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De Landbouwschool: de oudste vorm van 
vervolg-dagonderwijs in Breukelen 

L.F. de Weys 
Anemoon 1, 3621 RB Breukelen 

Als aan u, lezer, de vraag voorgelegd zou worden: "Welke school in 
Breukelen is de eerste school geweest waar vervolg-dagonderwijs werd 
gegeven?", weet u dat dan? Het antwoord is: De Christelijke Lagere Land
bouwschool of - zoals de tegenwoordige naam luidt - De Streekschool voor 
Christelijk Agrarisch Onderwijs. 

Historie van het landbouwonderwijs1 

Aanvankelijk was het landbouwonderwijs alleen bestemd voor volwas
senen. Het oudste Nederlandse land- en tuinbouwlees-leerboek dateert al 
van 1582. De titel daarvan is "De Veltbouw ofte Landwinninghe"; het boek 
was bewerkt door twee doktoren in de medicijnen, en bestemd voor 
"heereboeren". Nadat nog meer boeken voor "landlieden en zij, die land
goederen bezitten" waren verschenen ging men zich toeleggen op het 
onderwijs aan mensen in de praktijk. 

De nuchtere, praktische boeren hadden aanvankelijk heel wat kritiek op 
deze landbouwgeleerdheid. Ze zeiden spottend: "De kabinetsboeren brengen 
wel kunstmest met hun rokzak naar het land, maar zij kunnen de oogst in 
hun vestzak bergen". Met kabinet zal de studeerkamer bedoeld zijn. In 
1779 verscheen er een boekje "Landbouwhuishoudkunde voor de Land
jeugd". 

Het grote probleem was wie er les moest geven aan de plattelandsjeugd. 
Ook de overheid hield zich met dit probleem bezig. Zo bepaalde Koning 
Willem I dat de aanstaande dominees van de Nederlands Hervormde Kerk 
tijdens hun universitaire opleiding ook landbouwkunde moesten studeren. 
De aanstaande theologen vonden dit zo weinig aantrekkelijk, dat bij 
Koninklijk Besluit deze verplichting weer werd ingetrokken. Gelukkig 
kwam er vrij veel particulier initiatief. Tussen 1848 en 1877 ontstond er 
bij de groeiende boerenbonden grote belangstelling voor het landbouw
onderwijs. 

In 1857 werd bij de wet bepaald, dat onderwijzers een landbouw-akte 
konden halen en dat op de lagere school landbouwkunde mocht worden 
onderwezen. Helaas werd over de opleiding van deze onderwijzers met 
geen woord gerept. De boerenorganisaties (Landbouwmaatschappijen) 
zouden daar zelf wel voor zorgen. 

In 1860 werd de eerste landbouw-akte uitgereikt. In de winter van 
1868-1869 werd de eerste landbouw-avondcursus voor jonge boeren 
gegeven door Eelke Allerhof, hoofd van de lagere school te Ureterp. Het 
lesgeld bedroeg fl ,- per winter. Onvermogenden betaalden niets. De 
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aandacht van de regering voor de aktiviteiten van de Maatschappijen van 
Landbouw bleef echter gering. Soms gaf het Rijk een kleine geldelijke 
bijdrage. De provincies en de gemeenten waren weleens wat minder zuinig 
met subsidies. 

Over de particuliere land- en tuinbouwscholen kunnen we ook geen 
lovende woorden spreken. Het was vallen en opstaan. De opleiding van de 
leerkrachten was niet wettelijk geregeld. 

De Middelbaar-Onderwijswet van 1863 schiep nieuwe mogelijkheden: de 
Hogere Burgerscholen mochten een landbouwafdeling toevoegen. De HBS-en 
in Warffum en in Wageningen maakten van deze mogelijkheid gebruik. In 
Wageningen begon men zelfs te denken aan een zelfstandige landbouw
school. De wet stond dit toe, en zo werd daar in 1876 de Middelbare 
Landbouwschool opgericht, die in 1918 uitgroeide tot de Rijks Hogere 
Land-, Tuin- en Bosbouwschool. De eerste direkteur was een Duitser: Dr. A. 
Pitsch, afkomstig van de school in Warffum. 

Vervolgens kwam in 1890 het ontstellende rapport over de achterlijk
heid van de Nederlandse landbouw.2 De landbouwwereld werd hardhandig 
wakker geschud. Ook op de overheid heeft het rapport diepe indruk 
gemaakt. Er werden nu in snel tempo door het hele land landbouw-
winterscholen opgericht. De opleidingen voor de akte landbouwkunde en in 
1896 ook voor de tuinbouwkunde l.o. konden beginnen. 

De leraren werden door de Middelbare Landbouwschool in Wageningen 
geleverd. Overal in het land werden land- en tuinbouwwintercursussen 
gegeven. Ook in onze omgeving: onder andere in Breukelen, Tienhoven en 
Abcoude. Over het algemeen bestond er onder de boeren en tuinders veel 
waardering voor deze pioniers in het land- en tuinbouwonderwijs. In tijden 
van economische crisis werden de tuinders aangemoedigd andere gewassen 
te telen, de boeren kregen les in bemestingsleer, veevoeding en vee
verbetering, enz. Dit was behalve onderwijs ook voorlichting. Later werd de 
voorlichting ondersteund door specialisten, gevormd door de Hogere Agra
rische Scholen. 

Voor onderzoek kwamen er prœfbœrderijen; voor de provincie Utrecht 
in Zegveld. Daarmee was de keten onderwijs - voorlichting - onderzoek 
gesloten. Hiermee was wel een flink aantal jaren gemoeid. 

Ondanks het grote nut van deze cursussen kleefden er onderwijskundig 
nogal wat bezwaren aan. De leraar van de cursus was een onderwijzer of 
het hoofd van een lagere school. Door deze leraar moest 's avonds nog een 
groot aantal kilometers worden gefietst, om in een naburig dorp les te 
geven. 

Voor de leerlingen betekende de les: 's morgens vroeg opstaan om te 
melken en 's avonds goed opletten om de lessen te volgen. Geen wonder dat 
men vaak moeite had om de slaap te onderdrukken. 

In 1915 was de toenmalige inspecteur van het landbouwonderwijs de 
eerste die commentaar op deze situatie gaf. Hij was het dan ook, die met 
een nieuw idee kwam: een vierjarige dagschool, waar behalve de land-
bouwvakken ook les werd gegeven in natuur- en scheikunde en in alge
meen vormende vakken. 
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Afb. 1. Prentbriefkaart van de nog geheel vrijstaande Landbouwschool omstreeks 
1952 (collectie L.F. de Weys). 

In 1921 werd in Oldeberkoop de eerste landbouwschool opgericht. De 
organisatie was als volgt. In de eerste klas kreeg men twee dagen les; later 
kwam er op zaterdag nog een halve dag bij. In het tweede, derde en vierde 
leerjaar kwam men één dag op school. Het hoofd van de school gaf de 
volledige week les. Voor de zaterdag, met alleen vormend onderwijs, werd 
een collega van het lager onderwijs opgezocht. Hoewel er later veel kritiek 
kwam op deze eenmansschool, mogen we niet vergeten dat dit het begin 
was en dat een aantal boeren en tuinders hun zoons in hun bedrijf zo hard 
nodig hadden dat ze deze toch nog vaak thuis hielden. Men was niet 
verplicht de kinderen naar de landbouwschool te sturen. 

Ondanks de kritiek groeide het aantal scholen in de jaren twintig en 
dertig van deze eeuw geleidelijk. Voor de drie landbouworganisaties werd 
het een prestigekwestie een landbouwschool op te richten. 

De school in Breukelen 

In Breukelen vond de afdeling van de Christelijke Boeren en Tuinders 
Bond (CBTB) het belangrijk een landbouwschool aan te vragen. De toen
malige voorzitter van de afdeling was de heer J.D. Barreveld, die tevens lid 
was van het bestuur van de Utrechtse CBTB. Het verzoek van de afdeling 
kwam via de Utrechtse CBTB bij de direkteur van het landbouwonderwijs 
terecht. Hij keurde het plan om in Breukelen een school te stichten goed. De 
zaal van Salvatori (naast de Nederlandse Hervormde Kerk) was een ge
schikte plaats om de school voorlopig te huisvesten. 

Het plan was om de school begin mei 1940 te openen. Tot hoofd werd 
door de Utrechtse CBTB benoemd de heer A. Kos te Nieuwerkerk aan de 
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IJssel, onderwijzer met de akte landbouwkunde. Door de Duitse inval werd 
de opening enige tijd uitgesteld. De heer Kos ging al spoedig de klas 
selecteren en de leerlingen die het verst gevorderd waren werden in de 
tweede klas geplaatst. Het Utrechtse Landbouwgenootschap (ULG) wilde 
niet achterblijven en vroeg ook een landbouwschool te mogen stichten. 

Dit verzoek werd niet gehonoreerd. De redenen van de afwijzing zijn mij 
niet bekend. Het Ministerie van Landbouw stichtte zelf in 1946 wel een 
Rijks Lagere Landbouwschool, die voorlopig in Weesp werd gevestigd. Aan 
ondergetekende, die hoofd was van de Christelijke Lagere School in 
Weesperkarspel (thans Driemond) werd gevraagd leiding te willen geven 
aan de nieuwe school in Weesp. Ik nam de benoeming graag aan, onder 
voorwaarde dat de lessen in Christelijke geest gegeven mochten worden. De 
Direktie Landbouwonderwijs willigde dit verzoek in en verbond daar op 
haar beurt ook weer een restrictie aan, namelijk dat dit niet stotend zou 
zijn voor de leerlingen van rooms-katholieken huize. Natuurlijk kon ik 
hiermee instemmen. Er zijn ook nimmer moeilijkheden gekomen. 

Zonder enig ceremonieel werd de Rijks Lagere Landbouwschool te Weesp 
geopend. De school functioneerde op dezelfde manier als hierboven be
schreven voor de school in Breukelen. Al spoedig gaf ik drie dagen les. Het 
aantal leerlingen groeide zeer voorspoedig. Weldra telde de school meer 
dan 80 leerlingen. De scholen in Weesp en Breukelen deden elkaar geen 
concurrentie aan. 

Het ULG had intussen niet stil gezeten en in het begin van 1950 kwam 
het bericht dat de school in Weesp was toegewezen aan het ULG, die in 
Abcoude een plaats had gevonden. 

De CBTB heeft het Ministerie ernstig gewaarschuwd tegen deze over
plaatsing. Een kind kon begrijpen, dat twee scholen op een afstand van 15 
kilometer van elkaar moeilijkheden zouden krijgen. 

Het bestuur van het ULG vroeg of ik hoofd van de school wilde blijven. 
Ik wilde de benoeming wel aanvaarden, maar onder dezelfde voorwaarde 
als bij de Rijksschool te Weesp. Voor het ULG was dit onaanvaardbaar. Een 
neutrale vereniging kon toen geen Christelijke school runnen. Onze wegen 
gingen dus uit elkaar. 

Juist in die tijd kreeg de heer Kos een benoeming als hoofd van een 
nieuw op te richten school te Baarn en ik werd benoemd als zijn opvolger in 
Breukelen. Dat was in april 1950. In diezelfde tijd echter kreeg de rooms-
katholieke organisatie de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond 
(KNBTB) toestemming op korte afstand van Breukelen, in Vinkeveen, een 
RK Lagere Landbouwschool te vestigen. Het is onbegrijpelijk dat het Minis
terie van Landbouw dat heeft goedgevonden. 

Het Ministerie hanteerde wel andere maatstaven dan nu, namelijk 750 
bedrijven voor één lagere landbouwschool, maar de boeren en ook de 
burgers gaven soms meer om de afstand naar de school dan om de richting 
van de school. 
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De huisvesting van de school in Breukelen 

Toen ik op 1 april 1950 benoemd werd, moest er les worden gegeven in 
Salvatori. Het schoolbord was een stuk muur dat zwart was gelakt. Het 
meubilair was zeer eenvoudig en moest opgeruimd worden als er 's avonds 
een vergadering was. 

Het bestuur van de Utrechtse CBTB begreep dat deze toestand niet kon 
blijven bestaan en had reeds op initiatief van de heer Barreveld een stuk 
grond gekocht van de gemeente, niet ver van de kruising Eendrachtlaan -
Van Nijenrodestraat. Later verzocht de gemeente deze grond te ruilen voor 
grond aan het Domineeslaantje. Tegen deze ruil had niemand bezwaar. Er 
kwam later een weg doorheen, de tegenwoordige Nassaustraat. Aanvan
kelijk werd dit losse stuk, achter de firma Vos, als schooltuin gebruikt, 
maar later kocht de gemeente dit stuk terug om er de ideaal gelegen 
bejaardenwoningen te bouwen tegenover de Landbouwschool. 

De Breukelse architect, de heer H. Vlug, tekende in een toen nog 
landelijke omgeving een mooie, ruime landbouwschool met twee leslokalen 
(het was toen nog een eenmansschool), een overblijflokaal, toiletruimte met 
douche, een kamer voor het hoofd, een flink opberglokaal (veel later 
gebruikt als lerarenkamer) en een grote rijwielbergplaats. 

Een openbare aanbesteding wees fa. J. de Bruin (thans J. de Gier) aan als 
aannemer. De eerste steen werd gelegd door de heer Barreveld. 

De school aan het Domineeslaantje (later Nassaustraat) was een hele 
verbetering vergeleken met de zaal in Salvatori. Het conciërge-echtpaar de 
heer en mevrouw Hoefakker, later geholpen door hun dochter Gerda, ver
huisde met ons mee. Ze hebben heel veel voor de school betekend. 

Eind jaren vijftig daalde het aantal leerlingen op veel landbouwscholen 
drastisch. Dat kwam niet alleen door het verkeerde regeringsbeleid. Door 
de versnelde technische ontwikkeling na de oorlog ontstond een grote 
vraag naar beter vaktechnisch en meer algemeen vormend onderwijs. 
Daaraan kon de eenmansschool bij het landbouwonderwijs niet voldoen. 

Onze architect de heer Vlug kon in 1956 opnieuw gaan tekenen en fa. De 
Bruin gaan bouwen. Er zou volledig dagonderwijs komen voor de vier 
klassen. Door de vooruitziende blik van onze architect hoefde er maar één 
groot leslokaal bij te komen, daarbij een melklokaal voor hand- en 
machinemelken en een groot hand- en vakvaardigheid slok aal, een lokaal 
waar getimmerd kon worden en waar les gegeven kon worden in motoren
kennis. Lasapparatuur werd later ook nog aangebracht. Voor handvaardig
heid konden we een uitstekende vakleerkracht uit Breukelen aantrekken. 

Vanaf die tijd maakten de leerlingen allerlei voorwerpen en gereed
schappen die ze in huis of op de boerderij goed konden gebruiken, zoals 
trapjes, banken en voerbakken. De vaders vroegen of er een avondcursus 
voor volwassenen gegeven kon worden. Dit werd bij het Departement aan
gevraagd en goedgekeurd. 

Motorenkennis viel erg in de smaak. Niet voor niets is een behoorlijk 
aantal oud-leerlingen in garages werkzaam. 
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Afb. 2. Foto van de Landbouwschool, genomen vanaf de toren van de Ned. Herv. Kerk 
(foto G. Hof, 30 april 1988; foto-archief Historische Kring Breukeien). 

De kenmerken van de nieuwe school waren een goede algemene 
vorming, meer aandacht voor bestaande vakken zoals Nederlands, en de 
bovengenoemde handvaardigheidsvakken. Voor Nederlands werden dezelf
de boeken gebruikt als op de ULO-scholen. Ook het vak Engels werd in
gevoerd en de gymnastiekleraar deed zijn intrede. 

Nu moet men niet denken dat na 1957 de leerlingen in grote groepen 
kwamen binnenstromen. In 1960 bereikten we het dieptepunt, namelijk 60 
leerlingen. Vele agrarische scholen moesten hun deuren sluiten. Als een 
school drie jaar achter elkaar minder dan 48 leerlingen telde, was het einde 
van de school aangebroken. In onze omgeving sneuvelden de scholen in 
Vinkeveen, Abcoude, Baarn, Woerden en IJsselstein. Van de ruim 310 
lagere landbouwscholen in ons land zijn er uiteindelijk 130 overgebleven. 
Waarschijnlijk denkt u: "Hoe kan dat nu, na zon grote verandering en 
verbetering?" Het antwoord luidt dan dat deze verbetering wel in land-
bouwkringen bekend was, maar niet bij het grote publiek. Daar moest dus 
iets aan gedaan worden. In overleg met de collega's van de lagere scholen 
mocht ik in de hoogste klassen iets vertellen aan de leerlingen over de 
mogelijkheden bij het agrarisch onderwijs. De laatste jaren voor mijn 
pensioen, in 1977, namen de leraren van de school mijn taak over. 

Dankbaar'ben ik voor de steun die ik van de collega's van de lagere 
school mocht ontvangen. Op alle scholen was ik welkom en de ontvangst 
was bijzonder collegiaal. Ook ontving ik veel steun van de heer Kolleman, 
die op deskundige wijze in het streekblad "Nieuwsblad voor de Vecht-, 
Amstel- en Rijnstreek" (de VAR) bekendheid gaf aan het onderwijs op de 
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Agrarische School. Het sprak vanzelf dat de heer Kolleman ook altijd bij de 
uitreiking van de diploma's aanwezig was. 

Na 1960 kwam de stijging van het aantai leerlingen, eerst langzaam, 
later sneller en tenslotte stormachtig. Leuk was dat in 1971 het eerste 
meisje haar intrede deed op onze school, een bakkersdochter uit Utrecht. 
Later volgden veel meisjes haar voorbeeld. 

Veel leerlingen gingen na hun eindexamen naar de Middelbare Agra
rische School of de Middelbare Technische School. Er zijn zelfs oud-
leerlingen landbouwkundig ingenieur geworden! Anderen volgden het 
leerlingenstelsel op de vakschool in Breukelen. Door het technisch onder
wijs zijn er ook leerlingen in de autobranche terecht gekomen. Een van onze 
oud-leerlingen heeft zelf een garagebedrijf. Het eerste meisje - nu 31 jaar -
staat in een boetiek in Utrecht. Een ander meisje van onze school is 
tuinbazin op kasteel Sypesteyn, in Nieuw-Loosdrecht, geworden. Er zijn 
oud-leerlingen die werk gevonden hebben in overheids- en nutsbedrijven; 
er zijn ook verpleegkundigen onder hen. De leerlingen van de boeren
bedrijven hebben later het bedrijf van hun vader overgenomen. Weer een 
ander heeft in Oud Aa een prachtige boomkwekerij. Eén van de oud-
leerlingen is predikant en één priester geworden. Ze kennen elkaar niet, 
want het leeftijdsverschil is te groot. Wel wil ik opmerken dat de verstand
houding tussen de protestantse en de katholieke leerlingen altijd uit
stekend is geweest. Ook de leerlingen van de openbare scholen voelden zich 
spoedig thuis op onze school. 

De toekomst: "Broeckland" 

Na de stormachtige ontwikkeling in de jaren zeventig tot begin 1980 is 
er een eind gekomen aan de grote toeloop van leerlingen. Het Rijk wil 
graag grote scholen. Dat betekent dus op den duur sluiting of fusie. De 
besturen van de MAVO, LHNO en Agrarische School hebben tot het laatste 
besloten. Naar mijn mening een zeer wijs besluit. Ik hoop dan ook, dat de 
Agrarische School in de nieuwe constellatie "Broeckland" goed zal func
tioneren en dat op de nieuwe scholengemeenschap dezelfde goede sfeer zal 
heersen, die ik van oudsher ken van de vroegere Christelijke Lagere Land
bouwschool in Breukelen. 

Noten 

1 Het algemeen historisch gedeelte is gebaseerd op: 100 Jaar Landbouwonderwijs. 
Maandblad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs, 16e jaargang, nr. 3, maart 1974. 

2 Zie ook A.A. Manten, 1989. Opkomst, bloei en neergang van het kaasmaken op de 
boerderij. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 3, blz. 159 - 169, 
in het bijzonder blz. 163. 
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De kaasmarkt in Breukelen (3 - slot) 

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

Marktplein in het Plantsoen? 

Burgemeester Van der Hoop van Slochteren was in het voorjaar van 
1925 in onderhandeling getreden met Jhr. Dr. L.H. Quarles van Ufford, 
Maliebaan 34 te Utrecht, over de aankoop van de buitenplaats Boom en 
Bosch.1 Het ging het gemeentebestuur allereerst om een nieuw gemeente
huis, maar men dacht ook het erbij behorende Plantsoen als marktterrein 
in te kunnen richten. Op 29 mei bleek dat de eigenaresse, mevr. de 
douairière Jhr. L.C. Quarles van Ufford geboren A.M.C. Willink van Collen, 
niets voelde voor de verkoop van het geheel; ze wilde de gemeente slechts 
het huis met het parkgedeelte tussen de Vecht en de Vijver verkopen, en 
wel voor f 40 000. Een nieuwe oprijlaan zou dan vanaf de Dannestraat door 
de moestuin (het huidige politiebureau) kunnen worden aangelegd. 

Het college wees dit af in verband met een mogelijke verkoop van de 
rest van het terrein, "waardoor het gemeentehuis voorgoed zou worden 
weggestopt, wie weet achter welk soort van minderwaardige bebouwing". 
Het dacht dan beter en goedkoper een nieuw gemeentehuis te kunnen 
bouwen op het terrein van boerderij de Eendracht. 

Jhr. Quarles schreef op 4 juni dat zijn moeder voorkeur had voor de 
bouw van een klein aantal villa's in het zoveel mogelijk ongerepte natuur
schoon van Boom en Bosch. Zij vreesde dat bij verkoop aan de gemeente 
later "een wellicht minder natuurliefhebbende Raad het geheele park zou 
willen raseeren om er eventueel een marktplein van te maken". De 
gedachte er een gemeentelijk wandelpark aan te leggen was hem wel 
sympathiek en zou tot een prijsverlaging kunnen leiden. 

In een brief van 13 juni gingen B & W hier nader op in: "Waar het u 
bekend is, dat in onze gemeente zoogoed als geen gelegenheid bestaat voor 
publieke wandeling, veroorloven wij ons een beroep te doen op uw wel
willende medewerking, reeds vroeger eens met dankbaarheid onder
vonden, om door het berekenen van een lagen koopprijs de tot stand 
koming van een reeds zoo lang gevoelde behoefte te vervullen, te meer 
waar hierdoor voor uwe familie de zekerheid ontstaat, dat ook in de 
toekomst het natuurschoon niet alleen van Boom en Bosch, maar niet 
minder dat der naaste omgeving, ook aan de overzijde van de Vecht, 
ongerept zal blijven." Zij stelden voor over de verkoop van heel Boom en 
Bosch te onderhandelen, uitgaande van f45 000, waarbij ze wezen op de 
geringe opbrengst van veel grotere buitenplaatsen als Lunenburg in 
Neerlangbroek en Vegt-Lust in Loenen. 

De heer Quarles antwoordde op 16 juni dat dit bod belangrijk te laag 
was, want als de gemeente het gedeelte tussen vijver en Straatweg als 
bouwterrein zou exploiteren, zou dit stuk al f 28 000 opbrengen. Neen, de 
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vraagprijs was f 55 000. 
Op 24 juni 1925 besloot de gemeenteraad f45 000 te bieden als er geen 

beperkende bepalingen werden gemaakt. Met een servituut tot behoud als 
openbaar wandelpark wilde de raad slechts f 25 000 voor Boom en Bosch 
betalen. 

De burgemeester berichtte dit de volgende dag aan de heer Quarles met 
de woorden: "Daar de Raad evenwel met U en de eigenaresse zéér veel 
gevoelt voor de blijvende inrichting van een wandelpark in de kom der 
gemeente en evenzeer voor het behoud van Uwe buitenplaats welke zoo 
geheel past in de schoone omgeving, ook van de wegzijde der Vecht, is de 
gemeenteraad genegen voor een koopprijs van f25 000 een servituut te 
vestigen op het behoud van het huidige buiten als openbaar wandelpark. 
Wat het plantsoen betreft, hetwelk na eventueelen aankoop voor kaas
markt zou worden ingericht, ook dat zal voor openbare wandeling worden 
ingericht, wanneer te eeniger tijd de kaasmarkt geheel zou ophouden te 
bestaan." 

Hoe de partijen wat dichter bij elkaar gekomen zijn, is niet duidelijk, 
maar op 17 juli 1925 schreef de heer Quarles dat de uiterste concessie was: 
f 50 000 plus het servituut van wandelpark op het gedeelte tussen de 
Vecht en de vijver. De gemeenteraad ging hiermee akkoord op 21 juli 1925-

Gedeputeerde Staten van Utrecht weigerden echter op 18 augustus dit 
besluit goed te keuren, omdat de gemeente dan ten eeuwigen dage aan de 
voorwaarde van publiek wandelpark gebonden zou zijn. Die voorwaarde 
werd toen aan een termijn van 25 jaar gebonden, maar aangevuld met de 
bepaling dat daarna "op de strook langs de Vecht, ter diepte van 60 m 
landinwaarts geen fabrieken, werkplaatsen, winkels, arbeiderswoningen, 
hotels of koffiehuizen mogen gevestigd worden."1 Op 15 september 1925 
gaven Gedeputeerde Staten hieraan hun goedkeuring en nog diezelfde dag 
werd de koopakte bij notaris M.B. van Julsingha getekend. 

De opening van het gemeentehuis vond plaats op 17 december 1925, 
waarbij door tal van middenstanders en andere ingezetenen geschenken 
werden aangeboden.1 

Het marktplein in de boomgaard van Boom en Bosch 

In de raadsvergadering van 5 februari 1926 deelde de voorzitter mee, 
dat de kaasmarktplannen voor het Plantsoen gewijzigd moesten worden, 
want "om een behoorlijk aantal wagens te kunnen plaatsen zal 't plantsoen 
vermoedelijk te weinig ruimte bieden, 't Oog is daarom gevestigd op een 
gedeelte van den boomgaard van Boom en Bosch, aansluitende aan het zgn. 
plantsoen". De burgemeester kreeg machtiging hiervoor de nodige plannen 
gereed te doen maken door de heer J. Lugten.2 J. Lugten JGzn, bouw
kundige, adviseur voor woning-, fabrieks-, spoor- en waterbouwwerken, 
tel. nr. 58 te Breukelen, woonde Straatweg 186 (waar nu dierenarts Derks 
woont), en had zich geheel belangeloos beschikbaar gesteld om de nodige 
opmetingen te doen en tekeningen te maken. Op 20 februari 1926 be
spraken B & W de plannen voor een nieuw marktterrein: het hele college 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 5 nr. 3, 1990 



90 

wenste de markt zo mogelijk in het Plantsoen, zoals hun dit bij de aankoop 
van Boom en Bosch voor ogen had gestaan. Het bezwaar van mogelijk te 
weinig ruimte werd echter wel gevoeld en daarom werd een tweede 
mogelijkheid overwogen: het Plantsoen uitbreiden met een strook van de 
boomgaard bij Boom en Bosch, ter grootte van ongeveer 1000 m2. Een 
derde mogelijkheid zou zijn: het Plantsoen bestemmen tot bouwterrein en 
de markt in de boomgaard situeren. Men besloot dit laatste aan de Raad 
voor te stellen.3 

In de raadsvergadering van 26 februari 1926 werd allereerst een adres 
van 113 ingezetenen onder leiding van Joh. Timp met bezwaren tegen de 
voorgenomen verplaatsing voor kennisgeving aangenomen, dat wil zeggen 
ter zijde geschoven (Afbeelding 1). 

Vervolgens kwam het voorstel van B & W ter sprake. Raadslid W. 
Vermeulen schatte dat er f 37 000 mee gemoeid zou zijn en stelde voor toch 
het Plantsoen maar te benutten, vergroot met bijvoorbeeld 100 m2 ten 
zuiden ervan. De deskundige, de heer Lugten, schatte de kosten van een 
vergroot Plantsoen en van het nieuwe plan ongeveer gelijk. De heer K. 
Westefman achtte het een goed plan dat het voordeel had "dat men 
nimmer ons zal kunnen verwijten dat een eventuele achteruitgang der 
kaasmarkt veroorzaakt zou zijn door het niet hebben van een goed terrein". 
De Raad ging akkoord met het voorstel van B & W en besloot dat "een 
gedeelte van den boomgaard behoorende bij Boom en Bosch" terrein zou 
worden voor de kaasmarkt, ruimte biedend aan circa 350 wagens.2 

Bebouwing ten noorden van het marktplein 

De eerste percelen grond van het voormalige plantsoen werden bij 
raadsbesluit van 26 maart 1926 verkocht: 270 m2 à f 20 aan de Midden-
standsbank, 550 m2 à f 15 aan de café- en waaghouder C. Schuurman. De 
overgebleven bouwgrond ging pas in oktober en december van de hand, 
omdat nogal lang met de heer H. Middelkoop werd onderhandeld over de 
noordwestelijke hoek; hij zag tenslotte van de koop af vanwege de hoge 
prijs en de voorwaarden: geen waag en eventuele pakhuisdeuren slechts 
aan de noordkant. Kopers van dat stuk werden toen de timmerman-
sigarenhandelaar H.E. Bosman (170 m2 à f 15), de metselaar-ijzerwaren-
handelaar A. de Kruijff (200 m2 à f 16) en de brandstofhandelaar G. van 
Woudenberg (150 m2 à f 16,50). De gevelplannen van de laatste twee 
kopers werden afgekeurd, waarna ze nieuwe schetsen moesten laten 
maken in overleg met de in 1926 benoemde gemeente-opzichter H.M. Vlug. 

De aanleg van het marktplein 

Het bestek van het kaasmarktterrein werd op 26 april 1926 voorlopig 
vastgesteld.3 Ondanks alle mooie woorden over het behoud van natuur
schoon die gebezigd waren bij de onderhandelingen over de aankoop van 
Boom en Bosch, betekende dit besluit het levenseinde van 17 acacia's, 14 
eiken, 12 iepen, 3 ünden, 6 esdoorns, 17 vruchtbomen, 1 berk en 1 essen-
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boom.4 Gelukkig bleven er ook nog enkele fraaie bomen behouden, waar
voor smid H.A. van Peer uit de Brugstraat de beschermhekken mocht 
leveren. Hij had ingeschreven voor f 399, D.A. Takke voor f 475 en W. Balk 
voor f 575. 

De aanbesteding van het marktplein had in juni plaats, waarbij de 
laagste inschrijving f 39 437 bedroeg. Aannemer Ph. van de Pol uit Amster
dam begon in september met de uitvoering van het werk, waarbij de oude 
oprijlaan van Boom en Bosch wat naar het zuiden verlegd werd. Het 
benodigde zand werd over de Vecht aangevoerd en per smalspoor achter 
de muziektent langs gereden. 

De gemeenteraad sprak op 22 oktober 1926 over de ingebruikneming 
van het marktterrein. De burgemeester gaf in overweging de winter
maanden op de Nieuwstraat te blijven en de markt pas in het voorjaar naar 
het nieuwe terrein over te brengen. De raad volgde dit advies niet op: men 
besloot de markt al op 5 november in gebruik te nemen.2 De huur van het 
marktterrein achter de kerk werd per 1 januari 1927 opgezegd. De feeste
lijke opening van de markt vond plaats op 29 april 1927 (Besluit B & W d.d. 
8 februari 19275). Bij die gelegenheid schonk de gemeente Breukelen-St. 
Pieters een gemetselde ophangplaats voor de oude kaasbel. De gemeente
opzichter H.M. Vlug tekende het "Plan voor de marktklok" waarvan de 
bouw op 28 maart 1928 werd gegund aan de gebroeders Vermeulen die 
voor f290 hadden ingeschreven, precies f 10 minder dan de concurrerende 
metselaar Cornelis de Haas.6 Hij kwam op de noordwesthoek van de Markt 
langs de Straatweg te staan. Op 14 februari 1968 werd hij afgebroken7, 
maar in 1980 weer herbouwd op de Kerkbrink8. 

Op 4 maart 1927 besloot de raad een afsluitbare, stenen urinoir op de 
markt te bouwen, waarvan de kosten begroot werden op f650. Het 
bouwwerk kwam in de zuidoosthoek van de Markt, enkele meters voor de 
plaats waar nu het bureau gemeentewerken is. De zuidstrook was nog 
onbebouwd, afgezien van de theekoepel op de hoek bij de Straatweg. 

De Propagandacommissie voor de kaasmarkt deed een voorstel voor de 
ver keer sregeüng op de markt: het oprijden was alleen toegestaan bij de 
toegangspalen langs de Straatweg aan de zuidkant van het plein, waar de 
marktmeester de staangelden in ontvangst zou nemen. Dat oprijden gold 
ook voor de autobus op Utrecht, die per 1 januari 1927 zijn standplaats niet 
meer voor het State Wapen had, maar op de Markt voor de in aanbouw 
zijnde Middenstandsbank. 

Het gebruik van het marktplein 

Op marktdagen werd niet alleen kaas verhandeld, ingezetenen zouden, 
voor zover er ruimte was, hun koopwaren op de markt te koop aan mogen 
bieden. In de op 8 april 1927 vastgestelde Verordening op de kaasmarkt 
stond, dat zij 6 m2 gratis hadden en dat niet-ingezetenen f 13 per m2 per 
jaar of f 0,25 per marktdag moesten betalen. (Op 24 november 1931 kwam 
er een klacht dat de zogenaamde marktkooplieden hun waren te vroeg 
gingen verkopen, waardoor de aandacht teveel van de kaashandel werd 
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B R E U K E L E N Nüe. 

Edelachtbare Heeren. 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteekenden 

dat zy vernomen hebben, dat Uwen Raadde kaasmarkt, 

welke tot heden werd gehouden op het Karkplein der Ned. 

Herv. Kerk XX in deze Gemeente, voornemens is over te 

brengen naar een gedeelte van de buitenplaats "Boom en Bosch 

thans Gemeentehuis. 

Dat zy meenen ±n het belang te handelen van alle 

neringdoenden, zoomede in dat van koopers en verkoopers 

van kaas, wanneer zy Uwen Raad verzoeken een terrein 

daarvoor te willen aanwyzen, dat in_ of althans zoo dicht 

mogelyk by het centrum der Gemeente Brekelen_ Nyenrode ligt. 

DAT zy vern-omen hebben , dat by Uwen Raad het plan 

bestaat , het tegenwoordige plantsoen tot bouwterrein te 

bestemmen. 

Dat zy vreezen , wanneer Uwen Raad tot|uitvoering van 

dit plan mocht overgaan, veel natuurschoon zal verdwynen, 

terwyl ook het uitzicht der belendende perceelen(hoewel een 

zaak van particulier belang) daaronder veel zal lyden. 

Redenen, waarom zy zich tot Uwen Raad wenden, met het 

benard verzoek , het daarheen te willen leiden , dat de 

kaasmarkt kome in het plantsoen. 

't welk doende 

Uwe dienstwillige dienaren 

Breukelen_ Nde 12 February I! 

Afb. 1. Adres van J. Timp en anderen uit 1926 tegen verplaatsing van de markt. 
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afgeleid. De marktmeester kreeg toen opdracht met ingang van 1 januari 
1932 erop toe te zien dat ze niet voor half elf, dus een uur na het begin van 
de kaasmarkt, begonnen met de verkoop.) 

De heer Wester man had oog voor de veiligheid, want op zijn voorstel 
werd in art. 4 van de verordening opgenomen: "het lemoen van de wagens 
moet tijdens het innemen van een staanplaats vast gezet worden". Die 
veiligheid werd waarschijnlijk ook in gevaar gebracht door de 'snorders' 
voor de verschillende uitspanningen, want op 27 juni 1927 werd op 
verzoek van de burgemeester nog opgenomen: "het vervoer van paarden op 
de markt door andere dan de eigenaren of degenen door deze aangewezen, 
wordt verboden".2 Enkele jaren later echter verdienden de oudere school
jongens weer hun zakgeld met het wegbrengen van paarden naar de stal
houderijen. De jongere scholieren probeerden een paar centen, soms zelfs 
een stuiver, te verdienen met het helpen duwen van de brikken naar de 
waag; de boer liep in het lemoen om te sturen. 

Toch kwamen er ook al auto's op de markt, want op 21 juni 1927 
besloten B & W een rollaag aan te brengen aan de oostzijde van het 
marktplein, als 'stootrand voor de standplaats automobielen".5 Schuurman 
ging met zijn tijd mee, want hij had niet alleen een uitspanning en een 
bierpomp, maar ook een benzinepomp. 

Andere functies van het marktplein 

Op het nieuwe marktplein waren ook andere activiteiten. De poffertjes-
kraam van Van der Steen werd omstreeks 3 oktober niet meer op de 
Loswal geplaatst, maar bij de ingang van Boom en Bosch. Bij raadsbesluit 
van 18 mei 1928 werden een voor- en najaarsveemarkt ingesteld.9 

Martinus de Wit, die als veedrijver toch iedere week op de veemarkt in 
Utrecht kwam, moest daar tegen een beloning van f 5 per keer reclame 
maken voor deze najaarsmarkt die dat jaar op 12 oktober werd gehouden 
(B & W-besluit d.d. 9 september 19285). In 1930 werd de Markt aan
gewezen als parkeerterrein voor auto's. (J. Baas maakte daartegen bezwaar, 
omdat hij nadeel voor zijn zaak vreesde als niet meer op de Nieuwstraat 
mocht worden geparkeerd.) In 1934 en 1937 waren er tentoonstellingen 
van vee en van zuivelprodukten, georganiseerd door de afdeling Breukelen 
van het Utrechts Landbouw Genootschap. 

De kaasmarkt na de Tweede Wereldoorlog 

De aanvoer van kaas liep na 1949 geleidelijk terug. In 1950 was er al 
enige bezorgdheid bij de kaashandelaren, want op 14 december vroeg H. 
Kroon in een brief10 aan B & W of het college de vestiging van enkele 
nieuwe groothandelaren wilde ondersteunen. "De kaasaanvoer was vroeger 
het drie à viervoudige van nu. De boeren gaan naar Woerden omdat hier te 
weinig handelaren op de markt zijn en omdat er te weinig in Breukelen 
wonen." B & W vonden dat de Gemeente geen pakhuizen kon bouwen en 
dat ondersteuning meer op de weg van een propagandacommissie zou 
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liggen. Over het herstel van de Propagandacommissie Kaasmarkt die tussen 
1926 en 1940 actief was geweest, correspondeerden B & W met de heer 
Thies, rustend melkfabrikant, wonend op Stationsweg 51. Op 10 maart 
werden de kandidaatleden aangeschreven en op 3 april 1951 kon de 
commissie geïnstalleerd worden. Het dagelijks bestuur werd gevormd door 
de heren J. Thies (voorzitter), H. Kroon (secretaris), Dr. D.M. Hoogland, A. 
Pfeiffer en J. Molenkamp; de overige leden waren de kaasproducenten 
H.W.J. van Engen (Nieuwersluis), Nie. van der Grift (Breukelen), A. Hoogen-
doorn (Portengen-Noord), en J. Korrel (Wilnis). De heer Molenkamp be
dankte op 6 september 1951 als lid, omdat hij het niet eens was met het 
aantrekken door de heer Kroon van kaashandelaar M.M. den Braber. 

Het werk van de commissie heeft niet het succes gehad dat men ervan 
verwachtte. Wel heeft de secretaris met veel enthousiasme en met hulp 
van een feestcomité op 5 augustus 1960 een rundveetentoonstelling en 
feestmarkt georganiseerd ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de 
kaasmarkt. Het programma van de feestelijkheden werd afgedrukt in het 
herdenkingsboek dat drukkerij G. van Dijk uitgaf. 

Aan het verslag van H. Kroon1 ' ontleen ik het volgende: stralende dag na 
weken achtereen somber en nat weer; marktmeester G. van Os luidde om 9 
uur de bel, signaal dat de markt begint; versiering, erepoort en vlaggen; 
versierde wagens en oude kledij. Korte speech van Burgemeester Bijleveld; 
drie "historische figuren" voor de microfoon geroepen: J.D. Bastert (hart 
voor welzijn Vechtstreek), J. Molenkamp (jarenlang kaaskoper) en T. de Wit 
(hielp als marktknecht wagens naar de waag brengen; kreeg een kist 
sigaren van de handelaren). 

De aanvoer op de feestmarkt was 36 partijen, samen 1441 stuks met een 
gewicht van bijna 13 000 kilo. De eerste prijs (f 25 voor de mooist versierde 
wagen) ging naar A. van Hof aan de Scheendijk. De tweede prijs (f 20 voor 
de hoogste opbrengst per kilo: f2,26) was voor H. Groenendaal uit 
Weesperkarspel. De derde prijs (f 15 voor de verstkomende) ging naar 
Montfoort. De vierde (f 10 voor het grootste aantal kilos) kreeg M. Oussoren 
in Kortrijk. Verder waren er die dag een kaaskeuring en een veetentoon
stelling, ringsteken, een tractorenwedstrijd (tweede prijs: C. van Zuilen uit 
Breukelerwaard) en een bromfietswedstrijd (eerste prijs B. Heerema, derde 
prijs Piet Oussoren). De winkeliersvereniging zorgde voor muziek van 120 
muzikanten met een taptoe in Boom en Bosch. 

Vanaf 1958 werd op vrijdagmiddag op het marktplein een goederen
markt gehouden, waarvan G. Ruizendaal tot 1972 marktmeester was. De 
woordvoerder van de marktkooplieden, de heer C.J. Marbus, zag zowel de 
kaas- als de goederenmarkt achteruit gaan. Hij wilde beide markten nieuw 
leven inblazen door op 6 augustus 1965 het 80-jarig bestaan van de kaas
markt te vieren met reclame in de pers, een ballonnenwedstrijd, waarde
bonnen en een toeslag van 5 cent per aangevoerde kilo kaas voor een bij 
loting aan te wijzen zelfkazer. Hij vroeg daarvoor een gemeentelijke 
subsidie. 

De burgemeester nam contact op met de heer Kroon en hoorde dat de 
kaashandelaren niets zouden doen. De heer Marbus voerde zijn eerste drie 
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actiepunten uit, maar waarschijnlijk heeft hij daarvoor geen gemeentelijke 
subsidie ontvangen. De aanvoer van kaas was op die dag wel de hoogste 
van het hele jaar, namelijk 12 wagens, 430 kazen, totaal gewicht 3970 
kilo.12 Duurzaam succes heeft hij wat de kaasmarkt betreft niet gehad, 
want vier jaar later stagneerde de aanvoer en verdween de markt. 

Ik wil mijn artikel besluiten met de slotwoorden van het 
herdenkingsboek uit 1960: "Lange jaren nam de kaasmarkt een brede 
plaats in ons dorp en zijn wijde omgeving in. Ver rijst haar betekenis voor 
onze samenleving uit boven de belangen van de betrokkenen. Mede zij 
maakte ons dorp tot een streekcentrum van betekenis. Ere aan allen die 
van haar oprichting af bijdroegen aan haar ontstaan, voortbestaan en bloei." 

Noten 

1 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/134: Agenda 1925, map Boom en 
Bosch (Gemeentehuis te Breukelen). 

2 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/12: Raadsnotulen 29 juli 1924 -
22 juli 1927. 

3 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/7: Notulen B & W. 
4 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/137: Agenda 1926 onder G41. 
5 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/8: Notulen B & W. 
6 Blauwdruk met aantekeningen op de achterzijde aanwezig in het archief van 

Bureau Gemeentewerken Breukelen. 
7 Aantekening op achterzijde (zie noot 6). Mondelinge overlevering zegt het iets 

anders: de kaasbel belemmerde het uitzicht als men van de Markt de Straatweg 
wilde oprijden; pas toen de echtgenote van de burgemeester daardoor een ongeluk 
veroorzaakte, besloot Gemeentewerken de bel te "verplaatsen"; daarbij is het 
metselwerk in stukken gevallen. 

8 Gemetseld door Kees van Os met adviezen van zijn vader Geurt van Os, oud 
metselaar en marktmeester. De werktekening uit 1928 was toen niet voorhanden, 
wel een foto van de marktmeester bij de bel. 

9 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/13: Raadsnotulen. 
10 Archief Gemeente Breukelen, inv. nr. A 124. 
11 H. Kroon, 1960. 75 Jaar kaasmarkt te Breukelen. Jaarboekje van het Oudheidkundig 

Genootschap "Niftarlake", 1960, blz.XIII en XIV. 
12 Archief Bureau Gemeentewerken Breukelen: Register van de marktmeester te 

Breukelen. Hoogste aantal wagens per marktdag was in 1966: 6; in 1967: 5; en in 
1968: 4. Het totale aantal wagens was in 1965 nog 143, in de volgende jaren slechts 
54,42 en 36. 
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De directe omgeving van Nijenrode in de 
16de en 17de eeuw 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In een eerder artikel kwam een Middeleeuwse korenmolen aan de orde, 
die aan de Danne heeft gestaan.1 Er werd toen een verband verondersteld 
tussen het verdwijnen van de molen aan de Danne en de bouw van een 
molen aan de Vecht, niet ver van Nijenrode. Dat maakt het interessant om 
uit te zoeken hoe de bebouwing in de omgeving van het kasteel Nijenrode 
er in de vroeg-16de eeuw uitzag. 

Korenmolen bij Nijenrode vermoedelijk in 1510 gesticht 

De oudste verwijzing naar de aanwezigheid van een korenmolen bij Nij
enrode die ik heb kunnen vinden, is uit het jaar 1510. Op "Sinte Martijns-
dach in den winter" (dat is 11 november) in 1510 gaven Willem Turck en 
zijn vrouw Joffer Joost (- Josina) van Nijenrode een hofstede gelegen bij 
Nijenrode in erfpacht aan Cornelis Jacopsz Molonair (- molenaar), welke 
hofstede zich uitstrekte van de Vecht tot de Heerweg (dat is wat we nu de 
Straatweg noemen), grenzende zuid aan een huis van Jacop Scheer Schut en 
noord aan de uiterdijk (- perceel buitendijks gelegen grond) van de 
leenheer zelf.2 

Kort daarna^ werd er naar deze hofstede verwezen als de akker met de 
molenwerf. De pachter droeg dus niet alleen de naam molenaar; hij was op 
de gepachte grond ook zijn beroep gaan uitoefenen. Sinds wanneer? 

Josina van Nijenrode en Willem Turck waren kasteelvrouwe en kasteel
heer van Nijenrode van 1496 tot 1537. De overeenkomst uit 1510 had dus 
niet te maken met het aantreden van een nieuw regime op het kasteel, wat 
in de regel een vernieuwing van de eed van trouw van de pachters aan de 
eigenaar van de grond met zich bracht. Bijgevolg was er sprake van een 
nieuwe verpachting. Deze had betrekking op een stuk grond dat vermoede
lijk niet eerder in pacht uitgegeven was geweest. In de leenregisters van 
Nijenrode gaat de geschiedenis van verscheidene percelen terug tot vóór 
1510; zo niet echter die van het perceel dat aan Cornelis Jacobsz Molenaar 
werd uitgegeven. In veel overeenkomsten werd vermeld wie de vorige 
pachter van het perceel was geweest; dat gebeurde niet in die van 11 
november 1510. 

Opmerkelijk is dat de pachter waarmee de overeenkomst van 1510 werd 
aangegaan al "molenaar" werd genoemd. Dat betekent dat hij op dat 
moment reeds bekend stond als iemand uit een gezin dat gekenmerkt werd 
door dat beroep. Maar als er op het onderhavige terrein aan de Vecht toen 
pas voor het eerst iemand kwam te wonen, moet zijn vader of hijzelf 
tevoren dat beroep elders hebben uitgeoefend. 
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Jacob 

Cornells Jacobsz 
(molenaar bij Nijenrode 1510 -1543) 

, 1 1 
Jacob Cornelisz Jan Cornelisz 
(molenaar 1543 -1599) 

1 
? 
I 

Cornells Jacobsz Willem Cornelis Jansz 
(molenaar 1599 - 1606) (bewoner huis aan de 

Kerkstraat 1583-1611) 

Jacob Cornelisz Cornelis Willemsz 
(molenaar 1606 - 1612) (molenaar 1612 -1620) 

Afb 1. Genealogie van de molenaarsfamilie gedurende de eerste eeuw van het bestaan 
van de korenmolen aan de Vecht. 

De kombinatie van gegevens wijst er sterk op dat de korenmolen bij 
Nijenrode inderdaad de opvolger was van de Middeleeuwse molen die aan 
de Danne stond. 

De korenmolen bij Nijenrode moet toen, net als daarvoor die aan de 
Danne, een standerdmolen zijn geweest. Pas na de 16de eeuw kwamen er 
wipkoren molens in ons gebied.4 

Een volgende vermelding van de molen bij Nijenrode dateert van 24 
augustus 1543. Willem Turk, heer van Nijenrode, gaf toen een hofstede 
nabij Nijenrode in erfpacht aan Jacop Corneliss Mollenaer.5 De zoon van de 
molenaar volgde in dat jaar dus zijn vader op (zie ook Afbeelding 1). De 
hofstede waarop de molen stond strekte zich, volgens de toen gegeven 
omschrijving, uit tussen de Vecht en de Herenweg, grenzende zuid aan land 
van Jan Corneliss, waarop een schuitenhuis van Jacop Scheer stond, en 
noord aan een uiterdijk van Willem Turck zelf. Het ging dus duidelijk om 
hetzelfde stuk grond als in 1510. 

Belangen van Nijenrode bij de korenmolen 

Toen we het hadden over het verdwijnen van de molen aan de Danne en 
de stichting van de molen aan de Vecht werd verondersteld dat er een 
kombinatie van oorzaken was.1 Het molenbiotoop aan de Danne was 
ongunstiger geworden. Ener speelden vermoedelijk ook politieke motieven. 
De bezitter van Nijenrode had om meer dan één reden belang bij de 
aanwezigheid van een korenmolen op betrekkelijk korte afstand. We staan 
daar nog even langer bij stil. 
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Wolter (Wouter) Arntz (Aertsz) Elske 
x(l)Florys 

T (2) Jacob Scheer Schut 
de Schroder 

(bewoner huis ten 
zuiden van de molen 
tot 1514) 

Bartholomew Aertz Kathrijn Wolter Arntzdr x(?) Lubbert Florysz 
(bewoner huis ten (bewoonster huis ten 
zuiden van de molen zuiden van de molen 
1525-1550) 15M-1525) 

naam onbekend 
i 

Lubbert Schroyer 
(bewoonde huis aan de Kerkstraat 
naast Cornells Jansz Molenaar) 

Afb. 2. Mogelijke genealogie van een aantal personen die bindingen hadden met het 
perceel ten zuiden van de korenmolen aan de Vecht. Jacob Scheer Schut de Schroder 
en Jacob de vader van Cornelis Jacobsz Molenaar waren duidelijk tijdgenoten. 
Achterkleinzoon Cornelis Jansz van Jacob Molenaar kwam in de Kerkstraat te wonen 
naast Lubbert Schroyer, een mogelijke achterkleinzoon van Jacob Scheer. Dat zou er 
op kunnen wijzen dat er tussen beide families oude en langdurige betrekkingen 
bestonden. Het teken z geeft aan dat de genoemde personen met elkaar gehuwd waren 

In de Middeleeuwen gold de landsheer (in het Sticht de bisschop van Utrecht) als 
eigenaar van diverse rechten, die ooit aan de vorst hadden toebehoord (de zoge
naamde regalia). Daaronder viel onder meer alles wat verband hield met de grond en 
de wateren, alsmede wat zich daarop (wild), daarboven (lucht en wind) en daarin 
(delfstoffen, vis, verborgen schatten) bevond. Genoot een ander inkomsten daaruit 
(zoals de molenaar die maalde met de wind die woei over de grond van de heer) dan 
moest hij daarvoor de landsheer een vergoeding betalen, omdat hij gebruik maakte 
van iets wat de heer toebehoorde. 

De gerechtsheren moesten er voor zorgen dat de landsheer zijn deel ook echt 
kreeg. De heer van Nijenrode was zo'n gerechtsheer. De kasteelheer had in 1474 de 
heerlijke rechten verworven van de gerechten Oud Aa, Otterspoorbroek en Ronde 
Dorp.6 

Maar de heren van Nijenrode gedroegen zich bepaald niet als de beste vrienden 
van de bisschop. Ook de inkomsten uit de regalia hielden ze, als ze de kans kregen, 
liever zelf dan dat ze die netjes aan de bisschop afdroegen. Soms lukte dat ook; in 1644 
liet de toenmalige vrouwe van Nijenrode bijvoorbeeld een getuige zelfs notarieel 
vastleggen dat de visrechten in de Vecht zo ver de herinnering terugging altijd aan 
de heer van Nijenrode hadden toebehoord.7 

De uitoefening van het recht op het windregaal bracht met zich mee dat 
de gerechtsheer van de inwoners van zijn gebied kon eisen dat ze al hun 
graan lieten malen in een daartoe door hem aangewezen molen. Hij kon dan 
vervolgens de molenaar verplichten over zijn omzet een heffing te betalen, 
in geld of in natura (een deel van het meel). Als de molen dicht bij de 
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verblijfplaats van de gerechtsheer stond kon deze eenvoudiger controleren 
of de regels op het malen wel nauwgezet werden nageleefd. En dat was wat 
bij de verhuizing van de Breukelse korenmolen werd bereikt. 

Een nabijgelegen molen was bovendien belangrijk in tijden van gevaar. 
Als een risico van belegering dreigde kon de kasteelheer nog snel alle 
levensmiddelen die in de molen aanwezig waren naar het kasteel laten 
overbrengen. 

Ook onder normalere omstandigheden behoefde wat op een molen aan
wezig was meer dan gemiddelde bescherming. Er zwierf altijd wel volk op 
het platteland rond dat op zoek was naar voedsel. Een korenmolen was een 
favoriet doelwit voor diefstal. Dicht bij het kasteel was de bewaking mak
kelijker en doeltreffender te organiseren. 

Ten noorden van de molen 

Over het stuk buitendijks land ten noorden van de molen, dat in 1510 
werd genoemd, lezen we opnieuw op 16 augustus 1514. Willem Turck en 
zijn vrouw Joncfr. Joost van Nijenrode beleenden het toen aan zijn zwager 
Ot van Darthesen, onder getuige van de schout Aryaen Aucoep (- Adriaan 
van Oukoop) en Dirck Bartz. De ligging van het perceel werd toen als volgt 
beschreven: van de Vechtdijk tot aan de Vecht, boven (•» noord) een 
griendje van Willem Turck zelf en beneden (- zuid) de molenwerf. Ot van 
Darthesen ging niet zelf iets doen met het land, maar gaf het ais 
erfpachtgoed in gebruik aan Willem Turck, voor een jonge zwaan per jaar.3 

Het perceel dat aan de noordkant van het hiervoor genoemde land van 
Willem Turck lag komen we in de oude stukken eveneens tegen. Op 30 juni 
1522 gaf deze Willem Turck, ais heer van Nijenrode, dat in leen aan Jan die 
Gulicker. Het werd als volgt omschreven: "een huis en hofstede gelegen 
onder Nijenrode, strekkende voor van de Nyeroetse dijk tot achter aan de 
Vecht, grenzende noord aan een sluis, zuid aan een huis van Willem Turck 
zelf".8 

Het perceel aan de noordzijde van de sluis wordt in de 16de-eeuwse 
stukken van het huis Nijenrode niet genoemd. Blijkbaar eindigde toen het 
grondbezit van het kasteel bij een afwateringskanaal, dat via een sluis in de 
Vecht uitliep. Dat kanaal markeerde de noordgrens van de gronden rond de 
kasteelboerderij van Nijenrode. 

Kanaal voor de peilbeheer sing in het Otterspoorbroek 

Het kanaal moet bedoeld zijn geweest voor de afwatering van de polder 
Otterspoorbroek. Het gebied direkt langs de Vecht bestond uit oeverwal-
gronden van de rivier en lag hoog genoeg om geen aktief waterbeheer te 
behoeven. Maar de tijdens de Middeleeuwen in cultuur gebrachte veen
gebieden, waaronder het achter Nijenrode gelegen Otterspoorbroek, hadden 
te maken met een inklinkende bodem. Daardoor daalde het landoppervlak 
en werd menselijk ingrijpen nodig om droge voeten te houden. Aanvanke
lijk was daartoe het aanleggen van een kanaal met sluis voldoende. De 
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Vecht was een rivier die in verbinding stond met de Zuiderzee en kende 
daardoor schommelingen in de waterstand. Door bij een lage Vechtwater-
stand de afwateringssluizen open te zetten konden de polders hun over
tollige water op eenvoudige wijze kwijtraken. Pas toen deze methode ten
gevolge van een voortgaande bodemdaling niet meer toereikend was, werd 
overgegaan tot het bouwen van een polder molen. 

Waarom lag het afwateringskanaal van Otter s poorb roek, met zijn sluis 
naar de Vecht, dicht bij kasteel Nijenrode? Ook in dit geval kan een betere 
bescherming vanuit het kasteel een rol hebben gespeeld. Maar dit aspect 
zal hier toch minder zwaar hebben gewogen dan in het geval van de koren
molen. Er moet nog wat anders van grote invloed zijn geweest. 

Het gebied van Otterspoorbroek kwam in 1474 binnen de direkte 
invloedssfeer van het huis van Nijenrode. Tussen Otterspoorbroek en de 
Vecht lag het Bisschopsgerecht. De zeggenschap van de Van Nijenrodes was 
hier beperkt tot het kasteel en zijn direkte omgeving. Het Bisschopsgerecht 
lijkt zeer lange tijd rechtstreeks door de bisschop van Utrecht te zijn 
bestuurd. De bisschop stelde een schout aan, die namens hem de nodige 
zaken regelde. 

Toen (vermoedelijk in de laat-15de eeuw) de wateroverlast in het Otter
spoorbroek, door het voortdurende inklinken van de veenbodem, om maat
regelen vroeg had de heer van Nijenrode de keus uit twee mogelijkheden: 
of hij zorgde voor een oplossing op zijn eigen terrein, en daarmee dicht bij 
het kasteel, of hij ging onderhandelen met een andere machthebber om van 
hem een concessie los te krijgen voor de aanleg van een waterloop met 
sluis. Hij koos duidelijk voor het eerste. 

Ik veronderstel dat het afwateringskanaal van het Otterspoorbroek naar 
de Vecht voor boerenschouwen (niet al te brede schuiten met een platte 
bodem) bevaarbaar zal zijn geweest. Boeren uit de polder Otterspoorbroek 
die vanaf de wetering langs de Broekdijk naar de korenmolen aan de Vecht 
wilden varen zullen dan van dit kanaal gebruik hebben kunnen maken. Dat 
bespaarde hen een omweg over de Danne. Ook in het afwateringskanaal 
moesten ze een sluis passeren. Maar als het Vechtwater lager stond dan de 
waterhoogte in de polder zal die sluis gewoonlijk open hebben gestaan 
waardoor ze geen obstakel vormde voor het vaarverkeer. 

Ten zuiden van de molen 

Jacob Scheer, die op het perceel ten zuiden van de molen zijn beroep 
uitoefende, was schroder. Dat hield in dat hij zware vrachten, veelal in 
vaten verpakt, op- en aflaadde en vervoerde. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat hij aan zijn stuk land een schuitenhuis had liggen. 

Vóór dat Jacob Scheer daar zat had Evert Uiterwaard daar gewoond. Hij 
was blijkbaar in de streek algemeen bekend geweest, want meer dan 
anderhalve eeuw later werd het stuk grond nog steeds aangeduid als de 
plek waar de zaliger Evert "Uten Woerdt" of "Wtteweert" ooit gewoond had. 

In het volgende noem ik nog enkele andere vroeg-16de-eeuwse vermel
dingen die ik van dat perceel gevonden heb (zie daarbij ook Afbeelding 2). 
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Op 30 september 15 H beleende Willem Turck, ten overstaan van Govert Bot en 
Adryaen Gerritz, Kathrijn Wolter Arntzdochter met een huis en hofstede gelegen aan 
de Vecht, strekkende van de Vecht tot aan de Herenstraat (- Vechtdijk - tegenwoordige 
Straatweg), waarop de zaliger Evert Vten Werdt gewoond heeft, en zulks na opdracht 
door Jacop die Schroeder, en behoudens de lijftocht aan dit goed ten behoeve van 
Lubbert's moeder Elske. Voor Kathrijn heeft Lubbert Florysz toen de vereiste hulde en 
eed afgelegd.9 

Uit deze summiere gegevens kan worden afgeleid dat Elske al recht had op een deel 
van de waarde van het huis toen Jacob Scheer er nog in woonde. Dat doet vermoeden 
dat Jacob met Elske getrouwd was. Lubbert was dan mogelijk een zoon uit een eerder 
huwelijk van Elske. Het feit dat Lubbert de benodigde formaliteit voor Kathrijn 
verrichtte duidt er op dat hij haar man was. 

Onder de akte van 30 september 15 H stond aangetekend dat op Sin te Loysdach (1 
december) 1525 dit bezit overgegaan is op Bartholomeeus Aertsz, wegens het over
lijden van Kathrijn. Elders wordt die transactie per 1 december 1525 bevestigd10 maar 
in een derde bron wordt gesproken van 1 december 1530;' * waarschijnlijk is dat 
echter een schrijffout. Er is nog een opmerkelijk punt. Over Kathrijn Wouter Aertsz-
dochter wordt duidelijk gezegd dat zij een zuster was van Bartholomeus.12 Dat roept 
een vraag op met betrekking tot de naam waaronder de laatstgenoemde bekend stond; 
want als de zus een kind was van Wouter of Wolter Aertsz, dan gold dat ook voor de 
broer; het "Aertsz" van Bartholomeus wees dus terug naar zijn grootvader in plaats 
van naar zijn vader, eigenlijk zou hij als Bartholomeus Wouter Aertsz te boek hebben 
moeten staan. 

In 1550 deed Bartholomeus Aertsz afstand van het huis met hofstede 
"gelegen vóór Nijenrode aan de Vecht, strekkende uit de Vecht tot de 
Heerstraat toe". Daarop werd op 15 maart 1550 Jan Cornelisz er door Elyza-
beth Turck, weduwe van Bernt van den Bongart en vrouwe van Nijenrode, 
mee beleend, onder getuige van Dirick Sloyer en Meyert Thijmensz van 
Veen.12 Jan Cornelisz was een broer van molenaar Jacob Cornelisz. Onder de 
akte van 15 maart 1550 stond aangetekend (1) dat dit goed op 24 april 
1553 werd bezwaard met een losrente groot 3 Karolusguldens per jaar; (2) 
dat op 16 april 1555 Jan Cornelisz weer afstand deed van dit goed ten 
behoeve van Dirick Gerryt Hermenszoonzoon (dat is: Dirk de zoon van Gerrit 
Harmenszoon). Elders lezen we dat die losrente verband hield met een 
"plecht" (= hypotheek) die op dit goed was gekomen, ten gunste van Aert 
Reyerss.13 

Neef van de molenaar verhuisde naar de Kerkstraat 

De Jan Cornelisz die van 1550 tot 1555 in het huis ten zuiden van de 
molen woonde was mogelijk een broer van Jacob Cornelisz, die op de koren
molen zijn molenaarsberoep uitoefende. Beiden kregen een zoon die ze naar 
hun vader Cornelis noemden. Cornelis Jansz Molenaer kwam laat in de 16de 
eeuw in het oude dorp van Breukelen wonen. Dat was in 1583, op een 
"hoffstede staende te Breukelen in de Kerckstraet op de noortsijde, daer 
oostwaerts Berntgen Vrancken ende westwaerts Lubbert Schroyer met sijn 
medewerckers, streckende achter tot eenen hennepacker toebehoerende de 
vrouwe van Ruwiel".14 Buurman Lubbert Schroyer was mogelijk een 
afstammeling van Jacob die Schroeder en misschien een kleinzoon van de 
Lubbert Florysz die met Kathryn Wouter Aertszdr getrouwd was; beiden 
kwamen we eerder tegen in verband met het perceel aan de Vecht ten 
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zuiden van de molen. Cornells Jansz Molenaer woonde aan de Kerkstraat tot 
in 1611. Na hem kwam Hendrik Laurensz in dat huis, die vermoedelijk 
geen familie was van de molenaarsfamilie. 

Huis ten zuiden van de molen lange tijd van de molen gescheiden 

Het perceel land met daarop het huis ten zuiden van de korenmolen aan 
de Vecht, dat op 16 april 1555 gepacht werd door Gerret Harmanss, kwam 
op 1 juni 1564 in handen van Worm Wormss. Bij het registreren van de 
pacht werd aangetekend "dat mijn jonckvrou" (dat is Elisabeth Turck, de 
toenmalige vrouwe van Nijenrode) aan de hiervoor genoemde Worm 
"vergost heeft tot weerseggens toe dat pat tusschen sijn huys ende den 
hopacker, soe anders den hopacker aen de fundamenten van sijn huys is 
streckende".13 Zij vergunde hem dus tot wederopzegging het pad dat direkt 
ten zuiden van het huis lag, welk pad in feite bij de aangrenzende hopakker 
hoorde. Aan eerdere bewoners van dat huis was die concessie niet 
verleend. De bezitster van Nijenrode was Worm dus duidelijk welgezind. 

De naam Worm (of Werner) kwamen we eerder tegen in relatie tot de hoeve 
Sprockelenborch in het noorden van Breukelen. Worm Jacobsz bezat dat stenen huis 
van 1560 tot 1599. • 5 Hij was dus een tijdgenoot van de Worm Wormsz die ten zuiden 
van de korenmolen woonde. Laatstgenoemde zat dicht bij de plek waar de Vechtdijk 
zich verwijderde van de Vecht. Worm Jacobsz zat dicht bij de plek waar de Vechtdijk 
weer nabij de Vecht kwam te liggen. Beiden zaten dus in een huis van enige beteke
nis, gelegen op een betrekkelijk strategische plaats, die onder beheer stond van het 
huis Nijenrode. Waren ze neven van elkaar? Als we bedenken dat heel Breukelen toen 
minder dan honderd huishoudens telde, dan is dat zeker niet uitgesloten. En waren ze 
beiden vertrouwelingen van Elisabeth Turck? 

Worm Wormsz woonde een kwart eeuw ten zuiden van de molen. Nadat 
hij de pacht had opgezegd werd op 5 mei 1589 Jan Peterss de Leeuw de 
erfpachter van het land en de eigenaar van het huis aan de zuidzijde van 
de molen. Op dezelfde datum gaf hij het vruchtgebruik ervan aan zijn 
vrouw, of - zoals men toen zei - hij "lijftocht zijn vrouw aan dit goed".13 

Blijkbaar kwam dit echtpaar in de jaren erna nogal in de financiële 
problemen. Op 27 april 1598 kwam er een plecht van f 200,- op het huis te 
rusten, ten name van Claes Jeroenss. Op 11 mei 1611 kwam er een tweede 
plecht van f 200,- bij, op naam van de Heilige Geestmeesters te Breukelen. 
Kort daarop volgde een derde plecht van f 200,-, ditmaal ten name van 
Marten de Leeuw van Koolwijk, op wiens naam op 16 april 1618 tenslotte 
ook nog een vierde plecht werd geregistreerd, dit keer f 300,- groot.13 In 
totaal drukte er toen dus een schuld op dat huis van f 900,- wat voor die 
tijd een vrij fors bedrag was. 

In 1622 gaf het echtpaar De Leeuw het huis maar op. Per 20 juli 1622 
kwam het op naam te staan van Peter Janss van den Commen. De dag erna 
werd de plecht op naam van Claes Jeroenss afgelost; die ten behoeve van de 
Heilige Geestmeesters te Breukelen liep nog door tot 13 juli 1636 (wat doet 
vermoeden dat deze samen met het huis was doorverkocht). 

Afgaande op zijn officiële naam (Peter Jansz; de rest was in die tijd nog 
een onofficieel toevoegsel, dat per generatie kon veranderen) zou het 
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kunnen dat de nieuwe eigenaar een zoon was van Jan Petersz (de Leeuw). 
Overeenkomst was er ook in het financiële gedrag. Ruim een jaar later, op 
30 oktober 1623. vestigde Peter Janss (van den Commen) maar liefst vijf 
plechten op zijn huis.13 Op 7 oktober 1634 deed ene Jan de Hoet afstand 
van het bezit van het huis ten zuiden van de molen, in plaats van de ver
wachte Peter Janss, want tussentijds was er formeel geen eigendoms
wisseling geregistreerd. De heer van Nijenrode was dientengevolge wat 
verbaasd en tekende voor zichzelf dan ook aan: "Nota. Te letten hoe Jan de 
Hoet hier aen comt".13 

Het vervolg van de geschiedenis van dit huis üep weer samen met de 
historie van de molen; daarover straks meer. 

De vestigingsplek van de korenmolen 

Het voorafgaande geeft ons enigermate een idee waar de korenmolen 
aan de Vecht heeft gestaan. 

Ongeveer ter hoogte van de noordoostpunt van de eigenlijke kasteel-
gronden van Nijenrode kwam de Vechtdijk op enige afstand van de Vecht 
te lopen, zodanig dat er tussen deze beide nog bruikbare percelen land 
lagen. 

Van zuid naar noord troffen we daar eerst een hopakker aan, die bij het 
kasteel (vermoedelijk de kasteelboerderij) in gebruik was. Daarna volgde 
een akker waarop een huis van enige betekenis stond (van oudsher het 

Afb. 3- Vermoedelijke situatie rond de korenmolen aan de Vecht omstreeks 1525. 
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huis van Evert Uiterwaard), alsmede een schuitenhuis. Als derde perceel 
komen we dan de molenwerf met de korenmolen tegen. Uit de mededeling 
dat het huis op het tweede perceel vrijwel tegen de hopakker aan lag 
krijgen we de indruk dat deze twee perceien ten zuiden van de moien 
verder in de tijd terug vermoedelijk ooit één perceel waren geweest. 

Ten noorden van de molen lag een stuk buitendijks land met daarop een 
huis van de kasteelheer zelf, vervolgens een akker die verpacht werd en 
waarop eveneens een huis stond, en daarna de sluis in het afwaterings
kanaal van de polder Otterspoorbroek. Die sluis zal hebben gelegen op enige 
afstand ten noordoosten van de toegangsweg naar de kasteelboerderij van 
Nijenrode, maar nog ruim ten zuiden van de boerderij (later het Vecht-
buiten) Vreedenoord. 

De korenmolen lag dus ongeveer halverwege tussen de zuidpunt van het 
buitendijkse gebied en de afwateringssluis, met aan beide zijden twee 
andere percelen land. In termen van tegenwoordig zou ik de vroegere 
vestiging s plek van de molen zoeken ergens ter hoogte van Insulinde 9 of 7. 

De molenaars tot 1672 

Jacob Cornelisz is zeer lang molenaar op de korenmolen geweest, ruim 55 
jaar. Zijn oudste zoon, Cornelis, trad als te doen gebruikelijk in vaders 
voetsporen. Doch hij bleef tot op gevorderde leeftijd de opvolger in spe. 

Pas op 4 mei 1599 kwam eindelijk Cornelis Jacobssoon Molenaer zelf als 
moienbaas aan bod (zie ook Afbeelding 1). Nadat de hofstede met de molen 
aan de heer van Nijenrode teruggevallen was, gaf deze hem aan Cornelis in 
leen uit. De ligging luidde toen als volgt: "Een hoffstede gelegen bij 
Nijenrode, streckende van den Heerenwech tot in de Vecht toe, daer 
suytwaerts Jan Peterssen de Leeuw oft sijn schuytehuys, ende noortwaerts 
d'heer van Nijenrode met een uytterdijck naest gelegen sijn . . . des den 
heer de boomen staende int gescheyt van de voorschreven hoffstede ende 
den wech aen hem behout".16 

Het zelfstandig molenaarschap van Cornelis Jacobsz duurde maar kort. 
Ruim 7 jaar later overleed hij al. Op 6 december 1606 volgde zijn zoon 
Jacob Cornelisz hem op.16 Deze deed in 1612 afstand van de molen. De heer 
van Nijenrode gaf daarna op 14 november 1612 de korenmolen in pacht 
aan Cornelis Willemss.16 

Cornelis Willemss gaf in 1620 de pacht van de molen op. Per 1 maart van 
dat jaar werd Jacob Aertssen van Moureck korenmolenaar van Breukelen.16 

Na zijn overlijden werd hij, bij besluit van de heer van Nijenrode van 29 
september 1634, in rechte opgevolgd door zijn zoon Antonis Jacobss van 
Maureck.16 Doch zoonlief had waarschijnlijk geen zin in het molenaar schap, 
want op diezelfde dag al droeg hij de hofstede met de molen over aan 
Sinjeur Pauwels de Lignie.16 Deze behield het bezit ruim 6 jaar. Gelet op de 
eerbiedige manier waarop hij in de oude stukken wordt aangeduid is het 
niet zeker dat hij zelf op de molen werkte. Mogelijk trad hij als een onder
nemer op die het uitvoerende werk aan een molenaar in loondienst 
overliet. 
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Toen de heer De Lignie de pacht opzegde, werd op 9 december 1640 Sr. 
Niclaes Spiring zijn opvolger.16 Hij overleed vermoedelijk zon jaar of zes 
later, want zijn dochter Maria Spiringsdr. trad toen in zijn rechten en zegde 
onmiddellijk daarop de pacht op.1316 Op 3 februari 1647 werd daarop Jan 
de Backer pachter van de korenmolen.16 Hij overleed volgens de annalen in 
1669, waarna de molen op 16 oktober 1669 in handen kwam van zijn zoon 
Jacob Janssen de Bakker.16 Deze zat er nog toen in het Rampjaar 1672 ons 
gebied bezet werd door het Franse leger. 

Per 7 oktober 1634 wist de hierboven genoemde Sr. Pauwels de Lignie 
ook de hofstede met het huis ten zuiden van de molen in pacht te krijgen. 
Deze combinatie van de twee percelen hield stand tot na het Rampjaar.13 

Tot wanneer dat het geval bleef weet ik niet, want de studie waarop dit 
tijdschriftartikel is gebaseerd sloot ik af bij het jaar 1672. 

Noten 

1 A.A. Man ten, 1990. Middeleeuwse molen aan de Danne. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 5, nr. 1, blz. 28 - 37. 

2 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel V 
(1503 -1523), fol. IX, Broeckel (Rijksarchief te Utrecht). 

3 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel V 
(1503 - 1523), fol. VI, Broeckel (Rijksarchief te Utrecht). 

4 K.M. Dolman, 1972. De koren- en industriemolens op het platteland. In: B. Belonje et 
al., Molenhoek Provincie Utrecht. Kemink, Utrecht, blz. 41 - 45, in het bijzonder 
blz. 41. 

5 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel IV 
(1490 - ca. 1544), fol. I (Rijksarchief te Utrecht). 

6 In 1533 kreeg de heer van Nijenrode toestemming de gerechtsheerlijkheden Oud 
Aa, Otterspoorbroek en Ronde Dorp samen te voegen tot het Breukelen-Nijenrodes-
gerecht. De veel kleinere heerlijkheid Bisschopsgerecht heette van 1528 tot 1714 
Statengerecht, daarna Breukelen-Orttsgerecht. Zie: E.B.J. Postma, 1983. Nijenrode in 
Prent. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 2de druk, blz. 22. 

7 Protocol van notaris Gerard Vastert te Utrecht over 1632 - 1682, acte 12 maart 1644 
(Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht). Jacob Gosenss van Hemen uit Utrecht, oud 
74 jaar, verklaarde op verzoek van Vrouwe Wilhelmina van Bronckhorst, de toen
malige vrouwe van Nijenrode, dat het visrecht in de rivier de Vecht, van Oudaen tot 
de Vechtbrug, steeds behoord heeft aan de heer van Nijenrode. 

8 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel V 
(1503 -1523), fol. XVI, Broeckel (Rijksarchief te Utrecht). 

9 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel V 
(1503 -1523), fol. XXXI, Die Vecht voir Nijenroede (Rijksarchief te Utrecht). 

10 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van Nijen
rode over ca. 1523 - 1677, fol. 31 (Rijksarchief te Utrecht). 

11 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VI 
(1523 - 1538), fol. I (101), Die Vecht i n t gerecht van Nijenroede (Rijksarchief te 
Utrecht). 

12 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VII 
(1538 - 1556), fol. XV, Breuckelen (Rijksarchief te Utrecht). 

13 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van Nijen
rode over ca. 1523 - 1677, fol. 31 (Rijksarchief te Utrecht). 

14 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van Nijen
rode over ca. 1523 - 1677, fol. 7, erfpachten (Rijksarchief te Utrecht). 

15 A.A. Manten, 1989. In 't Noorteynde van Breuckelen. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 45 - 51, in het bijzonder blz. 46 - 47. 

16 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van Nijen
rode over ca. 1523 -1677, fol. 12, erfpachten (Rijksarchief te Utrecht). 
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Type en plaats van de korenmolen die nabij 
Ni jenrode stond 
Ing. Jan den Besten 
Vreelandseweg 12, 3632 EP Loenen aan de Vecht 

Molens vormen een fascinerend element in het Nederlandse landschap. 
Jammer dat er inmiddels zo veel weer afgebroken zijn. Dat geldt zowel voor 
de watermolens als voor de korenmolens. Breukelen en de directe omge
ving vormen hierop geen uitzondering. Er zijn nog een paar watermolens. 
Een korenmolen is er in het geheel niet meer. 

Enkele jaren geleden werd binnen de Historische Kring Breukelen een 
afspraak gemaakt om wat meer te weten te komen over de verdwenen 
korenmolen, die in de buurt van kasteel Nijenrode heeft gestaan. De heer 
A.A. Manten zou zich vooral richten op de geschiedenis van vóór het 
Rampjaar 1672,1 de heer H.J. van Es op de geschiedenis daarna.2 Ik zou 
vanuit mijn molentechnische kennis daarbij assisteren. 

Molentype 

In een eerder in dit tijdschrift afgedrukt artikel kwam Manten tot de 
conclusie dat de Middeleeuwse korenmolen die in Breukelen aan de Danne 
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Afb. 1. Standerdkorenmolen bij Nijenrode aan de Vecht, gezien vanuit het vesten, 
getekend door D. Verrijk (origineel in het bezit van het Koninklijk Huisarchief, kast 
H, portefeuille II.no. 85/13). 
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stond haast niet anders dan een standerd molen kan zijn geweest.3 Ik deel 
zijn opvatting, maar het absolute bewijs ontbreekt omdat ons geen 
afbeelding van die molen is overgeleverd. 

De oudste korenmolen die bij Nijenrode aan de Vecht heeft gestaan was 
met zekerheid een standerd molen. Van deze molen bestaat namelijk een 
prent, getekend door Dirk Verrijk (zie Afbeelding 1). De prent is niet 
gedateerd, maar deze kunstenaar werkte vermoedelijk vooral omstreeks 
1775 in de Vechtstreek.4 Op zijn tekening is te zien dat de molenaar een 
zak graan uit een schuit in de Vecht naar de standerdmolen draagt. 

Een standerdmolen staat betrekkelijk dicht bij de grond. In zijn nadagen 
zal de oude molen aan de Danne, als gevolg van de toenemende bebouwing 
in de omgeving, problemen hebben gehad met de windvang. De standerd
molen aan de Vecht verging het niet anders. Ook deze kreeg, door de steeds 
voortgaande bebouwing langs de rivier en de daarmee gepaard gaande 
tuinaanleg, veel windbele m mering. In Afbeelding 1 is reeds goed te zien 
hoe slecht de molenbiotoop was: een grote buitenplaats even noordelijk van 
de molen en allerlei opgaande bomen rondom. Ongetwijfeld is dit de 
oorzaak geweest dat ook deze molen, vermoedelijk pas in de laat-18de 
eeuw, werd vervangen door een hoog boven alle windbele m mer ingen 
uitstekende molen van een nieuwer type, namelijk een stenen achtkantige 
bovenkruier met stelüng, waarop een met riet gedekte achtkantige molen. 
In Afbeelding 2 is deze molen weergegeven, maar nu gezien vanaf de Vecht 
uit het noorden. Rechts op deze gravure zien we de buitenplaats 

Afb, 2. Achtkante stellingkorenmolen aan de Vecht bij Breukelen, gezien vanuit het 
noorden (uitP.J. Lutgers, 1836, Gezigten aan de Rivier de Vecht). 
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Afb. 3. Kaartfragment uit 1857, waarop duidelijk de Breukelse stellingkorenmolen is 
afgebeeld. Ontleend aan "Plan van bedijking tot droogmaking en verkaveling voor 
plassen onder Maarsseveen en Tienhoven 

Vreedenoord, die ook al op Afbeelding 1 ten noorden van de molen was te 
zien. De plaats van deze achtkante molen is ons onder meer bekend uit een 
kaartfragment uit 1857 (zie Afbeelding 3). Het is een gedeelte uit een kaart 
betreffende het plan tot droogmaking van de huidige Bethunepolder. Op 
deze kaart is de molen duidelijk als zogenaamde "stellingmolen" afgebeeld. 

Omstreeks 1870 is deze laatste molen uiteindelijk verdwenen. In de 
driehoek tussen Vecht en Straatweg werd in 1890 de melkfabriek 
Insulinde gebouwd (later Sterovita geheten).5 Ook deze is inmiddels al weer 
geheel verleden tijd. Een complex woningen kwam hiervoor rond 1985 -
1986 in de plaats. Dit kreeg de straatnaam Insulinde, naar de voormalige 
fabriek. 
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Op zoek naar de vestigingsplaats van de korenmolen 

Tijdens de bouw van de vanaf het dorp gerekend laatste villa (Insulinde 
12), in de uiterste punt tussen Vecht en Straatweg, kwamen in 1986, bij 
graafwerkzaamheden voor het maken van een diepe garage, onder het 
maaiveld opmerkelijke funderingsresten te voorschijn. Een attent lid van 
de Historische Kring meldde dat bij het bestuur.6 Omdat men vermoedde 
dat het om restanten van een molen kon gaan vroeg men mij om te gaan 
kijken. Helaas mislukte een poging tot opmeten en fotograferen hiervan 
echter doordat de bouwput wegens overmatige regenval volliep en men 
onder water de afgraving voortzette, waardoor de stenen resten vernield 
werden. Uit de mondelinge beschrijving die de bouwopzichter mij gaf van 
wat hij had waargenomen kreeg ik de indruk dat het inderdaad de 
fundering van een molen geweest zou kunnen zijn. Wat hij vertelde deed 
me denken aan een vergelijkbare situatie die ik van elders kende (zie 
Afbeelding 4). 

Uitgaande van deze voorlopige gegevens situeerde inmiddels een andere 
auteur de standplaats van de verdwenen molen op het zuidelijke eind van 
Insulinde.7 Helaas heeft nader onderzoek thans uitgewezen dat dit toch niet 
juist is. 

ülolen ..Be¥alk". 

• • - " ' 

Stichting de Ut rech t se Molens . 
molen "de Va lk . " t e Mont foor t . 

Afb 4. Bij het vernieuwen van de fundering van de achtkantige stellingkorenmolen 
"De Valk" te Montfoort in 1986 kwamen binnen het achtkant, op 60 centimeter onder 
de grond, de resten te voorschijn van de vier poeren van een standerdmolen, welke 
ter plekke tot 1733 had gestaan. Ik heb deze situatie opgemeten en in kaart gebracht, 
schaal 1 : 100. 
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In Afbeelding 3 is al te zien dat de molen iets noordelijker staat 
ingetekend dan de zuidpunt van wat nu Insulinde is. De gegevens die H.J. 
van Es wist te verzamelen2 wijzen in dezelfde richting. Of is de situatie in 
de omgeving waar de molen stond in de loop der eeuwen gewijzigd? Ook 
dat ging ik veiligheidshalve na. 

Het tracé van de Heerweg of Straatweg 

De loop van de Heerweg of Herenweg tussen Nijenrode en Grigia in de 
16de - 18de eeuw verschilde van de loop die de Straatweg daar sedert het 
begin van de 19de eeuw volgt. Oudtijds (zie Afbeelding 5A) maakte de weg, 
die ter hoogte van het kasteel vlak langs de Vecht liep, nabij de noord
oostpunt van het kasteelpark van Nijenrode meteen na elkaar twee vrij 
flauwe bochten, waarna hij weer evenwijdig aan de rivier liep, maar nu op 
een afstand van ca. 8 - 10 meter van de oever. Niet ver van waar later het 
buitenhuis Grigia is gebouwd boog de Herenweg met een haakse bocht weg 
van de rivier, om na enige afstand via een ronde bocht van ca. 90° aan te 
sluiten op wat ook nu nog het Straatwegtracé is. 

Aan het eind van de Franse tijd, toen de oude kleiweg tot een straatweg 
werd omgebouwd, werd het gedeelte met de twee scherpe hoeken 
afgesneden en kwam het huidige tracé tot stand waarbij de weg vanaf de 
noordoostpunt van het kasteelpark zich naar het noorden geleidelijk verder 
van de Vecht verwijderde (Afbeelding 5B). 

Ik heb oude en nieuwe kaarten van dit gebied op dezelfde schaal 
gebracht en nauwkeurig met elkaar vergeleken. Daarbij was maar één 
conclusie mogelijk: het punt waar de Herenweg/Straatweg ten noordoosten 
van Nijenrode afstand van de Vecht ging nemen was vroeger en nu 
dezelfde. 

Afb. 5 Tracé van de oude Vechtdijk (Herenweg) ten noorden van Nijenrode vóór 1813 
(A) en van de Rijkstraatveg aldaar na 1813 (B). 
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Omdat er al in 1510 nog enkele stukken land tussen deze plek en de 
korenmolen in lagen1 kan de molen dus nooit gelegen hebben op de 
zuidpunt van de landstrook tussen rivier en weg. 

Blijft de vraag waarvan dan wel de funderingsresten waren die op de 
plek van het tegenwoordige Insulinde 12 werden aangetroffen. Volledige 
zekerheid zullen we er wel niet meer over krijgen. Wel weten we dat in de 
loop van de tijd in die buurt verschillende bouwwerken hebben gestaan. Er 
vlak bij stond al in de Middeleeuwen een huis, dat zeer lang bekend stond 
als de plek waar Evert Uiterwaard zaliger ooit gewoond had.1 Het lid van de 
Historische Kring dat de funderingsresten aanmeldde vertelde bij latere 
navraag dat hij behalve kloostermoppen ook een stukje van een oude tegel
vloer had gezien. Dat zou op overblijfselen van een oud huis kunnen 
duiden. Later stond op die plaats de bekende villa Orttswarande. Het is ook 
niet uitgesloten dat daar nog iets bij heeft gestaan met een wat ongewone 
omtrek. Nader archiefonderzoek werpt daar mogelijk nog eens enig licht op. 

Noten 

1 A.A. Maaten, 1990. De directe omgeving van Nijenrode in de 16de en 17de eeuw. 
Tijdschrift Historische Kring Breukeien, jaargang 5. nr. 3, blz. 97 -106. 

2 H.J. van Es, 1991. De korenmolen van Breukeien in de 17de tot 19de eeuw. Tijdschrift 
Historische Kring Breukeien, in voorbereiding. 

3 A.A. Manten, 1990. Middeleeuwse molen aan de Danne. Tijdschrift Historische Kring 
Breukeien, jaargang 5. nr. 1, blz. 28 - 37. 

4 Zie ook H. Polderman, 1987. De Brouwerij. Tijdschrift Historische Kring Breukeien, 
jaargang 2, nr. 1, blz. 4 - 12, in het bijzonder blz. 10. 

5 A.A. Manten, 1989. Opkomst, bloei en neergang van het kaasmaken op de boerderij. 
Tijdschrift Historische Kring Breukeien, jaargang 4, nr. 3, blz. 159 - 169, in het 
bijzonder blz. 164- 165 

6 Mededelingen van het bestuur. Tijdschrift Historische Kring Breukeien, jaargang 
2, nr. 1. blz. 40. 

7 HT. van Minnen, 1989. Oude bedrijvigheid aan de Vecht ter hoogte van Breukeien. 
Tijdschrift Historische Kring Breukeien, jaargang 4, nr. 1, blz. 38 - 44, in het bijzon
der blz. 40. 
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Omstreden schoolmeester in Ter Aa, 1844 

Huub A. Manten-Werker 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Over het algemeen krijgen we uit de gemeenteraadsverslagen en andere 
archiefstukken niet bepaald de indruk dat Ruwiel een gemeente was waar 
het gezapige leven van alledag dikwijls verstoord werd door opwindende 
gebeurtenissen. Maar dat lag bepaald anders in het jaar 1844, toen er een 
ware opstand op onderwijsgebied plaatsvond. Het notulenboek van de 
burgemeester doet ons er verslag van. 

Het eerste proces-verb aai, van 7 maart 1844 

Op donderdag 7 maart 1844 om 11 uur 's morgens ging de burge
meester van Ruwiel, Jan Pieter Christiaan Baron van Reede van Ter Aa, 
vergezeld door de veldwachter Krijn Scheepmaker, poolshoogte nemen in 
het pand met het adres N 12. Hem was bericht dat daar aan verscheidene 
kinderen lager onderwijs zou worden geven zonder dat de betreffende 
persoon daartoe gerechtigd of bevoegd was. Op de officiële vraag naar diens 
naam en voornaam antwoordde de man dat hij Hendrik de Jong heet, 39 
jaar oud is en van beroep arbeider. In een lokaal aan de voorzijde troffen 
zij 20 kinderen aan. Maar het van dit bezoek opgemaakte proces-verb aal 
vermeldt "dat genoemde de Jong aan hen geen onderwijs gaf, daar er niets 
anders aanwezig waren dan een aantal kinderprenten benevens een 
prentenboekje voor de jeugd". 

Vervolgens vroeg de burgemeester aan De Jong welk recht hij had om 
een lagere school op te richten, waarop deze antwoordde dat hij deze 
kinderen geen onderwijs gaf en ze alleen bij zich had op verzoek van hun 
ouders, aangezien dezen de schoolonderwijzer C. van Veen niet ver
trouwden wegens tegen hem bestaande klachten. 

Van dit bezoek werd een proces-verbaal opgemaakt, dat aan de 
Commissaris van de Koningin van Utrecht werd gezonden met in een 
begeleidend schrijven vermeld dat de burgemeester niet had geconstateerd 
dat Hendrik de Jong lager onderwijs gaf. Daarmee was de zaak echter nog 
niet afgedaan. 

Het tweede proces-verbaal, van 7 mei 1844 

Precies twee maanden later, op dinsdag 7 mei 1844, bracht de burge
meester wederom een bezoek aan de woning van Hendrik de Jong, evenals 
de vorige maal vergezeld van veldwachter Krijn Scheepmaker. Ditmaal 
werd wel geconstateerd dat de aanwezige kinderen lager onderwijs 
ontvingen "zoo als dat bij Art. 1 van het reglement gevoegd bij de wet van 
3 april 1806 is omschreven". De volgende boeken werden namelijk aan
getroffen: Nieuw Spel of Leesboekje, door W. Anslijn; De Reddende Hand 
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Gods een Leesboek voor de Schooljeugd, door J.M.; Moeder Anna en hare 
Kindertjes, een schoolboekje door M. van Heiningen Bosch; Vader Jacob en 
zijne Kindertjes, van dezelfde schrijver; De Kleine Kindervriend, ook van 
dezelfde schrijver; Eerste Honderdtal Leerzame Verhalen voor Kinderen, 
door C. Schmid; Zedekundig Leesboek in den Vorm van Geschiedenissen, 
door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en nog andere boeken. 
Vervolgens werd De Jong de vraag gesteld of hij ook onderwijs gaf in 
schrijven, waarop deze laconiek antwoordde dat hij dat tot dan toe nog niet 
had gedaan, maar er wel over dacht om daar ook mee te beginnen. Ook de 
kinderen schudden slechts hun hoofd toen ze dezelfde vraag voorgelegd 
kregen. 

De namen en leeftijden van alle kinderen werden genoteerd: Mietje 
Ockhorst, 5 jaar; Eutje v.d. Veer, 7 jaar; Teuntje Bochare, 3 jaar; Trijntje de 
Jong, 3 jaar; Gentje de Jong, 6 jaar; Elsje v.d. Veer, 5 jaar; Naatje Roeien, 8 
jaar; Teunis Hulsman, 7 jaar; Hendrik Hulsman, 4 jaar; Hendrik de Jong, 7 
jaar; en Elbert v.d. Veer, 3 jaar - allen woonachtig in de gemeente Ruwiel; 
en Maagje den Hartog, 7 jaar; Eva van Zelm, 7 jaar; Eutje Spruijt, 9 jaar; 
Annigje Boelen, 9 jaar; Gijsje de Haan, 10 jaar; Christina Berger, 6 jaar; Jacob 
Spruijt, 6 jaar; Dirk Korver, 6 jaar; Hendrik Roseboom, 6 jaar; Arie Cazant, 7 
jaar; Arie Fokker, 5 jaar; Eeltje den Hartog, 10 jaar; Jozef Zaal, 9 jaar; Fijtje 
Zaal, 7 jaar; Fijtje Boelen, 7 jaar; Lammert Kruiswijk, 7 jaar; Hendrik 
Kruiswijk, 6 jaar; Willem Fokker, 4 jaar; Mietje Fokker, 6 jaar; Klaas 
Karssemeyer, 5 jaar; en Mietje Karssemeyer, 6 jaar - allen woonachtig in de 
gemeente Loenersloot. 

De Jong kreeg een boete van f50,- voor het zonder vergunning geven 
van lager onderwijs en kreeg te verstaan zich voortaan daarvan te 
onthouden. Van dit tweede onderzoek werd wederom proces-verbaal 
opgemaakt. 

Verslag aan Gedeputeerde Staten van Utrecht 

Op dezelfde dag, 7 mei 1844, schreef burgemeester Reede van Ter Aa 
een uitgebreide brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. Hij geeft daarin 
een toelichting op de omstandigheden die tot het ontslaan van de school 
zonder vergunning hebben geleid. De volgende citaten uit deze brief geven 
aan hoe hoog de hele zaak hem zat. 

"Dat de zeer onaangename en betreurenswaardige toestand waarin de 
Gemeente ten opzigte van haren onderwijzer der jeugd verkeert, zoowel 
wat zijne weinige lust tot het onderwijzen en vormen der jeugd betreft, als 
ook zijne menigvuldige den stand eens onderwijzers onbetamende hande
lingen, de notabelste leden dezer gemeente en die van Loenersloot in de 
verpligting hebben gebragt hunne klagten over den onderwijzer aan den 
Heere Staatsraad gouverneur in te zenden, doch tot op dit oogenblik zonder 
eenige verandering in hunnen toestand te mogen ondervinden, dat in-
tusschen de algemeene ontevredenheid tegen den onderwijzer zeer is 
toegenomen, en door zijn tergend gedrag nog dagelijks wordt vermeerderd, 
doordien hij inplaats door vriendelijkheid en verzoeningsgezindheid de 
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gemoederen tot bedaren te brengen en voor zich te winnen integendeel 
alles aanwendt wat tot verdere verbittering den weg kan banen zoo wel 
door een ieder die zich tegen hem durft verzetten, te lasteren en te honen; 
huisvaders in hunne bedrijven te dwarsboomen; zich te beroemen op zijne 
vermogende beschermers, en met de magtelooze pogingen die door de 
leden der gemeenten beproefd worden (om zoo als de onderwijzer zich 
uitdrukt hem den voet te ligten) den spot te drijven, en een ieder het leven 
te verbitteren. - Is het dus wel te verwonderen dat de ouders verbitterd 
door zoo veel lage en booze handeüngen, de kinderen aan de leiding van 
dien man niet langer kunnen of willen toevertrouwen, en van de school 
genomen hebben en de meer in jaren gevorderde kinderen naar Breukelen 
ter school gezonden hebben, dat dit getal reeds 13 kinderen bedraagt en 
nog toeneemt, daar door de ouders ondervonden is, dat de kinderen aldaar 
in 3 maanden meer vorderingen hebben gemaakt, dan in een geheel jaar op 
de school te Ter Aa, terwijl zij de nog te jong zijnde kinderen tot hunnen 
spijt moeten te huis houden, die de ouders in het verrigten hunner 
bezigheden belemmeren of zonder behoorlijk opzigt langs den weg dwalen 
in gevaar van te kunnen verdrinken of overreden te worden dat tot 
voorkoming van ongelukken de ouders op de gedachte zijn gekomen de 
kinderen ten huize van H. de Jong te brengen, om door hem en deszelfs 
huisvrouw opgepast te worden, in afwachting dat zij op hunne ingezondene 
klagten zullen gehoord worden. -" 

"Dat het getal der ten zijnen huize in bewaring gebragte kinderen bij 
mijn eerst afgelegde onderzoek 20 kinderen bedroeg zich allen bezig
houdende met het bezigtigen van prenten; volgens het proces-verbaal 
heden opgemaakt thans 32 bedraagt, dat die kinderen zich niet alleen met 
het bezigtigen van prenten bezighouden, maar ook met het lezen van 
kleine boekjes zich oefenen, terwijl op de dorpsschool hoogstens 10 à 12 
kinderen schoolkomen, dat onder dit getal nog 3 kinderen van den 
onderwijzer moeten gerekend worden, alsmede 4 kinderen van arbeiders, 
vroeger door den onderwijzer van de school geweerd, omdat de ouders het 
schoolgeld niet konden betalen ! niet tegenstaande den onderwijzer van 
den ambachtsheer jaarlijks f20,- voor het onderwijzen der kinderen van 
minvermogenden en f 4,- voor brandstof tot den jaren 1841 heeft genoten, 
doch waarvoor de onderwijzer slechts een of hoogstens twee kinderen heeft 
willen onderwijzen, en bovendien de ouders het halve schoolgeld heeft in 
rekening gebragt. -" 

De brief gaat in deze trant nog enige alinea's door. De burgemeester 
beklaagde zich vervolgens dat hij door de aanklacht van de schoolopziener 
ten tweeden male een onderzoek ten huize van H. de Jong moest verrichten, 
terwijl de klachten van de gemeente over de onderwijzer nog steeds niet 
onderzocht waren. De burgemeester had op 21 januari al aan de 
schoolopziener geschreven dat het onderwijs in zijn gemeente in zon hoogst 
betreurenswaardige staat verkeerde, maar geen antwoord ontvangen. 
Bovendien bleek de schoolopziener op 9 januari van dat jaar de onderwijzer 
vergunning te hebben verleend om die dag de school gesloten te houden 
zonder de burgemeester of de schoolcommissie daarover in te lichten. De 
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onderwijzer wilde kennelijk "in eene altijd eensgezinde poldervergadering 
door zijne kuiperijen verdeeldheid bewerken, en alle pogingen aanwenden 
om den molentimmerman, vader van negen kinderen het werk van de 
molen te doen verliezen, omdat die man eenigen tijd geleden onderstaan 
had, over beleedigende behandeling twee zijner kinderen op de school 
aangedaan, den onderwijzer aan te klagen, dat den onderwijzer echter in 
zijn boos opzet niet kunnende slagen tegen de polderrekening heeft 
geprotesteerd." Ook op 15 februari hield de onderwijzer de school een dag 
gesloten voor het bijwonen van een vergadering, en in maart twee dagen 
aangezien hij toen voor het kantongerecht was gedagvaard wegens het 
wederrechtelijk verkrijgen van gouden en zilveren kleinodiën en kleding
stukken. 

De burgemeester schrijft tot slot dat het de plaatselijke schoolcommissie, 
waarvan hijzelf het hoofd was, "niet ten kwade te duiden (was) dat zij geen 
de minste lust heeft gevoeld, van tijd tot tijd de school te bezoeken, en zich 
hierdoor nutteloos aan de grove beleedigingen van den onderwijzer bloot te 
stellen." 

Brief aan de Commissaris van de Koningin te Utrecht 

Kennelijk in antwoord op een klacht van de onderwijzer bij de Com
missaris van de Koningin, antwoordde de burgemeester op 16 december 
1844 dat hij deze direct toegestaan had een kachel in de school te mogen 
hebben, hoewel van de 52 leerplichtige kinderen er slechts drie, die 
kosteloos onderwezen werden, en drie van de onderwijzer zelf de school 
bezochten. Bovendien had hij tien gulden ter beschikking gesteld voor de 
nodige brandstof. 

De burgemeester nam de gelegenheid te baat om nogmaals over de 
onderwijzer te klagen. Hij zou als enige in de gemeente niet aan zijn 
verplichtingen hebben voldaan betreffende de schouw over schoorstenen 
en bijten op 13 december. Tevens had de onderwijzer "tot stalling van twee 
stuks rundvee, een geheel uit bladriet en stroo zamengesteld verblijf 
opgeslagen", en die stalling lag zo dicht bij de kachelpijp, dat bij noorden
wind brandgevaar optrad. Toch zou de schoolopziener aan de burgemeester 
de verzekering hebben gegeven "dat voortaan geen onderwijzer het houden 
van beesten zou worden toegestaan", maar dat verbod had kennelijk geen 
effect. 

"Ook acht ik mij verpligt UExcell: te informeren, dat bij het gehouden 
onderzoek door den Heer Schoolopziener den 31 October 1.1. in deze 
gemeente, ten einde ook die personen in de gelegenheid te stellen ten 
voordele van den onderwijzer zich te doen hooren waarvan echter aan mij 
nog de Schoolcommissie de minste kennis is gegeven en ik dus UEd in 
bedenking geef of die lieden genoegzaam met de gemeente bekend zijn, om 
te kunnen beoordeelen of die lieden werkelijk belang bij het onderwijs 
dezer gemeente hebben, dan of sommige door den onderwijzer zijn misleid 
of omgekocht zijn geworden. Zoo als mij overtuigend is gebleken dat er door 
den onderwijzer de laagste en ongeoorloofste middelen zijn beproefd, en in 
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werking gebragt geworden. Zoo wel door het voorwenden, van geheel 
andere einden, om eenige bij de zaak volstrekt geen belang hebbende 
lieden over te halen, die dag te verschijnen, als ook door het aanbod van 
kwijtschelding aan behoeftige lieden, van aan hem verschuldigde gelden 
wegens huishuur, of wel het werkelijk verstrekken van eenig geld aan 
anderen, om in zijn voordeel te komen getuigen; dat onder anderen door 
eene vrouw, wonende onder de gemeente Breukelen, aan mij is verklaard 
geworden, door den onderwijzer van haar is verlangd geworden dien dag 
voor den Heer Schoolopziener te komen en te verklaren dat de Heer van 
Ter Aa hare oude moeder die 44 jaren te Ter Aa in een huisje van hem 
heeft gewoond zonder eenig mededoogen daar had laten uitzetten, ook 
moest zij verklaren dat hare kinderen geregeld bij den onderwijzer hadden 
schoolgegaan, op de aanmerking van de vrouw, dat beide zaken onwaar 
waren, is echter den onderwijzer büjven aanhouden, dit te moeten zeggen, 
dat hij hiervoor hare twee jongens kosteloos zou onderwijzen, haar tegelijk 
4,5 cent in de hand leggende, waarvoor de vrouw een brood heeft gekogt 
mij betuigende in 2 dagen geen brood in huis te hebben gehad, deze en 
andere bij die gelegenheid door den onderwijzer gepleegde ongeoorloofde 
handelingen, en geldelijke aanbiedingen aan minvermogende om in zijn 
voordeel te komen getuigen; alsmede het erggelijk toneel eener verre
gaande twist, ten huize van den onderwijzer den 12 December 1.1. ontstaan, 
ten gevolge waarvan de onderwijzer in blakende woede, razende en 
vloekende zijne reeds 24 jarige dochter met een stok, de deur uit zoude 
gejaagd hebben en zelfs buiten zijnde nog achtervolgd hebben heeft bij de 
gemeente indien zulks mogelijk ware de minachting voor den onderwijzer 
ten top doen stijgen en de ouders in hunne reeds eenmaal genomen besluit 
onwankelbaar bevestigd, dat wat ook gebeuren moge zij nimmer hunne 
kinderen aan de onderwijzer kunnen of ook willen toevertrouwen." 

Benoeming van een nieuwe onderwijzer 

Hier eindigt het verhaal; de volgende notuienboeken ontbreken in het 
gemeente-archief. Maar de omstreden onderwijzer, C. van Veen, is kenne
lijk eind 1848 overleden; op 2 januari 1849 schreef de burgemeester aan 
de Commissaris van de Koningin of wellicht de doop-, dood- en trouw
boeken in diens bezit zijn. De weduwe had aan de burgemeester mede
gedeeld dat haar man alle boeken en papieren aan de Commissaris had 
gegeven. 

Op 12 januari 1849 berichtte de Commissaris aan het gemeentebestuur 
van Ruwiel, dat door de Minister van Binnenlandse Zaken op 5 januari 
1849 Adrianus Felix was benoemd tot onderwijzer in de Openbare School 
van Ruwiel. En hiermee zal een einde zijn gekomen aan een onver
kwikkelijke episode in de geschiedenis van die gemeente. 

Bronnen 

Notulen van den Burgemeester van Ruviel, 1844 (Gemeentehuis te Breukelen). 
Notulen van den Burgemeester van Ruviel, 1849 (Gemeentehuis te Breukelen). 
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Ambtseed van de Breukeleveense 
gerechtsbode 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Vanaf zijn ontstaan tot in de Franse tijd vas Breukeleveen ononderbroken een 
zelfstandig gebied. Een gerecht of ambachtsheerlijkheid heette dat toen; nu zouden we 
het een gemeente noemen. Het werd bestuurd door schout en schepenen. Het college 
van schepenen werd eveneens wel aangeduid als het gerecht; het uitoefenen van de 
lagere rechtspraak was een van de belangrijkste taken. De schout was meestal geen 
eigen ingezetene; de schepenen moesten uit de plaatselijke bevolking voortkomen. 

Schout en schepenen werden door de gerechtsheer of ambachtsheer benoemd, de 
traditionele bezitter van een aantal bestuurlijke, rechterlijke en financiële rechten 
en plichten. In het geval van Breukeleveen was dat het Kapittel van St. Pie ter 

De ambachtsheer stond op zijn beurt onder de landsheer. Aanvankelijk was dat de 
bisschop van Utrecht, later traden de Staten van het Land van Utrecht in diens plaats. 

Schout en schepenen werden in de uitoefening van hun plichten bijgestaan door 
een secretaris en een gerechtsbode. Deze laatste voerde een zeer grote verscheiden
heid aan taken uit. Evenals schout, schepenen en secretaris moest hij meteen na zijn 
benoeming een ambtseed afleggen. Een ongedateerde, uit de 17de eeuw daterende 
versie van die eed is bewaard gebleven 1 en wordt hieronder afgedrukt. 

Eed voor den Gerechtsbode van Breukeleveen 

Ik sweere dat ik als aengestelde 
Gerechtsbode van Breukeleveen 

de Ed efi Mog ende Heeren Staaten 's Lands van 
Utrecht, insgelijks de Eerwaarde Heeren 
Decan en Capittule3 St. Pieters f Utrecht 
als Ambagts H e1 ren van Breukeleveen 

neffens den Schout en Gerechte gehouw en 
getrouw sal zijn, om in al het geene mij 
als Gerechtsbode aenbevolen4 wert, ente 
verrichten staet, met alle gedienstigheijd 

en getrouwheijd te volbrengen, ente 
gehoor sa men: ook alle saaken des Gerechts 

en het Gemeen5 die verhandeld werden 
geheijm te houden, en niet te verbreijden, 

en nog om giften off gaven, maagschap6 

off partijschap iets ter contrarie te doen7 

Soo waerlijk helpe mij 
Godt Almachtig. 

Noten 

1 Oud Archief Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 9 (Gemeentehuis te Breukelen). 
2 De cursief gedrukte letters zijn hier toegevoegd door het voluit schrijven van in 

het origineel afgekorte woorden. 
3 Decan en Capittule - Deken en Kapittel. 
4 aenbevolen = bevolen, opgedragen. 
5 het gemeen - de gemeenschap. 
6 maagschap • bloedverwantschap. 
7 ter contrarie te doen - te doen wat daarmee in strijd is. 
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Mededelingen van het bestuur 

Najaarsbijeenkomst op maandagavond 1 oktober 1990 

Maandag 1 oktober a.s. houdt de Historische Kring om half acht 's avonds de 
gebruikelijke najaarsledenbijeenkomst in de Centrale Technische School aan de Engel 
de Ruyterstraat. Als gebruikelijk bestaat het programma ook nu veer uit drie 
verschillende onderdelen, zodat er ongetwijfeld voor iedereen iets naar zijn gading 
bij is. Voor bijzonderheden verwijzen we naar de uitnodiging. De toegang is voor 
leden van de Kring gratis, van anderen wordt 5 gulden entrée gevraagd. 

Samenwerking ran historische verenigingen in de provincie Utrecht 

De Werkgroep Samenwerking Historische Verenigingen in de provincie Utrecht 
bracht in mei aan alle betrokken verenigingen verslag uit. Daarin wordt voorgesteld 
te komen tot een ondersteunende stichting voor regionale geschiedbeoefening. Op 5 
september 1990 om 20.00 uur zal dit verslag op het gemeentehuis te Woerden worden 
besproken met vertegenwoordigers van de vele historische en aanverwante vereni
gingen die onze provincie kent. Verwacht wordt dat in die bijeenkomst een besluit tot 
oprichting zal worden genomen. 

Kort verslag van de activiteiten in mei - juli 1990 

In de voorzomermaanden was de Kring zeer actief. We stellen het op prijs al onze 
leden via een kort verslag op de hoogte te houden. 

Op 14 mei had een delegatie uit het HKB-bestuur een gesprek met drie vertegen
woordigers uit het bestuur van de Stichting Concerten Pieterskerk, waarin op zeer 
positieve wijze de mogelijkheden tot samenwerking werden onderzocht. Op 15 mei was 
er een gesprek met de VVV Breukelen, onder meer inzake de organisatie in 1991 van 
een aantal historische wandelingen door de dorpskern. 

Op 9 juni was een kerngroep van werkende Kringleden in de gelegenheid een 
bezoek te brengen aan het West Indisch Huis aan de IJkant te Amsterdam, een pand 
dat thans bij de overheid in gebruik is en maar zelden voor een excursie toegankelijk. 
Het werd in 1641/1642 als pakhuis gebouwd, maar na de voltooiing bleek het te groot 
voor de verminderde activiteiten van de Geoctrooieerde Westindische Compagnie en 
besloot men de zetel van de Compagnie naar dit gebouw over te brengen. De 
bestuurders van de Westindische Compagnie hebben daar van 1656 tot 1674/1676 de 
scepter gezwaaid. De HKB voelt een band met die Compagnie, want het was de West
indische Compagnie die in Amerika Nieuw-Nederland stichtte en daarin Nieuw-
Breukelen (thans als Brooklyn een deel van New York). De bekende Peter Stuyvesant, 
die aanvankelijk in ons Breukelen bezittingen had, was directeur-generaal van 
Nieuw-Nederland. Vanaf kort na haar oprichting hebben de HKB en de Brooklyn 
Historical Society een ruillidmaatschap. 

Op 23 juni hadden we de excursie naar Oudaen, waarvoor een zeer grote belang
stelling werd getoond. Op 28 juni was er ons tweede Vechthuisconcert, ditmaal op 
Nijenrode. Het aantal bezoekers was indrukwekkend. De zang van Nina Benders, 
Robert Hoving en Paul van Warmerdam werd buitengewoon gewaardeerd, evenals de 
begeleiding door Truus Faverey, die behalve van de vleugel ook gebruik maakte van 
haar eigen clavecimbel. Tussen de liederen door gaf Arie Manten enkele historische 
bespiegelingen; op veelvuldig verzoek wordt een samenvatting van een van deze op 
de volgende bladzijde afgedrukt. 

De commissie Jaarlijkse Herdenking Kees Dudok de Wit maakte goede vorderingen 
met haar plannen een beeld van Kees de Tippelaar in Breukelen te realiseren. Twee 
leden van deze commissie maakten dankbaar gebruik van een uitnodiging van de 
Regenboogschool om op 5 juli de opvoering mee te maken van de musical die groep 8 
bij het verlaten van die basisschool over Kees de Tippelaar had gemaakt. 

Op 16 juni had de Kring een kraam op de Breukelse jaarmarkt, waar de belang
stelling dit keer wat tegenviel, mogelijk mede omdat de stichting die naast ons stond 
erg actief collecteerde. Op 21 juli stonden we op de sfeervolle jaarmarkt in Kockengen, 
waar we goede zaken deden en 13 nieuwe leden mochten verwelkomen. 
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De gewone dorpeling en de rijke huizen 
Het is niet onmogelijk, dat liederen van Constantijn Huygens, Bredero, Monteverdi 

en Schutz, die op de HKB-avond van 28 juni op Nijenrede te horen varen, daar in de 
tijd van Anna Pergens en Johan Ortt ook hebben geklonken. Een aantal andere liede
ren vas van een vat latere datum, maar nog vel uit de glorietijd van de Vechtbuitens. 

Er stonden heel vat grote Vechthuizen in Breukelen in de 18de eeuv. En dat in een 
tijd toen het land, met nu vergeleken, nog erg leeg genoemd mocht vorden. 

Het aanbod aan kastelen vas erg beperkt. Daarom gingen de naar buitenverblijven 
zoekende rijke stedelingen al spoedig over tot het aankopen van boerderijen die aan 
of vlak bij de Vecht lagen, om die vervolgens te gaan verbouven, uitbouven of 
vervangen. En toen er nauwelijks meer een boerderij te krijgen viel kocht men 
bouwgrond en stichtte een geheel nieuv pand. Uiteindelijk varen er verscheidene 
meer dan vat nu nog overeind staat. Diverse zijn sindsdien veer verdvenen, zoals 
Orttsvarande, Messenheuvel, Hofverck en Voortvijk. Sommige zijn sedert het begin 
van de 19de eeuv veer vervangen, zoals Boomrijk en Vijverhof. Maar in onze eeuv 
zijn er ook veer een paar bij gekomen: Fluijtestijn, Silversteyn. 

Wat had de plaatselijke bevolking in de laat 17de en de 18de eeuv aan het 
"zegepralen" van de Vechtstreek? Had die baat bij de rijkdom die in de rijk opgezette 
en ingerichte buitenplaatsen aan de Vecht neerstreek? Mijn indruk is, dat de 
uitstraling naar het gevone dorp maar betrekkelijk beperkt vas. Men verd 's zondags 
in de kerk bepaald bij de welstand van de mensen in de buitens. Men zag ze er soms 
zitten in hun dure kleren; men zag hun banken, kapellen en rouvborden; kon luiste
ren naar de mooie klanken van het Batz-orgel, in 1787 door een van hen geschonken. 
Maar de overige zes dagen van de veek vas het anders: naar de diners en de Vecht-
huisconcerten verden ze, op soms een enkele dorpsnotabele na, niet uitgenodigd. 

Het meeste belang bij de buitens hadden de bouwlieden: timmerlieden, metselaars, 
schilders, smeden. De architekt kwam uit de stad, maar het uitvoerende werk werd 
gemeenlijk door lokale vaklieden gedaan. En op de bouw volgde als altijd het onder
houd van het pand. Als 's zomers veel mensen op de buitens verbleven, zullen ook 
andere middenstanders dat gemerkt hebben in hun omzet: de bakkers, slagers, kruide
niers en zuivel-uitventende boeren. Maar bijzondere produkten konden die niet leve
ren; vat maar enigszins exquis of exotisch vas kwam met de schuiten uit Amsterdam. 

De mensen op de buitens zorgden voor veel werkgelegenheid in de dienstverle
ning. De dames konden niet in hun eentje de grote huizen schoonhouden, de kinderen 
verzorgen en de gasten van eten en drinken voorzien. Huishoudens met tvee of drie 
dienstboden en een kindermeisje varen niet ongevoon. Maar zij varen het hele jaar 
door nodig en kwamen meestal met de familie mee uit de stad, om in het najaar ook 
veer met hen daarheen terug te gaan. Hetzelfde gold voor de lijf- of herenknecht en 
de koetsier. De herenknecht vas de speciale bediende van de heer des huizes. Hij 
bracht boodschappen voor hem over, droeg zijn bagage en knapte allerlei karweitjes 
op. De koetsier zorgde tevens voor de paarden en voor het onderhoud van de rijtuigen. 

De tuinman vas vaak vel iemand uit de omgeving van het buiten. Niet zelden kreeg 
hij een dienstvoning op de buitenplaats en vas hij ook degene die een vakend oog 
hield op het huis en landgoed in de tijden dat de bezitter niet aanwezig was. 

De andere bedienden woonden meestal in hetzelfde huis als het gezin van de eige
naar. Maar een groeiend standsbesef en het streven naar privacy en huiselijkheid 
maakten dat er meer afstand tussen werkgever en werknemers bestond dan in vroe
ger eeuwen gebruikelijk vas geveest. De domestieken sliepen veel vaker op zolder of 
in het souterrain, niet op dezelfde verdieping als de familie van de verkgever. 

Sommige personeelsleden dienden hun verkgever vele jaren achtereen. Maar er 
waren er ook heel vat die maar een paar jaar bleven. Een stroeve relatie met 
mevrouv of meneer, het vinden van een beter betaalde betrekking of - onder de 
vrouvelijke personeelsleden - gaan trouven varen de belangrijkste redenen om te 
vertrekken. Het vinden van opvolgers vas niet altijd eenvoudig. Waar vond men van 
de ene dag op de andere nette en betrouwbare bedienden? Soms ging dat via beroeps
bemiddelaars, de zogenaamde besteders en besteedsters. Soms door middel van navraag 
bij familie en goede kennissen. Soms via aanbevelingen van ander dienstpersoneel. 
En langs die veg kvamen ook mensen uit Breukelen en omgeving nog vel eens bij 
een regent in vaste dienst. Dat gebeurde vaker als een buitenplaats lang achtereen in 
handen van dezelfde familie bleef. Ook daarin trad echter heel wat verloop op. 

Al met al geldt dat de economische en culturele invloed die van de bevoners van de 
Vechtbuitens uitging op de plaatselijke samenleving vermoedelijk aardig vergelijk
baar vas met de betekenis die thans de openluchtrecreatie heeft. Ze vas niet onbe
langrijk, maar minder groot dan de betekenis die het dorp had als streekcentrum. 



Oude afleveringen van dit tijdschrift 

De Historische Kring Breukelen grceit 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 5 jaar boven de 550 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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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. 


