkt van kaas en boter weder 
geregeld Vrijdags zal worden gehouden". 

De aanvoer op de eerste marktdag is ongeveer gelijk aan die van 1885: 
30 wagens. De prijs is echter veel hoger geworden: 52 tot 60 cent per kilo. 
De markt hield nu stand, mede door de inspanning van kaashandelaar E. de 
Ligt die de boeren en de kooplieden aanmoedigde.2 (Hij woonde op de 
Straatweg in het pand dat tegenwoordig van Schröder is, naast A-reizen; de 
kaas werd door een luik aangepakt en naar het achterliggende pakhuis 
gebracht.) Tot de bloei van de markt hebben in later tijd ook de 
kaashandelaren J. Schippers, J. Molenkamp en H. Kroon bijgedragen.11 

Gemeenteraadslid J Schippers woonde eerst op Vredevecht (nu W. Smit en C 
Pleister) in de Herenstraat12, en betrok in 1912 villa Zuidwijk (nu Straatweg 45) 
tegenover Boom en Bosch. Hij had in 1887 op verzoek van de gemeenteraad drie 
krotten in de Watersteeg gekocht om ze terwille van de volksgezondheid uit handen 
van huisjesmelkers te houden en ze te gebruiken als pakhuis, De toegezegde koop
kostenvergoeding schonk hij aan de gemeente, waarvoor de burgemeester hem 
uitbundig dankte: "opgenomen in de notulen als erezuil" Wethouder Van Waart 
bedierf echter de vreugde door op te merken, dat Schippers ontsnapt was aan het 
gevaar vervallen te worden verklaard van het raadslidmaatschap wegens overtreding 
van art 24 van de gemeentewet; voordeel trekken uitje funktie ' 3 

Jacob Molenkamp was in 1905 in Vreeland als kaashandelaar begonnen, kwam 
naar Breukelen, woonde eerst op Straatweg 190 en na 1929 op Nieuw Hogerlust. In 
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1910 huurde hij de oude gereformeerde kerk naast de christelijke lagere school in de 
Herenstraat bij de Hazeslinger en richtte die in als kaaspakhuis. In 1934 verbouwde 
het schoolbestuur dit pakhuis tot een vergaderruimte met de naam Pro Rege 
Molenkamp had toen al het pakhuis in de Brugstraat betrokken dat hij van Schippers 
had gekocht De gevelsteen met de kaaskopende Molenkamp is hem aangeboden bij 
zijn 50-jarig jubileum als handelaar in 1955 Het opschrift luidt: "Si Deus pro nobis, 
quis contra nos. Aangeboden door de zelfkazers". (Het is niet duidelijk vie de spreker 
is, de jubilaris, de zelfkazers of beide partijen.) In 1957 stichtte hij een tweede pakhuis 
in de Dannestraat, waarvoor hij een viertal oude woonhuizen benutte. Een 
paardehoofd en een gedenksteen herinneren nog aan deze vernieuwing. H, Kroon 
woonde tot 1970 op Grigia en huurde een pakhuis op het erf van Van Stam in het 
gebouw waar ook de vrijbank en de werkplaats van loodgieter Piet van Eik was 
gevestigd, 

Behalve de plaatselijke handelaren kwamen op de marktdagen tientallen 
kaaskopers uit Bodegraven, Woerden, Amsterdam en Utrecht; eerst per 
trein, later met eigen auto's. De boeren kwamen met hun kaasbrikken uit 
de nabije, maar ook wel uit de verre omtrek: Abcoude, Mijdrecht en 
Nigtevegt. De anonieme auteur van het gedenkboek uit 19252 beschreef dit 
als volgt; 't Is Vrijdagmorgen. Van den Rijksstraatweg, het Zandpad, den 
Stationsweg, van alle zijden komen de wagens aangereden beladen met het 
kostelijkste zuivelproduct van onze lage landen, de kaas, den roem van 
Nederland, door heel de wereld heen. Alle bestuurders richten zich naar het 
anders zoo rustige Kerkplein, dat nu weer zooals elke week voor een paar 
uur in een woelig marktplein zal worden herschapen Eenmaal daar, zoo 
wordt uitgespannen en het plaatsen der wagens overgelaten aan de inmid
dels toegeschoten marktknechts. De boer bezorgt zijn paard in een der 
stallen om dan heel kalmpjes terug te keeren en zijn wagen te zoeken in de 
nu al lange en dichte rijen. Ondertusschen is er meer beweging gekomen. In 

1! 

Afb. 5. Marktmeester ¥ van Dijk in 1925. 'Dia collectie hr A. Prins.) 
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grooten getale zijn de kooplieden gearriveerd, en nu het oogenblik nadert, 
dat met den handel begonnen zal worden, schijnt er een nauwelijks in te 
houden onrust over het marktplein gevaren te zijn. Den marktmeester, den 
heer van Dijk zien we, zooals we hem daar altijd gezien hebben, Kalm 
raadpleegt hij zijn horloge, een zeker teeken, dat slechts enkeie minuten 
ons nog van het begin scheiden. (. . .) Stipt op tijd wordt de bel geluid, die 
het sein aangeeft om te beginnen. De kooplieden hadden hun linnen jassen 
reeds aangetrokken, de boeren hebben op hun wagens postgevat, en 
nauwelijks hoorde men de bel of de markt is al in vollen gang. Verwacht nu 
niet een tierende drukte, neen, zonder veel luidruchtig gedoe wordt de 
handel gedreven. (...) De boer heeft het dek van de kaas geslagen. De 
koopman klimt op den wagen, pakt een kaas, boort, ruikt, proeft, knijpt en 
klopt. Er wordt gevraagd, geboden en al gauw toegeslagen. Een wenk aan de 
marktknechts en de wagens met verkochte kaas worden met spoed uit de 
rij gehaald en naar een der wagen gebracht, welker bediening ook al is 
overeenkomstig den eisch van den tijd: vlug en precies. (. . .) Onder-
tusschen is het kaasvervoer in volle actie. Dank zij de uitstekende verbin
dingen te water geschiedt het transport voornamelijk per schuit. (. . .) En 
zoo vlot is het verloop, dat ge, na 12 uur door het dorp wandelend, geen 
vermoeden zoudt krijgen, dat dien dag voor duizenden guldens aan kaas is 
aangevoerd, verkocht, afgewogen en reeds op weg is naar de pakhuizen der 
kooplieden." 

Marktgeld en salarissen 

Toen de markt bleek aan te slaan - de gemiddelde aanvoer in 1893 was 
32 partijen per marktdag geweest - stelde de gemeenteraad op 30 maart 
1894 een plaatsgeld van 10 cent per wagen vast. Er werd ook een markt-
verordening aangenomen en gesproken over de beloning voor de markt
meester en de marktknechts.14 

B & W hadden een beloning van respectievelijk f 1 en f 0,75 per markt
dag voorgesteld, maar de Raad deelde de vrees van M. van de Pol, dat bij 
een kwijnende markt het bedrag der salarissen hoger zou zijn dan de 
opbrengst van het marktgeld. De marktmeester zou voortaan 30% en de 
beide marktknechts zouden ieder 20% van de marktgelden ontvangen, 
zodat de gemeente altijd 30% zou overhouden voor andere kosten plus de 
20% van de marktknecht-gemeentewerkman. 

In 1920 werd het marktgeld verhoogd tot 25 cent per wagen. Hierdoor, 
en door de toeneming van het aantal aangevoerde partijen, groeide ook het 
inkomen van de marktmeester en één der marktknechts (de ander was 
gemeentewerkman en genoot uit dien hoofde een vast salaris). Op 8 mei 
1922 kwam er daarom een "aanpassing"9: de markmeester kreeg 25% van 
de eerste f 400, 10% van de tweede en 5% van de volgende f 400 aan staan
gelden per jaar; de marktknecht kreeg 15% van de eerste f400 en 5% van 
de rest. Dat was natuurlijk geen vetpot. De asman en marktknecht Tinus de 
Wit kon ondanks een bonus wegens het vele werk in 1922 niet voor de 
gemeente behouden worden. Nadat hem een salarisverhoging was 
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Afb. 6. Marktmeester Geurt van Os omstreeks I960. (Uit: Gedenkboek ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van de kaasmarkt te BreukelenJ 

geweigerd, vroeg en kreeg hij eervol ontslag per 16 juni 1923.15 Hij bleef, 
waarschijnlijk tegen een beter inkomen, als los werkman op de kaasmarkt 
werken voor de kaashandelaren en de waagmeesters. 

Schommelingen in de markt 

De kaasmarkt groeide gestaag, ondanks schommelingen in de aanvoer.2 

Hoogtepunten waren bijvoorbeeld de jaren 1905 en 1907 geweest met een 
aanvoer van 2500 en 2700 partijen, die 60 tot 66 cent per kilo opbrachten. 
Dieptepunten waren onder andere 1908 en 1911 met respectievelijk 2000 
en 1600 verhandelde partijen. Het "Verslag van den Toestand der 
Gemeente" in 191116 geeft hiervoor een verklaring: "als een der oorzaken 
kan genoemd worden, dat door den hoogen prijs veel veehouders hun kaas 
aan huis van de hand doen". In 1913 stelden B & W een onderzoek in naar 
de toestand der kaasmarkt. De burgemeester rapporteerde daarna in de 
Raad17: 'Het onderzoek heeft, omdat een der in de gemeente wonende 
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kaashandelaren zijne medewerking niet heeft willen verleenen, niet 
volledig kunnen zijn. Uit de gegevens evenwel door B & W ontvangen en 
welke Spreker hierbij aan de vergadering overlegt, blijkt z.i. dat de 
Kaasmarkt niet achteruitgaande is. Bij het bezien van de zaak dient in het 
oog te worden gehouden, dat de laatste jaren veel meer dan vroeger, melk 
tot andere doeleinden dan kaas maken wordt aangewend." 

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog stagneerde de export even, 
maar herstelde zich zodanig, dat de aanvoer in 1915 weer optimaal was 
(3600 partijen van f 0,74 tot f 1,60 per kilo). In 1918 stokte de aanvoer (41 
partijen van f 1,30 tot f 1,56 per kilo), maar in 1921 was deze weer op het 
peil van 1915- In 1924 werden er zelfs 5300 partijen verhandeld.2 Waar
schijnlijk is de aanvoer nooit meer zo groot geweest. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de grootste aanvoer bereikt in 1949, namelijk 2360 
partijen. Daarna liep het aantal snel terug: 1037 in 1953, 668 in 1959, 143 
in 1965, 36 in 1968, en tenslotte "geen aanvoer" in 1969, 1970 en 1971. 
(Over de periode 1925 - 1939 heb ik geen gegevens kunnen vinden; vanaf 
1940 zijn ze in het Gedenkboek 75 jaar kaasmarkt' ' opgenomen; van 1949 
tot 1969 zijn ze in het gemeente-archief te vinden.18) 

Het spreekt vanzelf dat de kaasmarkt van grote economische betekenis 
voor ons dorp is geweest: niet alleen de caféhouders, hoefsmeden, touw-
handelaren en zadelmakers hadden het op vrijdagmorgen extra druk, ook 
de andere middenstanders zagen dan hun omzet stijgen en menige los 
werkman of schooljongen verdiende er iets bij door kaaskarren naar de 
waag, het pakhuis of de schuit te rijden en te helpen bij het lossen en 
laden.11 Ook de handelaren in vee, veevoeder en veegeneesmiddelen deden 
op vrijdagmorgen goede zaken op het marktterrein of in de belendende 
cafés. 

Dreigende concurrentie 

B & W schrokken wel toen op 12 juli 1895 bekend werd dat ook in 
Utrecht op vrijdagmorgen kaasmarkt zou worden gehouden.19 Burge
meester J.Th.A. Braams en wethouder A.M. Kasteleyn gingen op audiëntie 
bij de Commissaris der Koningin om een wijziging in de marktdag te 
verkrijgen. Hun moeite was echter tevergeefs, en ook een protest van de 
Raad tegen de door Gedeputeerde Staten verleende vergunning en een 
bezwaarschrift bij de minister van Binnenlandse Zaken hadden niet het 
gewenste resultaat.20 Om hun markt voor wegkwijnen te behoeden, 
besloten B & W het aanvangsuur later te stellen, en wel op half tien. Zo 
hoopten zij te voorkomen dat de kooplieden van twee markten konden 
profiteren. Deze tactiek had succes, want de kooplieden kozen voor 
Breukelen, waardoor de kaasmarkt in Utrecht maar klein is gebleven. 

Dertig jaar later, op 1 september 1925, berichtten Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, dat de gemeente Loenen wekelijks op dinsdag een kaasmarkt 
wilde houden, maar dat daar bezwaren tegen ingebracht konden worden.21 

Dat deden B & W van Breukelen en op 12 september 1925 werd het 
bezwaarschrift verzonden, waarin onder andere stond: "Sedert meer dan 40 
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Afb. 7. Verzoek van J. Mur en anderen in 1893 om herstel van de kaasmarkt. 
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jaren bestaat in deze gemeente een Kaasmarkt, die steeds in bloei toeneemt 
en de eenige belangrijke Kaasmarkt in de Vechtstreek genoemd mag 
worden. Het behoeft geen betoog, dat wij elke poging om onze kaasmarkt 
afbreuk te doen, zeer ongaarne zien Waar de gemeente Loenen op nog geen 
uur afstand van de onze is gelegen, komt het ons uit een algemeen oogpunt 
bezien, hoogst ongewenscht voor, dat in die gemeente de gelegenheid 
geopend zal worden kaasmarkt te houden.' De markt in Loenen heeft, 
ondanks gevoerde propaganda, niet lang stand gehouden. 

Noten 

1 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 1/6: Raadsnotulen 1883 - 1894 
(Gemeentehuis te Breukelen) 

2 Anoniem, 1925 Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
Kaasmarkt te Breukelen-Nijenrode, 1 Mei 1925 Uitgave electrische drukkerij G. 
van Dijk, Breukelen 23 blz. 

3 Gegevens ontvangen van mevrouw W. Vervoerd-van Stam tijdens interview op 9 
februari 1988. 

4 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/71 e.V.: Agenda 1886 e.v 
5 In het Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 8/136, Agenda 1925, 

vinden we op 24 maart in het verzoek aan de Commissaris der Koningin: "Hoewel 
76 jaren oud, is hij nog volkomen in staat te fungeeren en vervult hij zijne 
werkzaamheden steeds met ijver en nauwgezetheid. De omvang en beteekenis der 
kaasmarkt is in den loop der jaren voortdurend toegenomen en nu werken er 
geregeld twee marktknechten onder zijne leiding ter regeling van het drukke 
verkeer op de markt. In verband met het bovenstaande meen ik, dat hij in 
aanmerking kan komen voor begiftiging met de zilveren medalje van de orde van 
ORANJE NASSAU." Op 29 april dankt de 'Middenstandsvereeniging voor Breukelen 
en omstreken, opgericht 14 april 1919'' voor de uitnodiging tot het bijwonen der 
huldiging van de heer W. van Dijk, en voegt daaraan toe: "Wij nemen tevens 
beleefd de vrijheid u te verzoeken de Breukeise muziekvereeniging hierbij uit te 
noodigen om deze huldiging met muziek op te luisteren". B 6c W antwoordden 
"geen termen aanwezig om op 1 mei as. de muziekvereeniging uit te nodigen". 

6 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 4/12: Notulen B & W. 
7 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1824.511.2, map 107. 
8 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr 4/3: Notulen B 6c W d.d. 8 maart 

1894 
9 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode. inv. nr 4/6: Notulen B & W d.d. 8 mei 

1922. 
10 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr 8/78: Agenda 1893 onder M7. 
11 Anoniem, 1960. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 

Kaasmarkt te Breukelen. Uitgave Drukkerij G. van Dijk NV., Breukelen, 52 blz. 
12 J. van Muiswinkel, 1973 Breukelen en Nieuwer Ter Aa. Oude prenten en prent-

kaarten vertellen verder. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 87 
13 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/6: Raadsnotulen 25 april, 12 

mei en 6 juli 1887. 
14 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 1/6: Raadsnotulen 1883 - 1894, 

en 3/3: Raadsbesluiten 
15 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr 1/11: Raadsnotulen d.d 22 juni 

1923. 
16 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/98: Agenda 1911. 
17 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/9: Raadsnotulen d.d. 10 april 

1913 
18 Archief Gemeente Breukelen, inv. nr. A123 en B581 
19 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/3: Notulen B & W d d 12 juli 

1895. 
20 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr 1/7: Raadsnotulen 1895 - 1903 

d.d. 29 juli en 4 november 1895. 
21 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv.nr. 8/136: Agenda 1925. 
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De nacht- of kiepwacht van Breukeleveen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Zo ver als de geschiedenis in de tijd terug te vervolgen valt bestond er in 
de meeste plattelandsplaatsen in het Sticht Utrecht gedurende de winter 
een nachtwacht. Zo ook in Breukeleveen, dat tot in de Franse tijd een zelf
standig bestuursgebied ("gerecht") was. Het reglement van de Breukele-
veense klepwagt uit 1744 is bewaard gebleven en vormde de basis voor 
het schrijven van dit artikel.1 

Dit eigen reglement van Breukeleveen kwam op zeer demokratische 
wijze tot stand. Op 7 februari 1744 werden alle inwoners van Breukeleveen 
expresseiijk' uitgenodigd om in het Rechthuis van die plaats bijeen te 

komen om met elkaar over de inhoud van het reglement van gedachten te 
wisselen. Na afloop van de vergadering stelden schout en gerechte' (- be
stuurders van het gerecht - schepenen) de tekst vast, die vervolgens naar 
Utrecht werd gestuurd om ook de instemming te verkrijgen van de 
"Gedeputeerden van de Staten s Lands van Utrecht". Die goedkeuring 
kwam op 21 februari 1744. Bestuurlijke procedures liepen vaak snel in die 
tijd. 

In de loop der jaren vond het provinciaal bestuur van Utrecht het nodig 
ook algemene regels te geven voor de nachtwacht op het platteland. In de 
archieven van Breukeleveen is een exemplaar aanwezig van het provinciale 
reglement dat in 1759 werd afgekondigd2 en een van de herziene tekst uit 
1763, die in 1795 nogmaals in ongewijzigde vorm werd herdrukt.3 

Nachtwachtplicht 

De Breukeleveners vonden het aanvankelijk voldoende wanneer de 
nachtwacht in functie was tussen 1 november en 15 maart. Schout en 
schepenen hadden echter wel de bevoegdheid om zo nodig de wacht al vóór 
1 november aan te laten treden of ook nog na 15 maart in aktie te houden.1 

Het provinciaal bestuur achtte het nodig de nachtwacht vast gedurende een 
langere tijd te laten functioneren, van 15 september tot 15 maart van ieder 
jaar,2 al spoedig nog verder verlengd tot de periode tussen 15 september 
en 31 maart.3 

De Breukeleveense wacht bestond per nacht uit twee personen. Het was 
dus een nachtwacht van bescheiden omvang. Het Utrechtse provincie
bestuur bepaalde dat de wacht in een plattelandsdorp moest bestaan uit 
twee, vier, ses of meer personen, naar dat de nood vereischt, het gerecht 

groot is, en schout en geregte het zullen goedvinden 2 Het ging steeds om 
een even aantal mannen, omdat altijd in paren wacht gelopen werd. 

Elk huis in Breukeleveen was in beginsel verplicht bij toerbeurt een 
deelnemer aan de nachtwacht te leveren. Dat moest een man zijn van ouder 
dan 18 jaar maar jonger dan 70 jaar. Vrijstellingen werden niet gegeven, 
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REGLEMENT 
en O r d r e , waer naef Schout en Sche

penen van Breukeleveen, nodig geoordeelt 
en goedgevonden hebben,in den Dorpe van 
Breukeleveen, gedurende de winternagten, 
een K L E P W A G T te laten ommegaen» 

T 

DUt pbuuitnöe öen tointùr te besinnen met hm 
eerften November tot ben 15-. Maart > off ttttMt off langer/ naa Dat 
Schout en Gerechte flifc (lillen nobig oójbcelcn / baoj ttoee manèpèr» 

fooncn/ OUD 3rjnbe bobcn be 18. gjacr/ en onber De 70. SRaar/ uut iebet ïjupg 
öf toooning een / bp tourbeurte/ bc5C toagt faï toetbcn toaargenomen/ Dog 
bic 5Clf£ niet in flaet mogte 5tjn/offom anbere nobige rebenen fun beurt niet 
ftonbe toaernemen/ fal fret tan (laan/ boojlun gttaoobe fmegt/ off boo? een 
anöer ban be <£>pgefeteneu/bepbc De berepfefjte ouberbont ïicbbcnbe/ (nn beurt 
te laten toaarnemen, tën fai bier nicmanb ban b?p off eremut mogen 51311/ 
ahj» be tftup£legger#. 

3131. 

^ee^e tourbeurte off toachtftoubing faï beginnen eerft ïangg be ïBcföpbart 
ben Brenkeleveenfexidyk , ban het lEupber enb tot htt $oo?ber enb ; en ban 
toéber aan be <0o#3tjöebanben3&jft/ban fjet j3oo?ber enb aff/tot ijet ^upber 
ienb toe: beginnenbctclfïen.ëmöetii5ajaartDeberatn/baar|et in hctBoo?jaar i& 
ge-a'nbigt. 

% % % 

'3Die gecnen toelfie bun fccurle fal 31)11 / om bie nagt be tüacïjt toaar te hemen/ ofte 
bic gecnen bie hun plaat£ füllen benlecben/füllen 313 moeten Iaaten binben /be£ 
abonb£alö be Mt&\ tien uuren (laat/on be 23rugleggenbe ober ïit Ticnhoveuze 
Baart / om ban baer bc ronbe te boen / al ftlepnenöe / en Ban ooft roepenbe het 
uur/totaanbe25rugIeggenbeoberbe!Beer/en ban baar toeoer ftceren met (lil 
5tjn ; en bat ban uur tot uur / tot bat be febenbe rep.ô ßrjnbe bes ^Boïgentf naa bier 
uuren (al toefen berrtgt / toannccr ieber toecr fal ïTtogen na 5ijn hun.ë gaan. <£n 
ban bc Men bien Doo?mibbag moeten béngen bn tjunttoee naajle 25uuren/bie 
ban be£ nagts baar aan bolgenbc be toacht toeberom moeten toaernemen^ 

Afb 1 Gedeelte van blad 1 van het reglement voor de nachtwacht van Breukeleveen, 
zoals dat in 1744 werd vastgesteld. 

anders dan wanneer iemand ziek te bed lag.1 

Wanneer een nachtwachtplichtige zijn beurt niet wilde of om "nodige 
redenen' niet kon vervullen, was hij verplicht zijn knecht te sturen of een 
andere ingezetene voor hem te laten waarnemen.1 Het provinciaal bestuur 
maakte daar later de uitzondering op dat een huis van dienst vrijgesteld 
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kon worden indien daarin slechts één man woonde die wegens een wettig 
beletsel niet in staat was zelf te gaan en bovendien door armoede ook geen 
ander namens hem kon aanstellen.2 

Op het niet verschijnen van een nachtwachtplichtige stond een boete van 
anderhalve gulden als de plichtsverzaking voor de eerste keer optrad en 
van het dubbele bedrag bij herhaling. Eenzelfde boete was van toepassing 
indien iemand dronken ter wacht verscheen of door het gebruik van sterke 
drank zich tijdens de wacht onbekwaam maakte. De schout had de taak om 
verschuldigde boetes zo snel mogelijk door het uitgeven van een 
schriftelijke invordering te innen en wel ten laste van degene die aan de 
beurt was geweest om dienst te doen; had deze een vervanger geregeld dan 
moest de dientplichtige maar zien dat hij het bedrag van de boete weer op 
zijn plaatsvervanger verhaalde. Uit de opbrengt van de boetes kwam één 
derde deel ten gunste van het dorp, één derde mocht de schout hebben en 
het laatste één derde deel moest worden uitbetaald aan degene die aangifte 
van de overtreding had gedaan.' Door de laatstgenoemde bepaling werd 
sociale controle gestimuleerd. 

De provinciale overheid bracht de boete in 1759 van anderhalve gulden 
op drie gulden. Ze legde die boete ook op voor onordentelijk gedrag, het in 
een herberg of ergens anders zitten drinken, en het naar huis gaan nog 
voor de tijd van de wacht verstreken was.2 

Het provinciale reglement van 1763 verplichtte de schout een officiële 
lijst bij te houden van alle personen die gehouden waren aan de nacht
wacht deel te nemen. Begin september van ieder jaar moest die lijst 
worden bijgewerkt.3 

De nachtwacht diende te zijn voorzien van een klep of ratel, en 'verder 
van halve pieken, vorken, of ander scherp houw- of schietgeweer 2 

Vaste route 

De route die de nachtwacht moest lopen was precies voorgeschreven: 
eerst langs de westkant van de Breukeleveense Dijk (nu Herenweg geheten) 
van zuid (Vaartbrug) naar noord (Weerbrug), en dan weer terug aan de 
oostzijde van de zelfde weg. De wacht moest dus aan de linkerkant van de 
weg lopen. 

De mannen die dienst moesten doen waren verplicht om tien uur s 
avonds op de brug over de Tienhovense Vaart paraat te staan. Op de 
heenweg moesten ze kleppen en de uren roepen. De terugweg moesten ze 
daarentegen zwijgend afleggen. Een volledige ronde moest binnen het uur 
worden voltooid. Op ieder vol uur dienden ze aan een nieuwe ronde te 
beginnen. De diensttijd eindigde in de vroege ochtend, als de ronde van vier 
uur was voltooid. Daarna mochten ze naar huis gaan. In de loop van de 
ochtend dienden ze de klep bij hun twee naaste buren te bezorgen, die dan 
de volgende nacht die wacht moesten lopen. 

Het kleppen was aan vaste regels gebonden. Op de eerste, tweede en 
derde ronde moesten ze op de heenweg drie maal kleppen afwisselen met 
het luidkeels roepen van het uur. Vanaf de vierde ronde, die om één uur in 
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de nacht begon ging het anders. Er moest dan eerst drie maal worden 
geklept, daarna het uur omgeroepen en meteen daarop volgend zoveel keer 
worden geklept als de klok uren aangaf: dus op die vierde ronde één keer, 
op de vijfde ronde - die om twee uur in de nacht begon - twee keer, op de 
zesde ronde drie keer, en op de zevende en laatste ronde vier keer. Op die 
manier kon iemand die in het holst van de nacht het roepen niet verstond 
door het kleppen te tellen toch weten hoe laat het was. 

Alarmregeling 

Wanneer de nachtwacht met brutaliteit werd bejegend of te maken 
kreeg met een geval van geweld of diefstal, en daarom behoefte voelde aan 
extra hulp, bijvoorbeeld om het geweld te helpen beteugelen of de dieven 
te vangen en in hechtenis te plaatsen, dan mochten ze door een afwijkende 
manier van kleppen dat kenbaar maken. Het was de wacht niet toegestaan 
om, behalve wanneer ze zelf in groot gevaar kwam, er vandoor te gaan.' 

Het provinciaal reglement van 1759 legde daarenboven alle ingezetenen 
de plicht op het alarm te helpen versterken "door het slaan op een bekken 
of ketel, of door ander geluid". Iedereen was dan verplicht "zig terstond te 
wapenen, toe te schieten en hulp te bieden, op de boete van zes guldens 
voor die hier in nalatig is, en komende te blyken dat iemand zulks had 
nagelaten uit kwaadwilligheid, zal zodanige daar voor arbitraalyk worden 
gestraft naar vereisch van zaken".2 Aan de nachtwacht werd opgedragen 
"op alle vreemde personen naauw agt" te geven; men moest "verdagten 
ondervragen, om wanneer die geen voldoend antwoord zullen hebben 
gegeven, die aan te houden". 

Het provinciale reglement uit 1763 breidde de alarmregeling uit naar de 
naburige gerechten. Als de nachtwacht geweld of inbraak vaststelde en de 
daders waren ontsnapt, dan moest zo snel mogelijk iemand worden gesom
meerd om, liefst te paard, naar de aangrenzende plaatsen te gaan om ook 
daar alarm te laten slaan. Men moest dan overal de wegen bezetten en 
zoekacties beginnen teneinde de "kwaatdoenders" te vervolgen en gevan
gen te nemen.3 

Een handicap voor de Breukeleveense nachtwacht was dat het dorp geen 
kerktoren met een luiklok bezat. Door het luiden van een klok waren de 
mensen sneller te alarmeren. Elders droeg de nachtwacht dan ook altijd een 
sleutel van de kerktoren bij zich.3 In Breukeleveen moest men zich in geval 
van ordeverstoringen en misdrijven blijvend behelpen met het alarm-
geklep van de wacht en de "ketelmuziek" van de te hulp gesnelden. 

"Extraordinaris" (= anders dan gewoonlijk) kleppen was ook geboden 
indien de wacht ergens brand constateerde. Ze moest dan tevens door 
"brand" te roepen het dorp in staat van alarm brengen. Alles moest er 
meteen aan gedaan worden om de inwoners van het dorp zo snel mogelijk 
te laten ontwaken en aan het brandblussen te zetten. De wachtlopers zelf 
mochten echter niet aan de brandbestrijding gaan meehelpen; zij dienden 
hun voorgeschreven tocht te vervolgen en alarm te blijven maken, net zo 
lang totdat de brand was geblust.1 
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Regels voor de brandpreventie 

Het Breukeleveense reglement bevatte ook een aantal algemene 
bepalingen op de brandbestrijding. Zo werd iedere ingezetene verplicht om 
ten tijde van vorst ter hoogte van zijn meest in aanmerking komende stoep 
een bijt in het ijs te hakken en open te houden van ten minste 7 voet lang 
en 5 voet breed. 

Verder was het een ieder, zonder uitzondering, verboden om met open 
vuur in de hand over de Dijk te gaan of over het erf van een hofstede te 
lopen. Daarbij werden de ouders aansprakelijk gesteld voor hun kinderen 
en de bazen voor de dienstboden of vreemdelingen die bij hen in dienst 
waren. Op overtreding van die bepaling stond een boete van 1 gulden 10 
stuivers indien zulks voor de eerste keer werd geconstateerd en van het 
dubbele bedrag bij herhaalde overtreding. De bazen mochten een dergelijke 
boete op het arbeidsloon van hun dienstbaren inhouden.1 

Nachtwacht kwam niet overal 

Uit wat de tekst van het Breukeleveense reglement' niet zegt, kan 
worden afgeleid dat de nachtwacht zich niet uitstrekte tot de korenmolen 
van Breukeleveen, die gelegen was aan de Tienhovense Vaart, ongeveer 
halverwege tussen de woonkernen van Breukeleveen en Tienhoven. 

In het provinciale reglement werd het nodig gevonden een bepaling op 
te nemen voor een dergelijke situatie. Bepaald werd dat indien een huis zo 
ver weg gelegen was van de andere huizen dat het voor de nachtwacht niet 
goed te doen was om daar naar toe te gaan. de bewoner van dat huis 
volledig zelf voor zijn veiligheid moest zorgen, maar dan ook niet de plicht 
had een deelnemer aan de algemene nachtwacht te leveren.2 

In het reglement van de Breukeleveense nachtwacht werd ook niet 
gesproken van de Oude Weg, die lag ter hoogte van de huidige Kalverstraat. 
Die dijk was eerder de kern van het dorp geweest, voordat de boerderijen 
en arbeiderswoningen verder het veengebied in opschoven, naar de huidige 
Herenweg. In een document uit 1498 werd nog over de Oude Weg 
gesproken als de dijk waaraan de huizen staan.4 Blijkbaar was er in 1744 
aan de Oude Weg nauwelijks of geen woonbebouwing meer aanwezig. 

Noten 

1 Reglement en Ordre, waer naer Schout en Schepenen van Breukeleveen, nodig 
geoordeelt en goedgevonden hebben, in den Dorpe van Breukeleveen, gedurende 
de winternagten, een klepwagt te laten ommegaen (1744). Oud Archief Gemeente 
Breukelen-St Pieters, inv. nr 10 (Gemeentehuis te Breukelen) 

2 Reglement Op het gaan van Nagtwagt ten Platten Lande (1759) Oud Archief 
Gemeente Breukelen-St Pieters, inv nr 10 (Gemeentehuis te Breukelen) 

3 Reglement Op het gaan van Nagtvagt ten platten Lande (1763/1795) Oud Archief 
Gemeente Breukelen-St Pieters, inv nr 10 (Gemeentehuis te Breukelen) 

4 M.K.E. Gottschalk, 1956, De waterbeheersing in het Stichtse veengebied ten oosten 
van de Vecht tijdens de ontginningsperiode Geografisch Tijdschrift (Koninklijk 
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), jaargang 73, blz. 311 - 317 
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Breukelen en de Waterlinie in 1672/1673 

Jan Slingerland 
Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

Terecht is het jaartal 1672 in onze vaderlandse geschiedenis erg 
belangrijk, zoals ook 1940 dat zal blijven. Wij werden overvallen door 
machtige vijanden en wij leden onder een gruwelijke oorlog. Dat jaar 1672 
wordt het Rampjaar genoemd. Om precies te zijn: van de zomer van 1672 
tot de herfst van 1673 duurde de Franse bezetting. En die oorlog wordt 
gekenschetst door de zogenaamde Waterlinie. 

Breukelen lag in het Rampjaar 1672 - 1673 juist vóór de Waterlinie. De 
Vechtstreek had in militair strategisch opzicht door die Waterlinie een 
bijzonder grote betekenis. Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, had op 6 
april 1672 de oorlog verklaard aan de Republiek der Verenigde Provinciën. 
Op 12 juni was hij met zijn machtige leger van ca. 100.000 man te voet en 
te paard van Frankrijk bij het Tolhuis te Lobith aangekomen en op 1 juli 
deed hij zijn intrede in Utrecht. "Le Roy y fit son entrée et y rétablit la 
Religion Catholique" (de koning deed er zijn intrede en vestigde er weer het 
rooms-katholieke geloof), schreef een tijdgenoot, want het eerste wat de 
zonnekoning deed was de Domkerk aan de bisschop teruggeven. 

Stadhouder Willem III had zich met zijn slechte en kleine leger (zon 
30.000 man) teruggetrokken op het gewest Holland (hij was op 18 juni uit 
Utrecht vertrokken) en hij liet de Waterlinie in werking treden rond 25 juli: 
het water stond van Muiden en Weesp tot Gorinchem over het land, de 
enige manier die hem ten dienste stond om de vijand tegen te houden. Een 
Fransman schreef: "il n'y eut plus de différence entre la campagne et la 
mer (er was geen verschil meer tussen land en zee). 

Deze Waterlinie was eigenlijk opgezet door stadhouder Frederik Hendrik die in 1629 
een Utrechtse Vaterlinie aanlegde van Muiden tot Vreeswijk, langs de Vecht en de 
Vaartse Rijn Ook werd door hem al een plan gemaakt voor een tweede kunstmatige 
linie, een Hollandse Waterlinie, langs de lijn Schoonhoven - Oudewater - Woerden -
Nieuwersluis. waar deze moest aansluiten op de Utrechtse Waterlinie langs de Vecht 
tot Muiden Dit plan voor een tweede linie werd pas 40 jaar later uitgevoerd door stad
houder Prins Willem II 

De Waterlinie deed in het Rampjaar goed dienst Krijgskundig gezien zijn de wijze 
van oorlogvoeren door Willem III en de opzet van de Waterlinie oorzaak van het fiasco 
voor de Fransen geworden. 

De Waterlinie deed niet veel dienst in 1794 - 1795 (Napoleon) en geen dienst in 1870 
- 1871 (Frans-Duitse oorlog), 1914 - 1918 (Eerste Wereldoorlog) en 1939 - 1940 (Tweede 
Wereldoorlog) De Waterlinie is nu geschiedenis geworden. 

Breukelen werd door de Fransen bezet en lag dus juist vóór de 
Waterlinie, die bij Nieuwersluis lag. Ons dorp werd een legerplaats. Verder 
kwamen de Fransen niet op de weg naar Amsterdam (wel incidenteel, zoals 
verderop beschreven). 

Bij Nieuwersluis lag een fort, Loenen had kasteel Cronenburg. Daarachter 
ligt kasteel Loenersloot en daar begonnen de inundaties. Het water ging 
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richting Vinkeveen naar het westen en aan de andere kant begonnen de 
inundaties achter de Dirk Alambertskade en de Raa vlak voor Vreeland. 
Tussen Vreeland en kasteel Loenersloot (de Baambrugse polder) was een 
strook van zuid naar noord die niet onder water lag. Die strook liep langs de 
westzijde van de Vecht tot aan de Hinderdam (nog voorbij Nederhorst den 
Berg). 

Om Breukelen was dus nog een heel poldergebied wat droog was. Ten 
noorden van Kockengen begon het water pas bij de Geerekade. Ten westen 
van Nieuwer Ter Aa lag het water. Achter Demmerik, voor Wilnis en ten 
noorden van Nieuwer Ter Aa begon het water achter de Geuzesloot voor 
Vinkeveen. 

Met hun voetvolk, paarden, kanonnen en karren kwamen de Fransen 
niet verder dan ons dorp en daar bleven ze van juli 1672 tot september 
1673. De Waterlinie werkte perfect, maar Breukelen zat niet goed. 

De uitgestrekte inundaties lagen aan weerszijden van de eigenlijke 
Waterlinie, een aaneengesloten linie van versterkingen, forten, dijken en 
vaarten. Deze begon bij Muiden en volgde de Vechtloop langs Weesp, 
Hinderdam, Nederhorst den Berg, Vreeland tot Nieuwersluis. Daar was een 
fort en boog de linie langs wat toen heette het Zandpad naar het noord
westen tot aan de Kromme Angstel, dan langs dat water naar het zuiden tot 
de Boschdijk (waar 't Huis ter Aa was), dan langs de Demmerikse Zuwe tot 
Wilnis. Van het dorp Wilnis langs de Wilnisse Zuwe, de Hollandse Kade, en 
de Gemeenelandskade langs de Meye naar Zwammerdam. Van Zwammer-
dam langs de Rijn naar Bodegraven om dan naar het zuiden te gaan langs 
de Kleine of Enkele Wiericke. Als men deze verdedigingslinie zo op de kaart 
volgt dan verkeerden de steden Woerden, Oudewater, Montfoort en 
IJsselstein in dezelfde situatie als het dorp Breukelen: men lag droog vóór 
de Waterlinie als belangrijk steunpunt, legerplaats van de Fransen, tevens 
uitvalsplaats. 

Met behulp van de hier gereproduceerde kaart (Afbeelding 1) kunt u 
zich duidelijk de Waterlinie en de inundaties indenken zoals hiervoor 
beschreven. 

De Vecht diende, evenals nu nog, om overtollig water van de 
aangrenzende landerijen naar zee af te voeren. Dit gebeurde bij lage 
waterstand door middel van een sluis ten zuiden van Weesp, te Hinderdam. 
Dit was het vitale punt voor de inundatie van Utrecht en Holland. Om het 
weglopen van het inundatiewater te voorkomen bouwde men in 1672 bij 
Muiden een dam in de rivier, later een sluis. (De bouw van deze sluis was 
lang tegengehouden door de stad Utrecht; in deze noodsituatie werd de 
knoop doorgehakt.) 

Prins Willem III inspecteerde en versterkte zijn Waterlinie eerst 
improviserend in 1672, maar degelijk in mei 1673 op de volgende 
fortificaties, de belangrijke punten in het noorden van de linie: 

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



195 

- vestingwerken rond Muiden en Weesp, 
- fort Hinderdam, 
- fort Nieuwersluis. 

Zijn pientere ingenieurs Bos en d'Ivoy voerden dit uit. Veldmaarschalk 
johan Maurits van Nassau voerde het bevel van Muiden tot en met 
Abcoude. Op 19 juli 1672 bezette hij slot Abcoude. Hij moest de Fransen 
beletten op schepen de Vecht af te zakken (dus de sluis bij Hinderdam 
verdedigen) en de weg naar Amsterdam bewaken (Nieuwersluis!). De 
doortocht door de Angstel werd door schuiten versperd. Deze 'uitleggers' 
werden van Muiden tot de Nieuwerbrug (bij Woerden) gelegd en vormden 
zeer sterke posten. Het waren met geschut gewapende vaartuigen, geplaatst 
op alle rivieren en vaarten. Zij beletten de Fransen, troepen met vaartuigen 
tegen de Waterlinie in actie te brengen. 

In de Bijleveld en in de Mijdrecht waren twee uitleggers geplaatst. Die in 
de Mijdrecht waren met 40 koppen bemand en ze werden in september 
met kanon bewapend, één van de twee lag aan de Uithoorn. De kapiteins 
van de beide uitleggers werden door de regering van Amsterdam ontslagen 
en vervangen, omdat ze de boeren plunderden en de schout van Wilnis 
hadden doodgeschoten. Een voorbeeld van de slechte krijgstucht in die 
dagen! In oktober 1672 gingen nog twee uitleggers naar de Kromme 
Mijdrecht en op 1 november 1672 nog twee naar de Uithoorn. Volgens een 
lijst van oktober 1672 in het Archief van Amsterdam dacht men voor de 
posten tussen Goejan-Verwelle-Sluis, de Uithoorn en de Amstel twaalf 
uitleggers nodig te hebben. De stad Amsterdam zond al deze uitleggers. De 
graaf van Koningsmarck verzocht namens de prins van Oranje de 
embrassures* van de uitleggers wat hoger te maken om over de dammen te 
kunnen schieten. De uitleggers lagen in de Wiericken (2), bij Nieuwerbrug 
in de Rijn (2), in de Mije achter Nieuwkoop en Noorden (3), één aan de 
Claasdollen, de Heyn Oomsvaart bij de watermolen, de Bijleveld en twee in 
de Geuzesloot. 

De inundaties speelden dus bij de verdediging een grote rol. De boeren 
gingen door de wateroverlast tot tegenacties over; zij tapten bijvoorbeeld in 
1672 de inundatie van de Boven-Alblasserwaard af op de Beneden-
Alblasserwaard. Zij probeerden de soldaten die belast waren met het onder 
water zetten, om te kopen. Een voorbeeld: de soldaten die slot Abcoude 
bezet hielden, moesten op bevel van de commandant een kade doorsteken 

Afb. 1 (blz. 1% en 197). Gedeelte van de kaart uit 1850 gemaakt door de krijgskundigen 
J.W. van Sijpesteyn en J.P. de Bordes, De Waterlinie wordt nauwkeurig aangegeven 
(juni - juli 1672). De inundaties zijn niet aangegeven, om de kaart niet onduidelijk te 
maken In september 1672 staken de Fransen de Lekdijk door, waardoor de inundaties 
veel groter werden, gedurende de winter 1672 - 1673 was ons land in een zee 
herschapen volgens de schrijvers van die tijd. Door het gesloten houden van de 
uitwateringssluizen en door de vele regens werden de overstromingen later nog 
verder uitgebreid. 
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om de Oostpolder te inunderen, maar de boeren kochten dit af à raison van 
f 17 per dag, twee halve vaten dun en een half vat dik bier, brood, boter en 
kaas. Na deze goede transactie dreigden de soldaten ook de bewoners van 
andere polders met inundaties om hun geld en levensmiddelen af te 
persen. 

Het verste punt waar de Fransen kwamen op de weg Utrecht-
Amsterdam, was het slot Abcoude. Zo mochten op 17 november 1672 150 
man vanuit Utrecht van de hertog van Luxemburg in Abcoude alles 
ruïneren. Ze marcheerden in een dag naar "Bambrug" en het slot, en staken 
in het dorp veel in brand. Op 30 november kwamen ze terug maar intussen 
was het slot versterkt en men nam vele Fransen gevangen. Het garnizoen 
deed ook een uitval: enige waaghalzen gingen in de trekschuit (van 
Amsterdam op Utrecht voer de "ordinaire treckschuyt" nog) in alle stilte tot 
Breukelen. Zij namen 19 Fransen in een kroeg met wat buit gevangen en 
kwamen zo op het slot terug. 

Wel te verstaan: een leger bestond uit huursoldaten in die tijd. Bij een 
koning, hertog, bisschop enz. in dienst treden om te vechten was een vak 
dat betaald werd. Wat in Breukelen gehuisvest werd, waren wel Fransen, 
Engelsen, Ieren, Schotten, Italianen, Zwitsers! Dat zal een Babylonische 
spraakverwarring zijn geweest! 

Na de strenge winter van 1672 - 1673 - een verhaal apart in deze 
oorlog - maken de prins van Condé, de hertog van Luxemburg en de hertog 
van Anjou, de bevelhebbers van Lodewijk XIV, grote voorbereidingen voor 
de aanval om ergens Holland binnen te dringen. Voornamelijk schijnen zij 
Muiden en Weesp op het oog te hebben. 

Willem III is in mei 1673 duchtig in de weer om de Trontieren tegen de 
Fransen te versterken en hij inspecteert overal. De Fransen maken 
aanstalten om Nieuwersluis te veroveren, Condé en Anjou komen met veel 
volk bij de Hinder dam, maar ze gaan weer gauw weg. Willem III geeft de 
post Nieuwersluis aan kolonel Stokheym. Op 13 mei gaat deze met 1600 
man er naar toe. Tevens met 1000 boeren om te graven. Binnen twee dagen 
is een nieuwe schans geheel klaar. Voor de zekerheid worden 11 uitleggers 
in de Vecht gelegd. Vele kanonnen worden op de schans gebracht. (Dit was 
de 'Sterreschans", waar nu de prachtige buitenplaats van 1688 staat. Bij de 
bouw waren moeilijkheden, want de prins van Oranje had buiten de Staten 
om de schans laten bouwen, hetgeen leidde tot twist over het eigendoms
recht van de grond.) 

Als reactie kwam Luxemburg met 3000 - 4000 man uit Utrecht naar 
Breukelen, hij versterkte zich alleen maar in Breukelen, ook op Gunterstein. 
Kort voor zijn komst waren daar 300 man gevolgd door kapitein 
Toutlemonde met 150 man. "Alle gereformeerde officiers wierden uyt den 
Haag naar Niwersluys gezonden om deze post te behouden", luidt een 
laconieke mededeling in een kroniek. Dit postvatten te Nieuwersluis 
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ontstelde de Fransen, bang als ze waren dat Breukelen door de Staatsen 
(het Hollandse leger) zou worden aangevallen. De Fransen dachten begin 
1673 met overmacht Holland aan te vallen. Dit werd voorkomen door het 
sterk bezetten en postvatten op alle belangrijke punten van de Waterlinie: 
"Niwersluys - tot Muyden - Weesp - Uytermeersluys - Hinderdam -
Cronenburg - Oudewater - Niepoort - Schoonhoven - Gorcum - Leuvesteyn -
Willis - Uythoorn - Weerse overlaat (Woerdense Verlaat) - Niwerbrugge en 
Woercum' (dus van de Zuiderzee tot voorbij de Waal). Alles was zwaar 
bezet, in het bijzonder de post aan de Nieuwersluis, welke sluis geheel 
omgraven werd. Een retrencement* werd over de Vechtbrug opgeworpen. 
De wegen aan weerszijden van de Vecht tot halverwege Breukelen (waar de 
brandwaght* van het Hollands volk was) waren met verscheidene 
traversen* - afgravingen - wolfskuylen* - voetangels* - putten - ruyters -
etc, allemaal middelen tot "afbreuk en weerhouding der vijanden, seer wel 
besorght'. Bovendien nog met een sterke batterij in de vorm van een 
redoute*, die met een volkomen contrescharp* was omringd. Naast deze 
welbeschanste wegen was er niets dan water en moerassig land. De post 
was volkomen "onwinbaar" en geheel Holland was ontoegankelijk gemaakt, 
mits een behoorlijk garnizoen het bezet hield. Om dit "onderhout" te 
verzekeren werd het al op 17 mei tot vrij leger verklaard en met een 
behoorlijk paspoort kon ieder er met lijftocht heen en openlijk verkopen. 
Gevolg was een ongelofelijke toevoer van alles en niet duur. Toen dit klaar 
was werd er hevig op Breukelen geschoten wat de Fransen beantwoordden. 
"Vrij wat volk bleef dood", meldt een kroniekschrijver. 

Tot september 1673 bleef de vijand; toen droop hij af. Er is niets bekend 
over hoe dat in zijn werk ging. De Fransen hebben ons dorp bijna volledig 
verwoest, dat staat vast. De wederopbouw kon beginnen en enkele jaren 
later was alles weer bij het oude en begon ook de bouw van vele 
buitenplaatsen langs de Vecht. 

Verklaring van de met een ster gemerkte termen 

Een embrassure is een open schietsleuf in een borstwering 
Een retrencement (of retranchement) is een afsnijding, aangelegd om een bepaald 

verdedigingswerk te kunnen flankeren. 
De brandwaght wordt gevormd door mensen die het vuur bewaken, dat onont

beerlijk is voor het geschut Het vuur mocht nooit doven, noch mocht er uiteraard 
brand ontstaan 

Een traverse is (1 ) een loodrecht op de hoofdwal staande aarden wal tot dekking 
tegen mogelijk zijwaarts invallende schoten of scherfwerking, (2) een achter een 
opening m een wal en evenwijdig daaraan aangelegde lichte borstwering om te 
voorkomen dat de vijand door de opening in het werk kan zien. Ook wel zijweer of 
dwarswal genoemd 

Een wolfskuvl is een trechtervormige put waarin een aan gepunte paal, om een 
werk te beschermen tegen een onverhoedse aanval van infanterie en cavalerie. Aan
gelegd op de zwakste punten van een stelling, bijvoorbeeld in onbestreken hoeken 

Een voetangel is een kleine ijzeren 'ster waarvan de punten, 8 tot 15 duim lang, zó 
zijn geplaatst, dat - hoe men ze ook op de grond werpt - er altijd één punt naar boven 
is gericht. Ze werden vooral gebruikt tegen cavalerie-aanvallen. In de uitdrukking 
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"voetangels en klemmen" leeft het oude woord voort. Dezelfde dingen, maar dan op 
hedendaagse wijze gelast en gemaakt van twee grote gebogen draadnagels, werden in 
de Tweede Wereldoorlog door de ondergrondse als 'kraaienpoten' gebruikt om onder de 
banden van Duitse voertuigen te leggen. Merkwaardig is dat er een café langs de 
Waver bij Abcoude staat met de naam "de Voetangel". 

Redoute (of reduyt) is een eenvoudig rechthoekig gesloten veldwerk, een kleine 
veldschans. 

Contrescharp is een van de vesting afgekeerde grachtkant (de escarp is de 
grachtkant aan de zijde van de vesting) 
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Jeugdherinneringen van een oud-Breukelaar 

W.H. Boom 
Kentwyns Hall, Coopers Hill Road, Nutfield, Surrey RH1 4HK, Engeland 

Mijn grootvader kwam uit Kortenhoef en werd in 1862 door de heer 
Willink van Collen aangesteld als "Boschbaas en Jager". Hij stierf in 1907 en 
werd opgevolgd door mijn vader. Afbeelding 1 toont een oude en heiaas 
beschadigde foto van een drijfjacht op Gunterstein. De foto is genomen voor 
het koetshuis. Mijn grootvader staat in het midden met bontmuts, en mijn 
vader rechts van hem met polsstok. 

Ik ben geboren in Breukelen en heb tot vlak na de oorlog gewoond in het 
huis aan het eind van de Meent (thans Laan van Gunterstein). Daar ging 
men links de Scheendijk op en rechts de Zogdijk. Op de hoek van de Meent 
en de Zogdijk stond ons huis, dat de heer Willink van Collen destijds voor 
mijn grootvader had laten bouwen. 

Afbeelding 2 geeft een foto van een "studie" van de schilder Ligtelijn 
weer. Het schilderij is niet gesigneerd. Deze studie dateert van omstreeks 
1920; mijn vader kreeg of kocht het van de heer Ligtelijn. Ik geloof niet dat 
er veel afbeeldingen van de Scheendijk uit die tijd bestaan, en na alle 
veranderingen is het moeilijk te herkennen. De zware wilgenboom stond op 
de hoek van de Meent en de Zogdijk en werd enkele jaren later het 
slachtoffer van de beruchte novemberstormen. Het geeft een beeld van de 
Scheendijk als de smalle landweg die deze was voordat het gebied een 
centrum voor de watersport werd. Over de brug hield de Meent op en het 
vervolg was een relatief smalle strook grasland bekend als de "Boven 
Meent" waar later het zwembad gebouwd zou worden. 

f. 
M :: 

; '-lil 

Afb, 1 Drijfjacht op Gunterstein rond de eeuwwisseling De foto is genomen voor het 
koetshuis 
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Afb 2. Studie voor een schilderij van Ligtelijn, waarop het kruispunt Meent (Laan 
van Gunterstein) - Zogdijk - Scheendijk rond 1920 weergegeven is. 

Mijn herinneringen aan Breukelen gaan voornamelijk terug naar de jaren 
dat ik de lagere school bezocht (1917 - 1924). Wij liepen naar school over 
de Meent of door de buitenplaats, 's Winters was dat niet altijd even prettig 
want de Meent lag vol kuilen en werd soms haast onbegaanbaar. Wij 
droegen 's winters uiteraard klompen die wij op school verwisselden voor 
pantoffels. Elk jaar kreeg ik een nieuw paar klompen aangemeten bij Spreij, 
de klompenmaker uit de Danstraat. 

Vrijdag gaf altijd de kans op gratis vervoer als de boeren met hun platte 
kaasbrikken naar de markt gingen, 's Winters waren de kansen minder 
omdat er minder kaas werd aangevoerd. De markt werd dan op de 
Nieuwstraat gehouden, 's Zomers werd de markt naar het Kerkplein achter 
de Hervormde kerk verplaatst. Er waren, behalve de kaaskopers uit 
Woerden etc, twee grote kaashandelaren in Breukelen: Schippers die het 
pakhuis in de Brugstraat bezat, dat veel later door Molenkamp zou worden 
overgenomen, en Molenkamp die zijn pakhuis in de Herenstraat bij de 
Gereformeerde school had. De kaas werd op de kaasbrik gekeurd en 
gekocht, maar moest daarna, voor de afrekening, gewogen worden. 
Molenkamp en Schippers hadden, voor zover ik mij herinner, hun eigen 
weegapparatuur, maar de rest werd gewogen bij Baas op de hoek van de 
Nieuwstraat en de Herenstraat of bij Schuurman op de Straatweg bij de 
Danbrug. Terwijl de kaas verhandeld werd lieten de boeren hun paarden 
beslaan bij Peer in de Brugstraat, bij Balk op de Nieuwstraat of bij Takke op 
de Straatweg hoek Achterstraat (later op verzoek van de bewoners 
omgedoopt in Brugstraat). 
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Koninginnedag (31 augustus) werd altijd gevierd om de paar jaar met 
speciale evenementen. Het begon met koraalmuziek van de omloop vam de 
toren van de Hervormde Kerk, gevolgd door een aubade van de school
kinderen op de Nieuwstraat met de burgemeester en Commissieleden op 
het balkon van het oude gemeentehuis. Daarna kinderspelen in Gunterstein 
en een historische en/of allegorische optocht. Ringsteken met echtparen in 
tilburies stond meestal ook op het programma. 

Wat nu ondenkbaar zou zijn, maar in die tijd heel gewoon, was het 
gebruik van honden als trekdier. Sprang, die een groentenkwekerij had op 
Boomrijk met een overtuin aan de overzijde van de Vecht naast Grigia, 
kwam iedere dag met zijn groentekar waaronder een hond naar het dorp, 
en Wiegmans, die een boerderij had aan de Scheendijk voordat hij zich op 
de watersport ging toeleggen, bracht iedere morgen met een hondekar zijn 
melk naar de melkfabriek "Insulinde". 

En dan was er een vrachtdienst op Utrecht van Steenbrink op de 
Nieuwstraat. Dat was een grote kar op twee wielen met drie of vier honden 
ervoor die iedere dag omstreeks 12 uur onder luid geblaf van de Nieuw
straat vertrok. Het merkwaardige was dat Steenbrink zelf het gebruik van 
een been miste en met een kruk liep, maar altijd weer op tijd op de zijkant 
van de kar wist te springen. 

Tenslotte wil ik u een gedichtje over Kees de Tippelaar niet onthouden 
(Afbeelding 3). Ik vond het in een oud schrift van mijn moeder en ik kan 
mij niet herinneren het ergens in de vele publikaties over hem te hebben 
gelezen. 

érwi«afv€e&tM- cS&Béca. 

tjgtjff mfsu.£ -vetolms* ? , _ ••-. - ' 

•$i'-t' (<•,•*••':'.••'• . £,*}J .;i.cf>*jja> ett" ' 
{ '• ' * •• • " -~? '3«t>* 

Afb. 3 "Slangevechtsche Volkslied", een gedicht over Kees de Tippelaar Oorsprong 
onbekend. 
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De hoek Brugstraat - Dannestraat - Darme 
tussen circa 1440 en 1570 

Arie À. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

De familie Van Nijenrode was in de late Middeleeuwen uit op het ver
werven van zo veel mogelijk macht in het gebied van en rond Breukelen. 
Een beproefd middel daarbij was het in eigendom verkrijgen van veel 
stukken grond. Deze gaven ze in erfpacht uit, en daarvan werd een 
boekhouding bijgehouden. Uit de oude documenten van het huis Nijen
rode valt daardoor vrij veel af te leiden over de ontwikkeling van de 
bebouwing in de kern van Breukelen. 

Hieronder een voorbeeld daarvan, betreffende een klein stukje van die 
oude kern: de oostzijde van de Dannestraat tussen Brugstraat en Danne. In 
begrippen van nu: het gebied waar we thans de voormalige kaaspakhuizen 
aan de Dannestraat, het pand van Foto de Graaf (Brugstraat 2) en het pand 
van brood- en banketbakkerij Muys (Brugstraat 4) aantreffen. 

Tussen dit gebied en de Vecht lag nog een akker. Die was in gebruik bij 
de familie Van Oukoop. Over die akker van de Van Oukoops is ook wel het 
een en ander te vertellen, maar dat verhaal bewaar ik voor een later 
artikel. 

Een hofstede grenzend aan Danne, Kerkweg en Brugsteeg 

Om de verspreide gegevens over de akker op de hoek Brugstraat -
Dannestraat goed op een rij te krijgen moest eerst enig puzzelwerk worden 
gedaan. De wegen in Breukelen hadden in die oude tijd vaak andere namen 
dan tegenwoordig en soms gelijktijdig zelfs meer dan één naam. Nog 
ingewikkelder wordt het als er bovendien ook nog onnauwkeurigheden in 
de oude teksten ingeslopen blijken te zijn. Ik kwam tot het navolgende 
resultaat. 

Gedurende de periode 1430 - 1455 was Jan van Nijenrode heer van het kasteel en 
alle daaronder vallende goederen Tijdens die periode (het precieze jaar is niet be
kend) beleende hij Dire Ghijsbertz meteen hofstede, gelegen te Breukelen bij de kerk, 
grenzend'aan de watergang de Dan o e en aan de noordzijde aan de Kerkweg Getui
gen bij die rechtshandeling waren Jan van Rossem en Reynaer Rolofz.1-2 Vóór dat 
Dire Ghijsbert2 dit land in pacht kreeg, was het in gebruik geweest bij Ghijsbert 
Aerntz, waarschijnlijk Dirks vader (zie ook Afbeelding 1) 

In 1455 werd Jan van Nijenrode opgevolgd door Gijsbrecht van Nijenrode. Deze 
laatste bevestigde op 13 juni 1455 de verpachting van de genoemde hofstede aan Dire 
Ghijsbertsz 3 Getuigen waren toen Gheryt Gherytsz (= Gerrit Gerritsz), Aelbert 
Vredericz (= Albert Frederiksz), Peter Ghijsbertsz en Peter Jansz. 

Een kleine 10 jaar later deed Dire Ghijsbertsz afstand van zijn pachtrechten Zijn 
opvolger werd op "Sinte Anthonis dach" (17 januari) 1465 Ghijsbert Dircsz.4 Het kan 
met zon naam haast niet missen: het perceel grond ging over van vader op zoon 
Getuigen waren deze keer opnieuw Gheryt Gherytsz, alsmede Willam (= Willem) Jansz 
van Loenresloet en Jacob Heinricz 

De volgende wijziging in de pachtovereenkomst kwam op ' Alreheyligen avont" (31 
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Ghijsbert Aerntz 

Dire Ghijsbertz 
I 

Ghijsbert Dircsz 

I 
Claes Ghijsbertsz Dirck (Ghijs)bartsz 

? ? 
i i 

Lambert Dircksz Derkje Dirck Bartszdochter Belye 
x Ghijsbert Jansz 

Bakker 

Brons Ghijsbertsz Lijsbeth Ghijsbertsdochter 
x Cornells Jansz 

Afb 1 Vermoedelijke stamboom van de bewoners van het huis op de hoek Danne-
straat - Brugstraat, tussen ca. 1440 en 1553 

oktober) 1474, toen Ghijsbert van Nijenrode, heer van Zuilen, het desbetreffende stuk 
grond in leen gaf aan Claes Ghijsbertsz (zoon van Ghijsbert Dircsz ?) Getuigen varen 
Peter Jansz en Marten Jacobs.5 Het perceel werd toen omschreven als een hofstede 
gelegen te Breukelen, grenzende zuid aan de watergang de Banne en noord aan de 
Brugsteeg 

Claes lijkt er zeer geruime tijd te hebben gewoond en bij zijn overlijden geen 
nakomelingen te hebben gehad Op 19 juli 1516 komen we het onderhavige perceel 
land weer tegen Op die datum werd Lambert Dircksz (mogelijk een neef van Claes; zie 
Afbeelding 1 ) door Willem Turck en zijn vrouw Joest (= Joost of Josina) van Nijenrode 
ermee beleend onder getuige van Coort Bot Rijkenss (= Koert, de zoon van Bot Rijksz) 
en Peter Kip.6 De ligging van het stuk land is ditmaal nog gedetailleerder 
aangegeven: te Breukelen, grenzende boven (= oost) aan het huis van Frederick 
Aucoop ( = van Oukoop), west aan de Kerkwegkomende uit de Dammedijk, noord aan de 
Heren weg van Breukeleveen afkomende van de brug, en zuid aan de Panne 

We hebben nu pas echt een sluitend beeld van de plaats waar we dit perceel land, 
in termen van het Breukelen van vandaag, moeten zoeken ten oosten van de Danne-
straat, tussen de Danne en de Brugstraat. 

De huidige Brugstraat komen we in Middeleeuwse documenten onder een verschei
denheid aan namen tegen, zoals de Brugsteeg, de Herenweg van (= die komt uit, dan 
wel leidt naar, het gebied) Breukeleveen en welke komende is van de (Vecht)brug, of, 
korter gezegd, de Breukeleveense Herenweg. Met deze laatste naam werd in de Middel
eeuwen dus beslist nog niet de weg bedoeld die we nu kennen als de Herenweg in het 
buurtschap Breukeleveen; deze laatstgenoemde weg bestond toen al wel (ze werd ver
moedelijk kort na 1330 aangelegd), maar heette eeuwenlang de Lodijk of Oude Lodijk, 
en veel later ook wel de Breukeleveense Dijk. 

De Kerkweg komende van de Dannedijk was een toenmalige aanduiding van het 
stuk Dannestraat tussen Danne en Brugstraat Deze naam hield vermoedelijk verband 
met de aanwezigheid van belangrijke kerkelanden in het gebied ten zuiden van de 
Danne. De eerstgenoemde perceelbeschrijving hield dus een fout in: het perceel 
grond grensde niet aan de noordzijde aan de Kerkweg, maar aan de westzijde. Deze fout 
zou nog enkele malen worden herhaald. Op zich was deze fout geen bijzonderheid; in 
de oude stukken komen vrij regelmatig dit soort fouten voor, die door kritiekloos 
overschrijven soms geruime tijd bleven gehandhaafd - een verschijnsel dat de inter
pretatie van die oude stukken voor ons extra moeilijk maakt. 
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Een bakkerij naast de watergang de Danne 

Uit de hierboven genoemde bronnen blijkt dat er aan het eind van de 
Middeleeuwen in het stukje van het Ronde Dorp van Breukelen, dat direkt 
grensde aan de oostzijde van de Dannestraat (= de Kerkweg komende van 
de Dannedijk) nog steeds maar één aaneengesloten perceel grond lag. Het 
strekte zich uit van de Danne tot de Brugstraat (= Brugsteeg = de Herenweg 
van Breukeleveen komende via de brug = de Breukeleveense dijk). Ten 
oosten ervan, richting Vecht, was - als reeds in de inleiding gezegd - in de 
late Middeleeuwen nog een tweede akker in ontginning gebracht, waaraan 
de naam van de familie Van Oukoop verbonden raakte. Daarmee was 
aanvankelijk dit kwart van het oude Ronde Dorp geheel ingevuld. Het dorp 
ontwikkelde zich vanuit een heel eenvoudige verkavelingssituatie. 

Pas in de 16de eeuw kwam een opdeling tot stand van het perceel tussen 
Danne, Dannestraat en Brugstraat. 

Op 23 oktober 1518 werd het perceel grond ten oosten van de Dannestraat door de 
toenmalige heer van Nijenrode, Willem Turck, in leen gegeven aan Dericken Dirck 
Bartss (= Derkje de dochter van Dirk Bartsz), onder getuige van Jan van Bothalen en 
Adryaen Gerrite Aucoep (= Adriaan Gerritszvan Oukoop)T 

Op 9 juni 1534 gaf Derkje, daarbij vergezeld van haar voogd Reyer Janss, de pacht 
terug. Vrouwen mochten niet zelfstandig rechtshandelingen verrichten en hadden 

Afb 2. De Dannestraat, met op de achtergrond de ophaalbrug over de Danne en het 
huis Het Keyserrijck, op een foto uit omstreeks 1900 (Foto-archief Historische Kring 
Breukelen) 
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daarom voor dergelijke zaken tot aan het eind van hun leven een voogd nodig Op 
haar huis rustte toen een lijfrente ten behoeve van Belye de vrouw van Ghijsbert 
Janz, welke verplichting door de nieuwe eigenaar, Ghijsbert Janss Backer, werd 
overgenomen. Deze Ghijsbert verkreeg van Willem Turck op die datum de pacht op de 
grond, waarvan getuigen waren Willem Claess en Eelgis Janss,8 

Op 8 december 1545 kwam de pacht op het hele gebied aan Brons Ghijsbertsz, 
zwager van Cornelis Jansz 9 1 0 Vrijwel zeker was Brons een zoon van Ghijsbert Jansz, 
de bakker, en was Cornelis getrouwd meteen dochter van die bakker 

Onmiddellijk daarna krijgen we een aanwijzing dat er op het land inmiddels niet 
langer één, maar twee huizen stonden De verpachting van het land werd kort daarop 
ook over twee personen verdeeld. Er is dan enerzijds sprake van een ' hoffstede daer 
Cornelis Janss huys op staedt, streckende aen de suytsijde van den Dan oostwaerts 
opgaende, 5^2 roeden lanck, ende aen de noortende oostsijde Brons Gijsbertss, aen de 
suytsijde de Dan ende aen de westsijde de Kerckwech hercommende over de Danne" 9 

Anderzijds was er de in dit citaat reeds genoemde buurman Brons Gijsbertsz Over hem 
lezen we in een herziene pachtovereenkomst, uitgegeven door Elisabeth Turck, 
vrouwe van Nijenrode, op 13 januari 1546 Daarin werd Brons Ghijsbertsz beleend met 
een hofstede gelegen te "Brueckelen, grenzende oost aan land van Neel Splinters (dat 
deel uitmaakte van de akker van de Van Oukoops), zuid aan het huis van Cornelis 
Jansz, west aan de Kerckweg komende over de Danne, en noord aan de Brueckelveense 
dijk I 0 Onder deze acte stond aangetekend dat een stuk van het oorspronkelijk één 
geheel vormende leengoed op S december 1545 was overgedragen aan Cornelis Jansz, 
zwager van Brons Ghijsbertsz 

De splitsing van het perceel schijnt dus samengehangen te hebben met de 
stichting van een bakkerij daarop door Ghijsbert Jansz, in of kort na 1534 Voor een 
bakkerij was nietzo'n groot terrein nodig; vandaar dat men voor het nieuwe bedrijf 
slechts de hap grond op de hoek van Dannestraat en Danne apart zette Vervolgens 
kwam bij de bakkerij ook een woonhuis te staan, waarin de dochter van Ghijsbert met 
haar man Cornelis Jansz gingen wonen. De splitsingsregeling maakt tevens duidelijk 
dat het oudste huis dat op de oorspronkelijke kavel pachtgrond stond het huis was op 
de hoek van Dannestraat en Brugsteeg 

De twee huizen kenden na de splitsing in 1545 slechts een beperkt aantal jaren 
verschillende eigenaren Op "Sunte Symon ende Juda dach apostelen" (dat is 26 okto
ber) in het jaar 1551 deed Brons Ghijsbertsz afstand van de eigendom van zijn huis en 
nam Cornelis Jansz die over, met inbegrip van de pacht op dat perceel grond. Op 
dezelfde datum leeftochtte Cornelis zijn vrouw Lijsbeth Ghijsbertsdochter aan dit 
onroerend goed, dat wil zeggen, bepaalde hij dat inkomsten via dat huis verworven 
aan haar ten goede moesten komen, dat was een gebruikelijke vorm van "levens
verzekering" in die dagen , 0 

Op "den Heyligen Driekoningen avont" (5 januari) 1553 verkocht Cornelis Janss 
zijn beide bezittingen en werd Wouter Gerryt Spijkersz de nieuwe eigenaar 'O'1 ' Op 5 
maart (zuidelijkste pand), respectievelijk 5 mei 1558 (noordelijkste pand) deed 
laatstgenoemde er al weer afstand van en kwamen beide bezittingen aan "de oude Jan 
Wermen" 'O'11 Op 15 april 1568 kwam het zuidelijkste pand aan Mr Adrian Janss •' 

Slotop mer k ingen 

De oude bebouwingsgeschiedenis van een stukje van de kern van het 
dorp Breukelen, de hoek Brugstraat - Dannestraat - Danne, leert ons dat de 
oostkant van de Dannestraat eeuwenlang in één hand bleef. De lange as van 
de hier liggende akker strekte in een noord-zuid richting, dus loodrecht op 
de Danne en evenwijdig aan de Dannestraat. De oostgrens van het perceel 
lag daar waar we nu het door een smeedijzeren hek afgesloten steegje 
vinden, tussen bakkerij Muys en snackbar 't Braadspit (Brugstraat 6). 

Het lijkt niet al te gewaagd te veronderstellen dat de noord-zuid gericht
heid van het onderhavige perceel teruggaat tot op de tijd waarin het oer-
dorp is ontstaan. Er was toen vermoedelijk een woerd of woonheuvel, met 
daarop twee haaks op eikaar staande wegen en in elke hoek van dit wegen-
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kruis een hofstede. De grondkavels stonden gewoonlijk met hun lengterich
ting loodrecht op de aangrenzende hoofdvaarweg. De oriëntatie van het hier 
besproken stuk grond past daarmee goed in de visie dat het dorp ontstond 
in een tijd waarin binnen onze contreien de Aa (inclusief wat nu Danne en 
Kerkgracht heet) nog een belangrijker waterweg was dan de Vecht.12 

In de loop van de laat-Middeleeuwse Breukelse geschiedenis is dit 
perceel grond in handen gekomen van het huis Nijenrode. De kasteelheer of 
-vrouwe bleef de grond echter steeds in erfpacht uitgeven aan de eigenaar 
van de daarop staande bebouwing. Die bebouwing bestond tot 1534 uit één 
huis. op de hoek van Dannestraat en Brugstraat. In, of zeer kort na, 1534 
verrees op de hoek van Dannestraat en Danne een bakkerij, met spoedig 
annex daaraan een tweede huis. 

Deze situatie, met twee panden, bestond nog in 1681, toen Bernard de 
Roy zijn beroemde plattegrond van Breukelen tekende.13 Op de hoek van 
Danne en Dannestraat zat toen bakker Gerrit Claesz en op de hoek van 
Dannestraat en Brugstraat Cors Jansz Slebus. Beide opstallen bestonden uit 
een woning met daaraan vast een bedrijfsruimte. 

Noten 

1 Rechterlijke archieven, inv. nr 2041 Leenregister van het huis Nijenrode, deel 
I. folio 1 - 10 verso, nrs. 1-81 (Rijksarchief te Utrecht) 

2 Rechterlijke archieven, inv nr. 2041 Leenregister van het huis Nijenrode, deel 
I, folio 95 - 101 verso betreft Brokelede, nrs. 340 - 401: Dit ziin alle die manne die 
horen totter hofstede van Nyenroede (Rijksarchief te Utrecht), 

3 Rechterlijke archieven, inv nr 2041 Leenregister van het huis Nijenrode 1454 -
1475 (inventaris blz. II) (Rijksarchief te Utrecht) 

4 Rechterlijke archieven, inv nr, 2041 Leenregister van het huis Nijenrode 1454 -
1475 (inventaris blz. XII) (Rijksarchief te Utrecht) 

5 Rechterlijke archieven, inv nr 2041. Leenregister van het huis Nijenrode 1454 -
1475, blz. XCV - Mijn jonckeren manne van den Ouden A (Rijksarchief te Utrecht) 

6 Rechterlijke archieven, inv nr 2041 Leenregister van kasteel Nijenrode deel V 
(1503 - 1523), fol XIII - Broeckel (Rijksarchief te Utrecht) 

7 Rechterlijke archieven, inv nr, 2041 Leenregister van kasteel Nijenrode, deeJ V 
(1503 - 1523). fol. VI - Broeckel (Rijksarchief te Utrecht), 

8 Rechterlijke archieven, inv nr 2041 Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VI 
(1523 - 1538). fol VII - buten Utrecht. Convent van Santtrosen (Rijksarchief te 
Utrecht) 

9 Rechterlijke archieven, inv nr 2042. Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over c 1523 - 1677, fol 32 (Rijksarchief te Utrecht). 

10 Rechterlijke archieven, inv nr 2041 Leenregister van kasteel Nijenrode, deel 
VII (1538 - 1556). fol XI - Breuckelen (Rijksarchief te Utrecht) 

11 Rechterlijke archieven, inv, nr 2042. Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over c 1523 - 1677, fol 25 (Rijksarchief te Utrecht) 

12 Zie hierover ook: A A. Manten, 1989 De Middeleeuwse scheepvaartroute via de Aa 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr 3, blz. 137 - 148 

13 Gront-Caerte, gereproduceerd onder meer in M, Donkersloot-de Vrij, 1985, De 
Vechtstreek Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap Uitgeverij 
Heureka, Weesp, blz, 76 - 77 
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Boekbespreking 

T. van Veen, met medewerking van H.J. van Es, 1989. Taal en Leven in de 
Utrechtse Vechtstreek (Archief Chr. Stapelkamp). De Walburg Pers, 
Zutphen, 188 blz., ISBN 906011.648.8, prijs f 39,50. 

Op het P.J. Meertens Instituut te Amsterdam ontdekte Dr. T. van Veen 
een onuitgegeven verzameling dialectwoorden uit de Vechtstreek, bijeen
gebracht door de onderwijzer/leraar Chr. Stapelkamp 11879 - 1961). Hij 
besloot dit materiaal te bewerken en te publiceren. Dit boek is het 
resultaat. 

Het boek opent met alfabetische lijsten van woorden op een aantal 
verschillende gebieden (1. aardrijkskunde en geschiedenis, 2. glas- en 
steenfabricage, 3. veenderij, 4. visserij en scheepvaart, 5. volksgenees
kunde, volksgeloof, folklore, weerspreuken, scheldnamen, 6. kinderspelen 
en -liedjes, 7. boerenbedrijf, 8. bomen, gekweekte planten en vruchten, 9. 
onkruid en wilde planten, 10. dieren). Daarna komt het 123 bladzijden 
lange eigenlijke woordenboekgedeelte. Vervolgens een tweetal hoofd
stukken van de hand van Van Veen: 'Andere klanken in de taal van de 
Vechtstreek en grammaticale afwijkingen ten opzichte van het Algemeen 
Nederlands", en "De taal van de provincie Utrecht". Tenslotte is er een 
bijdrage van Stapelkamp over "Veenderijtermen en enige andere woorden 
uit het Utrechtse polderland". Een bibliografie besluit het boek. 

Het is zeer verheugend dat het door Stapelkamp verzamelde materiaal 
thans bewerkt is en algemeen toegankelijk gemaakt. 

Jammer is dat de bewerker heeft besloten de woordenverzameling van 
Stapelkamp niet verder uit te breiden (hoewel de HKB hulp daartoe had 
aangeboden). Daardoor is de eerste (maar hopelijk is dit niet de laatste) 
druk van dit streekwoordenboek onvollediger dan nodig was geweest. 
Verscheidene termen die in het Tijdschrift Historische Kring Breukelen aan 
de orde zijn gekomen ontbreken in het boek, zoals 'permissiebriefje" (-
vergunning) en "hutten" (= jagen vanuit een in de plas gebouwde 
schuilplaats van takken en riet) (jaargang 3, nr. 2, blz. 73, 76), "bun", 
"gebbe", "wargarens" en "strijken" (jaargang 3, nr. 3, blz. 92, 95, 96) en 
'moddergas (jaargang 4, nr. 3). Verdere voorbeelden van ontbrekende 
termen zijn, in alfabetische volgorde: "boereboon" (= tuinboon), "groen
wouter" (= groene kikvors), "halfies" (= verzamelnaam voor kleine eenden
soorten, waarvoor de poelier aan de jager maar ongeveer half zoveel 
betaalde als voor een geschoten wilde eend), "kelderzog" (= pissebed), 
"modderen" (= modder of slik uit het water op de kant van het land 
brengen), "schouw" (in de betekenis van inspectie van de toestand van de 
land- en waterwegen), "smots" (.= dooreengeprakt voedsel), "veenbaas", 
"veender", "veenman", "verkampen' (- vee naar een ander perceel land 
brengen), "het weye" of "wije" (- de plas). Sommige verklaringen van wel 
opgenomen termen verraden dat Stapelkamp opgroeide onder Loenen: zo 
definieert hij "De Zod" als "laag wei- en veenland met landweg m de 
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Mijndense polder ten westen van de 2e Loosdrechtse plas". Maar "De Zod" 
was in het algemeen het stuk moerassig land dat het dichtst bij de 
woonplek lag; in Breukeleveen is "De Zod" het zompige rietland tussen de 
akkers aan de oostzijde van de Herenweg en de Breukeleveense Plas. 

Het boek schiet op sommige plaatsen ook te kort in zijn bronvermel
dingen. Zo wordt niet duidelijk bij het hoofdstuk "Veenderijtermen . . ." 
vermeld dat dit eerder is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde, deel 71 (1953), blz. 129 - 144. De afbeelding op blz. 
173 is, met inbegrip van het letterlijk (!) overgenomen onderschrift, 
ontleend aan ons tijdschrift, zonder dat dit wordt verantwoord. Zoiets zou 
bij een uitgeverij als de Walburg Pers niet mogen gebeuren. 

De ouderen onder ons zullen veel uitdrukkingen en woorden uit hun 
jeugd terugvinden, waarvan het merendeel inmiddels verdwenen is onder 
invloed van de vergrote mobiliteit. Het is goed dat deze nu zijn vastgelegd. 
Mocht u nog dialectwoorden uit onze streek kennen die in aanmerking 
komen om in een volgende druk te worden opgenomen, dan vernemen wij 
deze graag van u. 

De geïnteresseerde leek kan veel wetenswaardigs in dit boek aantreffen. 
Het is typisch een boek om geregeld eens in te snuffelen, al zal men dan 
veel beter aan zijn trekken komen voor wat betreft de in de titel genoemde 
taal" dan "het leven". 

Het boek is zeer verzorgd uitgevoerd, een compliment voor zowel de 
uitgever als de - ons niet onbekende - heer H.J. van Es. 

H.A.M.-W. 

Korte rede, uitgesproken door Mevrouw Dr. Jo Daan bij 
gelegenheid van de officiële aanbieding van het boek "Taal 
en Leven in de Utrechtse Vechtstreek" 

Als de provincie Utrecht een symbool had, zoiets als de Nederlandse 
Maagd, als de Franse Marianne, of als u wilt een Frau Antje, zou ik tegen 
die symbolische figuur zeggen: Utrecht, het werd tijd. U, commissaris van 
de Koningin in Utrecht, bent zon symbool zeker niet en ik zal deze woorden 
dan ook niet tot u richten. Maar ik wil wel uitleggen waarom ze in me 
opgekomen zijn, toen ik hoorde van de publikatie over de Utrechtse Vecht
streek. 

Het dialekt van deze provincie heeft in de loop der jaren weinig 
belangstelling getrokken. In de bibliografie van de Nederlandse dialekten 
beslaat Utrecht drie bladzijden, waarvan bijna 1 over het dialekt van de 
stad. Daarop volgt Zuid-Holland met 11. En het loopt op tot Limburg met 57 
en zelfs tot 79 voor Groningen. Na 1950 werd de verhouding iets minder 
ongunstig, dank zij de auteurs Stapelkamp en Van Veen, maar Utrecht en 
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vooral de Vechtstreek bleven stiefkinderen van de dialektbeschrijving. 
Eén verklaring is de eenvoudigste: Utrecht is een kleine provincie. Maar 

Drente is ook niet groot en beslaat in die bibliografie toch 22 bladzijden. 
Met deze vergelijking naderen we de kern van het probleem: men had de 
meeste aandacht voor het afwijkende, het eigenaardige van dialekten. 
Ongewone woorden werden genoteerd, afwijkende klanken beschreven. En 
ongewoon en afwijkend betekenden: anders dan in de provincie Holland het 
geval was, want het Hollands was de norm en Hollands moest het voorbeeld 
zijn voor iedereen buiten die provincie. Dr. Van Veen heeft in zijn 
dissertatie aangenomen dat er door politieke omstandigheden grote invloed 
is uitgegaan van Holland op Utrecht. 

Maar er is meer. Op blz. 89 van het boek over de Utrechtse Vechtstreek 
ziet u een afbeelding van P.J. Lutgers uit 1835 van een buitenhuis met 
theekoepeltje. Vooral in de 18de eeuw bewoonden rijke Amsterdammers in 
de zomer deze huizen. Ze hebben hun personeel uit Amsterdam mee
genomen, maar de tuinman en de wasvrouw zullen wel voor de duur van 
het zomerverblijf uit het naburige dorp ingehuurd zijn. En die probeerden 
het Hollands van hun werkgevers na te volgen, zo goed en zo kwaad als het 
ging. Woorden en klanken van de Vechtstreek doen vaak zo Hollands aan. 
Buiten de termen van de vaktalen vond ik vrijwel geen woord of uitdruk
king die me vreemd voorkwamen. En mijn wieg stond aan de Zaan. 

Hoe dat gegaan is zullen we waarschijnlijk nooit kunnen achterhalen. 
Maar u kent misschien het verhaal over de boer die in de stad Groningen 
aanbelde aan een herenhuis en aan het bellemeisje vroeg: Is mevraauw 
nait in hoes? Ze weet het niet en roept naar binnen, naar het keukenmeisje: 
Is mevrauw nait in huus? Het keukenmeisje roept naar het kamermeisje: Is 
mevrouw nait thuus? En deze antwoordt: Mevrouw is niet thuus. Je zou 
kunnen zeggen: Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best. 

Zo iets zal ook in de Vechtstreek gebeurd zijn, maar het is te lang geleden 
en we weten niet meer hoe zon gesprek toen geklonken kon hebben. 

Er is nog meer. De Vechtstreek ligt ook in het grensgebied ten oosten van 
de westelijke venen. Waar kwamen de mensen vandaan die de venen 
ontgonnen en de inpolderingen tot stand gebracht hebben? Hoe hebben ze 
gesproken? Hebben ze zich vermengd met de bewoners van de Vecht
streek? Hebben die zich in hun taal aangepast aan de nieuwkomers, of 
hebben ze zelfbewust hun eigen identiteit bewaard? We weten er te weinig 
van. Maar woorden en klanken van het dialekt van de Vechtstreek vinden 
we soms in het oosten, soms in het westen, soms nog elders terug. 

Met deze publikatie is er weer een ontbrekend stukje aan het mozaiek 
van de dialekten in Nederland toegevoegd, d.w.z. aan onze kennis. Deze 
verzameling van Stapelkamp is door het toelichten en persklaar maken van 
Van Veen, de financiële bijdrage van enkele instanties en het werk van de 
uitgever nu toegankelijk voor iedereen die er belang in stelt. Hiermee heeft 
Utrecht niet alleen het werk van een van haar burgers uit het duister in het 
licht gebracht, maar ook iets van een achterstand ingehaald. 
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Mededelingen van het bestuur 
Aantal Tan 300 leden gepasseerd 

Op 24 september 1989 bereikte onze Kring de 500 leden Op 7 oktober ging een 
delegatie uit het bestuur bij het 500ste lid op bezoek om hem een kadootje te bezorgen. 
Het was de heer N. Gieskes te Breukeleveen. Hij maakte bovendien het aantal van 10 
leden uit dat buurtschap vol. wat illustreert dat de 'nieuwe'' Breukeleveners, die na de 
Tweede Wereldoorlog op grote schaal de autochtone bevolking gingen vervangen, 
zich steeds meer met hun nieuwe woonplaats verbonden voelen. De oud-
Breukeleveners wonen nu her en der verspreid, zoals ook uit de HKB-ledenlijst blijkt 

De sprong van 400 naar 500 leden werd in de korte tijd van ongeveer 9 maanden 
gemaakt Dit stemt ons hoopvol inzake een nog verdere groei van ons ledental. 

Louter blijde gezichten bij het bezoek aan het 500ste HKB-lid. Van rechts naar links: 
de heer N. Gieskes, mevr. M GE Gieskes-Wortelboer, HKB-voorzitter A.A. Manten en 
HKB-penningmeester B. Barelds. 

Muziekavond op de ridderhofstad Oudaen 

Zon 3 eeuwen geleden amuseerden de rijke regenten zich onder meer door in hun 
zomerverblijven aan de Vecht regelmatig voor hun eveneens welgestelde vrienden, 
familie en zakenrelaties muziekavonden te organiseren. Op 20 september 1989 liet de 
HKB voor een veertigtal van haar leden een dergelijke avond herleven. 

Het muzikale gedeelte werd verzorgd door Nina Benders, sopraan, Robert Hoving, 
tenor. Paul van Warmerdam, bariton, en Truus Faverey, piano, afgewisseld door toe
lichtingen door Coert Bremmers, die ook fluitmuziek van Van Eyck ten gehore bracht. 
De zangers en hun begeleidster vertolkten werken van C, Huygens, Dowland. Purcell, 
Scarlatti, Caldara, Caccini, Händel, Cesti en Carissimi. Zij hadden zeer veel tijd in de 
voorbereiding van deze avond gestoken; het dankbare applaus van de toehoorders 
onderstreepte dat hun inzet zeer is gewaardeerd, 

In intermezzo s tussen de muzikale bijdragen vertelde mevrouw Judith Hokke uit 
Utrecht het een en ander over de levensomstandigheden van de bewoners van de 
buitens Omdat deze grote huizen bijna niet warm te stoken waren werden ze hoofd
zakelijk in de zomermaanden bewoond. Er werden enorme sommen uitgegeven aan 
eten en drinken, vooral als er per boot of rijtuig gasten waren gearriveerd. Er werd 
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veel vlees en vis geconsumeerd, die vaak stevig gezouten was, waardoor ook de drank 
rijkelijk vloeide Aan de tuinen werd eveneens veel geld besteed Een goede tuinman 
verdiende tussen de f 500,- en f 1000,- per jaar Voor het overige waren de regenten 
vaak erg zuinig, soms op het absurde af. Een kindermeisje kreeg f 50,- per jaar. 
Jurken werden van grootmoeder op kleindochter vermaakt Het gevoelsleven speelde 
een bclaiigi ijker roi dan dooi historici vaas is gedacht, in heide zowel ais in verdriet 

Hartelijk dank aan mevrouw Ophorsten haar man voor de betoonde gastvrijheid 

Herdenking Leonard Corneille Dudok de ¥it , alias Kees de Tippelaar 

De HKB-commissie Jaarlijkse Herdenking Kees Dudok de Wit verzorgde op 6 oktober 
de bloemenlegging op het graf van deze beroemde Breukelaar, daarmee een oude 
traditie herstellende In de korte bijeenkomst op Boom en Bosch die aan de bloemen
legging voorafging wijdde de voorzitter van de Kring aandacht aan Dudok de Wit 

Kees was niet zo maar een Breukelaar. Zoals in zo n situatie nogal eens wil gebeu
ren, herinneren wij ons hem vooral door zijn eigenaardigheden Dat is begrijpelijk, 
maar we doen hem er wel mee te kort Het plaatst hem ook op extra afstand van ons 
Toch moet het voor mensen van nu niet zo moeilijk zijn hem wat beter te begrijpen 

Hij kwam ter wereld in een redelijk welvarend gezin. Zijn grootvader en vader 
hadden goed geld verdiend als suikermakelaars Kees beschouwde die rijkdom niet als 
iets waar hij alléén recht op had, maar wenste die met anderen te delen Niet alleen 
onze poffertjesfeesten getuigen daarvan. Hij bedacht bij voorbeeld ook de armenzorg, 
die toen nog vooral van de plaatselijke kerken uitging, met giften. En dat terwijl hij 
zelf geen aktief kerklid was. 

Dat laatste hing mogelijk ten dele ook samen met een lot waarmee in zijn tijd niet zo 
makkelijk te leven viel: zijn homofiele geaardheid. Kees verwerkte dat in zijn vele en 
langdurige zwerftochten. Ook zijn teruggetrokken levenswijze gedurende de laatste 
jaren van zijn leven, van 1907 tot 1913 valt daaruit te verstaan. 

Vooral gedurende zijn aktieve jaren toonde Kees een talent voor wat wij nu "public 
relations" noemen. Breukelen heeft daarvan geprofiteerd, We moeten ons daarbij niet 
enkel blind staren op het anecdotische, hoe leuk het ook is ons te amuseren met zijn 
"practical jokes" en de vele merkwaardige poststukken die aan hem gericht werden 
Door zijn toedoen hebben heel wat van zijn tijdgenoten geleerd waar Breukelen lag. 
Veel belangrijke personen wist hij ook naar ons dorp te halen. 

Indien Kees in onze tijd geleefd zou hebben, zou hij vrijwel zeker minstens zo 
populair zijn geweest als hij toen was. Maar hij zou het thans wel iets gemakkelijker 
hebben gehad dan in zijn tijd, en minder excentriek zijn overgekomen 

Najaarsbijeenkomst 

Op 23 oktober 1989 hielden we in de Centrale Technische School onze najaars
bijeenkomst. 

In het gedeelte voor de pauze sprak Dr Jan Lucassen van het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam over de trekarbeiders die in de 18de 
en 19de eeuw in grote aantallen uit Duitsland naar Nederland kwamen Ook in 
Breukelen kwamen er velen Uit een enquête gehouden tijdens de Franse bezetting 
bleek dat er in 1811 in het kanton Maarssen, waar toen ook Breukelen onder viel, 246 
buitenlandse arbeiders waren. Meestal gingen ze eerst van maart tot juni turftrekken 
in de veenderijgebieden, zoals Breukeleveen en Loosdrecht, en daarna grasmaaien bij 
de boeren in de wijdere omtrek. In juli togen ze dan weer naar huis, om daar de 
akkerbouwgewassen op hun eigen keuterboerderijtjes te gaan oogsten. Hun 
verdiensten bedroegen zo omstreeks de zeven gulden per week, wat voor die tijd 
bepaald geen slecht loon was. Omdat de prijzen in hun thuisgebied bovendien veel 
lager waren dan bij ons, konden ze met deze neveninkomsten heel wat doen In het 
voor hen dure Nederland probeerden ze zo goedkoop mogelijk te leven; daartoe 
brachten ze vaak spek mee naar hier Sommige trekarbeiders bleven in onze streek 
achter Het ging slechts om rond de 2 tot 3 procent, maar omdat zoveel jaren achtereen 
deze "bovenlanders" naar Nederland kwamen, waren het er uiteindelijk toch nog heel 
wat Familienamen herinneren soms nog aan een dergelijke herkomst, zoals 
Masmeyer of Hanemaaier Na 1870 nam de trekarbeid naar onze omgeving sterk af. De 
Duitse seizoenarbeiders gingen van toen af veel meer naar het Roergebied 
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Na de pauze vertoonde de heer A Prins de films die A. van Triebt (eertijds tuinbaas 
op Gunterstein) ooit maakte van de Breukelse bejaardentochten in het begin van de 
jaren vijftig. Heel veel Breukelaars van destijds varen op die films te zien. Bij velen 
riepen de filmbeelden daardoor warme herinneringen op 

Monumentenverkgroep 

Onder leiding van onze vice-voorzitter J van den Berg is een HKB monumenten
werkgroep van start gegaan Het provinciale Monumenten Inventarisatie Project 
(MIP), dat in begin 1991 de monumenten in Breukelen in kaart zal gaan brengen, 
heeft dringend gevraagd om assistentie door vrijwilligers. Heel belangrijk voor het 
MIP is om te kunnen beginnen met een lijst van alle zaken (gebouwen, bruggen, 
sluisjes, stoepen, enz.) waar ze in ieder geval naar zouden moeten kijken. Onze 
werkgroep wil nu zon lijst gaan maken Graag een berichtje aan de heer Van den 
Berg als u het MIP ergens op wil attenderen 

Federatie van historische verenigingen op komst 

Het Provinciaal Bestuur van Utrecht belegde op zaterdag 28 oktober 1989 in de 
Statenzaal van het Provinciehuis een drukbezochte bijeenkomst van vertegen
woordigers van historische verenigingen in de provincie Utrecht. Daar werd gespro
ken over de wens te komen tot meer samenwerking tussen het fors toegenomen aantal 
van deze verenigingen. Deze bijeenkomst was een vervolg op die welke begin 1988 op 
Boom en Bosch werd gehouden (zie jaargang 3, nr. 2, blz. 79) Unaniem was men van 
mening dat een niet al te zware vorm van overleg en samenwerking wenselijk is. Er is 
een werkgroep ingesteld om nadere voorstellen daartoe uit te werken. Daarin hebben, 
naast een medewerkster van de provincie en een bestuurslid van Oud-Utrecht, zitting 
vertegenwoordigers van de historische verenigingen uit Amersfoort, Breukelen, 
Rhenen en Woerden. Het provinciebestuur liet weten dat de oprichting van de 
Federatie Stichts Cultureel Erfgoed (eerder voorlopig genoemd de Stichting 
Cultuurbehoud Utrecht) nagenoeg voltooid is. Daar zou ook het secretariaat van een 
contactorgaan van historische verenigingen bij ondergebracht kunnen worden 

Verdere aktiviteiten in de tweede helft van 1989 

De Breukelse informatiemarkt, bij velen bekend als de welzijnsmarkt, werd dit jaar 
gehouden op 26 augustus. De HKB had er ook deze keer een goed bezochte kraam 

Op 9 september was er de landelijke Open Monumentendag Ook de gemeente 
Breukelen deed mee. De HKB verleende daarbij assistentie 

De tweede excursie naar het prachtige buiten "Vegtvliet" vond plaats op 30 septem
ber. Ook deze keer telde de groep het maximaal toelaatbare aantal van 40 deelnemers. 
Veel dank aan professor en mevrouw Plomp voor hun royale gastvrijheid. 

Voor de oudere Breukelaars was er op de ochtend van 8 november, in samen
werking met "De Twijg", in het Heycopcentrum een herhaling van de films over de 
bejaardentochten. 

De heer Ph Burggraaf stelde zijn gevelvitrine in de Dannestraat aan de Kring ter 
beschikking, waarvoor we heel dankbaar zijn. Vanaf 27 oktober zijn daarin foto's van 
de omgeving van de Dannestraat en informatie over de HKB te bezichtigen. 

Kan iemand een logo voor de Kring ontwerpen? 

Het bestuur van de HKB zou op officiële stukken van de Kring graag een eigen logo 
van onze HKB willen afdrukken. Wie heeft artistiek talent en inspiratie om zon 
beeldmerk te ontwerpen? Voorstellen kunnen worden ingediend bij het secretariaat 
of op een van onze vaste dinsdagavond-werkbijeenkomsten 

Wie heeft nog iets dat verband houdt met de Tweede Wereldoorlog? 

In 1990 is het 50 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak en 45 jaar na het 
bereiken van vrede Daar willen we enige aandacht aan besteden. Daartoe zouden we 
graag in kon takt komen met mensen die nog foto's, documenten, voorwerpen en 
dergelijke uit die tijd bezitten We willen er zo mogelijk een foto of kopie van maken 
Berichten kunnen worden gestuurd aan het secretariaat. 
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Oude afleveringen van dit tijdschrift 

De Historische Kring Breukelen groeit snel. 

Verscheidene nieuwe leden van de Kring blijken 
tevens de eerder verschenen nummers of jaar
gangen van ons tijdschrift te willen hebben. Een 
aantal van hen heeft ze ook al gekocht. 

Vanaf de oprichting van de Kring hebben we 
geprobeerd daarmee rekening te houden, door 
meer exemplaren te laten drukken dan we op 
dat moment leden hadden. 

Maar dat we binnen 4 jaar boven de 500 leden 
zouden komen was meer dan het bestuur durfde 
verwachten. Daardoor was ook de vraag naar de 
eerste tijdschriftjaargangen groter dan we 
hadden verondersteld. 

Nummer 1 van jaargang 1 van ons tijdschrift is 
al uitverkocht. Van een aantal andere nummers 
is de voorraad klein geworden. 

Als u er over denkt om uw collectie aan te 
vullen met afleveringen van vóór het jaar 
waarin u besloot lid van de Kring te worden, dan 
is het nu verstandig om snel te gaan beslissen. 

De prijs van losse nummers bedraagt voor leden 
van de HKB f 10.- ( f 30.- per jaargang) als ze de 
gewenste tijdschriften zelf afhalen bij de 
secretaris, voorzitter of penningmeester. 

Koop ze nu, vóórdat het te Iaat is ! 
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