
Verschijnt viermaal per jaar ISSN 0922-1247 

TIJDSCHRIFT 

HISTORISCHE KRING BREUKELEN 

Jaargang 5 
Nummer 1 
Maart 1990 



HISTORISCHE QIMG 9RSÜOLHN 

BESTUUR 
A.A. Manten, voorzitter 

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

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

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

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

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

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

Portengen 97, 3628 ED Kockengen tel. 03464-1293 

REDACTIE 
Mw. H.A. Manten - Werker 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen tel. 62253 

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

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

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

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



Tijdschrift 

Historische Kring 

Breukelen 

Jaargang 5 

1990 



ISSN 0922-1247 

©1990 Historische Kring Breukelen. 
Auteursrecht voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overneming of repro-
duktie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is 
verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. 



Redactioneel 

Het eerste nummer van de vijfde jaargang - een lustrum is toch altijd 
weer een mijlpaaltje. Aan het eind van deze jaargang zult u een register 
ontvangen, waarmee we ernaar streven de inhoud van de dan verschenen 
circa 750 pagina's toegankelijker te maken. Er is in de loop der jaren zon 
verscheidenheid van onderwerpen in ons tijdschrift aan de orde geweest, 
dat we ons kunnen voorstellen dat u zich deze niet meer alle direct voor de 
geest haalt. Door middel van enige toegekende trefwoorden per artikel, 
verzameld in een alfabetisch gerangschikte lijst, zal het terugzoeken dan 
eenvoudiger worden. 

Verder is er dit jaar sprake van nog een ander lustrum: het is 50 jaar 
geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak en 45 jaar geleden dat er een 
einde aan kwam. In het volgende nummer van het tijdschrift wordt aan die 
oorlogsperiode aandacht besteed. 

Het lijkt heel veel, zon 750 bladzijden geschiedschrijving voor een kleine 
gemeente als Breukelen. Maar we kunnen alleen maar constateren hoeveel 
er nog niet is uitgezocht; het topje van de ijsberg is pas zichtbaar. In de 
afgelopen vier jaar is de lijst van onderwerpen waar we meer over zouden 
willen weten behoorlijk gegroeid. Vooral Kockengen en Nieuwer Ter Aa zijn 
nog vrijwel onontgonnen gebieden wat dat betreft; we zijn dan ook nog op 
zoek naar meer menskracht om aan de historie van deze dorpen aandacht 
te schenken. En we blijven behoefte hebben aan illustratiemateriaal. 

In de vorige jaargang hebben zeven nieuwe auteurs bijgedragen aan het 
tijdschrift. We zijn hier uiteraard blij mee: ten eerste wordt het blad er 
levendiger door omdat iedereen zijn/haar eigen schrijfstijl en wijze van 
benaderen van een onderwerp heeft, en ten tweede betekent dat dat de 
bronnen nog niet opdrogen. Aan kopij lijken we voorlopig geen gebrek te 
hebben, een luxe die hopelijk nog lang mag duren! U hoeft geen volleerd 
neerlandicus of historicus te zijn om toch een boeiende bijdrage te kunnen 
leveren; velen gingen u voor. 

Het is uiteraard verheugend te constateren, dat de Historische Kring, en 
ook het tijdschrift, zon succes hebben. Maar ook de reactie van velen van u 
is duidelijk: men wordt historisch bewuster, krijgt meer gevoel voor wat er 
in Breukelen en omgeving nog over is en wat gevaar loopt te verdwijnen, 
men denkt bij het opruimen van zolder of boekenkast eens aan de HKB -
kortom er is een wisselwerking ontstaan waar we erg gelukkig mee zijn. 

Huub Manten-Werker 
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De totstandkoming van de drinkwater
voorziening in Noord-West Utrecht 

Jaap G. Bok ma 
Vrijheidslaan 26, 3621 HH Breukelen 

Inleiding 

Voordat ontdekt werd dat grondwater gewonnen en gedronken kon 
worden, was de mens vooral aangewezen op de rivieren, het zichtbare en 
tastbare oppervlaktewater. Een van de wezenlijke betekenissen die de 
rivier voor de mens had was die van drinkwaterbron. Mede daardoor 
kwamen de eerste nederzettingen langs de rivieren te liggen en werd land
inwaarts nauwelijks gebouwd. 

De waterwin- en transporttechnieken van de Egyptenaren en Romeinen 
werden naderhand in Europa niet verder ontwikkeld. 

Hoewel op het platteland put en regenton bleven, waren de inwoners 
van dichtbevolkte gebieden (steden) in hoofdzaak aangewezen op het water 
waarin ook het afval verdween. Deze noodlottige vermenging van drink- en 
afvalwater kon ongestoord vele eeuwen blijven bestaan en ontelbare 
slachtoffers vragen. Pas aan het eind van de 15de eeuw en het begin van 
de 16de eeuw werd het belang van helder water onderkend. 

Met eenvoudige doch zeer primitieve middelen werd het gracht- of 
rivierwater voor consumptie 'gezuiverd'. Zand, houtskool, gebroken glas en 
vezels van linnen en katoen waren daarbij hulpmiddelen. 

In diezelfde tijd gingen onze voorouders op zoek naar schoner water, 
omdat langzaam was doorgedrongen dat de vermenging van drink- en 
afvalwater niet echt gezond was. Amsterdam bijvoorbeeld liet met water
boten water uit de rivier de Vecht aanvoeren; Leiden gebruikte op dezelfde 
wijze het Brasemermeer als drinkwaterbron. Als deze waterboten dan in de 
stad aankwamen, moest men het met een emmertje gaan halen. Distributie 
met gebruik van leidingen kwam praktisch niet voor: te duur en vaak 
onbetrouwbaar in die tijd. 

De in Engeland begonnen Industriële Revolutie bracht een deel van de ommekeer 
in de drinkwatervoorziening teweeg. Door de komst van de industrieën en de 
bevolkingstoename, en derhalve door het stijgende waterverbruik, werd een open
bare drinkwatervoorziening door gesloten leidingen noodzakelijk. 

De tweede stoot tot verandering kwam door de catastrofale cholera-epidemieën 
welke na 1830 in West-Europa uitbraken. De Engelse medicus John Snow was een der 
eersten die na een epidemie in 1849 vermoedde dat de cholera-bacil zich verspreidde 
via de waterlopen die men ook gebruikte om daaruit te drinken. Nader onderzoek 
bevestigde die gedachte 

Deze ontdekking leidde tot twee fundamentele wijzigingen: het zuiveren van 
oppervlaktewater door langzame zandfiltratie werd ingevoerd en het grondwater 
werd herontdekt als grondstof voor het drinkwater. 

Voor het oppompen en transporteren van grondwater waren uiteraard zeer grote 
pompen nodig. Die had men in het begin nog niet, doch met de komst van de stoom
machine kon men eindelijk de drinkwatervoorziening groots aanpakken. 
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In ons land had Amsterdam in 1853 de primeur. De cholera-epidemie van 1848 
zorgde ook daar voor de oprichting van een drinkwaterleidingbedrijf, Het 
opgepompte water uit het duingebied werd nazandzuivering via gietijzeren leidingen 
naar de hoofdstad getransporteerd. Daar kwam het in een fontein nabij de 
Willemspoort, alwaar men tegen betaling van één cent per emmer het drinkwater kon 
kopen. In de jaren erna werd successievelijk begonnen met het aanleggen van 
distributieleidingen naar de Amsterdamse woningen 

In 1856 kreeg Den Helder zijn eigen voorziening (ten behoeve van de vloot), in 
1874 volgden steden als Rotterdam en Den Haag en in 1883 de stad Utrecht Daarna 
ging het in een zeer vlot tempo door, vooral omdat het een lucratieve bezigheid was 
Er werd geld mee verdiend en het bleek voor de financiers een goede belegging 
Drinkwaterbereiding was geen moeilijk vak: je sloeg een pijpje in de grond en ging 
met de kwitantie rond. 

Het Rapport aan den Koning van 1866 

Het is ruim 120 jaar geleden dat, als gevolg van de cholera-epidemie, 
door Zijne Majesteit Koning Willem I een commissie in het leven werd 
geroepen onder de naam "Commissie tot Onderzoek van Drinkwater in 
verband met de verspreiding van cholera en tot aanwijzing der middelen 
ter voorziening in zuiver Drinkwater". Deze commissie voerde een onder
zoek uit in de gemeenten waar de cholera het hevigst had gewoed. Die 
gemeenten lagen voornamelijk in het Utrechtse en Zuidhollandse polder
land. 

Bij het door de Koninklijke Commissie in het jaar 1866 uitgebrachte 
rapport was een lijst gevoegd van die gemeenten in ons land waar veel 
cholera-gevallen waren voorgekomen; op deze lijst, die geheel Nederland 
betrof, stond de gemeente Vinkeveen op de vijfde plaats met 38 sterf
gevallen per 1000 inwoners, en de gemeente Abcoude-Proostdij op de 
zevende plaats. 

Alleen in de gemeenten Rijnsburg, Benthuizen, Kockengen, Zegwaart en 
Zoeter meer was het aantal sterfgevallen nog groter. Van de twintig in het 
noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht gelegen gemeenten 
waren er dus drie die tot de meest ongezonde gemeenten van ons land 
gerekend konden worden. In Breukelen-Nijenrode bedroeg het aantal 
sterfgevallen 12,5 per 1000 inwoners, in Breukelen-St. Pieters 4. 

De Koninklijke Commissie kwam voorts bij haar onderzoek tot de 
bevinding, dat het ontstaan en de verspreiding van de cholera uitsluitend 
te wijten was aan het gebruik van slecht drinkwater, zodat de commissie 
voorstellen deed om twee diepteboringen te doen uitvoeren, en wel te 
Vinkeveen en te Zoeter meer, waartoe in het jaar 1869 werd overgegaan. 

De boortechniek en de kennis van de bodem van ons land stonden in die jaren nog 
in de kinderschoenen, en het was dan ook niet te verwonderen dat de verrichte 
diepteboringen geen resultaat opleverden. 

Ongeveer 35 jaar later, zo rond 1900, stelde het Nederlands Congres voor Openbare 
Gezondheidsregeling een commissie in tot het verzamelen van gegevens omtrent de 
hydro-geologische gesteldheid van de Nederlandse bodem In het jaar 1905 bracht die 
commissie verslag uit omtrent haar arbeid en rapporteerde in het bijzonder omtrent 
de hydro-geologische toestand in de provincie Utrecht. Ten aanzien van het Hollands-
Utrechts polderland rapporteerde de commissie dat slechts in de ondergrondse 
voortzetting van de - toen genaamde - Zeister en Gooische Heuvelrij (thans Utrechtse 
Heuvelrug) goed drinkwater kon worden gevonden. 
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Rivierwater. 

Be Vecht. By voorzeker gering verschil in plaatselijke gesteldheid er in gebruik van 
Vechtwater tot drank, verdient het de aandacht, dat Maarssen en Maarsseveen, waar 
5 tot 6 van de 1000 inwoners aan cholera stierven, veel minder sterk zijn aaDgetast dnn 
Zuylen (17 van de 1000) en Breukelen Nijenrode (met 12 van de 1000), waar tusschen die 
dorpen zijn gelegen. Ook is in deze drie Yechtdorpen verspreiding tegen den stroom 
waar te nemen. In Utrecht was reeds cholera in April; te Zuylen kwam het eerste 
geval den lOden Junij voor: te Maarssen, verder benedenwaarts gelegen, werd het 
eerste geval drie dagen vroeger, den 7den Junij, aangegeven; te Breukelen, nog verder 
af gelegen, reeds den 3den Junij. (Vergelijk de opgaven daarover in liet A7erslag van 
Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht , bladz. 245—248). Hier scLijnt dus niet 
het Vechtwater de cholera te hebben doen ontstaan. 

Polderwater. 

Grooter nog dan onder de gobrnikors van rivierwater is het verschil van de Bterfte 
aan cholera onder degenen die polderwater drinken. 

Indien men mag aannemeD dat onze polderbewoners , voor zooverre zy het bekomen 
kunnen, regenwater drinken, en slecht zakwater , maar toch grootendeels polderwater, 
zal men dan wel een verschil als tusschen de sterftecijfers 5 en 34 van do 1000 inwoners, 
dat in poldergemeonten , die epidemisch aan cholera leden, onze aandacht t r ek t , kunnen 
toeschreven aan het meer of minder gebruik dat van ieder dier watersoorten wordt gemaakt? 

Wy stellen de volgende drie poldergroepen naast e lkander : 

de poldergToep ten oosten van de Vecht , Loosdrecht , Tienhoven, Westbroek verloor 
5 van 1000 inwoners; 

de groep ten westen van de Vecht , Nieuwveen, Uithoorn, Aalsmeer verloor er 12.2; 

de daartusBchen liggende groep, Vinkeveen en Waverveen, Mijdrecht, "Wilnis had 
eene cholerasterfte van 33,95 van de 1000 inwoners. 

Wil men in dit laatste hooge cijfer welligt den invloed van de droogmakerij bespeuren ? 
Dan zal ook voor de Tienhovensche plassen gelijke omstandigheid moeten worden in 
rekening gebragt. 

Kan — vragen wij — de groote cholerasterfte in de Zuidhollandsche poldergemeenten 
Ze^waart (43 van de 1000 inwoners) en Zoetermeer (37 van 1000) alleen op rekening 
van het polderwater worden gesteld, wanneer men bedenkt dat naburige dorpen , Wils
veen , Nootdorp, Pijnacker, Berkel , weinige of geene inwoners aan cholera verloren? 

Is het vaart- en slootwater dat te Kockengen wordt gedronken zoo verschillend van 
dat, hetwelk in het zeer digtbij gelegen gehucht Portengen wordt gebru ik t , dat daarin 
de grond ligt waarom te Kockengen 43 van de 1000 ingezetenen aan cholera stierven, 
en te Portengen slechts e'én kind aan cholera overleed, dat te Kockengen was geweest, 
dus waarschijnlijk daar is besmet, en de cholera aan twee huisgenooten mededeelde, 
die herstelden ? 

Afb. 1 Twee gedeelten uit het "Rapport aan den Koning'' (1866) 

Nadat in de provincie Zeeland gebleken vas dat door onderlinge samenwerking, in 
dit geval van 24 gemeenten, een waterleiding tot stand kon worden gebracht welke 
ondanks de hoge aanlegkosten bij matige tarieven levensvatbaar was, werd in andere 
delen van het land eveneens getracht de zogenaamde groepswaterleidingen tot stand 
te brengen. 
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Het comité van burgemeesters uit 1910 

Zo werd in het jaar 1910 op initiatief van twee inspecteurs van de 
Volksgezondheid te s-Gravenhage een bijeenkomst gehouden met het doel 
de drinkwatervoorziening te verbeteren in een gebied omvattende het 
westelijk gedeelte van de provincie Utrecht, het noord-oostelijk gedeelte 
van de provincie Zuid-Holland en het zuidelijk gedeelte van de provincie 
Noord-Holland. 

Als gevolg van die bijeenkomst werd een comité gevormd, waarvan de 
burgemeester van de twee gemeenten Abcoude-Baambrugge en Abcoude-
Proostdij voorzitter was en de burgemeester van Harmeien secretaris. 
Verder waren in dit comité, behalve de beide Abcoudes, nog vertegen
woordigd de gemeenten Breukeien-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, 
Loenen, Loenersloot, Loosdrecht, Maartensdijk, Mijdrecht, Nigtevecht, 
Ruwiel, Tienhoven, Vreeland en Wilnis. In opdracht van dit comité werd in 
het jaar 1911 een proefboring gedaan in de gemeente Breukelen, waarvan 
een uitvoerig verslag verscheen in september van datzelfde jaar. Verder 
dan dit verslag heeft het comité het niet gebracht. 

De waarheid, dat een goede drinkwatervoorziening voor de bevolking 
een levensbelang van de hoogste orde is, scheen nog niet overal te zijn 
doorgedrongen. Enkele gemeenten, zoals Loosdrecht en Breukelen-

Afb 2 Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Stichting DNWU en de Directie van de 
Mabeg voor het in het gemeentehuis te Loenen gevestigde Bouwbureau Waterleiding 

Tl JDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 5 nr. I, 1990 



8 

Nijenrode, bleven wel pogingen in het werk stellen om tot een betere 
watervoorziening te geraken, maar ook deze pogingen leidden tot geen 
enkel resultaat. 

Drinkwatervoorziening per groep van gemeenten 

Inmiddels trachtte het in 1913 opgerichte (en enkele jaren geleden 
opgeheven) Rijksbureau voor de Drinkwatervoorziening een groeps-
waterleiding tot stand te brengen voor de centrale drinkwatervoorziening 
in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, bij welke plannen de gemeenten 
Abcoude-Baambrugge, Abcoude-Proostdij, Achttienhoven, Breukelen-
Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Kockengen, Laag-Nieuwkoop, Loenen, 
Loenersloot, Loosdrecht, Maartensdijk, Mijdrecht, Nigtevecht, Ruwiel, 
Tienhoven, Vinkeveen, Vreeland, Westbroek en Wilnis werden betrokken. 

Omtrent de plannen voor deze groepswaterleiding verscheen een 
uitvoerig rapport in het begin van het jaar 1919. Aan de samenstelling van 
dat rapport was een onderzoek vooraf gegaan, dat ongeveer vier jaar 
geduurd had. De stichtingskosten van een dergelijke omvangrijke water
leiding bleken evenwel zo groot te zijn, dat het merendeel der betrokken 
gemeenten het niet geraden achtte aan de totstandkoming van deze 
waterleiding mee te werken. 

Toen achtte het Gewestelijk Bestuur in de provincie Utrecht de tijd 
gekomen om in te grijpen en de zaak zelf ter hand te nemen. Aan de 
provinciale adviseur, Professor Ir. Chr.K. Visser ci. te Delft werd opdracht 

Afb 3 Aanleg van de hoofdleiding in de Looyersdijk te Breukelen 
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gegeven om een plan samen te stellen voor de drinkwatervoorziening in 
een kleiner aantal gemeenten, te weten Abcoude-Baambrugge, Abcoude-
Proostdij, Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Loenen, Loenersloot, 
Loosdrecht, Mijdrecht, Vinkeveen, Vreeland en Wilnis. 

Verder had de provinciale adviseur te onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk zou zijn ook water te leveren aan de gemeenten Achttienhoven, 
Maartensdijk, Tienhoven en Westbroek. In het geheel zou dit plan dus elf 
respectievelijk vijftien gemeenten omvatten. 

De provinciale adviseur bracht in het jaar 1923 een voorlopig rapport uit 
betreffende deze watervoorziening. Daar dat rapport de levensvatbaarheid 
van de waterleiding aantoonde, en alleen nog onderzocht diende te worden 
of in de bodem van het terrein dat de provinciale adviseur zich als 
waterwinplaats had gedacht, water van goede hoedanigheid en in 
voldoende hoeveelheid aanwezig was, verstrekte het Provinciaal Bestuur 
van Utrecht in februari 1924 opdracht aan de N.V. Industrieele Maat
schappij "Mabeg" tot het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek 
naar de geo-hydrologische gesteldheid van bedoeld terrein. Daaromtrent 
werd door deze Maatschappij op 15 juli 1924 een uitvoerig rapport 
ingediend. 

Tijdens het uitvoeren van een pompproef op het terrein van de 
waterwinpaats, waarvan de provincie zich inmiddels het recht van aankoop 
had verzekerd, vond op 2 april 1924 een bespreking plaats waarbij alle 
gemeenten die bij de plannen voor de drinkwatervoorziening betrokken 
waren vertegenwoordigd waren, met uitzondering van Vinkeveen, welke 
gemeente niet aan de stichting van de waterleiding wenste mede te 
werken. 

Tijdens en na die bespreking bleek dat een uitbreiding van de drink
watervoorziening met de gemeenten Nigtevecht, Ruwiel, Laag-Nieuwkoop, 
Kockengen en Maarsseveen wenselijk was. In verband daarmee werd door 
de provinciale adviseur een hernieuwd onderzoek ingesteld, waarover door 
hem in december 1924 rapport werd uitgebracht aan het Provinciaal 
Bestuur. 

Vervolgens werd tot behandeling van de aanhangige plannen in de 
gemeenteraden overgegaan, waarbij bleek dat Loosdrecht niet tot mede
werking bereid was. De gemeente Loosdrecht meende een bevoorrechte 
positie te mogen innemen, aangezien de waterwinplaats in die gemeente 
gelegen was en Loosdrecht dus niet op samenwerking met andere gemeen
ten aangewezen was om in het bezit van goed drinkwater te komen. 

Als gevolg van deze opstelling van Loosdrecht bracht de provinciale 
adviseur opnieuw een rapport uit en wel op 2 april 1925, thans gebaseerd 
op de water levering aan de hiervoor genoemde twintig gemeenten, doch 
met uitzondering van Vinkeveen en Loosdrecht. Nadat dit rapport was 
ingediend, trokken de gemeenten Abcoude-Baambrugge en Ruwiel zich 
terug, hetgeen een slotrapport noodzakelijk maakte, gebaseerd op zestien 
gemeenten, welk rapport door de provinciale adviseur op 16 juni 1925 
werd ingezonden. 
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Drinkwaterleiding Noord-West Utrecht 

Nadat op 14 juli 1925 de zestien gemeenten het besluit hadden genomen 
om mee te werken aan de oprichting van de Stichting Drinkwaterleiding 
Noord-West Utrecht (DNWU), werd op 15 juli 1925 tot de oprichting van de 
stichting overgegaan en een bestuur gekozen. 

De eerste vergadering werd door het bestuur van de DNWU gehouden op 
17 juli 1925. Allereerst moest toen worden besloten, wat gedaan diende te 
worden om de waterleiding zo spoedig mogelijk te kunnen bouwen, 
aangezien vooral de gemeente Maartensdijk de wens te kennen had 
gegeven om uiterlijk in 1927 over water uit de kraan te kunnen 
beschikken. Er werd een definitief plan opgesteld, met de daarbij 
behorende beschrijvingen, begrotingen, rentabiliteitsberekeningen, alsmede 
tot het opmaken van de voor de uitvoering van het werk vereiste 
bestekken met tekeningen. 

Alle kadastrale tekeningen van de betrokken gemeenten werden gekopieerd en er 
werden overzichtstekeningen daaruit samengesteld. Vervolgens werden alle wegen 
door landmeters gewaterpast en opgemeten, alsmede de grondgesteldheid van de 
verschillende wegen door middel van boringen onderzocht. Detailtekeningen werden 
gemaakt van alle vereiste zinkers, brugovergangen, spoorwegkruisingen etcetera. 
Verder werden de benodigde berekeningen gemaakt voor een zo economisch 
mogelijke distributie van het drinkwater, terwijl tenslotte tekeningen en bereke
ningen, alsmede begrotingen van de waterwinpiaats en het pompstation te Loos-
drecht, de buisleidingen en de watertoren te Breukelen werden uitgewerkt. Al deze 
voorbereidende werkzaamheden, evenals de begeleiding en adviezen bij de uit
voerende werkzaamheden, werden op 15 september 1925 opgedragen aan de Indus-
trieele Maatschappij Mabeg" te Utrecht. 

De totale lengte van het aan te leggen buizennet werd geschat op 138 371 meter, 
kosten f 917 235,03 Besloten werd om op drie verschillende plaatsen met de aanleg 
van het buizennet te beginnen, terwijl gelijktijdig de bouw van het pompstation en de 
dienstwoning te Loosdrecht, de watertoren en het kantoor met directeurswoning te 
Breukelen gestart werd Teneinde al deze werken goed te kunnen coördineren, werd 

Afb. 4 Pompstation Loosdrecht met dienstwoning van de machinist Totale bouwkosten 
f 152 143,54; bouwjaar 1928 
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Afb 5 Watertoren aan de Straatweg te Breukelen De architect vas vermoedelijk J. 
Gerber te Bussum. De bouwkosten bedroegen f 75 556,41; bouwjaar 1928 De hoogte is 
39,75 meter; de reservoirinhoud 400 000 liter. 

begin 1926 te Loenen (centraal in het toekomstige voorzieningsgebied) het bouw
bureau van de "Mabeg" gehuisvest in het gemeentehuis aan de Rijksstraatweg Zowel 
de aanleg van het buizennet als de bouw van het pompstation, watertoren en kantoor 
verliepen zonder noemenswaardige vertraging, zodat eind 1927 de werken vrijwel 
gereed waren. In 1928 werd, naast de aanleg van enkele kleine stukken van het 
hoofdbuizennet, krachtig voortgewerkt aan het maken van aansluitingen naar de 
percelen 

Van de twintig gemeenten welke in 1928 (45 jaar nadat in de stad 
Utrecht drinkwater uit de kraan kwam) geleidelijk van water werden 
voorzien, was Loosdrecht de eerste (1 januari 1928) en Vinkeveen de 
laatste (1 oktober 1928). 
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Bij de officiële opening van het waterleidingbedrijf op 4 oktober 1928 in 
het pompstation te Loosdrecht werd in alle gemeenten behorende tot het 
gebied van Noord-West Utrecht, te weten de zestien Stichtingsgemeenten, 
de drie garantiegemeenten Abcoude-Baambrugge, Vinkeveen en Zuilen, 
alsmede de gemeente Loosdrecht, water geleverd. Behalve in genoemde 
gemeenten werden nog enkele percelen aangesloten in de gemeenten 
Ruwiel en Haarzuilens. 

In 1928 werd, naast de aanleg van het hoofdbuizennet, hard gewerkt 
aan het aansluiten van woningen en bedrijfspanden. De meeste woningen 
kregen een kraantje in de keuken of bijkeuken, en daar bleef het bij. 

Praktische problemen 

Voordat de woningen allemaal een aansluiting op de waterleiding 
hadden, moest nog lang gebruik gemaakt worden van pomp en put. 
Loodgieters waren er niet of nauwelijks. Als ze er wel waren, hadden ze 
eigenlijk alleen maar verstand van het maken van dakgoten, regenpijpen 
en dergelijke. 

Dat gaf, zoals te begrijpen is, grote problemen. Teneinde hierin te 
voorzien, ging het waterleidingbedrijf binnenleidingen aanleggen. Desge
wenst leverde en plaatste het waterleidingbedrijf ook baden en closetten. 

Afb. 6. Kantoor DNWU en woning te Breukelen aan de Straatweg 51 (thans 71). Bouw
kosten f 28 006,32; bouwjaar 1928 
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Afb. 7. Officiële opening van het pompstation te Loosdrecht op 4 oktober 1928 door 
Jhr Q.J van Swinderen, burgemeester van Loosdrecht. 

Alle woningen en bedrijfspanden binnen een afstand van 25 meter vanaf 
de hoofdleiding gelegen werden verplicht op de waterleiding aangesloten. 

Aangezien er toen nog nauwelijks watermeters gebruikt werden, werd 
bij het vaststellen van het "watergebruik" een tarief gehanteerd naar het 
aantal vertrekken in een perceel. Bij de telling werden als vertrekken 
beschouwd woonkamers, slaapkamers, keukens of als keuken dienstdoende 
vertrekken, washokken, bijkeukens, serres, winkelruimten, kantoor lok alen, 
werkplaatsen, en alle andere van alle zijden en van boven afgesloten 
ruimten, ook al waren die ruimten afgescheiden van de woning en slechts 
vanaf het erf toegankelijk. 

Zolders, kelders en alle ruimten die uitsluitend gebruikt werden als 
magazijn of bergplaats werden niet als vertrekken beschouwd, mits daarop 
of daarin geen aftapgelegenheid zou worden aangebracht. 

Vertrekken, behalve keukens en bijkeukens, waarvan de oppervlakte 
minder dan 6 m2 bedroeg, werden niet meegerekend. In de gemeente 
Breukelen (Nijenrode en St. Pieters) waren 678 percelen die verplicht op de 
waterleiding aangesloten moesten worden. In het jaar 1929 waren in totaal 
721 percelen op de waterleiding aangesloten, verplicht en niet verplicht. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 15, Ie lid der Voorwaarden tot 
Aansluiting, moest het verschuldigde wegens waterlevering bij 
vooruitbetaling worden voldaan. Aan de verbruikers werd een maand- of 
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kwartaalnota toegezonden. Met het kantoor van de Nederlandsche 
Middenstandsbank in Breukelen werd een regeling getroffen inzake het 
incasseren van de watergelden. 

Ondanks het feit dat de toename van het aantal aansluitingen geschat 
werd op 10% per jaar, heeft men in Breukelen nog lang gebruik moeten 
maken van putten en pompen, zolang deze nog betrouwbaar waren. Zeer 
afgelegen percelen, welke als onrendabel beschouwd werden, zijn pas vele 
jaren later aangesloten. De laatste percelen in de gemeente Breukelen, aan 
de Otterspoorbroeksedijk, zelfs pas in 1964! 

Bronnen 

Rapport aan den Koning ( 16 juli 1866) van de Commissie tot Onderzoek van Drinkwater 
in Verband met de Verspreiding van Cholera en tot Aanwijzing der Middelen ter 
Voorziening in Zuiver Drinkwater 

Archieven NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (W.M.N.) te Utrecht. 
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De kaasmarkt in Breukelen (2) 

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

Strijd om het aanvangsuur 

In 1905 ontstond er opwinding over het aanvangsuur van de markt. In 
de B & W-vergadering van 28 april was een ongedateerd verzoek ter tafel 
gekomen, getekend door J. Mur, E. de Ligt en R.L. Mur, met de volgende 
inhoud: "Ondergeteekende verzoek U Edele Achtbare beleeft om de Kaas
markt s morgens te doen beginnen om acht uur met het oog de belangen 
voor het vervoer en de handel".' Burgemeester Braams was tegen ver
vroeging. Hij had zich door de kaashandelaren in Het State Wapen (sinds 
1988 l'Escargot genoemd) laten voorlichten en waarschijnlijk is hij het 
geweest, die met potlood de volgende notities2 op het daar voorhanden 
papier (twee kaartjes met een foto en de tekst: Het State Wapen hotel, café, 
restaurant, uitspanning, G.J. van Steeden) heeft gemaakt: "De Bodegraaf sehe 
kooplieden zijn de persoonen die de markt van het oprichten gesteund 
hebben. Hun uittesluiten van de markt door hem vroeger te stellen, dan 
kunnen zij niet komen daar er geen vroegere trein is, is onrechtvaardig" en 
"Het motief der Goudsche kooplieden vervalt geheel dat zij zoo lang 
wachten moeten. Want dan zijn de Amsterdamsche kooplieden het weer die 
met de trein van ongeveer 6 uur moeten komen, dus dan moeten zij weer 
een paar uur wachten. Zij zullen wegblijven dat is het gevolg van 
veranderen". 

De burgemeester vond een verandering dus niet in het belang van de 
markt, maar wethouder Van Waart was het niet met hem eens en zei: "De 
kooplui komen toch wel ongeacht het uur van de markt, hetgeen blijken 
kan te Bodegraven waar de markt om 3 uur 's morgens en te Gouda waar 
die om 6 uur begint; de kooplui komen voor hun eigen belang en zullen wel 
zorgen op tijd te zijn; het is bepaald gewenst om in de zomer zo vroeg 
mogelijk te beginnen".2 

In de raadsvergadering van 26 mei 19053 werden beide meningen naar 
voren gebracht. Van Waart motiveerde zijn standpunt met: "Het is het 
belang van de koopman zo vroeg mogelijk te beginnen, omdat de kaas door 
de warmte geweldig lijdt en een vroeg uur de kaaskopers niet zal beletten 
ter markt te komen, omdat hun eigenbelang hen daar roept". Hij zou echter 
ook het oordeel van de kaasmakers willen kennen en vroeg dit aan C. Pijnse 
van der Aa, boer in Oud Aa en raadslid sinds 1894. Deze zei "aanvankelijk 
beslist tegen een uursvervroeging te zijn geweest, omdat naar zijn mening 
de boeren uit Mijdrecht, Abcoude en omstreken niet meer zullen komen, 
maar naar Woerden gaan, hetwelk tot schade van de markt zou uitkomen, 
maar hij heeft den kaaskoper De Ligt gesproken die hem in zoover van zijn 
standpunt heeft teruggebracht, dat hij er niet op tegen zou hebben bij wijze 
van proef gedurende de heete maanden het aanvangsuur op 8 uur te 
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stellen, ofschoon ook alweer nergens de gewoonte is het aanvangsuur te 
veranderen". 

Na uitvoerige bespreking besloot de Raad "te beginnen met 9 Juni a.s. bij 
wijze van proef de markt gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus te 
doen aanvangen om 8 uur 's morgens".3 Het verzet tegen de verandering 
bleek echter te sterk te zijn. Daarom werden op vrijdag 2 juni de kaas
handelaren voor overleg op het gemeentehuis genodigd. Zij maakten daar 
hun bezwaren kenbaar en sommigen van hen bevestigden deze nog eens 
schriftelijk. 

De firma Van Pinxteren en Van Harreveld uit Amsterdam schreef2 dat de klacht 
van één koopman, dat de kaas van de warmte heeft te lijden, volstrekt niet steek
houdend is, want "zoolang als wij de markt bezoeken, dat is vanaf den eersten dag dat 
de markt tot stand kwam, slechts één maal schade hebben geleden en wel ten bedrage 
van f2, zegge 't reuzenbedrag van twee gulden, en welke schade evengoed bij koel 
weder had kunnen ontstaan, Maar daar tegenover stellen wij de enorme schade die 
beide partijen kunnen beloopen, indien dit besluit gehandhaafd en bekrachtigd 
wordt, wanneer b v toch in den winter niemand der groote kooplieden ter markt kan 
komen Bekend is toch, dat de ten Uwent wonende weinige kooplieden de kaas welke 
des winters wordt aangevoerd, absoluut niet kunnen gebruiken, doch dat onze firma, 
hetzij er aanvoer is of niet, doorloopend ook 's winters ter markt komen, daar wij 
zoowel voor zomer als najaarsgoed afzetgebied hebben. (. . .) Mocht toch Uwen raad 
besluiten, ongeacht onze bezwaren, die zeer zeker ook door vele andere kooplieden 
worden gedeeld, om toch de markt op S uur te stellen, dan zullen wij genoodzaakt zijn, 
maatregelen van verweer te treffen Aangezien ook verscheidene boeren onze 
meening deelen, kan nu reeds worden gezegd, dat deze geneigd zijn op uren, door 
toonaangevende firma's op te geven, te Nieuwersluis te zullen komen om daar te 
trachten te bereiken wat ons ten Uwent geweigerd wordt" 

Kaashandelaar R van der Kleef uit Zwammerdam bracht in een brief2 namens 
vijftien Bodegraafse kooplieden naar voren, dat bij het oprichten van de markt hun 
steun gezocht is en dat zij, hoewel dit direct nog geen verdienste gaf, kosten hebben 
gemaakt om de markt levensvatbaarheid te geven Zo hebben zij "een geregelde vaart 
in het leven geroepen in de hoop dat dit later brood gaf' Toen de Utrechtse markt 
opgericht werd, zijn ze Breukelen trouw gebleven en hebben ze "direct genoegen 
genomen met het besluit om de markt later te doen aanvangen en zich nooit beklaagd 
datzii reeds omstreeks 7 uur daar waren en tot 9 1/4 moesten wachten Toen de Staats-
spoor hen de gelegenheid ontnam om tijdig te Breukelen te zijn, hebben zij op eigen 
kosten alles in het werk gesteld om de trein van ca 9 uur te Breukelen te doen 
stoppen en toen dit niet lukte hebben zij zich steeds de kosten getroost om zich door 
een inwoner van uwe gemeente per rijtuig te laten halen om op tijd te zijn. Wat heeft 
de gemeente nu gedaan voor hen die pal voor de markt stonden en steeds de meeste 
kaas kochten? Terwiile van een gril van een enkele hen de gelegenheid ontnomen 
die markt te bezoeken (. .) gaat Breukelen hen die hem steunden toen de markt zwak 
was, eenvoudig opzij gooien (...) het is niet het belang der markt dat voorgestaan 
wordt, het is persoonlijk belang Niemand die gevraagd is heeft het adres u 
toegezonden willen teekenen, is u dat wel bekend? (...) Thans de vraag is hetnoodig 
de marktte veranderen? Neen! Kooplieden in massa waren tevreden, de boeren waren 
tevreden en verkoozen de markt boven Utrecht of Woerden omrede zij eerst op 
hunnen woningen hun bedrijf konden regelen en dan ter markt gaan. (...) Gij zult 
zeggen het is in het belang der Kaas Welnu toegegeven, doch zoude er warmer en 
tochtiger plaats zijn in uwe gemeente dan daar waar de kaas der Bodegraafsche koop
lieden geladen wordt? Zij klagen niet, doch slaan handen aan den ploeg en in ver-
eeniging met den schipper wordt er gezorgd voor zonnetent en witten kleeden om de 
kaas voor zon en wind zoveel mogelijk te beschutten Waarom kan dat de andere 
schipper ook niet doen. Ik geef u de verzekering wanneer een schipper actief is en 
hart voor zijn zaak heeft en voor zijn lading zorg draagt, de kaas weinig schade heeft, 
zelfs bij weinig voorkomende scherpen wind of felle zon. Zou het dus te recht
vaardigen zijn als door een kleine kosten dit te verhelpen was ca. 15 kooplieden te 
duperen (. . .)". 
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Ook G.J. van Steeden, eigenaar van Het State Wapen, en de boeren H Otten en WC, 
Kersbergen uit Nigtevecht schreven verzoeken om de markt op de oude tijd van half 
tien te beginnen.2 

Bij zoveel weerstand moest de gemeenteraad wel op zijn besluit terug
komen: op 6 juni 1905 werd aan J. Mur c.s. medegedeeld, dat het aanvangs-
uur van half tien onveranderd bleef bestaan.2 Het bleek daarna echter 
veelvuldig voor te komen, dat reeds voor half tien kaas werd verkocht. In 
de raadsvergadering van 25 januari 19073 wees Pijnse van der Aa op deze 
misstand, waarna op 29 mei in de Verordening op de Kaasmarkt verbods
bepalingen werden opgenomen "omtrent het ontblooten en betasten van ter 
markt aangevoerde kaas vóór den aanvang der markt". 

In 1914 werd nog eens een adres ingediend, nu door T. Mur samen met 
38 "kaashandelaren, veehouders, schippers, waag meesters en ingezetenen", 
om de markt een uur te vervroegen4 (Afbeelding 1). Weer kwam er een 
tegenadres van handelaren uit Bodegraven, "dat zij een verandering van 
het aanvangsuur der Kaasmarkt te Breukelen niet wenschelijk achten, 
omdat bij de kleinste vertraging der treinen, of wachten voor de Vaartbrug, 
op dit oogenblik bij een aanvangsuur van 8 1/2 uur, zij te laat op de markt 
zouden komen; dat er bij vervroeging van het aanvangsuur bezwaren 
zullen ontstaan met hun boeren, die de kaas leveren; dat eenige jaren 
geleden op verzoek der kaashandelaren de markt juist op half tien Uur is 
gebracht (. ..) dat met de tegenwoordige treinenloop bijna alle Kooplieden, 
die de markt te Breukelen bezoeken, bij een eventueel vervroegd 
aanvangsuur toch niet eerder dan thans per trein zullen kunnen ver
trekken; dat volgens hun meening het telkens veranderen van aanvangsuur 
voor den groei en bloei van de markt schadelijk kan zijn, en zij ook belang 
hebben bij een flinke markt te Breukelen".4 

Weer besloot de gemeenteraad het aanvangsuur niet te veranderen. In 
het oorlogsjaar 19175 vroegen twee kooplieden uit Bodegraven vervroe
ging van een half uur, omdat vóór hun vertrek per trein niet alle door hen 
gekochte kaas gewogen kon worden, waardoor administratieve problemen 
met Den Haag ontstonden, waar ze op zaterdag alle inkopen met gewicht, 
prijs en naam en adres van de producenten moesten opgeven. De raad ging 
er niet op in. 

Tenslotte vroegen in 19256 het Utrechts Landbouw Genootschap en de 
R.K. Boeren- en Tuindersbond het aanvangsuur bij de invoering van de 
zomertijd één uur later te stellen, maar ook dit werd afgewezen. Omstreeks 
1937 heeft men het aanvangsuur voor het zomerhalfjaar op 9 uur gesteld. 
Dat is zo gebleven tot het einde. 

Tijdelijke verplaatsing naar het kerkplein 

Door de groeiende aanvoer7 werd de Nieuwstraat in 1907 te klein om er 
alle kaasbrikken een plaats te kunnen geven. Bovendien ontstonden er in 
het dorp verkeersproblemen als de wagens naar de weegplaatsen en de 
handkarren vandaar naar de pakhuizen of schepen werden gereden. Een 
oplossing zou zijn het kerkplein als marktplaats te gaan gebruiken. B & W 
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Afb. 1. Verzoek van Schipper T. Mur en anderen in 1914 om vervroeging van het 
aanvangsuur van de kaasmarkt. 
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vroegen hiervoor op 27 juli 1907 toestemming aan de kerkvoogden der 
Nederduits Hervormde Gemeente en schreven daarbij: "Wij kunnen bij 
voorbaat de verzekering geven dat de gemeente bereid is de kosten voor 
geregeld schoonhouden en onderhouden van het gedeelte als marktplein 
gebezigd, gaarne voor hare rekening te nemen".8 Drie maanden later rea
geerden de kerkvoogden en vroegen om een gesprek over deze zaak. 
Binnen een week schreven B & W dat ze hiertoe graag bereid waren en dat 
ze het vaststellen van de gespreksdatum aan de heren overlieten.9 Toen 
wethouder C. Pijnse van de Aa op 20 december 1907 informeerde naar het 
overleg met de kerkvoogden, zei burgemeester J.Th.A. Braams10, "dat nog 
steeds gewacht wordt op antwoord omtrent tijd en plaats van samen
komst". Van der Aa drong op spoed aan en de burgemeester beloofde 
contact op te nemen met de president-kerkvoogd, de heer H.D. Willink van 
Collen. Veel versnelling gaf dit echter niet, want pas op 16 maart 1908 kon 
gemeentesecretaris E. van der Zee aan de kerkvoogden schrijven, dat de 
voorgestelde datum van 18 maart akkoord was. 

De kerkvoogden bleken bereid een deel van het kerkplein in huur af te 
staan. In de gemeenteraad van 3 april 1908 kwam dan ook het voorstel de 
kaasmarkt van 15 mei tot 1 november achter de kerk te houden, "opdat 
hierdoor een einde kan worden gemaakt aan de ophooping van wagens in 
de dorpsstraten bij druk bezochte marktdagen". Het raadslid H. Matthes 
was er tegen. Hij wees op het belang der neringdoenden en op de mogelijk
heid tot marktsplitsing: een gedeelte van de wagens op de algemene los
plaats. Het voorstel van B & W werd echter aangenomen.3 Met dit besluit 
waren ook de verzoeken afgewezen van de vele middenstanders die ge
vraagd hadden de markt niet te verplaatsen. 

GA Peddemos, handelaar in touw en landbouwgereedschappen tussen de 
Achterstraat en de zuid-westhoek van de Nieuwstraat (later fotohandel De Graaf), had 
op 23 januari 1908 geschreven: "Aangezien adresant 2/3 der inkomsten van de kaas
markt geniet, zou door verplaatsing daarvan zijn bedrijf voor 't grootste gedeelte ver
nietigd, en zijn eigendom grotelijks in waarde verminderen", terwijl "de vreemde 
handelaar die geen lasten aan de gemeente opbrengt, thans met gedeeltelijke, maar 
dan met de meeste winsten gaat strijken".11 Ook caféhouder J Baas probeerde op 6 
februari 1908 met behulp van 78 medeondertekenaren de Nieuwstraat als marktplaats 
te behouden. Hij stelde voor deze te vergroten door enige panden aan te kopen en af te 
breken." 

Met het in gebruik nemen van het nieuwe marktterrein waren echter de 
problemen nog niet opgelost, want op 17 juli 1908 klaagde het raadslid H.G. 
de Bruijn: "dat het plaatsen van de wagens op de kaasmarkt, zooals hij zelf 
heeft gezien en hem door kaaskopers is medegedeeld zeer ongeregeld is, 
hetgeen niet is te achten in het belang van een geordend marktbezoek ". Hij 
vroeg om maatregelen "opdat alles naar orde en regel plaats kan hebben".3 

Burgemeester Braams legde uit, dat het nieuwe marktplein nog niet 
voldoende verhard was om de wagens daarop met de hand gemakkelijk op 
hun plaats te rijden. Hij beloofde echter "te zullen zorg dragen dat voortaan 
zooveel mogelijk aan het door den heer de Bruijn ter sprake gebrachte 
euvel zal worden tegemoet gekomen "3 (Afbeelding 2). 

Toen in april 1911 de kaasaanvoer flink gedaald was (er zouden dat jaar 
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Afb 2 De kaasmarkt op het Kerkplein 

slechts 1542 wagens komen), verzocht J. Baas, weer met de handtekeningen 
van vrijwel de gehele middenstand, "met het oog op het belang veler inge
zetenen de kaasmarkt voortaan ook in het zomerhalf jaar te doen houden op 
het plein voor het Gemeentehuis, Nieuwstraat". In zijn "Memorie van Toe
lichting" staat, dat toen de raad ongeveer twee jaar eerder besloot de markt 
's zomers te verplaatsen, het belang van vele ingezetenen hierdoor was 
geschaad, immers "Verscheidene bezoekers van de markt, die wel hunne 
winkels bezoeken als de markt op het plein voor het gemeentehuis gehou
den wordt, doen dit niet als de markt op het kerkplein is".12 In een aparte 
brief steunden vijftien kaaskopers en marktbezoekers dit verzoek van de 
middenstand. Drieëntwintig anderen echter vroegen de markt weer op het 
plein achter de kerk te doen houden. Tot hen behoorden de kaashandelaren 
E. de Ligt en J. Molenkamp en de veehouders J. Barreveld, J.C. Bœle, J. Bulk, 
C.J. Doornenbal, J. Doornenbal, J. Fokker, T. Kroon, D. van Oosterom, C. Stam 
Azn., P. Vendrig, H.H. Wismeyer en R. van Woudenberg Tzn. Als bezwaren 
tegen de Nieuwstraat voerden zij aan, dat "reeds bij eenen matigen aanvoer 
de wagens veel te dicht aan elkaar komen te staan, hetgeen den handel 
zeer bemoeilijkt; ook kan men na den verkoop de wagens niet gemakkelijk 
verrollen en geschiedt dit als regel zeer onordelijk, waardoor oponthoud 
veroorzaakt wordt".12 

In de raadsvergadering van 1 mei 1911 werden deze verzoeken uit
voerig besproken.3 H. Matthes wilde, als het voortbestaan van de kaas
markt wenselijk was en dit de gemeente voordeel opleverde, de bezoekers 
geheel vrij laten en alle dorpsstraten voor marktterrein openstellen. 
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Volgens burgemeester M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop van 
Slochteren zou dit zeer bezwaarlijk zijn uit te voeren: geen orde en regel. 
Wethouder C. Pijnse van der Aa gaf toe dat het marktbezoek niet meer zo 
druk was als toen het verplaatsingsbesluit werd genomen. Volgens hem 
kwam dat niet door de plaats van de markt, maar veeleer doordat de kaas 
duurder was en meer bij de boeren thuis werd opgekocht. Dat de 
neringdoenden schade ondervonden, geloofde hij niet: "Iemand die zaken 
doen wil in Breukelen zal deze, ook wanneer hij de markt achter de Ned. 
Herv. Kerk bezoekt, wel bij de ingezetenen doen". Raadslid C. de Vries vond: 
"De kerkvoogdij heeft om het terrein in behoorlijke staat te brengen groote 
onkosten gemaakt en het zoude niet aangaan nu het gebruik van het 
terrein aan de heeren Kerkvoogden op te zeggen'. Ook H.G. de Bruijn wilde 
het contract niet verbreken. Hij stelde voor de proef te nemen de markt 
ook in de zomermaanden voor het gemeentehuis te houden, maar indien 
nodig weer terug te keren achter de kerk. Aldus werd besloten. 

Afb 3 Lunch in Het State Wapen op 3 augustus 1917. Zittend v l.n,r, links van de tafel: 
wethouder C Pijnse van der Aa, gemeentesecretaris E van der Zee, burgemeester MP 
de Hoop van Slochteren, raadslid Adriaan Hamoen, Jan de Ligt, Jan Okkerse. Zittend 
v.l.n.r, rechts van de tafel: Wendhorst, marktmeester W. van Dijk, J. Beye, Dries 
Okkerse, onbekend, Clausheer, Bas Batelaan, Hamerslag, P. Goebei, J, Molenkamp, P 
van Ingen. Staand v.l.n.r,: raadslid Arie Verhoef, wethouder P.G.B. Verbiest, Jac de 
Rooy, Van der Kleyn, Kobus Burghoef, Van der Giesen, Piet Biesheuvel, onbekend, 
raadslid M. van Muiswinkel, raadslid H. Matthes, G.J. van Steeden. 

TI JDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 5 nr. 1, 1990 



23 

Definitieve (zomer)plaats op het kerkplein 

Vanaf 1913 zal het kerkplein wel weer als markt gebruikt zijn, want de 
aanvoer steeg toen enorm. Toch zal er nog ruimte over zijn geweest, want 
de vereniging "Het Kaascontrolestation"13 vroeg op 24 maart 1915 voor 
haar leden een aparte plaats op de markt: een handelaar die gecontroleerde 
en van een rijksmerk voorziene kaas zocht, zou die dan gemakkelijk 
kunnen vinden.14 Ook in 1917 werd er markt achter de kerk gehouden. Dat 
blijkt uit een brief15 d.d. 7 juli 1917 waarin de gebroeders Beyen, kaas
handelaren te Bodegraven, suggesties gaven voor de viering van het 
jubileum van de kaasmarkt: "Volgens ontvangen schrijven van de Secre
taris uwer Gemeente zal vermoedelijk op 4 Augustus a.s. de kaasmarkt te 
Breukelen 25 jaren achtereen bestaan. Mocht u eventueel besluiten op 
Vrijdag 3 Augustus een lunch te willen aanbieden aan enkele der oudste 
landbouwers, oprichters der markt, en de geregelde marktbezoekers koop
lieden, dan hebt u aan deze bijgaande adreslijst de namen van de koop
lieden of firma's die geregeld Breukelens kaasmarkt bezoeken. G.W. Beyen. 
P.S. Wij geven UEd Achtb. ook in overweging op Vrijdag 3 Augustus aan de 
Ned. Herv. Kerk een marktbel te plaatsen, en een bordje waarop 't weke
lijks aangevoerde aantal wagens kan genoteerd worden". De lunch is, 
ondanks de voedselschaarste in dat oorlogsjaar, op de voorgestelde datum 
in Het State Wapen gehouden (Afbeelding 3). De kaasbel kwam niet aan de 
kerk, maar op het brandspuithuisje16 dat gemeente-eigendom was. (Wel
licht deed hij ook dienst als brandalarm?) Het noteringsbord is waarschijn
lijk veel later aangeschaft.17 
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Afb. 4, De "Koophandel II" van schipper Bekker aan de nieuwe steiger. 
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Afb 5 De kaasmarkt op de Nieuwstraat in 1925. Van links naar rechts; Giel van 't Wout, 
Gerrit van der Wilt (met hoed), Dirk van 't Wout (op de bok), kaashandelaar Van Dijk, 
onbekend, J, Molenkamp, E. de Ligt, onbekend, onbekend, marktmeester W, van Dijk, 
Gijs van Dijk, Nick van Dijk, veldwachter T. de Koekkoek. In de deuropening van het 
gemeentehuis: majoor Versteeg. 

Toen op 22 juni 1923 een varkensmarkt werd ingesteld, kwam er op het 
kerkplein bestrating voor een loopplaats. Samen met de benodigde hokken 
kostte die f2800.18 

J. Timp, de eigenaar van Het State Wapen, waar de Bodegraafse koop
lieden kwamen, verzocht de gemeenteraad in 1924 een steiger aan de 
Stationsweg te doen maken voor het laden en lossen der kaasschepen 
(Afbeelding 4). Omdat de kosten niet onaanzienlijk waren, kwamen B & W 
met een voorstel in de raadsvergadering van 29 april 1924: voor ongeveer 
f600 tegenover de nieuwgebouwde huizen (de huidige nrs. 19 t/m 25). 
Raadslid S. Breuninghoff vond dat een steiger van 20 meter lengte vol
doende moest zijn. K. Westerman wilde het werk tegelijk met het bestraten 
van de nog met grind verharde Stationsweg laten uitvoeren. Het voorstel 
van B & W werd aangenomen.18 (In 1945 was de steiger nog aanwezig; hij 
is afgebroken toen het vervoer per vrachtauto plaats vond.) 

Op 12 september 1924 schreven 32 kaaskopers aan B & W over de 
onhoudbare toestand van het marktterrein bij regenachtig weer: "Dit ter
rein is dan in een dergelijke modderpoel herschapen, dat het voor koopers 
haast niet doenlijk is, de markt te blijven bezoeken' .19 B & W verzochten op 
15 september de administrerend kerkvoogd S. Breuninghoff een hoeveel
heid grind aan te brengen en maatregelen te treffen waardoor een voort
durend goed onderhoud van het marktplein verzekerd werd.19 Aan dit 
verzoek zal voldaan zijn, want op 14 januari 1925 schreven de kerk-
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voogden aan B & W, dat door het drukkere verkeer op de kaasmarkt het 
onderhoud van het plein zo was gestegen, dat de onkostenvergoeding van 
f 100 per jaar ver overschreden werd. Zij deelden mee dat de huurprijs 
daarom met ingang van 1 januari 1925 verhoogd was tot f200. De slotzin 
luidde: "Aangezien niet van ons verwacht kan worden dat wij op het onder
houd van het marktplein toeleggen, vertrouwen wij dat tegen de verhoging 
geen bezwaar zal zijn".20 

De raad ging op 5 maart 1925 akkoord met deze verhoging. J. Molen
kamp, raadslid sedert 5 november 1920, merkte daarbij op dat het plein bij 
regenachtig weer nog erg drassig was en hij gaarne zou zien, dat hierin 
afdoende verbetering werd gebracht.21 De gemeentesecretaris schreef op 7 
maart 1925 aan de kerkvoogden dat besloten was "overeenkomstig uw 
verzoek f200 te betalen als huursom voor het bij de gemeente in gebruik 
zijnde terrein voor marktplein en speelplaats der O.L.school".20 

Een veertigjarig jubileum? 

In de raadsvergadering van 17 april 1925 informeerde J. Molenkamp 
naar de plannen voor een officiële herdenking bij het 40-jarig bestaan van 
de kaasmarkt (Afbeeldingen 5 en 6). (Hij hield geen rekening met het hiaat 
van 1885 tot 1893 en de viering van het 25-jarig bestaan in 1917.) De 
voorzitter antwoordde, dat B & W het feit als zodanig niet officieel zouden 
herdenken, maar wel voornemens waren marktmeester W. van Dijk "een 

Afb. 6. Kaasmarkt op het Kerkplein. In het linker huis woonden de families Duns-
bergen en Kooy, in het rechter mevrouw Reymerink die iedere dag om twaalf uur de 
kerkklok luidde. 
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blijk van waardering uit te reiken".21 Bij "electrische drukkerij G. van Dijk" 
verscheen dat jaar toch een "Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van de kaasmarkt te Breukelen-Nijenrode". Een auteursnaam was 
niet vermeld, maar de inhoud zal grotendeels afkomstig geweest zijn van 
de jubilerende marktmeester, die de vader was van de uitgever. 

Op 18 mei 1925 vroeg Van Dijk om meer hulp op de vrijdagse markt. B & 
W stonden hem toe in geval van nood personeel aan te wijzen.22 Het moet 
een recordjaar zijn geweest, waarvan we helaas de cijfers niet bezitten. In 
1923 en 1924 werden er echter al 4877 en 5300 wagens met kaas aan
gevoerd. Op sommige marktdagen moesten ruim 300 wagens een plaats 
vinden in het dorp. Daarvoor was zelfs het kerkplein te klein. 

Noten 

1 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/4: B & W-notulen d.d. 28 april 
1905 

2 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv, nr. 8/90: Agenda 1905 onder K12, 
Kl8enK19. 

3 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 1/8: Raadsnotulen 1904 - 1912. 
4 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 8/102: Agenda 1914, rubriek 

XXII 
5 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 8/108: Agenda 1917. 
6 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 8/136 Agenda 1925. 
7 2681 wagens in 1907 
8 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/94: Agenda 1907 onder K32 
9 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 8/94: Agenda 1907 onder K35. 

10 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/5: B & W-notulen 
11 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 8/95: Agenda 1908 onder K7 en 

K8. Peddemos maakte van de gelegenheid gebruik in dezelfde brief dringend om 
herplaatsing te vragen van de lantaarn aan het huis van Gerrit Buijs (meel-
handelaar in de Achterstraat tegenover het steegje naar de Nieuwstraat), omdat 
"door wegneming van dien lantaarn het gebruik 's avonds het meest voor de 
grootste onzindelijkheid gebruikt word en een ondragelijke stank veroorzaakt 
zeer ten nadeele voor de gezondheid en in 't belang der openbare zedelijkheid 
hopende dat die lantaarn spoedig weder worde geplaatst 

12 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/98: Agenda 1911, rubriek XXII 
onder N6. 

13 Opgericht in 1913 in Utrecht om het echte volvette produkt te garanderen. Er zijn 
al spoedig 163 leden met samen 4120 stuks vee. Een der bestuursleden is Mr. H.J. 
Doude van Troostwijk, burgemeester van Loenen. In 1914 worden een directeur-
scheikundige en enkele kaascontroleurs aangesteld. De leden gebruiken rijks-
keurmerken en houden een boekhouding bij van de hoeveelheid melk, kaas en 
verbruikte merken 

14 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/104 Agenda 1915 rubriek 
XXII. 

15 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/108: Agenda 1917, rubriek XXI. 
16 Gedenkboek 40-jarig bestaan der kaasmarkt op 1 Mei 1925 
17 In 1924 werd door het Utrechts Landbouw Genootschap een bord geplaatst, waarop 

de prijsnotering op de Woerdense markt van donderdag werd bekend gemaakt 
Het onlangs door de heer H. Hogendoorn aan de Historische Kring Breukelen 
geschonken bord heeft na 1926 dienst gedaan op het nieuwe marktterrein. Het 
werd aan de gemetselde 'kaasbel' gehangen en door de marktmeester ingevuld 

18 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/11: Raadsnotulen. 
19 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/133: Agenda 1924. 
20 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/136: Agenda 1925. 
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21 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/12: Raadsnotulen 29 juli 1924 -
22 juli 1927 B & W hadden op 24 maart 1925 een verzoek gericht aan de 
Commissaris der Koningin om een koninklijke onderscheiding voor de heren W 
van Dijk en Mr. W.F.E, Spiering. Daarin wilden ze "de aandacht van UHoogEdel-
Gestrenge vestigen op den Heer W. van Dijk, marktmeester van de kaasmarkt der 
gemeente Breukelen Nijenrode, oud-conciêrge van het gemeentehuis aldaar en 
oud-gemeenteveidwachter van Breukelen St. Pieters Op 24 April 1885 werd hij als 
zoodanig benoemd, zoodat hij deze betrekking den 1 Mei as. 40 jaren onafge
broken zal hebben vervuld. . . . 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". Met betrekking tot de heer Spiering, wonend op Vegt 
en Hoff en kantonrechter te Breukelen van 1901 tot 1 mei 1925, luidde de brief: 
"Niet alleen als kantonrechter heeft Mr Spiering zich evenwel verdienstelijk 
gemaakt voor mijne gemeenten, maar daarenboven o.a. in tal van andere functies 
zeer veel gearbeid ten bate van deze gansche streek. .. . Voorts heeft hij, om nog 
een voornaam feit te noemen, waaruit zijn belangelooze hulp en groote belang
stelling voor het algemeen welzijn blijkt, in 1907 aan de gemeente Breukelen 
Nijenrode 4 diepwaterwelpompen met ontijzeringsinrichting geschonken, door 
welk kostbaar geschenk de gezondheidstoestand zeer is gebaat. . Het wil mij 
voorkomen, dat, gelet op de vele verdiensten van dezen zeer gezienen ingezetene, 
hem de ridderorde van den NEDERLANDSCHEN LEEUW zou kunnen worden 
toegekend". 

22 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/7: Notulen B U W 
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Middeleeuwse molen aan de Danne 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In dit artikel wil ik stilstaan bij de bebouwing welke in de 16de en 17de 
eeuw aanwezig was aan de zuidzijde van de Danne, tussen Dannestraat en 
Straatweg. De belangrijkste opstallen waren de hofstede Het Keyserrijck, bij 
de hoek van Dannestraat en Danne, en een molenwerf - later vervangen 
door een woonhuis - bij de hoek van Straatweg en Danne. Ten zuiden van 
Het Keyserrijck lijkt nog een huis te hebben gestaan. Meer gebouwen waren 
er daar in die tijd vermoedelijk nog niet. 

Het Keyserrijck en zijn buren in de 16de eeuw 

Op 24 april 1512 verklaarde Anthonis Jansz, bastaard van Nijenrode, van 
het kapittel van St. Pieter te Utrecht in erfpacht te hebben ontvangen een 
hofstede met 1 morgen land, gelegen in het kerspel (- de parochie) van 
Breukelen, grenzende noord aan de hofstede genaamd Keyserrijck, beho
rende aan Gheryt Heynrickss, en de morgen aan de Molenwerf, en zuid aan 
land van Adriaen die Haen (- Adriaan de Haan).1 

Op 25 oktober 1516 werd een overigens gelijkluidende overeenkomst 
betreffende dit zelfde stuk land afgesloten met Ghijsbert Jansz, bastaard 
van Nijenrode.2 

In de jaren 1512 en 1516 bestond het huis Het Keyserrijck dus al. Maar 
het perceel land waarop dat huis stond liep niet door tot aan de Heerenweg 
(zoals de weg die we nu de Straatweg noemen toen heette). Tussen Het 
Keyserrijck en de Heerenweg lag nog een kavel, ter grootte van 1 morgen 
(0,85 hectare), met daarop een molenwerf. 

De akker ernaast die Anthonis Jansz, en na hem Ghijsbert Jansz, in pacht 
kreeg lijkt daarentegen wel over de hele lengte van Dannestraat tot 
Heerenweg gelegen te hebben. Hetzelfde gold voor de akker van Adriaan de 
Haan. 

Deze vier percelen namen met elkaar ongeveer het gebied in tussen de 
Danne en een lijn welke, in termen van nu, liep van het punt waar de 
Marktstraat uitkomt op de Straatweg tot aan de Brouwerij. Dat gebied is in 
Afbeelding 1 grofweg gemarkeerd door de daarin ingetekende bomen. Ten 
zuiden ervan lag in de 16de eeuw een verhoudingsgewijs omvangrijk 
aaneengesloten gebied dat onder meer de huidige Markt omvatte; aan de 
noord- en oostzijde, maar vooral aan de zuidzijde was het echter een flink 
stuk groter. 

Uit het feit dat Het Keyserrijck al zo vroeg een huis met een eigen naam 
was mogen we afleiden dat het een belangrijk huis was. De beperkte 
omvang van de bijbehorende grond duidt er op dat het huis niet als 
boerderij was opgezet. 
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Afb. 1 Fragment van de kaart van Breukelen die Bernard de Roij in 1681 maakte Het 
noorden ligt op deze kaart rechts, het westen boven In het linkerbovendeel het 
gebied tussen de Heerenweg (Vechtdijk, thans Straatweg), de Danne en de Dannestraat 
(die doorliep tot aan de Heerenweg, die daar toen dichter naar de Vecht afboog dan 
tegenwoordig het geval is). Tussen het perceel met Het Keyserrijck en het perceel dat 
zich vanaf de hoek tussen Heerenweg (Straatweg) en Danne naar het oosten uitstrekte 
is een loodrecht op de Danne staande sloot te zien 

Het Keyserrijck en zijn buren in de 17de e e u v 

Ruim een eeuw later kwam het stuk grond ten zuiden van Het 
Keyserrijck weer in een officiële akte aan de orde. Op 5 oktober 1619 
transporteerden Jacob Jansz en zijn vrouw Neeltgen Beernt Coopdochter, 
wonende te Loenen zonder (inwonende) kinderen, aan Aelbert van Doorn 
als man van Jannichgen Jacobsdochter, Vö deel van een hennepakker groot 
4 hont, gelegen te Breukelen, grenzende oost aan de Dandijk, zuid aan de 
papelijke proven van Breukelen, west aan de Heerenweg en noord aan Het 
Keyserrijck, welk land door Jacob Jansz aan zijn dochter Jannichgen als 
huwelijksgeschenk was gegeven.3 
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Het stuk land dat in 1619 verkocht werd was vermoedelijk het gedeelte waarop de 
hofstede stond, waarvan reeds in 1512 en 1516 sprake was. Vader Jacob en zijn vrouw 
hadden dat huis immers zelf niet nodig, omdat ze in Loenen woonden Dat verklaart 
waarom alleen Het Keyserrijck als noordelijk buurperceel werd genoemd. In 
Afbeelding 1 zien we dat een pand staat aangegeven tegen de linker ( = zuid)gevel van 
Het Keyserrijck aan, Hoogstwaarschijnlijk markeert dat de plek waar het huis van 
Aelbertvan Doorn en zijn Jannichgen stond 

Het perceel ten zuiden van het nieuwe bezit van Jannichgen en haar man Aelbert 
was het land dat in 1512 in handen was van Adriaan de Haan. Maar het werd nu 
aangeduid als "de papelijke proven"; het was dus intussen kerkeland geworden, 
waarvan de opbrengsten ten goede moesten komen aan de pastoor (de "paap") van 
Breukelen. Er zijn geen aanwijzingen dat er op dat land in de 16de en 17de eeuw een 
huis of ander gebouw stond Deze akker bleef aan de "Pastorije" toebehoren tot 1675 
In dat jaar kwam de akker in handen van Abraham Boddens.4 Hij had toen al een forse 
hoeveelheid grond in het zuiden van Breukelen in bezit en kan beschouwd worden als 
de grondlegger van de grote buitenplaats die later Boom en Bosch zou heten. 

In het jaar erop, op 10 augustus 1620, verkocht Elyzabeth Dirrick 
Huygensdochter, weduwe van Jacob Jansz Bijlevelt, het huis met boomgaard 
genaamd Het Keyserrijck, gelegen te Breukelen aan de Dan aan Jan Corne-
lisz de Rijck te Breukelen, voor een bedrag van f 2500,-} Op 6 september 
1620 vond het officiële transport plaats. Elyzabeth handelde met de volle 
instemming van haar beide voogden, want een alleenstaande vrouw had in 
die tijd in juridisch opzicht zelf geen handelingsbekwaamheid. Die voogden 
waren Jan Egbertsz Grauwert, schout van Maarssenbroek, en Corneiis 
Anthonisz Brey. Zowel de prijs die het huis opbracht als de identiteit van de 
voogden wijzen er op dat Jacob Bijlevelt en zijn vrouw tot de toenmalige 
bovenlaag van de Breukelse bevolking hebben behoord. 

In die transportakte van 6 september 1620 werd genoteerd dat het 
grote en kleine huis met boomgaard genaamd "Het Keyser Rijck" aan de 
oostzijde werden begrensd door de Dannestraat, aan de westkant door de 
hofstede van de erfgenamen van Bartholomees Aertsz, aan de zuidzijde 
door Jacob Jansz, timmerman, en in het noorden door de "watergang de 
Dan".̂  Die timmerman Jacob Jansz was ongetwijfeld de eerder genoemde 
vader van Jannichgen, die immers maar een stukje van zijn bezit aan zijn 
dochter en schoonzoon had overgedragen. 

De Rijck van Het Keyserrijck kreeg later vermoedelijk ook dat onroerend goed van 
Jacob Jansz in handen, met inbegrip van het gedeelte dat aan diens dochter Jannich
gen en haar man had toebehoord. Want onder de belendende percelen van het land
goed van Boddens aan de noordzijde wordt onder meer genoemd het land van De Rijck, 
dat als moes- en kruidentuin en als boomgaard in gebruik was.5 Die tuin kan op de 
voormalige hennepakker zijn ingericht. 

Op de "Gront-Caerte van het Dorp van Breuckelen' van Bernard de Roij, 
uit 1681, zijn het grote en kleine huis van Het Keyserrijck duidelijk te her
kennen (zie Afbeelding 1). Ze staan daarop genoteerd als huizen van de 
"waerdsman", dat is de man die de belangen van het dorp in waterschaps-

Afb. 2 (op de bladzijde hiernaast). Het laatste huis Het Keyserrijck, in de zuidwesthoek 
tussen Dannestraat en Danne, omstreeks 1950. Boekhandel Van Kralingen was er toen 
gevestigd. (Foto uit collectie M.NJ. van Kralingen.) 
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zaken behartigde. Op enige afstand ten westen van het kleine huis staat op 
die kaart een sloot getekend, loodrecht op de Danne. Dat was vermoedelijk 
de perceelgrens tussen Het Keyserrijck aan de ene zijde en "de morgen aan 
de molenwerf" (1512, 1516), respectievelijk het bezit van de erfgenamen 
van Bartholomees Aertsz (1620), aan de andere zijde. 

De Roij vermeldt geen eigenaar van de opstal die aan de zuidzijde tegen Het 
Keyserrijck aangebouwd stond, vermoedelijk omdat die toen dezelfde eigenaar had als 
Het Keyserrijck, 

Overigens varen de door De Roij vermelde opstallen van Het Keyserrijck inmiddels 
wel opnieuw opgetrokken panden. Want ook daar had de oude bebouwing het Ramp
jaar 1672-1673 niet doorstaan. 

De molenverf 

Een historisch belangwekkend gegeven in de in het voorafgaande aan
gehaalde bronnen is de vermelding van een Middeleeuwse molenwerf aan 
de Danne. Die moet hebben gelegen waar nu Garage Van Ekris gevestigd is. 
De vroeg-16de-eeuwse documenten waarin de molenwerf wordt genoemd 
stammen vrijwel zeker uit de nadagen van die molenwerf. 

De akte uit 1620 is vergelijkbaar met die uit 1512 en 1516. In 1512 en 
1516 werd de molenwerf wel genoemd, in 1620 niet. Het desbetreffende 
perceel heette toen gewoon de hofstede van de erfgenamen van Bartho
lomees Aertsz. ik denk dat het verantwoord is daaruit de conclusie te 
trekken dat in elk geval in 1620 de molenwerf aan de Danne er niet meer 
was. Ook Bernard de Roij geeft op zijn kaart geen molenwerf aan, maar 
schrijft het huis op de hoek van Danne en Straatweg toe aan de eigenaresse 
van de herberg "De Croon". In andere oude bronnen uit de periode tussen 
1516 en 1620 heb ik evenmin iets teruggevonden dat op enigerlei wijze 
verband hield met een molen aan de Danne. Het einde van de molenwerf 
aan de Danne zal dus dichter bij 1516 dan bij 1620 hebben gelegen. 

Moeilijker is het om tot een meer gedetailleerde conclusie te komen over 
de situatie die in 1512 (en mogelijk ook nog in 1516) bestond (de 
perceel-aanduiding in het stuk uit 1516 lijkt overgeschreven te zijn uit de 
akte uit 1512, zonder nadere verificatie). Er werd toen alleen geschreven 
over een molenwerf; over de aanwezigheid van een molen op het 
desbetreffende stuk land werd niets gezegd. Dat doet de gedachte opkomen 
dat er in 1512 op de molenwerf al geen molen meer stond. Maar 
voorzichtigheid in de uitleg van de tekst is hier op z'n plaats. Ik ken nog 
een ander 16de eeuws geval, waarbij in het leenregister ook alleen maar 
over een molenwerf gesproken wordt,6 terwijl uit andere oude bronnen 
blijkt dat er toen op die werf wel degelijk een molen stond, in dat geval 
zelfs een geheel bedrijfsklare molen, waarop ook een molenaar woonde.7 

Voorlopig durf ik niet meer te zeggen dan dat de molen aan de Danne 
vermoedelijk in de eerste helft van de 16de eeuw is afgebroken. 

De oude bronnen laten ons in onzekerheid over de bouwtijd van de 
molen aan de Danne. 

Het ligt echter niet zo voor de hand dat een molen in onbruik raakte die 
nog in redelijk goede staat verkeerde. Nuttige opstallen werden in de 
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Middeleeuwen gerepareerd en verbouwd zo lang als dat kon, en pas afge
dankt en afgebroken als dat onvermijdelijk was. Ik neem dan ook als meest 
waarschijnlijk aan dat bij zijn afbraak in het begin van de 16de eeuw de 
Dannemolen versleten was. Dat doet vermoeden dat die Breukelse molen 
toen al een geschiedenis van een of meer eeuwen achter de rug had. 

Uit het voorafgaande mogen we in dat geval de conclusie trekken dat de 
oudste molen van Breukelen aan de Danne heeft gestaan. De plek aan die 
watergang, nabij de kruising van de Danne en de Vechtdijk, lag aanvanke
lijk erg gunstig voor een molen. Het was dicht bij het Ronde Dorp van 
Breukelen en zeer goed bereikbaar voor mensen uit de wijdere omgeving. 
En in de direkte omgeving van de stichtingsplaats zal in die oude tijd nog 
weinig verdere bebouwing aanwezig zijn geweest die de windvang belem
merde. 

Korenmolen aangedreven door windkracht 

Er kan weinig twijfel aan bestaan dat de molen aan de Danne diende 
voor het malen van graan. Er bestonden in de 14de-15de eeuw weliswaar 
ook al molens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor het kloppen van 
eikeschor s voor leerlooierijen, het zagen van hout, of het maken van 
mosterd)8, maar het lijkt erg onwaarschijnlijk dat Breukelen zon molen 
had. Poldermolens, die water verpompten, waren er in die tijd in onze 
streek nog niet. In West-Nederland werden in het midden van de 15de 
eeuw in de Lopikerwaard de eerste wipwatermolens gebouwd.9 Omstreeks 
1500 kreeg de vanouds laag gelegen Breukelerwaard, mogelijk als eerste 
polder in de buurt van Breukelen, een wipwater molen.10 

Was de molen aan de Danne een molen die door water werd aange
dreven, of door de wind? 

De oudste molens in Europa waarvan het bestaan bekend is verden voortbewogen 
door mensen of dieren. In de laat-Romeinse tijd kwamen in Rome molens in gebruik 
die door waterkracht aangedreven werden. Slechts heel langzaam heeft die water
molen zich over West-Europa verbreid In de 4de eeuw werden watermolens gebouwd 
in Zuid-Frankrijk, in de 8ste eeuw in Groot-Brittannie en Zuid-Duitsland (Thüringen) 
en in de 12de eeuw in Scandinavië en Polen. Pas toen water al lang werd gebruikt om 
energie op te wekken kwam men in Europa op de gedachte dat een andere natuur
kracht, de wind, daarvoor ook heel goed kon worden benut. Op grond van de meest 
recente onderzoekingen mogen we als welhaast zeker aannemen dat de oudste 
windkorenmolens in Frans en Belgisch Vlaanderen tot ontwikkeling zijn gekomen. 
Molens worden daar in verschillende oude documenten vermeld, uit de jaren 1183, 
1187 en 1197. Uit de periode tussen 1183 en 1297 zijn thans uit Vlaanderen 67 
vermeldingen van windkorenmolens bekend.11 Uit zuidoost Engeland, aan de over
zijde van het Kanaal, tegenover Vlaanderen dus, zijn ons uit dezelfde tijd eveneens 
oude vermeldingen van windmolens bekend. Holt12 vermeldt met zekerheid 23 
Engelse windmolens van vóór 1200, allen uit de jaren tussen 1185 en 1200; daarvan 
waren er 3 met zekerheid al vóór 1190 aanwezig en 15 zeker in de jaren 1190. 

Totzo'n jaar of tien geleden werd veelal aangenomen dat terugkerende kruisvaar
ders de gedachte om windenergie te gebruiken om een korenmolen aan te drijven 
mee naar huis hadden gebracht, geinspireerd door windkorenmolens die ze in het 
Oosten hadden gezien.•* Tegenwoordig overheerst de mening dat, omgekeerd, de 
kruisvaarders de kennis van de windmolentechniek juist vanuit noordwest Europa 
hebben meegenomen naar het oosten 
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Ook uit andere bronnen is bekend dat vindmolens in West-Europa voor het eerst 
pas vermeld worden in de tweede helft van de 12de eeuw.14 Ze raakten blijkbaar snel 
ingevoerd; omstreeks 1200 waren windmolens in Nederland reeds vrij algemeen.'5 

Wat de historische ontwikkelingen in de molenbouw betreft kan de Middeleeuwse 
molen aan de Danne dus zowel een watermolen als een windmolen zijn geweest 

Een watermolen kan alleen werken als het water dat de molen in 
beweging moet houden een behoorlijke stroomsnelheid heeft. Van nature 
stroomde het water in de Danne daarvoor niet snel genoeg. Eventueel kon 
de benodigde stroomsnelheid worden opgewekt door het water vóór de 
molen kunstmatig op te stuwen. Bekend is dat er reeds in de latere 
Middeleeuwen een sluis in de Danne is gelegd.16 Dat gebeurde echter niet 
terwille van een molen, maar om twee andere redenen. Ten eerste, om de 
Vecht tussen Breukelen en Nieuwersluis beter bevaarbaar te maken. Ten 
tweede, om in het achterliggende veengebied, waar de bodem voortdurend 
aan het inklinken was, een aktiever waterpeilbeheer te kunnen voeren. Die 
sluis zal dus veeleer tot minder in plaats van meer stroomsnelheid in de 
Danne hebben geleid. 

Het is dus erg onaannemelijk dat de molen aan de Danne een watermolen 
is geweest. Ik houd het er op dat het een vroege windmolen was, als 
gebruikelijk aan een watergang gelegen omdat de aan- en afvoer vooral per 
schuit plaats vonden. 

Onder de windmolens was vanouds de standerdmolen (zie Afbeelding 3, 
links) het aangewezen werktuig voor het graanmalen.17 Deze standerd-
molen was de oervorm van de windmolens in de landen rondom de Noord
zee. Hij bestond uit een houten bovenhuis dat draaibaar was om een zware 
vertikale ronde eiken boom, de standerd. Deze standerd werd staande ge
houden door vier dubbele schoren.18 De laat 12de-eeuwse en 13de-eeuwse 
windmolens in Vlaanderen en zuidoost Engeland waren allen standerd-
molens.1112 

Pas na de opkomst van de wipwatermolen (zie Afbeelding 3, rechts) in 
de 15de eeuw kwam sporadisch ook de wipkorenmolen in gebruik, waarbij 
de standerd was vervangen door een vierkant onderhuis.18 

In de tijd gezien kan de molen aan de Danne niet anders dan een 
standerdmolen zijn geweest. 

Verplaatsing van de Breukelse korenmolen 

Toen de molen aan de Danne uitgediend was moest er wel een nieuwe 
molen komen. Want Breukelen kon in die vroeg-16de eeuw niet zonder een 
korenmolen. Waarom werd die nieuwe molen niet gewoon gebouwd op 
hetzelfde stuk land waarop de oude molen had gestaan? 

Het is zeer waarschijnlijk dat de uitbreiding van de bebouwing van het 
dorp Breukelen een grote windbelemmering zal hebben opgeleverd. Zoals 
we ook in Afbeelding 1 kunnen zien, was het "molenbiotoop" (zoals we dat 
tegenwoordig noemen) vanaf de richtingen tussen west, door het noorden 
tot het zuiden zeer slecht geworden. Daardoor zal de molen op zijn oude 
plaats nog maar slecht hebben kunnen functioneren. 
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Afb 3 De twee molentypes die in dit artikel aan de orde komen; links de standerd-
molen, rechts de wipmolen, waarbij het draaibare bovenhuis staat op een vaste onder-
toren meteen vierkant grondvlak (tekeningen van J. den Besten). 

Ook kan het besluit de nieuwe molen niet neer te zetten op de oude plek, 
aan de Danne, samen hebben gehangen met de groei van de macht die de 
heren van Nijenrode in en om Breukelen hadden weten op te bouwen. 
Ontwikkelingen van molentechnische aard, zoals de opvolging van de 
standerdkorenmolen door de wipmolen, speelden veel minder een rol mee; 
de nieuwe molen bij Nijenrode was ook weer een standerd molen. 

De Middeleeuwse heersers vonden dat zij de eigenaren waren van de natuurlijke 
hulpbronnen In dat verband claimden zij onder meer het zogeheten windregaal, Dat 
hield in dat voor alles waarbij windkracht werd aangewend tevoren toestemming van 
de machthebber nodig was, die aan het geven van die vergunning voorwaarden kon 
verbinden In het geval van een windkorenmolen was dat meestal dat alle onder
horigen verplicht werden van die molen gebruik te maken en de molenaar over zijn 
omzet jaarlijks een recognitie of belasting (het zogenaamde windgeld) moest 
betalen 19 

In Breukelen trok de heer van Nijenrode meer en meer ook het wind
regaal aan zich. Het is veelzeggend dat uit de periode met de laatste 
vermeldingen van de molenwerf aan de Danne ook de eerste aantekeningen 
stammen inzake de korenmolen die dicht bij Nijenrode stond. Het is niet te 
gewaagd een verband tussen die twee gegevens te veronderstellen: de 
korenmolen van Breukelen werd verplaatst van de Danne naar de Vecht bij 
Nijenrode. Langs de Vecht was het molenbiotoop toen veel gunstiger. En 
een molen die functioneerde in de directe omgeving van het kasteel was 
van daar uit beter te controleren. 

De heer van Nijenrode kon uiteraard alleen die mensen echt verplichten 
gebruik te maken van de onder zijn gezag staande korenmolen, die 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 5 nr. 1, 1990 



36 

woonden in gebieden waarover hij het dagelijks bestuur uitoefende. Rond 
het jaar 1500 waren dat vooral het dorp Breukelen, Otterspoorbroek, Oud 
Aa en een deel van Portengen. Maar ook de inwoners van de overige 
gebieden in onze omgeving zullen gewoonlijk met hun koren naar deze 
dichtstbijzijnde molen zijn gegaan. 

Voor zover al deze mensen voor hun transporten waren aangewezen op 
de waterwegen (en dat zal als het om grotere hoeveelheden ging toen nog 
meestal het geval zijn geweest), ging het in meerderheid om wateren ten 
westen van de Vecht. Voor velen lag de oude molen aan de Danne daarom 
gunstiger dan de nieuwe molen aan de Vecht. Zij hadden aanvankelijk geen 
hinder van de sluis die in de Danne was gelegd, nabij de kruising met de 
Dannestraat. Toen echter de korenmolen aan de Vecht werd gevestigd 
moesten hun schuiten op de heen- en terugweg wel die sluis passeren. Ik 
denk dus dat veel gewone mensen in ons gebied niet zo gelukkig geweest 
zullen zijn met de verplaatsing van de molen. 
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Vergunning in 1915 voor schuitenhuis van 
Kasteel Nijenrode aan de Vecht 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

In het gemeentearchief van Breukelen vond ik een beschikking van de 
Minister van Waterstaat gedateerd 12 maart 1915 nr. 262, waarin ver
gunning werd verleend aan M. Onnes van Nijenrode tot het maken van een 
boothuis in de Vecht (ÏCeulsche Vaart), Vroeger werd de Vecht ook wel 
Keulsche Vaart genoemd omdat deze rivier onder andere een gedeelte was 
van de vaarweg naar Keulen. 

In de bijlage bij de beschikking werd bepaald hoe groot het boothuis 
mocht worden. Artikel 1 luidt als volgt: 

Art 1. Het schuitenhuis mag ter lengte van ten hoogste 16 M en ter breedte van 
ten hoogste 8 M worden gemaakt met het midden op 19 M vóór of benoorden H.M. 
paai 27,8. staande op den Rijksweg van Abcoude naar Utrecht, de voorzijde mag niet 
verder kanaalwaarts reiken dan 18 M. uit de as van de bestrating van dien weg. 

Ter beveiliging van het schuitenhuis mogen zes eikenhouten palen worden 
geplaatst, zwaar ten minste 020 M. bij 0.20 M. en lang ten minste 5 M.; zij mogen niet 
verder kanaalwaarts reiken dan 16.30 M. van genoemde as en niet verder staan dan 
10 M. ten noorden en ten zuiden van het midden van het schuitenhuis. 

De koppen dezer palen moeten tot ten minste 2 M. + N.A.P. reiken. 
Tot verbinding van het schuitenhuis met den oever mag in den oever een juk 

worden geplaatst om daarop een loopplank te kunnen leggen. 
Aan de kanaalzijde der werken mogen geen bouten of andere puntige voorwerpen 

uitsteken. 

In Artikel 2 wordt bepaald, dat plaatsing en onderhoud van het 
schuitenhuis met palen en juk ten genoegen en volgens aanwijzing van de 
Rijkswaterstaat te Utrecht moet geschieden. 

Artikel 3 bevat de bepaling dat bij vernieuwing of opruiming, de palen 
in zijn geheel moeten worden uitgetrokken, zodat geen paalstompen in de 
bodem blijven zitten. 
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Âfh i Het botenhuis. gezien vanaf het Zandpad. (Foto H van Walderveen, 5 september 
1987, in loto-archief Historische Kring Kreukelen.) 

Artikel 4 stelt onder andere dat voor het eigendomsrecht van het 
oppervlaktewater van het Rijk aan de Ontvanger der Registratie en 
Domeinen te Loenen jaarlijks een bedrag van f. 0,25 betaald moet worden. 

In het laatste artikel wordt verder bepaald, dat de vergunning wordt 
ingetrokken als de werken niet voor 1 januari 1917 zijn uitgevoerd. 

De beschikking is ondertekend door de Secretaris-Generaal, Salverda de 
Grave. 

Bron 

In- en Uitgaande Brieven. Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv n r 8 I ( H 

(Gemeentehuis te Breukelen), 
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Mededelingen van het bestuur 

Activiteiten ia de eerste helft van 1990 

Op donderdag 29 maart houdt de Historische Kring Breukelen een ledenavond in 
gebouw Irene, Wagendijk 43 te Kockengen, aanvang 2000 uur Na een algemene 
inleiding zorgt de heer Th.C Romijn voor een dia-presentatie over oud-Kockengen 
Voor leden (en voor hen die zich op die avond als lid aanmelden) is de toegang gratis; 
niet-leden betalen f5,-

De algemene voorjaarsvergadering, tevens huishoudelijke vergadering, zal op 
woensdag 11 april plaatsvinden in de Centrale Technische School, aanvang 19 30 uur, 
Na de bestuursverkiezing en de behandeling van de jaarverslagen, begroting en 
dergelijke, zal om rond 20.15 uur mw MA Dukes-Greup spreken over de geschiedenis 
van de ridderhofstad Oudaen. Deze lezing is tevens bedoeld als inleiding op de excursie 
op 23 juni De avond zal worden besloten met een zeer interessante dia-geluidserie van 
de heer M Verkuil over Kees de Tippelaar Toegangsprijs voor niet-leden f5,-; leden 
gratis. 

Op zaterdag 23 juni is er om 10.00 uur een excursie naar de Breukelse ridderhofstad 
Oudaen In verband met de toegangsprijs die de Kring moet betalen kost deelname 
voor leden van de Kring f 4,- en voor niet-leden f 9,-. Tevoren aanmelden bij de 
secretaris van de Kring is noodzakelijk 

Ook in 1990 zal de Kring deelnemen aan de jaarmarkten in Breukelen en 
Kockengen en aan de informatiemarkt ("welzijnsmarkt"). Als u wilt helpen door ook 
een paar uur in een kraam te staan, dan hoort het secretariaat dat graag van u. 

De Nationale Monumentendag is in 1990 op zaterdag 8 september De Kring neemt 
deel in de gemeentelijke commissie die de Breukelse inbreng in deze dag organiseert, 
Zij zal onder meer enkele korte historische dorpswandeiingen verzorgen Er zijn nog 
enkele mensen nodig die als rondleider willen optreden De Kring zorgt voor een 
routebeschrijving en, desgewenst, voor enige voorafgaande oefening Belangstel
lenden kunnen zich melden bij het secretariaat. 

Over de algemene ledenbijeenkomst in het najaar zullen later nadere 
mededelingen worden gedaan. 

Samenstelling bestuur 

Op de jaarvergadering op 11 april zijn de voorzitter AA Manten en het bestuurslid 
H Polderman reglementair aan de beurt van aftreden. Beiden stellen zich her
kiesbaar. Statutair wordt de voorzitter door de algemene ledenvergadering in functie 
gekozen In verband met de groei van de vereniging en de uitbreiding van de aktivi-
teiten zou het bestuur graag twee extra bestuursleden verkozen willen zien. Kandi
daten zijn H van Walderveen (Van Couwenhovenstraat 15) en mw K Nijmeijer 
(Stationsweg 49) Tegenkandidaten voor een of meer van de genoemde vier bestuurs-
posten kunnen bij het secretariaat worden aangemeld; hiervoor zijn volgens de 
statuten tien handtekeningen van leden van de Kring vereist 

Aantal leden 

Per 31 december 1989 had de Kring 510 betalende leden, verdeeld over 479 volle 
leden en 31 gezinsleden (tweede of verdere personen uit eenzelfde huishouden, die 
geen tijdschriftabonnement verlangen) Een jaar eerder hadden we 371 volle leden 
en 29 gezinsleden, te zamen 400 leden 

Lid waren (tussen haakjes steeds de vergelijkbare cijfers per 31 december 1988): 
378 (293) heren. 126 (102) dames en 6 (5) onpersoonlijke leden. De dames waren, met 
24 van de 31, vooral sterk vertegenwoordigd onder de gezinsleden In geografische 
zin was de spreiding als volgt: kern Breukelen 327 (279), gebied tussen Straatweg, 
oprit naar de hoge brug en Kanaal (inbegrepen Broeckland) 18 (8), wijk Over de Brug 
1 (1), buitengebied west (Galgerwaard, Kortrijk, Oud Aa) 17 (14), Nieuwer Ter Aa 11 (5). 
Kockengen 23 (5), Zandpad en Scheendijk 24 (20), Breukeleveen 10 (7), Nederland 
buiten Breukelen en Breukeleveen 76 (58), buitenland 3 (3) De belangstelling voor de 
Kring is in de delen van onze gemeente die gelegen zijn buiten de kern Breukelen 
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duidelijk stijgend; verheugend is dat ook mensen uit Kockengen de weg naar onze 
Kring weten te vinden. Het aantal leden dat woonachtig is buiten de gemeente 
Breukelen en Breukeleveen handhaafde zich op ruim 15 % 

Naast de betalende leden had onze Kring tevens nog 10 (6) ruillidmaatschappen en 
12 (10) abonnees op ons tijdschrift. 

Als gebruikelijk, moesten per 1 januari wegens opzegging een aantal leden worden 
afgeboekt. Gelukkig hadden zich daartegenover in december reeds vijf mensen 
aangemeld, die met ingang van 1990 lid wilden worden Per saldo begonnen we het 
jaar 1990 daardoor met 506 betalende leden. 

Gekregen 

In de achter ons liggende maanden werd de Historische Kring verblijd met diverse 
giften Van mw A. Bos kregen we vijf oude foto's en een schoolschrift uit ca 1910 met 
schoolversjes, van hr A de Zeeuw twee groepsfoto's van medewerkers van de 
plaatwerkerij van Efa-Corema in omstreeks 1943. De Gemeentewaterleidingen van 
Amsterdam boden ons een exemplaar aan van het boek "Drinken uit de Plas" en hr 
Th. Schouten gaf ons een exemplaar van het boekje "350 jaar Kerk in Tienhoven (U)". 
Van hr. C. Hensbergen ontvingen we een exemplaar van zijn afstudeerscriptie "De as 
van Breukelen" De Lever-Darmstichting gaf ons een collectebus, die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in gebruik is geweest bij de Winterhulp Nederland. Mw. M. Kiela 
verschafte ons enige documentatie met betrekking tot het hotel "Oriental Palace" 
(thans Motel Breukelen). 

Van de hr W. Verhoef kregen we een verzameling krantenknipsels met betrek
king tot de Dudok de Wit-wandelmarsen, een fotokopie van het boekje "Herinneringen 
ontleend aan Reizen te Water, te Voet, te Paard en per Spoor" door L C. Dudok de Wit 
(1881), en een reisjournaal bijgehouden door de hr A Schwabauer. Laatstgenoemde 
maakte verscheidene voettochten, waaronder in 1963 een voetreis naar Rome met 
bezoek aan de paus. Hij liep ook vele malen de Dudok de Wit-tocht. Toen hij op 
84-jarige leeftijd met wandelen stopte gaf hij Verhoef zijn dagboek in beheer. Deze 
acht bewaring van dit document thans beter verzekerd in handen van de HKB 

Aan alle goede gevers onze hartelijke dank. 
Ons lid de hr. JE. van Lingen, die aan de Brouwerij woonde, liet bij zijn overlijden 

diverse zaken aan de Kring na: een ingelijste oude kaart van de provincie Utrecht, 
een 19de eeuwse prent van Vijverhof, een ingelijste reproduktie van een oude prent 
van de Nieuwstraat, de boeken "De Buitenplaatsen aan de Vecht" door R. van 
Luttervelt, "De Vechtstreek" door M Donkersloot-de Vrij, "Nijenrode" door E.B.J. 
Postma, "Kijken naar Monumenten in Nederland" door AP. Smaal en anderen, "Langs 
Oude en Nieuwe Wegen" door H Besselaar, "De Gouden Eeuw in Prent" door JR. 
Schiltmeijer, "De Glans der Middeleeuwen"' door R. Pernoud, "Utrechtsch Sagenboek" 
door J.R.W. Sinninghe, en "Volksverhalen uit Utrecht en het Gooi" door W. de Blécourt, 
alsmede drie brochures en vijf oude foto's van de dorpskerk Het bestuur heeft dit 
legaat dankbaar aanvaard. 

Gezocht 

Hulp voor de HKB-deelname aan de jaarmarkten, informatiemarkt en Nationale 
Monumentendag (zie ook onder "Activiteiten"). 

Mensen die willen meehelpen aan het uitzoeken van stukjes geschiedenis van 
Nieuwer Ter Aa en Kockengen 

De steun van iedereen om te helpen voorkomen dat oude papieren of voorwerpen 
verloren gaan die op enigerlei wijze te maken hebben met de geschiedenis van 
Breukelen, Nieuwer Ter Aa, Kockengen of Breukeleveen. 

Het secretariaat hoort graag van u ! 
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Hoe oud is Breukelen ? 

Bij de oprichting werd de Historische Kring Breukelen meteen al uitge
daagd uit te zoeken hoe oud de nederzetting Breukelen zou kunnen zijn. 

Het tweede nummer van ons tijdschrift, gepubliceerd in 1986, was een 
reaktie op die uitdaging. Het is in zijn geheel een themanummer, onder de 
titel "Hoe oud is Breukelen ?" 

Een van de conclusies daarin is dat de geheimzinnige Middeleeuwse 
nederzetting Attingahem, waar de zendeling Bonifacius omstreeks 721 een 
parochie stichtte, hoogstwaarschijnlijk in Breukelen gezocht moet worden. 
In die tijd was er dus al een dorpsgemeenschap van enige omvang. 

De oude plaatsnamen Braacanhem en Bracola hadden vrijwel zeker geen 
betrekking op Breukelen. Daarmee verdwijnt ook de veelgenoemde graaf 
Rodgar uit de Breukelse geschiedschrijving. 

Het oudste bewaard gebleven document waarin de naam Broclede 
voorkomt stamt uit 1139. 

Van dit interessante themanummer van het Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen zijn nog exemplaren beschikbaar. Leden van de Kring kunnen 
deze verkrijgen voor de prijs van f 10,-; niet-leden betalen f 12,50. Wie een 
exemplaar wil hebben kan daarvoor terecht bij het secretariaat, 
Bisschopswater 5. 
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@ 1990 Historische Kring Breukelen 

Afbeelding op de voorkant van het omslag: Blokje van drie oude voormalige 
veenarbeidershuisjes in Breukeleveen, in maart 1945 getekend door Piet 
Huchshorn, oud-leraar technisch tekenen aan de Technische School te 
Enschede. Deze toen reeds omstreeks 80 jaar oude tekenaar bracht de 
hongerwinter 1944 - 1945 door in Breukeleveen. In de wetering op de 
voorgrond een schouw; dit type vaartuig was in gebruik bij zowel de 
boeren als de verveners. De Breukeleveense Herenweg was toen nog een 
betrekkelijk smalle grindweg. De drie huisjes zijn sindsdien ingrijpend ver
bouwd. In het noordelijkste (op de tekening het meest rechtse) van de drie, 
Herenweg 13, woont momenteel de heer N. Gieskes die op 24 september 
1989 het 500ste lid van de Historische Kring Breukelen werd. 


