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Redactioneel 

Nog steeds groeit het ledenaantal van de Historische Kring Breukelen. We 
menen dat een groot percentage vooral in het tijdschrift is geïnteresseerd. 
Voor de redactie is dat een stimulans om dit zo goed, mooi, interessant en 
afwisselend mogelijk te maken. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. 
Van de beroepshistorici bereiken ons signalen dat ook daar ons tijdschrift 
als een van de kwalitatief beste uit de provincie wordt gewaardeerd. 

Kwaliteit heeft allerlei facetten. We streven naar zo foutloos mogelijk 
Nederlands in de artikelen. Daarbij zijn we altijd bereid te helpen, zonder 
dat de stijl van een auteur geweld wordt aangedaan: iedereen heeft zijn 
eigen wijze van formuleren. Uiteraard moeten citaten uit oude stukken en 
andere bronnen blijven zoals ze oorspronkelijk verschenen, inclusief spel
fouten en stijlbloempjes. Tenslotte proberen we geen zetfouten achter te 
laten, al slipt er toch soms een enkele door de vele correctiestadia. 

Een artikel moet een logische opbouw hebben. De structuur wordt door 
tussenkopjes in een vette letter verduidelijkt. Gelukkig kan tegenwoordig 
met de computer aardig gesleuteld worden: alinea's verschoven, woorden 
veranderd, totdat het zowel de auteur als de redactie bevalt. Verder moet 
de inhoud correct zijn naar beste weten van auteur en eventueel 
ingeschakelde experts en andere meelezers. In geval van twijfel wordt naar 
een mogelijke tweede bron ter verificatie van feiten gezocht. Als iets 
onduidelijk is, wordt de auteur gevraagd zijn bedoeling toe te lichten, zodat 
ook de lezer begrijpt wat hij wil zeggen. 

Van alle beweringen en citaten in daarvoor in aanmerking komende 
artikelen vragen we een bronvermelding te geven waarop de gegevens 
gebaseerd zijn of waaruit geciteerd is. Dat resulteert soms in lange lijsten 
met bronnenmateriaal, die voor nader geïnteresseerden in dat onderwerp 
echter heel waardevol zijn. Onze trouwe auteurs weten dit en noteren 
direct waaruit ze hun gegevens putten, maar helaas komt het nog wel eens 
voor dat achteraf iemand alles weer moet terugzoeken omdat hij dat 
nagelaten heeft. Auteurs in spé, wees daarop bedacht, het is ook handig 
voor uzelf! De lijst met noten heeft als extra voordeel dat daarin ook leuke 
of interessante zijdelingse informatie kan worden ondergebracht, die het 
betoog van het verhaal zelf zou verstoren. 

De illustraties krijgen altijd een bijschrift, waarin beschreven wordt wat 
deze voorstellen, zonder dat de lezer in de tekst moet gaan opzoeken. 
Indien relevant, worden bronnen, jaartallen en dergelijke daarbij ook 
steeds vermeld. 

Een laatste aspect van kwaliteit is dat getracht wordt de inhoud van elke 
aflevering van het tijdschrift zo gevarieerd mogelijk te maken. Gelukkig 
hebben we de laatste tijd wat dikkere nummers uit kunnen brengen door 
subsidiegelden. Anders is het een heel gepuzzel om lezers met uiteenlopen
de interesses, in dorp of buitengebieden, studieboilen of ontspannings
lezers, allemaal tevreden te stellen. 

Huub A. Manten-Werker 
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Keulse Vaart vervangen door het Merwede-
kanaal 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In 1892, dus 100 jaar geleden, kwam het Merwedekanaal tussen Am
sterdam en Vreeswijk in gebruik. Ter gelegenheid van dat eeuwfeest zal dit 
jaar in een aantal artikelen in het Tijdschrift Historische Kring Breukelen 
worden ingegaan op de aanleg van dat kanaal, dat sedertdien is uitgegroeid 
tot het huidige Amsterdam-Rijnkanaal. In dit artikel gaat het vooral over 
de langdurige en tumultueuze plannenmakerij die aan de aanleg van het 
Merwedekanaal vooraf ging.1 

Invloed van de Franse tijd op de Amsterdamse Rijnvaart 

In de Napoleontische tijd raakte Amsterdam afgesloten van de zeeën en 
dus ook van de overzeese gebieden. Dat had tot gevolg dat de stad zich 
meer op het vasteland richtte. Zodoende kwam vanaf die periode de vaart 
van en naar de Rijn sterker op de voorgrond. De verbindingen "binnendoor" 
waren veiliger dan die over de Noordzee, waar de Engelse oorlogsschepen 
op de loer lagen. 

Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk erkende Napoleon de 
betekenis van Amsterdam als Rijnhaven. Bij het decreet van 18 oktober 
1810, dat de organisatie van de nieuwe departementen regelde, kreeg de 
stad bij uitsluiting het recht van Rijn-entrepot en daarmee de gehele 
doorvoer naar Duitsland en Zwitserland. 

Uit die tijd dateert het eerste plan voor een nieuw kanaal voor de 
Amsterdamse Rijnscheepvaart. Amsterdam had behoefte aan meer vers 
water en A.F. Goudriaan, die over dat vraagstuk een advies moest uitbren
gen, stelde in 1808 voor om een verversingskanaal aan te leggen van 
Amerongen over Driebergen langs Naarden naar Amsterdam, dat tevens 
gebruikt zou kunnen worden voor de Rijnvaart.2 

Amsterdamse Rijnvaart ondervond concurrentie van Utrecht 

In een nota die de Kamer van Koophandel voor Amsterdam op 28 no
vember 1815 vaststelde lezen we dat de grote schepen die van Amsterdam 
naar het Rijnland vertrokken nog steeds eerst buitengaats langs Pampus 
voeren, om bij Muiden de Vecht op te varen. Daarentegen gingen de kleine 
Amsterdamse Rijnvaartschepen binnendoor over Weesp, Utrecht, Vreeswijk 
en Wijk bij Duurstede. 

De vaarweg van Amsterdam naar de Rijn werd in de nota uit 1815 in 
algemene zin zeer onvoldoende geschikt voor zijn taak genoemd.3 Daardoor 
stond de Amsterdamse Rijnvaart bloot aan ernstige concurrentiegevaren. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 1, 1992 



Een memorie van de Rijnvaartcommissarissen aan de Amsterdamse Kamer van 
Koophandel van 2 november 1816 schetst uitvoerig, hoe de Utrechtse schietschuiten 
het vervoer van naar schatting een derde deel van de van Amsterdam naar Keulen 
bestemde goederen tot zich hadden weten te trekken, om deze te Utrecht in de beurt-
schepen naar Keulen over te laden. De Amsterdamse Keulenaars konden de sluis te 
Weesp niet passeren. Zij moesten dus zeilend over IJ en Zuiderzee de Vecht bereiken, 
met alle onzekerheden van veer en wind, terwijl de kleinere Utrechtse schietschui
ten binnendoor, getrokken door paarden, naar de Vecht konden gaan.'' 

Koning Willem I begreep Amsterdams behoefte aan een goede vaarweg 
naar de hoofdrivieren. Een Koninklijk Besluit van 16 april 1821, nr. 62, 
bepaalde dat een kanaalvaart voor grote Rijnschepen zou worden geopend 
tussen Amsterdam en de Lek, door de Amstel en Weespertrekvaart tot 
Weesp, door de Vecht tot Utrecht, en door Weerdsluis en Vaartse Rijn naar 
de Lek bij Vreeswijk. Deze waterweg als geheel droeg na die tijd de naam 
Keulse Vaart. Een van de daarvoor uit te voeren werken was het uitdiepen 
van de Vecht.*1 

Ook na de inrichting van de Keulse Vaart was de verbinding voor de Amsterdamse 
Rijnvaart nog verre van rooskleurig. Behalve de toestand van de waterweg zelf was, 
voordat stoomboten en stoomsieepboten algemeen in zwang kwamen, ook de kwaliteit 
van de jaag- of lijnpaden van groot belang. Met één paard kon, naar gelang van de 
stroomsnelheid, tot maximaal 15 ton laadvermogen worden getrokken. De kosten van 
het gebruik van jaagpaarden waren langzamerhand aanzienlijk geworden en druk
ten zwaar op de reis. In de stad Utrecht was de toestand al heel vreemd. De passerende 
schepen moesten daar, krachtens een privilege van 1765, in plaats van paarden 
gebruik maken van de trekkracht van vrouwen, door de stad daartoe aangewezen Op 
die manier droeg de Amsterdamse Rijnvaart een deel van de kosten van de Utrechtse 
armenzorg.6 

Rijnaak en trein in vedijver met zeilvrachtvaart en trekschuiten 

De toenemende handel deed de grote vrachtscheepvaart toenemen. Die 
groei werd nog versterkt door het wegvallen, in 1831, van veel tollen op de 
Duitse Rijn.7 Plannen, in 1839, voor een Amsterdamsche Rijnstoomsleep-
bootmaatschappij mislukten. In 1841 bracht G.M. Roentgen de eerste ijze
ren Rijnaak in de vaart. Een in Keulen opgerichte maatschappij liet kort 
daarop scherp gebouwde ijzeren lichters van ongeveer 100 last (= 200 ton) 
door een jaagpaardendienst van Amsterdam naar Gorkum trekken en 
vandaar met een stoomsleepboot verder de rivier opslepen. De hierdoor 
verkregen spoed in het verkeer bracht een aanzienlijke verlaging van de 
vrachtprijzen mee, die door de overige schippers pijnlijk werd gevoeld.8 

Deze evolutie in de scheepsbouw veroorzaakte een spanningsveld binnen 
de scheepvaart in onze streek. Het "grote" vaarverkeer had meer dan het 
kleine hinder van het regionale en lokale gebruik van de Vecht: de trek
schuiten en beurtschepen, de boerenschouwen en vissersboten, overzet-
veren zoals die bij de Oliphant in Breukelen-St. Pieters, en de bootjes waar
mee particulieren dwars de rivier overstaken. 

Een zeer ongunstige invloed op de Rijnvaart had de opening in 1843 van de 
spoorweg Antwerpen - Keulen. Al direct in 1844 daalde het vervoer over water vanuit 
Amsterdam met ongeveer een derde ten opzichte van het jaar daarvoor Als tegen
maatregel openden verscheidene Duitse steden rechtstreekse sleepbootdiensten op 
Nederland. In 1845 waren de per sleepboot opgesleepte ladingen reeds verre in de 
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meerderheid boven die welke in de oude zeilschepen van de beurtschippers verden 
vervoerd.9 

Een onverwachte factor zorgde in 1845 - en ook daarna - voor een geheel nieuwe 
stimulans voor de Amsterdamse Rijnvaart. Door de misoogsten van 1S45 en 1846 moest 
overal in West Europa de invoerhandel de tekorten aan levensmiddelen aanvullen. De 
Amsterdamse graanhandel profiteerde hiervan in sterke mate, als gevolg van het 
contact dat men in de voorgaande jaren met de grote graangebieden onderhouden 
had. Amsterdam was in die tijd de voorraadschuur van de omringende landen en de 
Rijnverschepingen ondergingen door het opwaartse graanvervoer een aanzienlijke 
toeneming, van 1843 op 1846 zelfs een verdubbeling. Op de terugweg namen de 
schepen manufacturen en staalwerk mee van de snel opkomende industrie in het 
Rijnland. De voortreffelijkheid van het watertransport, vooral in gesleepte lichters, 
bleek juist voor een volumineus artikel als het graan zeer duidelijk.' 

In 1843 was ook de spoorlijn tussen Utrecht en Amsterdam geopend. 
Daarmee kwam een eind aan de bloeiperiode van de regionale trekvaart. 
Een reiziger tussen deze twee plaatsen kon toen die afstand afleggen in 
ongeveer één uur en tien minuten in plaats van de omstreeks zeven uur die 
de trekschuit er over deed.10 

Afb. 1. Naast vrachtvaart over de keulse Vaart was er ook veel houtvervoer uit Duits
land. Houtvlotten, bestaande uit vier of meer afdelingen, kwamen de Vecht afzakken. 
Ieder van die afdelingen werd door enige mannen bestuurd, voor wie gewoonlijk op 
een der vlotten een houten huis als nachtverblijf diende. Dit houttransport was dus 
erg arbeidsintensief, maar de mannen werden slecht betaald, ondanks hun barre 
levens- en werkomstandigheden, met niet zelden gevaar voor eigen leven. De "hout
vlotters" waren in de regel ruwe klanten, niet zelden afkomstig van de zelfkant van 
de samenleving. Dat droeg nogal eens bij tot spanningen met de vrachtvaarders. Met 
ieder houtvlot voer ook een kok mee. Deze had op een van de afdelingen een keuken
tje. Als het eten klaar was ging hij met een bootje de afdelingen langs om de mannen 
hun eten te brengen. Op bovenstaande prent, in 1836 gepubliceerd door P J, Lutgers, 
passeren houtvlotten hetVechtbuiten Slangevecht. 
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Ook de vervanging van de trekschuit door een stoombarge bracht het 
personenvervoer niet terug naar de rivier. Die schroef stoomboten kwamen 
vanaf 1859 in de vaart. Zo besliste de minister van Binnenlandse Zaken op 
27 juli 1859 gunstig op het verzoek van de directie van de Binnenlandse 
Schroefstoommaatschappij om met haar schroefstoomboot van Amsterdam 
naar Utrecht en terug te mogen varen. 

Het aantal bepalingen waaraan de eigenaar van deze schepen zich moest 
onderwerpen was groot. Een van de bepalingen betrof de snelheid. In 1864 
luidde het voorschrift hierover: ". . . dat de schroefstoomboten, zonder de 
tijd benodigd voor laden, lossen en schutten, niet sneller mogen varen dan: 
van de brug te Loenen tot de brug te Maarssen in 70 minuten, van de brug 
te Maarssen tot de Weerdsluis in Utrecht in 61 minuten." Met deze 
snelheidsbeperking trachtte men de oevers van de Vecht te beschermen." 

Bemoeienis van de Rijksoverheid met de Keulse Vaart 

De toestand van de vaarweg tussen Amsterdam en de Rijn bleef kritiek. 
Vooral de toestand op de Vecht was erg onbevredigend: veelvuldig raakten 
de grotere schepen daar vast. Ook onder Breukelen was dat het geval. In 
een verslag van de gemeente Breukelen-Nijenrode lezen we: " . . . omtrent 
de rivier de Vecht valt aan te merken, dat van tijd tot tijd Rhijnvaart 
schepen, door ondiepte bij laagwater vastgeraken, wenschelijk ware het dat 
eene uitdieping plaats greep".12 

In 1852 schonk Thorbecke aandacht aan de Rijnvaart van de hoofdstad 
en de ernstige gebreken van de daarvoor beschikbare vaarweg. 

Op 10 april 1852 werd bij Koninklijk Besluit, op voordracht van Thorbecke, een 
adviescommissie ingesteld. Deze adviescommissie stuitte echter al bijna meteen op 
gebrek aan medewerking van de stad Utrecht. Zij beweerde van de Keulse Vaart 
slechts nadeel te hebben ondervonden. Vroeger was Utrecht in belangrijke mate het 
eindpunt van de Rijnvaart geweest maar na het scheppen van de nieuwe vaarweg 
had deze Rijnvaart zich direct tot Amsterdam kunnen uitstrekken. 

In het advies dat de commissie uitbracht kwamen ook bestuurlijke aspecten naar 
voren. Het Koninklijk Besluit van 1821 had wel voor technische verbeteringen 
gezorgd, maar in een administratieve regeling voor de Keulse Vaart was nooit voor
zien. Niemand bleek te kunnen vertellen wie de Weespervaart moest onderhouden; 
van de sluis te Weesp waren de lasten en baten aan de gemeente toebedeeld; de Vecht 
zelf lag tot Utrecht onbeheerd, terwijl de bruggen door de verschillende gemeenten 
werden onderhouden. 'Het schijnt bijna ongelooflijk", aldus de commissie, "dat een 
zoodanige toestand dertig jaren heeft bestaan 

Thorbecke ging zich daarop rechtstreeks met de zaak bemoeien. Op 5 januari 1853 
richtte hij een uitvoerig schrijven tot Gedeputeerde Staten van Utrecht. Daarin gaf 
hij te kennen dat de zaak nu eens voor al geregeld moest worden.13 Het hele tracé 
moest Rijksvaarwater worden Ook in technisch opzicht dienden diverse verbeterin
gen te worden uitgevoerd, niet alleen aan de Vecht, maar ook aan de Vaartse Rijn en 
de vaart van Amsterdam tot Weesp. Thorbecke stelde voor dat de provincie Noord-
Holland en de stad Amsterdam elk 20% van de kosten zouden dragen, de provincie 
Utrecht 15%, de gemeente Utrecht 5% en het Rijk de resterende 40%. 

De gemeente Utrecht werd niet bereid gevonden haar aandeel in de geraamde 
kosten bij te dragen, hoewel dat niet meer dan f2500,- bedroeg. Amsterdam nam 
daarop dat bedrag erbij, maar onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er een eind zou 
komen aan diverse maatregelen en heffingen die Utrecht zich ten opzichte van de 
Rijnvaart veroorloofde (waaronder het verplichte trekken door vrouwen )J 4 
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Nog in 1853 werd de Vecht in bestuurlijke zin Rijkswater. Met ingang 
van 1854 was men zover dat de hele Keulse Vaart, met uitzondering van 
sluizen te Vreeswijk, Utrecht (Weerdsluis), Weesp en Amsterdam, bij het 
Rijk in beheer en onderhoud was. Dat wilde overigens nog lang niet zeggen 
dat de situatie van en op deze vaarweg nu bevredigend was. Zo bestond het 
36,3 km lange Vechtpand tussen Weesp en Utrecht nog altijd uit een aan
eenschakeling van bochten en kronkelingen, had het een zeer veranderlijke 
breedte en een vaak snel wisselende waterstand. Zowel bij hoge als bij lage 
standen was het Vechtpand niet of moeilijk te bevaren: bij hoge waterstand 
was het schutten verboden, terwijl bij lage standen de vaardiepte boven de 
sluisdrempels aanmerkelijk verminderde.15 Maar met de omstandigheid 
dat de hele Vecht nu onder één beheer viel was wel een belangrijke voor
waarde geschapen om tot verdere verbeteringen te komen. 

Sleepbootdiensten 

Met de toeneming in het transport van graan en industriële Produkten 
groeiden de sleepbootdiensten. In 1848 waren 25 sleepboten beschikbaar 
voor de Rijnvaart. In 1859 kwam de maatschappij van Roentgen in andere 
handen en werd de naam gewijzigd in Nederlandsche Stoomboot Reederij. 

Na het tot stand komen van de Acte van Mannheim in 1868, die de vrije 
vaart op de Rijn garandeerde, onderging de Rijnvaart een verdere 
uitbreiding. De radersleepboten werden groter en sterker en in 1870 
verschenen de eerste schroef sleepboten op de Rijn.16 In Utrecht vestigde 
zich de N.V. Sleepvaart Maatschappij "Keulsche Vaart".17 

Op 26 april 1878 verleende de minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ook aan de Reederij voor Stoomsleep en Drinkwaterdienst te 
Amsterdam vergunning stoomsleepdiensten uit te oefenen op de Keulse 
Vaart. Door middel van een handgeschreven brief van 14 augustus 1878, 
verzonden door Gedeputeerde Staten van Utrecht, werd ook het college van 
B&W van Breukelen-Nijenrode over deze beslissing geïnformeerd. De 
overheden hielden elkaar goed op de hoogte.18 

Amsterdamse Rijnvaart wenste nieuwe vaarweg 

In het verslag over 1868 van de Commissie voor de Rijnvaart werd geconstateerd 
dat de Keulse Vaart steeds vaker door de Rijnschippers werd verlaten, om of over de 
Zuiderzee, of langs de Amstel-Drecht-Gouwe route de Rijn te bereiken. Beide trace's -
hoewel ook die hun nadelen hadden waren bovendien goedkoper dan de Keulse 
Vaart met zijn vele tollen, waarvan de opheffing geen voortgang maakte. Volgens het 
verslag over 1869 kwam tweederde van de in Amsterdam aangekomen Rijnschepen 
over Gouda, éénderde over Utrecht De stoomboten voeren over de Zuiderzee en slechts 
bij uitzondering door de Keulse Vaart. 

In 1870 pleitte de stadsingenieur van de gemeente Amsterdam J.G. van 
Niftrik voor een zo kort mogelijk kanaal naar de Rijn en Waal, als logische 
verlenging van het geplande Noordzeekanaal. Het tracé zou benoorden 
Huizen naar de Eem kunnen lopen, vervolgens langs die rivier tot Amers
foort, en dan verder door de Gelderse Vallei langs de Grebbe, om bij Dode-
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waard de Waal te bereiken.19 Dat werd het begin van wat wel de "brochu-
restrijd" over de vaarroute tussen Amsterdam en de Rijn is genoemd.7 De 
Commissie voor de Rijnvaart ondersteunde in 1871 de gedachte van een 
recht kanaal, geschikt voor de grootste Rijnschepen. Een commissie uit de 
Tweede Kamer onderschreef in 1875 eveneens dat Amsterdam zijn vroeger 
zo belangrijke Rijnvaart te niet zag gaan. Maar de minister van Binnen
landse Zaken verklaarde dat kanalisatie van de Gelderse Vallei niet in het 
belang van de handel zou zijn.20 De Amsterdamse Kamer van Koophandel 
verwierp op haar beurt de gedachte dat een verbetering van de Keulse 
Vaart een afdoende oplossing zou kunnen bieden. Eind 1875 verwierp de 
Tweede Kamer niettemin een amendement om aan de begroting voor 1876 
een memonepost toe te voegen voor een kanaal door de Gelderse Vallei.21 

Het onderzoek werd voortgezet. Drie richtingen voor een kanaal van 
Amsterdam naar de Rijn werden bestudeerd: een over Woerden en een 
over Kockengen, beide op Vreeswijk gericht, en een door de Gelderse Vallei 
en Betuwe (zie Afbeelding 2). Het bracht minister Heemskerk nog in 1876 
tot de overtuiging dat een kanaal door de Gelderse Vallei toch de beste op
lossing vormde.22 

Acties voor het behoud van de grote vaart over de Vecht 

Op 6 maart 1878 diende minister Tak van Poortvliet bij de Tweede 
Kamer een wetsontwerp in voor een Kanalenwet tot aanleg en verbetering 
van een groot aantal binnenlandse waterwegen. Voor Amsterdam was 
daarin inderdaad een kanaal door de Gelderse Vallei naar de Waal bij Dode-
waard voorgesteld. Amsterdam en de Rijnschippers toonden zich er mee 
ingenomen.23 In opdracht van het Rijnvaartcomité te Amsterdam publi
ceerde Ir. J.G. van Gendt Jr. een tweetal brochures waarin de keus voor een 
Amsterdam-Waalkanaal door de Gelderse Vallei met extra argumenten 
werd ondersteund en ook een voorstel tot enige verbetering van het plan 
was opgenomen.2"1 

De commissie van deskundigen die verantwoordelijk was voor het "Gelderse 
Vallei-ontwerp van 1878 had ook nog een alternatief plan uitgewerkt, waarin de 
kanalisatie van de Vecht centraal stond. Van alle voorstellen die tot die tijd waren 
verschenen was dit voor de Vechtstreek het meest radicale. Vanaf Overmeer tot de 
Rode Brug bij Utrecht zou dan de oude rivier moeten worden uitgediept en verbreed. 
Van de schone Vechtoevers zou weinig heel blijven, want niet minder dan acht 
bochten moesten worden afgesneden, en wel "bewesten Vreeland, bij de glasblazerij 
tusschen Vreeland en Loenen, beoosten Loenen, bezuiden Nieuwersluis, beoosten 
Breukelen, beoosten Kromwijk, bewesten Maarssen en bewesten Zuylen". Hoe ingrij
pend de gevolgen voor de dorpen aan de Vecht zouden zijn blijkt uit een voorlopig 
bestek voor het traject door Loenen: "Te Loenen is het vaarwater nauw . . Door het 
afgraven van den regter oever, het maken van beschoeijingen en het uitvoeren van 
verruimingen aan den linker oever, wordt in het dorp een bodembreedte van 25 m 
verkregen. Hiertoe moeten eenige onaanzienlijke huizen, koepels en dergelijke 
gebouwtjes worden opgeruimd en voorts van verscheiden erven en bebouwde 
percelen strooken worden aangekocht. De brug is mede te naauw en moet door eene 
nieuwe worden vervangen . . .". Rondom Breukelen zou uitzuinigheidsoverwegingen 
van een parallelkanaal moeten worden afgezien, volgens de navolgende redenering: 
"Onteigening der buitenplaatsen, onmiddellijk achter de aan de Vecht gelegen woon-
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huizen zal welligt zooveel aan aankoopsomma en schadeloosstelling voor schade
snijding vorderen, dat het de voorkeur zal verdienen de strook langs de Vecht aan te 
koopen en door afbraak der woonhuizen van de buitenplaatsen, gelegenheid te 
vinden om de bestaande Vecht aan de oostzijde te verbreden 

Het geheel overziende, koos de commissie toch liever voor een tracé buiten de 
Vechtstreek.2^ 

Buiten de kring van de commissie, de Rijnschippers en de gemeente 
Amsterdam bestond minder tevredenheid over de keus voor een kanaal 
door de Gelderse Vallei, en vooral in Utrecht werd sterke actie gevoerd om 
toch over te gaan tot verbetering van de Keulse Vaart. Een adres van de 

Waterstaatsontwerp 1874 **-»+ Plan Kalff 1879 
Plan Waldorp 1877 Plan Dirks 1878 

^^Plan Van der Toorn 1880 _ - - • - . .Plan Gelderse Vallei 
-_- PlanBrandsma(Oud-Ofncier) 1880 >Plan Huët 1879 
,.».*.. Waterstaatsontwerp 1880 »o,..™«« Plan Henket 1880 

Plan Witteveen 1878 Plan E. H. Stieltjes 1881 

Afb. 2. Op 26 februari 1881 verscheen een publikatie van een anonieme ingenieur, 
waarin twaalf op dat moment in de openbaarheid zijnde plannen voor een nieuwe 
verbinding van Amsterdam naar de Rijn met elkaar werden vergeleken. Zijn conclu
sie was dat de vaarweg het best kon worden gerealiseerd volgens het toen inmiddels 
door minister G.J.G. Klerck bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp. 
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Utrechtse gemeenteraad aan de Tweede Kamer van 18 april 1878 legt 
daarvan getuigenis af.26 De raad van de gemeente Breukelen-Nijenrode 
sprak op 17 mei 1878 uit dat "zonder eenigen twijfel al de gemeenten langs 
de Vecht gelegen en niet het minst de gemeente Breukelen-Nijenrode, 
grootelijks onder de genoemde verlegging der Keulsche Vaart zullen lijden" 
en besloot met algemene stemmen een adres van adhesie met het Utrechtse 
bezwaarschrift naar de Tweede Kamer te sturen.27 

Enkele ingezetenen van Utrecht trachtten in een adres aan de koning van 10 de
cember 1878 de belangen van de streek van de Keulse Vaart met die van de Amster
damse Rijnhandel te verzoenen. Zij stelden een kanaal voor dat van Amsterdam tot de 
Diemerbrug hetzelfde tracé zou hebben als het Gelderse Vallei-kanaal. Vandaar zou de 
Keulse Vaart moeten worden gevolgd, zo mogelijk geheel, maar in ieder geval tot 
Loenen. Langs de oostzijde van Utrecht om zou een nieuw kanaal kunnen worden aan
gelegd langs de Rijnspoorweg naar De Haar, om vandaar verder het door de regering 
voorgestelde tracé naar Dodewaard te volgen. Bij adres van 30 januari 1879 aan de 
Tweede Kamer sprak de gemeenteraad van Utrecht zich opnieuw uit tegen een 
Gelderse Vallei-kanaal.2** 

Op 4 juli 1878 bracht de Tweede Kamer schriftelijk haar voorlopig ver
slag uit over het ontwerp voor de Kanalenwet. Er was een nota bijgevoegd 
waarin de belangen van Amsterdam werden bepleit en een nota van de 
Kamerleden J.N. Bastert uit Maarsseveen en jhr. mr. J. Röell uit Utrecht, die 
dringend een verbetering van de Keulse Vaart aanbevalen. Ook bij de mon
delinge behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer in mei 1879 
verdedigden beide laatstgenoemden de belangen van Utrecht en de Vecht
streek. De actie tegen het Gelderse Vallei-kanaal werd vergemakkelijkt 
doordat de financiële positie van het Rijk niet al te best was; de Atjeh-
oorlog en de nieuwe Onderwijswet brachten grote kosten mee. Toch werd 
een amendement om het Gelderse Vallei-kanaal uit het ontwerp te lichten 
met 41 tegen 39 stemmen verworpen. De Rijnvaart leek definitief van de 
Vecht te gaan verdwijnen. 

Maar daarna deed zich een merkwaardig spel van politieke actie en 
reactie voor. De Tweede Kamer nam, met 40 tegen 39 stemmen, een 
amendement aan om de verlenging van de Limburgse Noordervaart tot 
Venlo te schrappen. Als reactie daarop onthielden enkele boze Limburgse 
Kamerleden hun steun aan het Gelderse Valleikanaal-artikel, zodat dit op 
20 mei 1879 toch nog met 40 tegen 39 stemmen werd verworpen. Minister 
Tak van Poortvliet trok daarop het gehele wetsontwerp in.29 

Regering koos voor verbetering van de Keulse Vaart 

In december 1879 bracht J. Kaiff, directeur Publieke Werken in Amsterdam, een 
uitgewerkt plan in de openbaarheid voor een Rijnvaart tussen Waal en Noordzee-
kanaai zonder last van spoorwegbruggen. Het door hem voorgestelde tracé begon bij 
de Stads-Rietlanden te Amsterdam, kruiste de Vecht ter hoogte van de uitwaterings-
sluis van het Naardermeer, liep langs Muiden, Naarden, Bussum en De Vuursche naar 
de Centraalspoorweg ten oosten van de halte te De Bilt, verder over Soestdijk naar de 
Rijnspoorweg ongeveer 3 km ten oosten van het station Zeist-Driebergen, verder over 
Doorn en bezuiden de kastelen Zuilenstein en Amerongen naar de Lek bij Amerongen 
beneden het Ingense Veerhuis, verder door de Marspolder en de Betuwe, om tenslotte 
bij Dodewaard in de Waai uit te komen. Tevens opperde hij het denkbeeld om een 
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zijkanaal naar Utrecht te graven, uitgaande van het punt vaar het kanaal de straat
weg van De Bilt naar Amersfoort zou kruisen.^ 

Ook dit plan verdween, met diverse andere ontwerpen (zie ook Afbeelding 2), in 
een la, want op 16 juni 1880 liet de nieuwe minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, ihr. G.J.G. Klerck, weten dat de regering het voornemen had de Keulse Vaart te 
verbeteren, terwijl op grond van te verwachten problemen met kwelwater niets kon 
komen van een kanaal door de Betuwe. Hij wist zich daarbij tevens gesteund door een 
nader onderzoek uitgevoerd door een commissie van hoofdingenieurs. Uit Amsterdam 
kwam vergeefs tegenstand tegen dit beleidsvoornemen.30 

Op 6 januari 1881 kwam minister Klerck met zijn wetsontwerp bij de 
Tweede Kamer. Het voorstel behelsde slechts een gedeeltelijke verbetering 
van de bestaande Keulse Vaart. Van Amsterdam uit zou een nieuw kanaal 
worden gegraven naar Nigtevecht; vandaar zou hoofdzakelijk de oude vaart 
langs Vecht en Vaartse Rijn behouden blijven, met afsnijding van bochten 
en uitdieping van het water.31 

Toen het wetsontwerp al bij de Tweede Kamer in behandeling was gaf de 
minister nog te kennen dat uit nader onderzoek de wenselijkheid was 
gebleken om, in plaats van de in het rapport van de hoofdingenieurs van 9 
maart 1880 voorgestelde doorgangen door de dorpen Loenen, Nieuwersluis 
en Breukelen, een afsnijding bij Loenen en een tweede van ten noorden van 
Nieuwersluis tot ten zuiden van Breukelen te maken. Hierdoor zouden alle 
beperkingen op de vaart worden opgeheven en alle bruggen twee door
vaartopeningen voor grote schepen krijgen.32 Met 40 tegen 33 stemmen 
aanvaardde de Tweede Kamer, na beraadslagingen van 20 tot 27 juni 1881, 
het aldus aangepaste voorstel van minister Klerck. 

Vanuit Amsterdam probeerde men daarop de Eerste Kamer te bewegen om het wets
ontwerp te verwerpen. Het haalde niets uit; op 28 juli 1881 nam deze Kamer het door 
een sterke Utrechtse actie gesteunde ontwerp met 21 tegen 17 stemmen aan en op 29 
juni werd het tot wet verheven,33 Zo verscheen het overheidsbesluit in het Staatsblad, 
luidende "Voor rekening van den Staat wordt een kanaal aangelegd, breed in den 
bodem tenminste 20 m en diep ten minste 3,10 m onder den waterspiegel, van het 
Noordzeekanaal bij de Stads-Rietlanden te Amsterdam, met een ombuiging bewesten 
Utrecht langs Vreeswijk en Vianen tot in de Merwede bij Gorinchem".3'* 

Zes dagen lang scheepvaart langs Breukelen volledig gestremd 

De harde werkelijkheid bleef de noodzaak tot verbeteringen keer op 
keer aantonen. 

Zo moest op 24 maart 1881 de burgemeester van Breukelen aan de 
Commissaris des Konings melden dat de dag tevoren een schip, beiaden met 
onder meer meel en stenen, dwars voor de Vechtbrug gezonken was. 
Daardoor was alle scheepvaart door de Vecht onmogelijk geworden. De 
burgemeester nam aan dat de stremming drie dagen zou gaan duren.35 

Maar dat bleek een zware onderschatting; pas op 30 maart 1881 kon de 
burgemeester berichten dat de "doorvaart der Vechtbrug'' heropend was.36 

Het gezonken schip was het 44 ton metende vaartuig "Margaretha" en de 
schipper/eigenaar was Wouter Rietdijk te Breukelen. Het ongeluk 
betekende het eind van diens schippersbestaan. Hij verklaarde niet bij 
machte te zijn de kosten te dragen die verbonden waren aan het lichten van 
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het schip en zijn lading. Daarom betaalde het Rijk die kosten. Schipper 
Rietdijk verbeurde daarbij echter zijn bezit. De Commissaris des Konings 
benoemde een tweetal schatters om de waarde van schip en lading te 
bepalen. Dat waren Gerrit Vis, directeur van een steenbakkerij te Maarssen, 
en Gerardus Johannes Westers, scheepstimmerman te Utrecht.37 

Voor de mensen die aan de Vecht woonden was het een gunstige 
bijkomstigheid dat het ongeluk gebeurde met een schip dat een 
ongevaarlijke lading aan boord had. Want toch wel enkele malen per jaar 
kwam er ook een vaartuig langs met munitie aan boord, afkomstig van de 
kruitfabriek te Naarden. Als een dergelijk transport was voorzien werd 
daarvan tevoren mededeling gedaan aan de burgemeesters van de 
Vechtgemeenten. In het archief van Breukeien-Nijenrode zijn verscheidene 
van dergelijke kennisgevingen bewaard gebleven. 

Breukeien-Nijenrode kwam met eigen voorstellen 

Een van de op het laatste moment nog in de wet van 1881 opgenomen 
voornemens voor een bochtafsnijding zou moeten worden uitgevoerd ter 
hoogte van Breukelen en wel door het graven van een meer naar het oosten 
gelegen kanaalgedeelte, door het gebied van Breukelen-Proostdij. De 
gemeenteraad van Breukeien-Nijenrode was daar niet zo gelukkig mee. 
Men voelde zich achtergesteld bij andere gemeenten in de Vechtstreek. 
Terwijl het nieuwe kanaal Vreeland, Loenen en Maarssen zou doorsnijden 
of er onmiddellijk aan zou grenzen, zou Breukeien-Nijenrode er op 15 
minuten afstand van komen te liggen, met geen andere verbinding er naar 
toe dan een smalle weg langs Gunterstein. 

Het was duidelijk: Breukeien-Nijenrode wilde het vaarwater zo dicht 
mogelijk bij het dorp houden. Er werd een delegatie samengesteld, 
bestaande uit de toen net aftredende burgemeester/gemeentesecretaris 
P.L.A. Collard en het raadslid M. van Waart, welke naar de hoofdingenieur 
van de Waterstaat werd gestuurd om dat te bepleiten. Deze rapporteerde 
op 13 september 1882, bij monde van de heer Van Waart, dat "aan de 
richting van het nieuw te graven kanaal niets te veranderen viel, tenzij een 
groot gedeelte der huizen langs de Vecht werd afgebroken en de gemeente 
zich zelf groote opofferingen zoude willen getroosten". Hoewel nog een 
aantal suggesties voor verdere acties werden geopperd, besloot men 
uiteindelijk toch "geene stappen meer te doen om de Keulsche Vaart langs 
de gemeente te houden".38 

Maar op 27 oktober 1882 meldde het raadslid M. van Waart dat de 
minister van Waterstaat het voornemen zou hebben naar Breukelen te 
komen om ter plaatse een onderzoek in te stellen inzake het te volgen 
kanaaltracé, waarvan de richting nog verre van vastgesteld zou zijn. De 
raad besloot daarop meteen om dan toch maar een commissie in te stellen 
die de specifieke wensen van de gemeente Breukeien-Nijenrode met de 
minister moest gaan bespreken.39 Op 1 juni 1883 werd gerapporteerd dat 
de minister "gezegd heeft niets te weten omtrent de richting van het kanaal 
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gewenscht door de gemeente Breukelen" en hij daarom heeft gevraagd die 
nader uit te werken in een gedetailleerd plan en een opgave van te ver
wachten onteigeningskosten.40 

De raad besloot daartoe een speciale commissie in het leven te roepen. 
Die ging met grote voortvarendheid te werk en al spoedig kwamen de arts 
Dr. A. Mijnlieff en de graanhandelaar A.M. Kasteleijn namens de Commissie 
van Ingezetenen met een brief aan de Tweede Kamer. De voorstellen van 
deze Commissie waren er vóór alles op gericht om ter hoogte van de 
Vechtbrug en over enige afstand noordelijk daarvan de scheepvaart op de 
oude Vechtloop te houden. Als er nabij Breukelen bochten moesten worden 
afgesneden, dan liever tussen Maarssen en de Breukelse Vechtbrug. Het 
tracé zou dan achter Cromwijck, Oudaen en de boerderij Clarenburg heen 
kunnen lopen om ter hoogte van Vredenoord weer in de Vecht over te 
gaan. In alle gevallen aanvaardde men dat er ter hoogte van Breukelen een 
verbreding van de vaargeul tot 35 meter zou moeten worden gerealiseerd, 
die onteigeningen en vergravingen met zich zouden brengen. Maar ernstig 
achtte men die niet. "Guntersteijn kan zelfs een deel der voor het huis 
liggende gracht behouden."41 

De Tweede Kamer kreeg echter niet de tijd om een oordeel te vellen over 
de voorstellen uit Breukelen-Nijenrode. Want de volksvertegenwoordiging 
werd geconfronteerd met een onverwachte nieuwe gebeurtenis in de 
landelijke politiek. 

Verrassend initiatief van Kamerlid Rutgers van Rozenburg 

Het werk aan het nieuwe kanaal was al enkele jaren aan de gang toen er 
een verrassende verandering in de plannen kwam. Jhr. mr. J.W.H. Rutgers 
van Rozenburg diende op 27 september 1883 een initiatiefvoorstel bij de 
Tweede Kamer in om het tracé alsnog te wijzigen, en wel door de Vecht 
geheel uit te schakelen; dit te meer omdat er nog altijd de dreiging was dat 
de nauwe doorgangen in de dorpen Breukelen en Maarssen daarin toch 
zouden blijven gehandhaafd. Dat voorstel werd ingebracht terwijl de ver-
bindingssluizen te Nigtevecht tussen het nieuwe kanaal en de Vecht al 
gereed waren. Tussen Amsterdam en Utrecht zou volgens het plan van Rut
gers van Rozenburg een geheel nieuw kanaalpand moeten worden aange
legd, evenwijdig aan de bestaande vaarweg en zonder sluizen (zie ook 
Afbeelding 3). De kosten van het aldus gewijzigde kanaal zouden hoger zijn, 
maar de afstand zou korter worden, het aantal sluizen geringer en het 
aantal bochten eveneens minder.42 

Al snel werd gezegd dal Rutgers van Rozenburg met dit initiatief een gebaar wilde 
maken naar Amsterdam om zo zijn gedrag in 1&79 wat goed te maken. Want als 
Amsterdams afgevaardigde in de Tweede Kamer had hij toen het amendement 
gesteund om de verlenging van de Limburgse Noordervaart uit hetontwerp-Kanalen-
wet te lichten, waardoor hij de Limburgse leden tot tegenstanders van de Kanalenwet 
had gemaakt, metals gevolg dat het wetsontwerp werd afgestemd.42 

De Amsterdamse Kamer van Koophandel en de Commissie voor de Rijnvaart te 
Amsterdam verklaarden zich vóór het initiatiefvoorstel. HetTweede-Kamerlid J.N Bas
iert, bewoner van Cromwijck aan de Vechten afgevaardigde voor Utrecht, kantte zich 
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tegen het nieuwe plan. In 1881 had de minister het wetsontwerp tot verbetering van 
de Keulse Vaart verdedigd met verwijzing naar de belangen van de streek, waar die 
Vaart doorheen liep. Het voorstel Rutgers van Rozenburg schrapte nu echter juist dat 
Vechtpand uit de wet en offerde zijns inziens de belangen van de Vechtstreek op aan 
die van Amsterdam. 

Op 2 april 1884 nam de Tweede Kamer het initiatief-wetsontwerp van 
Rutgers van Rozenburg met 51 tegen 21 stemmen aan, en op 24 april deed 
de Eerste Kamer hetzelfde, met 26 tegen 10 stemmen. Op 15 mei 1884 
kwam het als wet in het Staatsblad.43 

Amsterdam 

KAART 

DEN LOOP 

vanhet MERWEDE KANAAL 

ZUIDER ZEE 

Bestaande vaart 
Mirwtdt Juuiaal 

Afb. 3. Deel van een kaart met het tracé van het Merwedekanaal volgens de door 
Rutgers van Rozenburg gewijzigde wet van minister Klerck. 
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Geen argumenten van landschaps- en monumentenzorg 

"Vooral opvallend, wanneer wij terugblikken op dit gehele voorspel tot 
de bouw van het Merwedekanaal vanuit het standpunt van onze eigen tijd, 
is het feit dat nergens in de omvangrijke verslagen van de debatten of in 
de vele documenten ook maar iets te vinden is van argumentatie ten 
gunste van het behoud van de natuurlijke en historische schoonheid van de 
Vechtstreek".25 De gehele discussie rondom de kanalisatie van de Vecht 
vond plaats op economische en technische argumenten. Begrijpelijk is dit 
wel, want de economische toestand van vele Vechtdorpen in de jaren 
tachtig van de 19de eeuw was niet bepaald rooskleurig; "men kon weinig of 
niets over hebben voor het behoud van natuur en milieu, zeker wanneer 
dit ook maar enigszins inging tegen de belangen van handel en industrie. 
Voor elke bezitter van een buitenplaats die zich tegen de plannen tot ont
manteling van de streek verzette waren er drie anderen die maar al te 
graag het onteigeningsgeld wilden innen. Bovendien was het een tijd waar
in men weinig waardering meer had voor de dingen waardoor de Vecht
streek eens zo vermaard was geweest".25 
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De zogenaamde Republiek te Breukelen 

In het vorige nummer van ons tijdschrift stelde ik de vraag wie mij kon 
vertellen wat de zogenaamde Republiek" in Breukelen was.1 Naar aanlei
ding van deze vraag kwam ik enkele weken later in gesprek met de heer 
J.N. de Jong, die lange tijd een kapperszaak had op de hoek van Herenstraat 
en Brugstraat. Hij vertelde mij dat deze zogenaamde Republiek betrekking 
had op de vroegere woonbuurt de Hazeslinger. De bewoners van dit geheel 
afgebroken wijkje voelden zich min of meer als vrijgevochtenen. 

Enkele andere oudere Breukelaars bevestigden daarna deze verklaring. 

H. van Walderveen 

1 H. van Walderveen, 1991. Slechte toestand van de bestrating van een deel van de 
Herenstraat in 1922. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 4, blz. 
220. 
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Fragmenten uit de geschiedenis van de 
R.K.-parochie van de H. Johannes de Doper 
te Breukelen 

M.A. Perdon 
Schepersweg 204, 3621 JR Breukelen 

De gegevens in het Archief van de parochie van de Heilige Johannes de 
Doper in Breukelen over de periode vanaf de oprichting in 1795 tot het 
gereed komen van de huidige parochiekerk geven geen overzichtelijk beeld 
van een eeuw parochiegeschiedenis, ook al is er veel bekend door pub lik a-
ties in het verleden. 

De fragmenten die ik gekozen heb, zijn de oprichting van de statie (r.k. 
kerkelijke gemeente) Breukelen, de stichting van een eigen rooms-katho-
lieke begraafplaats en de bouw van de huidige parochiekerk. 

Oprichting van de statie Breukelen 

Toen een aantal rooms-katholieke inwoners van Breukelen1 in 1790 van 
plan was een eigen statie in Breukelen op te richten, was de uitoefening 
van de rooms-katholieke godsdienst in de Noordelijke Nederlanden verbo
den. De rooms-katholieken kerkten in particuliere huizen, in gebouwtjes 
achter de huizen of in schuurkerkjes. De meeste plaatselijke gezagsdragers 
namen het verbod met een korreltje zout en zeker als er betaald werd, 
deden ze graag een oogje dicht als er een godsdienstoefening werd 
gehouden. De bekende staatsman Laurens van der Spiegel zei in die tijd: 
'2olang de katholieken zich gedragen als vreedzame en trouwe inwoners, 
zich aan de wet houden en de openbare godsdienst niet belasteren mogen 
zij op verdraagzaamheid en bescherming in dit land rekenen".2 

De priesters konden hun werk onder de gelovigen doen als zij een bewijs 
van toelating van de burgemeester of de schout hadden gekregen. Zon 
bewijs van toelating was een zware last voor de staties, temeer omdat deze 
geen rechtspersoonlijkheid bezaten en derhalve geen eigendommen konden 
bezitten of verkrijgen. Het bewijs van toelating varieerde in prijs van 
f 100,-,- tot f 300,-,-, welk geld in zijn geheel door de gemeenteleden moest 
worden opgebracht. 

De kerkelijke organisatie in de periode voor het herstel van de kerkelijke hiërar
chie in 1853 vas geheel verschillend van die van nu .3 Toen de rooms-katholieke 
godsdienst werd verboden verden de Noordelijke Nederlanden door het Vaticaan als 
missiegebied beschouvd, dat vanuit Rome werd bestuurd. De Noordelijke Nederlanden 
heetten daar officieel de Hollandse Zending. De hoogste leiding in het missiegebied 
berustte bij een apostolisch vicaris, die verantwoording schuldig vas aan de bisschop 
van Keulen of Leuven, De apostolisch vicaris had de wijdingsmacht, maar niet de 
bestuursmacht van een bisschop. De lagere geestelijken varen missionarissen en 
verden in de praktijk pastoor genoemd. Zoals nu een aantal parochies zijn verenigd 
in een dekenaat, vas het in die periode de aartspriester die de contacten tussen de 
staties in een bepaalde regio onderhield. 
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Door de problemen, die leidden tot het Utrechts schisma, waaruit de oud-katholieke 
kerk ontstond, vas er sinds 1727 geen apostolisch vicaris meer en berustte net gezag 
bij de pauselijke nuntius in Brussel. Deze had echter zo weinig contact met de aarts
priesters, dat er van leiding geven niets terecht kwam Daardoor waren deze aarts
priesters heer en meester in hun district, maar hun gezag over de plaatselijke pries
ters was verre van goed, waardoor elke pastoor maar deed wat hem goeddacht.4 

Over het geheel maakten de rooms-katholieken in de 18de eeuw een 
passieve indruk. Des te meer zal het initiatief van de Breukelse katholieken 
een eigen statie op te richten bij de aartspriester, tevens pastoor van 
Maarssen, Henricus Berendtzen5 indruk hebben gemaakt, al was hij er niet 
erg mee ingenomen. Hij raadde een eigen statie af omdat hij er sterk aan 
twijfelde of de Breukelaars de financiële consequenties wel voldoende 
onderkenden. Zij moesten immers in staat zijn een kerkgebouw te stichten, 
een pastoor te onderhouden en de armen te verzorgen. Al met al weigerde 
pastoor Berendtzen toestemming te geven. 

Vijf jaar later richtten de Breukelse katholieken zich tot de provinciale 
regering, waarbij zij alle vertrouwen hadden in de voorspraak van een van 
de leden van die regering.6 De aartspriester vond dat de Breukelse 
katholieken zich rijker voordeden dan menige rooms-katholieke gemeente 
in de omgeving. Zij gingen met geld om alsof het niet op kon en kochten een 
terrein met een oud gebouw voor drieduizend gulden of iets meer. Het 
terrein was bedoeld om daar een kerk op te bouwen. Maar al hadden ze het 
voor niets gekregen, zo zei Berendtzen, dan was het geschikt maken van het 
terrein toch een te dure aangelegenheid. Pastoor Berendtzen wilde echter 
niet de schijn op zich laden zijn eigen belang te zoeken en beloofde hen 
uiteindelijk een pastoor te zenden. Inmiddels was ook de vergunning van 
de regering der provincie afgekomen. 

Als eerste pastoor werd Johannes van Schaik aangesteld, tot dan toe 
kapelaan in Soest (zie Afbeelding 1 ). Het was voor hem echter onmogelijk 
met zijn werk te beginnen, omdat bij zijn komst in Breukelen bleek dat er 
niets op orde was gebracht. Hij keerde direct weer naar Soest terug. De 
pastoor vond dat toch ten minste de kerk moest zijn aanbesteed en de 
armenzaken moesten zijn geregeld. Hij verzocht aartspriester Berendtzen 
hem niet eerder weer op te roepen dan nadat deze zaken waren geregeld. 

Kennelijk werd daar hard aan gewerkt, want op 22 december 1795 was 
de statie Breukelen een feit en tijdens de Kerstdagen werden de eerste 
rooms-katholieke godsdienstoefeningen in Breukelen gehouden. Intussen 
bleef het onzeker wie er tot de statie Breukelen zouden behoren. Dat werd 
pas op 28 oktober 1796 uitgemaakt door aartspriester Berendtzen.7 Van 
elke naburige parochie, te weten die van Maarssen, Teckop en Slootdijk, 
nam hij een deel en daaruit vormde hij de statie Breukelen. Er waren 
vierhonderd communicanten uit de parochie Maarssen bij betrokken en 
honderd uit Teckop en Slootdijk te zamen, in totaal dus vijfhonderd 
parochianen.8 

Joannes Dadelbeek, vanaf 1797 pastoor van de statie Slootdijk, was het, 
daartoe aangespoord door zijn kerk- en armbestuur, geheel oneens met de 
wijze waarop de statiegrenzen tot stand waren gekomen. Hij weigerde 
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Afb. 1. Prent uitgegeven ter nagedachtenis van Johannes van Schaik, Rooms priester 
en pastoor te Breukelen, overleden 13 januari 1813, oud circa 56 jaren In het midden 
zijn portret. 
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eenvoudig die grenzen te erkennen.9 Zelfs ging hij zover pastoor Van Schaik 
te verwijten een aanzienlijk aantal van de rijken uit de statie Slootdijk bij 
Breukelen ingelijfd te hebben.10 Hij beklaagde zich bij aartspriester Van 
Engelen met als voornaamste reden dat het de statie Slootdijk nu 
onmogelijk was geworden de eigen armen te verzorgen door gebrek aan 
middelen en vermindering van inkomsten door vertrek van gemeenteleden 
naar de statie Breukelen. 

De pastoor van Slootdijk werd echter in het ongelijk gesteld en de statie-
grenzen bleven nagenoeg zoals die door aartspriester Berendtzen waren 
vastgesteld, met inbegrip van "de Rooms-Catholijken van Ter Aa met alle 
die aan deeze zijde van de Nieuwersluijs worden gevonden"; hier werd 
evenwel een uitzondering gemaakt voor de bewoners van twee huizen, het 
Tolhuis en het Huis ten Honderd, die onder de statie Slootdijk zouden 
blijven.1-10 

Intussen speelde er ook een conflict tussen de staties Maarssen en 
Breukelen. Maarssen weigerde nog langer de armen van Breukelen te 
bedelen omdat de Breukelse statie al haar armen naar Maarssen verwees. 
Er werd in Breukelen zelfs geen collecte voor de eigen armen gehouden. De 
armmeesters van Maarssen werden, na klachten van de armen uit 
Breukelen, bij herhaling veroordeeld tot de bedeling van deze armen. 

Op 26 november 1797 kwam er een einde aan het conflict. De arm
meesters van Maarssen werden veroordeeld om aan de statie Breukelen 
een boerderij in Portengen-Zuideinde en 32 morgen land over te dragen. De 
pachtopbrengsten van die bezittingen moest Breukelen gebruiken om zijn 
armen te verzorgen. 

De eerste periode, waarin de statie Breukelen moest gaan groeien, werd 
dus nogal gekenmerkt door conflicten. Daarna echter vermeiden de notulen 
van de kerkbestuursvergaderingen geen spectaculaire gebeurtenissen 
meer. Het aantal gemeenteleden groeide van 804 in 1808 tot 900 in 1819. 

Het rooms katholieke kerkhof te Breukelen 

Enige tijd daarna kwam er een hoogtepunt, te weten de aanleg van een 
eigen kerkhof voor de Breukelse rooms-katholieken. 

Gerardus van Lith, die van 1829 tot 1839 pastoor was in Breukelen, 
heeft zich bijzonder ingezet om er voor te zorgen dat de rooms-katholieken 
over een eigen dodenakker konden beschikken. Het kerkbestuur diende op 
1 augustus 1837 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht een 
verzoek in om een kerkelijke begraafplaats te mogen aanleggen en met de 
gemeente te gaan onderhandelen om het deel van de burgerlijke begraaf
plaats, dat gebruikt werd voor de rooms-katholieke overledenen, als 
officiële begraafplaats voor de r.k.-gemeente te bestemmen.1 ' 

Gedeputeerde Staten lieten het kerkbestuur weten tegen de plannen 
geen bezwaren te hebben en het verzoek aan de burgemeester van Breu-
kelen-Nijenrode te zullen toesturen. De burgemeester deelde Gedeputeerde 
Staten mee dat hij bereid was te onderhandelen om een gedeelte van de 
burgerlijke begraafplaats tegen een behoorlijke schadeloosstelling aan de 
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r.k.-gemeente in eigendom af te staan. 
Op 10 november 1837 werd het verzoek behandeld in de gemeenteraad 

van Breukelen-Nijenrode. Vóór de aanvang van de beraadslagingen werd 
het raadslid A. Reuken, die als lid van het r.k.-kerkbestuur belanghebbende 
was, verzocht niet bij de bespreking aanwezig te zijn, waarmee de heer 
Reuken instemde. 

De burgemeester kreeg daarna van de raad te horen dat die het oneens 
was met de toezegging van de burgemeester om met het kerkbestuur te 
gaan onderhandelen. Unaniem was de raad van oordeel dat er geen 
redenen waren om op het verzoek van het kerkbestuur in te gaan.11 

Voor het kerkbestuur was dit een grote teleurstelling, temeer daar er 
geen redenen werden opgegeven waarom de raad het verzoek afwees. Niet
temin bleef het bestuur streven naar de realisering van de eigen 
begraafplaats. Het diende met beroep op de vrijheid van godsdienst een 
verzoek in om een stuk grond gelegen aan de Broekdijk en eigendom van 
de heer A. Reuken als begraafplaats te mogen bestemmen. De gemeente
raad nam dit verzoek voor kennisgeving aan en verwees het kerkbestuur 
naar het Koninklijk Besluit van 10 maart 1827 waarin was geregeld dat het 
aan elke gezindheid vrij stond een eigen begraafplaats aan te leggen. 
Voorwaarden waren wel dat het kerkbestuur zelf de kosten van aanleg en 
onderhoud moest dragen, de burgerlijke gemeente geen nadeel mocht 
ondervinden en dat de begraafplaats onder het toezicht van gemeente en 
politie bleef vallen. Verder moest nog een aantal voorschriften wat betreft 
aanleg en bebouwing in acht genomen worden. 

Uiteindelijk zijn de pogingen van het kerkbestuur geslaagd, zoals te lezen 
viel in de "Godsdienstvriend", een cultureel tijdschrift voor rooms-katholiek 
Nederland12: 

'Breukelen: 26 Junij 1838 De dag van heden verschafte aan de R.C. Gemeente alhier 
eene onbeschrijfelijke en godsdienstige vreugde. Het was de vaardige Herder dezer 
gemeente, GL. van Lith, door aangevende zorg en onvermoeide pogingen gelukt voor 
enige maanden de hevige tegenstand tot het aanleggen eener R.C. Begraafplaats te 
boven te komen. Heden had de R.C. Gemeente het geluk hare begraafplaats door den 
Hoog Eerw. Heer GA. Vermeulen, aartsprliester] van Utrecht, geassisteerd door een 
groot aantal geestelijken, te zien inwijden. Zlijne Hloog] Elerwaarde] celebreerde na 
de inwijding de H. Dienst der Misse; geassisteerd door de Weleerw. Heeren W.H.A. van 
Bijleveld, R.C. pastoor te Maarssen, als Index, W. van Oostrum, R.C. Pastoor te 
Vinkeveen, als diaken, en H.J. van Leek, R.C. pastoor te Mijdrecht, als subdiaken. Na de 
heilige Dienst hield de Eerw. Heer J. de Vries, Pastoor in het R.C. Weeshuis te Utrecht, 
eene doelmatige en indrukwekkende redevoering over Job XVII.13, waarin IE. de zorg 
schetste, welke men ten allen tijde voor het begraven der dooden hield; en waaruit ZE 
de zedelessen voor R.C. daarin opgesloten, afleidde De plechtigheid werd met den 
Lofzang Te Deum, door een groot aantal geestelijken gezongen, besloten." 

Van de oude begraafplaats bestaan, voor zover ik weet, geen foto's uit de 
periode waarin deze in gebruik was. Wel is er een foto uit de tijd toen op 
het kerkhof al geen bijzettingen meer plaats vonden (zie Afbeelding 2). Op 
een van de gebrandschilderde ramen in de huidige r.k.-kerk is een 
afbeelding te zien van de dodenkapel en de lantaarn, waarin gedurende de 
maand november een petroleumlamp brandde. Onder die kapel lag een 
grafkelder voor overleden pastoors. 
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'•' 'm 
Afb. 2. De plaats tussen Broekdijk en spoorweg waar de oude r.k.-begraafplaats was ge
legen Deze plaats is op de bovenstaande foto nog zichtbaar als het omheinde gedeelte 
midden voor, De foto dateert van rond 1950, toen de begraafplaats niet meer als zoda
nig werd gebruikt 

In de herinnering bestaat de begraafplaats voort als het kerkhof bij het station, 
omdat na de aanleg van de spoorlijn Amsterdam - Utrecht in 1843 het spoorweg
station Breukelen dichtbij deze begraafplaats was gebouwd 

In 1920 werd de begraafplaats vergroot, de vlakte rond de kapel verhoogd en een 
trap gemetseld naar de grafkelder Toen in 1932 de firma Folkerts een exportslachterij 
stichtte op minder dan 50 meter afstand van de begraafplaats werden contractueel 
verschillende afspraken gemaakt om te voorkomen dat de slachterij de waterhuis
houding rond het kerkhof en een rustig verloop van begrafenissen zou verstoren. In 
1937 werd de begraafplaats geheel opnieuw ingedeeld en van een nieuwe beplanting 
voorzien ' 3 

De begraafplaats heeft tot 27 juni 1948 dienst gedaan. Daarna moest hij uiteraard 
nog enige tijd in stand gehouden worden voordat tot ruiming der aanwezige graven 
kon worden overgegaan Kinderen uit het Rooie Dorp speelden er toen soms tussen de 
graf stenen.'^ 

Op de reeds genoemde datum van 27 juni 1948 werd de huidige r.k.-begraafplaats 
aan het Zandpad in gebruik genomen. 

Bouw van de huidige parochiekerk 

Een belangrijke datum in de geschiedenis van de parochie is die van de 
officiële oprichting als parochie van de H. Johannes de Doper (toen nog St. 
Jan Baptist genoemd), die op 11 maart 1855 door mgr. J. Zwijsen werd 
bekrachtigd.'5 

Er ontstond, nadat de officiële kerkstructuur in Nederland was hersteld 
(zie Afbeelding 3), een hausse in de bouw van nieuwe r.k.-kerken. De 
rooms-katholieken wilden van hun kerkgebouwen symbolen maken van 
herwonnen vrijheid en met grote kerken, voorzien van hoge torens, de 
plaats van het godshuis duidelijk kenbaar maken. Wilhelmus Gerardus van 
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HERDERLIJKE-BRIEF 
ZIJNE DOORLUCHTIGE HOOGWAARDIGHEID 

M. JOANNES ZWIJSEÏV 
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NEDERLANDEN. 

IT I D i i O I B i i 
TER DRUKKERIJ VAN HEI R. K. JONGENS-WEESHUIS. 

Afb 3 Titelblad van het herderlijk schrijven dat van de bisschoppen uitging bij het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 
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Vuuren, die vanaf 1 januari 1866 pastoor in Breukelen was, heeft zich ge
durende zijn langdurig pastoraat er voor ingezet ook in Breukelen een kerk 
te bouwen die het aanzien van de Breukelse r.k.-gemeenschap zou doen 
stijgen. Daarmede sloot de pastoor zich aan bij de algemene tendens, dat 
elke parochie die zichzelf respecteerde een waardig godshuis moest hebben. 

In 1880 verzocht het kerkbestuur de aartsbisschop mgr. A.J. Schaepman 
te mogen overgaan tot de bouw van een nieuwe kerk.'6 Er kwam op dat 
moment een flink stuk grond te koop, dat uitermate geschikt was om daar 
een nieuwe kerk te bouwen, te weten een zich tussen Straatweg en Vecht 
uitstrekkend terrein met het herenhuis Vroeglust. Terrein en huis zouden 
op 12 februari 1880 publiekelijk worden geveild. Na twee dagen kwam de 
machtiging van het bisdom om het geheel te kunnen kopen reeds af. 

Kennelijk bestond er nog zoveel weerstand tegen de roomsen dat het niet 
mogelijk was dat het kerkbestuur zelf het terrein aankocht. Op de veiling 
werd de heer Henricus Degenkamp eigenaar van de grond en het herenhuis. 
Hij verkocht het daarna door aan het kerkbestuur. De aankoopprijs was 
f.50.390,-. Pastoor W.G. van Vuuren betaalde uit eigen middelen f.25-000,-, 
terwijl de rest voor rekening van het kerkbestuur kwam. Toen de aankoop 
met succes was verlopen werd het zaak om verdere plannen voor de 
kerkbouw te ontwikkelen. 

Ongetwijfeld heeft het kerkbestuur zich vanaf het begin aangesloten bij de trend 
in de laatste decennia van de 19de eeuw om kerken in neogotische stijl te bouwen. 
Deze stijl is in Nederland ontwikkeld door Pierre Cuypers, ontwerper en bouwer van 
vele kerken en belangrijke gebouwen zoals het Rijksmuseum en het Centraal Station 
in Amsterdam. In zijn glorietijd was hij omringd door talloze opzichters en tekenaars 
die door hem waren opgeleid in de voor de neogotiek geldende bouwbegrippen. 
Sommigen van zijn medewerkers, doorkneed in de geheimen van het vak, vestigden 
zich na verloop van tijd als zelfstandige architecten Zo ontstond om Cuypers heen -
maar los van hem - een neogotische school. Deze navolgers hebben in Nederland 
honderden kerken ontworpen, zij het dat zij niet zo konden bouwen als hun leer
meester. De ontwerpen van Cuypers waren oorspronkelijk en kunstzinnig, wat van de 
Produkten van hun navolgers niet kan worden gezegd Er bevinden zich onder die 
talloze kerken nauwelijks kunstwerken, eerder is er sprake van massaproduktie.17 Tot 
de besten van deze kerkenbouwers behoorden Alfred Tepe (architect van de r.k -kerk 
te Maarssen), Jan Stuyten E. Margry.,8 

Het kerkbestuur van Breukelen ging in zee met de architect E. Margry. 
Zijn eerste en tweede ontwerp voor een nieuwe Breukelse kerk waren zo 
groots van opzet dat het bisdom de goedkeuring aan de ontwerpen ont
hield. De derde poging (zie Afbeelding 4) slaagde en op 16 november 1883 
keurde het kerkbestuur de plannen goed. De bouwsom werd begroot op 
f 67 600,-. De heer Margry werd belast met de uitvoering en zijn salaris 
werd, met inbegrip van de zorg voor een uitstekende opzichter, vastgesteld 
op 6% van de begrote bouwsom, dus ongeveer f4000,-. De bouw werd 
gegund aan aannemer W. van Vloten. Op 3 januari 1884 kon met de bouw 
van een kerk met toren, sacristie en biechtstoelen enz. worden begonnen. 

De officiële eerste steen werd op 14 mei 1884 gelegd door de voorzitter 
van het kerkbestuur, pastoor W.G. van Vuuren, alsmede de heren Cornelis 
van Oostwaard, Cornelis Baas en Petrus Versteegh. Mede-kerkbestuurder 
Wilhelmus van Weerdenburg was kort tevoren overleden; vanwege zijn 
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Afb. 4. Schets van het definitieve ontwerp voor de voorgevel van de nieuwe Breukelse 
parochiekerk door architect E Margry uit 1883 
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vele verdiensten voor de kerk, gedurende zijn 13-jarig lidmaatschap van 
het kerkbestuur, eerde het kerkbestuur hem door zijn zoon Joannes van 
Weerdenburg bij de eerste-steenlegging te betrekken.19 

Pastoor Van Vuuren werd door de bisschop gemachtigd de aangeschafte 
nieuwe klok te wijden. Enkele parochianen en werklieden waren bij deze 
plechtigheid aanwezig.20 Het zal niet-rooms-katholieken in Breukelen 
wellicht gestoten hebben, dat op 18 december 1884 deze klok gedurende 
drie kwartier achtereen geluid heeft. Zo werd, zoals pastoor Van Vuuren in 
gezwollen taal schreef, "langs dien weg den triomf over de ketterij in 
Breukelen gevierd en in de lucht aan God en zijne Engelen verkondigd".21 

Deze woorden werpen een sterk licht op hoe de verhoudingen tussen de 
kerkgenootschappen toen waren. Daarbij mag ook worden aangetekend, dat 
pastoor Van Vuuren zowel een zeer geleerd theoloog was als "weinig 
plooibaar van karakter".13 

De kerk is een vroeg-gotische pseudo-basiliek. Deze driebeukige 
kruiskerk is opgetrokken in rode baksteen en uitgevoerd in schoon metsel
werk. De zijbeuken worden van het middenschip gescheiden door gele bak
stenen pilaren, welke zijn voorzien van wit zandstenen kapitelen. De kerk 
bevatte oorspronkelijk 532 zitplaatsen, die alle tussen de pilaren waren 
geplaatst, zodat een ieder een onbelemmerd uitzicht op het altaar had. 

Typerend voor deze kerk is dat de middelste traveeën22 in de zijbeuken 
hoger zijn dan de overige en dat deze, evenals de zes traveeën in het 
middenschip, de dwarsbeuken en één travee op het priesterkoor en zang
koor,23 zijn voorzien van geschilderde houten tongewelven, terwijl in de 
rest van de zijbeuken, zijkapellen en het priesterkoor gemetselde kruis
gewelven zijn aangebracht. 

De op linnen gemaakte schilderijen met de kruiswegstaties vormen een 
mooie versiering onder de zijbeukvensters. Er zijn twee zij-ingangen en een 
hoofdingang onder de toren. 

De karakteristieke, bijna 50 meter hoge, ranke toren, voorzien van vier 
pinakels, draagt in belangrijke mate bij tot het fraaie silhouet van dit mooie 
kerkgebouw. De kerk is 54 meter lang, 17 meter breed en 17,50 meter 
hoog. Ze is gebouwd op 584 palen, in het bestek omschreven als "rechte 
gave, lijvige en verse dennen heipalen allen lang 6 meter en met een 
omtrek van 70 cm".24 

Op 8 april 1885 werd de kerk plechtig ingewijd door mgr. P. Snickers, 
aartsbisschop van Utrecht. 

Aanvankelijk was de kerk erg sober ingericht. Geen gebrandschilderde 
ramen, maar in lood gezet groen Frans broeiglas; een eenvoudige vloer van 
blauwe plavuizen, geen verwarming en een sobere verlichting met olie
lampen. Veel van het interieur van de oude kerk werd naar de nieuwe 
overgebracht, waaronder het orgel dat in 1829 aan de kerk geschonken 
was. Het huidige hoofdaltaar, naar een ontwerp van het atelier Mengelberg 
uit Utrecht, werd in 1895 geplaatst. 

Pastoor P.A.W. Pieck, die van 1918 tot 1935 in Breukelen werkte, heeft 
veel gedaan voor de verfraaiing van het kerkgebouw. De gebrandschilderde 
ramen dateren alle uit de jaren twintig van deze eeuw. Behalve de ramen 
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in het koor zijn alle ramen geschonken door parochianen. Een van de 
interessantste ramen is die met een afbeelding van de martelaren van 
Gorkum, Nicolaas Pieck en gezellen. Dit raam werd geschonken door pastoor 
Pieck. Het is mij niet bekend of deze Nicolaas Pieck tot de familie van de 
pastoor behoorde. 

Op zondag 19 maart 1950 werd een nieuw orgel ingewijd. Het orgel uit 
1829 ging naar de parochie in Den Hoef.13 

Het interieur van de kerk heeft in de loop van de jaren de nodige ver
anderingen ondergaan, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie. Gelukkig is 
er ook veel bewaard gebleven. De rooms-katholieke kerk van Breukelen 
mag dan geen bouwwerk van grote kunsthistorische waarde zijn, het is wel 
een bouwwerk waarin velen een rustpunt vonden in hun dagelijkse 
beslommeringen. En aan die functie voldoet het kerkgebouw nu nog. 
Daarom is het zeker de moeite waard deze kerk in ere te houden en voor de 
toekomst te bewaren. 

Noten 

1 L.J. van der Heyden, 1937 Geschiedenis van de Parochie van den H. Johannes den 
Dooper te Breukelen. [geen naam van uitgever vermeld], Utrecht, 13 blz. Overdruk 
van het artikel van dezelfde auteur, onder de titel: Parochie van de H. Johannes den 
Dooper te Breukelen. Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap 'Niftarlake", 
1937, blz 39-49. 

2 W van de Pas, 1932. Tussen Vecht en Oude Rijn. Beschrijvende geschiedenis van 
Noord-West Utrecht naar aanleiding van het eeuwfeest der R.K parochie Kocken-
gen. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 234 blz., in het bijzonder hoofdstuk IV. 

3 L.J. Rogier, 1964. Geschiedenis van het Katholicisme in Noord Nederland in de 
16e en 17e eeuw. Verschenen in de reeks: Elsevier pockets voor geschiedenis en 
politiek. Elsevier, Amsterdam, 5 delen, 1146 blz. 

4C.A.H.M. van Schaik e.a., 1985 Katholiek Nederland en de Paus Catalogus Rijks
museum Het Catharijneconvent, Utrecht, 112 blz., in het bijzonder blz. 6. 

5 Berendtzen was pastoor te Maarssen van 1768 tot 1797 (J. van Veldhuizen, 1985 Een 
Eeuw Heilig Hart Parochie Maarssen, 1885 -1985 Eigen uitgave van de schrijver, 96 
blz). De naam van deze aartspriester werd ook wel gespeld als Berendsen of 
Berentsen, men was in die tijd nog weinig consequent in de schrijfwijze. Zijn 
besluit van 28 oktober 17% (zie noot 7) was echter getekend "H Berendtzen" en die 
spelling heb ik daarom als de juiste aangehouden. 

6 Brief d.d. 7 oktober 1795 van de R C Gemeente Breukelen aan de Representanten 's 
Lands van Utrecht, Archief van de parochie Breukelen (dit parochie-archief werd 
in 1986 in bewaring gegeven bij het Rijksarchief te Utrecht; de inventarisatie is 
nog niet gereed, zodat geen inventarisnummers kunnen worden vermeld). 

7 Besluit d.d. 28 oktober 17% van Aartspriester H Berendtzen betreffende de schei
ding tussen de nieuw opgerichte R.C. Gemeente te Breukelen en de andere omlig
gende parochien en bepaling derzelve nieuwe parochie Archief van de parochie 
Breukelen (Rijksarchief te Utrecht). 

8 Bij de telling van het aantal rooms-katholieke parochianen worden alleen die kin
deren meegeteld die de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen. Vandaar dat 
ook steeds werd gesproken van de aantallen communicanten. 

9 L.J. van der Heyden, 1913 Grensgeschil tusschen Breukelen en Slootdijk in het jaar 
1797, Archief van de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, deel 39, blz, 183 -
198 (Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht). 

10 W.F Grevenstuk, 1947 Het dorp Ter AA en omgeving in vroeger eeuwen. Jaar
boekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1947, blz, 76 - 86. 

11 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr lV Raadsnotulen Breukelen-
Nijenrode van 8 Februari 1832 tot 8 Juni 1839 (Gemeentehuis te Breukelen). Daarin: 
Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode d.d. 10 
november 1837. 
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12 Deel 41 (1838), biz, 95. "De Godsdienstvriend" werd in 1819 opgericht door J.G. ie 
Sage ten Broek en hield in 1869 op te verschijnen. 

13 Anoniem, 1985. Hoe het groeide . . . 100 jaar parochiekerk Breukelen. Eigen 
uitgave van het parochiebestuur, Breukelen, ongepagineerd. 

14 J. Rutges, 1987 Historie? Dat is gisteren 3 Vergeten plekken. Tijdschrift Histori
sche Kring Breukelen, jaargang 2, nr, 2, blz. 76 - 78. (De daar afgedrukte naam 
"Volkers" dient als "Folkerts" te worden gelezen.) 

15 Oprichtingsakte no. 333 d.d. 11 maart 1855 van de parochie Breukelen door rngr, J. 
Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht (Bisschoppelijk Archief). 

16 Brief van 5 februari 1880 van hetR.K. Kerkbestuur van Breukelen aan de Aarts
bisschop van Utrecht mgr. A. Schaepman. Archief van de parochie Breukelen 
(Rijksarchief te Utrecht). 

17 B Reith, 1953- Honderd Jaar Kerkbouw in Nederland. De Spaarnestad, Haarlem, 64 
blz., in het bijzonder blz. 36. 

18 De in Anoniem, 1985 gebruikte spelling "Margraij" is onjuist. 
19 Tekst aangebracht in het voorportaal van de kerk bij de officiële eerste steenleg

ging De tekst op de ingemetselde muurplaat (en een vertaling daarvan) luiden: 

Anno Domini 1884 
Mensis Maii die XIVA primarium 

peramoeni hujus 
Tempil lapidem posuerunt quorum 

sequuntur nomina 
Fabricae membra: 

Wilhelmus G. van Vuuren. Praeses. 
Cornells van Oostwaard, secretarius 

Joannes van Weerdenburg, filius 
XIII. annorum Wiihelmi van Weerdenburg, 

Fabricae membri 
de Parochia in Breukelen 

summopore meriti recens defuncti. 
Cornells Baas 

Petrus Verstee gh. 
Benedicamus Patrem et 

Filium cum Sancto Spiritu 
Laudemus et superexaltemus 

Eum in saecula. 

In het jaar des Heren 1884 
op de 14e mei hebben de eerste 

steen van deze 
luisterrijke tempel gelegd, 

zij, wier namen hier volgen, 
leden van het kerkbestuur 

Wilhelmus G. van Vuuren. voorzitter. 
Cornells van Oostwaard, secretaris 
Joannes van Weerdenburg, zoon 

van Wilhelmus van Weerdenburg, die 13 jaar 
lid van het kerkbestuur is geweest 

van de parochie Breukelen 
en die onlangs met veel verdiensten 

overleden is 
CornelisBaas. 

Petrus Versteegh 
Laten wij de Vader en 

de Zoon en de Heilige Geest prijzen 
Laten wij God loven en Hem boven alles 

verheffen 
in eeuwigheid. 

20 Notulen van de vergadering van het R.K Kerkbestuur op 12 december 1884 
(Notulenboek in het Rijksarchief te Utrecht). 

21 Aantekening door de pastoor van Breukelen op 18 december 1884 gemaakt in het 
hiervoor geciteerde Notulenboek. 

22 Een travee is een gewelfvak tussen twee gordelbogen. 
23 "Priesterkoor" is de uit de Middeleeuwen stammende naam voor de altaarruimte. Het 

priesterkoor ligt enkele treden hoger dan de rest van het kerkgebouw Het als 
"zangkoor" aangeduide deel van de kerkruimte is een afzonderlijke zangersgalerij, 
die in onze streken veelal aan de westzijde in het schip lag Tegenwoordig zijn ech
ter tijdens de eredienst de koorzangers meestal achter of naast het altaar opgesteld. 

24 Letterlijk citaat uit het bestek. 
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Honderdnegentig jaren boerderij Dorpzicht 
aan de Kockengense Wagend ijk 

P.N. van der Paauw 
Nie. Everardistraat 3, 5652 RN Eindhoven 

In het jaar 1800 verkocht Gijsbert van Hulst aan de echtelieden Jan 
Spaan en Anna Knijf een "Hofstede bestaande in een Huijs, Berg en Schuur 
met 33 Mergen Weij en Hooijland, met al het verdere Getimmerte daarop 
Staande, en voorts met al wat aard en Nagel vast is" . . . . "in Den Dorpe en 
Polder van Cockenge, Strekkende uijt de Cockengese Wagendijk (uijtge-
sondert van de Huijse en Erve Staande en Gelegen voor dese landerijen aan 
Bijleveld) westwaarts op, tot terhalve Hollandse of Gemeene Lands Cade 
Sloot toe, alwaar ten Zuijden Willem Verwoerd, en ten Noorden de Wed. C.s 

Pot naast belend zijn". Van die 33 morgen land lag 24 morgen in Kockengen 
en 9 morgen "in de Polder van Spenge", "Strekkende uijt de halve Spengese 
Wagendijk westwaarts op tot ten halve Hollandse of Gemeene Lands Cade 
Sloot toe, alwaar ten Zuijden de Cockengese en Teckopse Polder Scheiding, 
en ten Noorden Marten de Lange naast belend is". Dit alles na betaling van 
een eerste termijn op 17 september 1800 (hoogte van het bedrag niet 
genoemd) en de "Zomma van Zeeven Duijzend Guldens Resteerende Coop-
penningen", als definitief beschreven op 2 januari 1801 in de Gerechts
kamer te Kockengen. 

In het jaar 1832 werd de hofstede verhuurd aan Cornelis Blommestein 
en Maria de Lange voor de somma van f650,- per jaar. Bovendien werd 
een voorkamer van de hofstede verhuurd voor 50 cent per week; deze 
deed dienst als "gemeentehuis". 

Jan Spaan is op 14 oktober 1833 te Kockengen overleden; zijn vrouw 
Anna Knijf, die al eerder weduwe van Hendrik Wilschut was, overleed vóór 
haar tweede man Jan Spaan. 

Openbare verkoping in 1834 

De erfgenamen van Jan Spaan hebben op 14 januari 1834 een openbare 
veiling laten houden waarbij de goederen als volgt omschreven werden: 

"Numero 1. Een Hofsteede bestaande in een Huis Berg en Schuur met twee en twin
tig Bunders vier en twintig Roeden acht Ellen wei hooi en Boomgaardland in den 
Dorpe of Gemeente van Kockengen strekkende uit de Kockengensche Weg (uitge
zonderd de huisen en Erven staande en gelegen voor deeze Landerijen aan Bijleveld) 
westwaards op tot terhalve Hollandsche of gemeene lands Kadesloot, belend ten Zuiden 
de Heer Jan de Bruyn en ten Noorden Pieter van Oostveen, op de Kadastralen legger 
bekend onder Sectie B Numeros 161 tot en met 188a, voorts 210, 212 a [= t/m] 217." 

'Numero twee. Zeven Bunders vijfendertig roeden hooiland gelegen inde Polder 
Spengen Gemeente van Kokkengen Strekkende uit de halven Spengenschedijk 
Westwaards op tot ter Halver Hollandsche of gemeenelands Kade Sloot toe ai waar ten 
Zuiden de Kockengensche en Teccopper polderscheiding en ten Noorden Dirk de 
Langen naast gelegen zijn op de Kadastralen legger bekend onder Sectie A No 459 tot 
en met No 465a" 
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De openbare veiling werd gehouden in het huis van de Weduwe Alber
tus van Heeteren, kasteleinse in het Wapen van Harmelen, te Harmeien. 
Van de lasten en voorwaarden zijn vooral de twee volgende artikelen 
vermeldenswaard: 

"Artikel Vier, het Eerste Perceel wordt verkogt speciaal belast met eene Jaarlijk-
sche uitkeering ten behoeven der Hervormde Kerk van de gemeente Kockengen tot 
Vijf en Twintig Cents te betalen aan den fungeerende Kerkelijken Gadermeester 
indertijd uiterlijk inde maand Januarij van ieder Jaar " 

"Artikel Acht, de betaling vanden koopprijs zal moeten geschieden kosteloos aan 
handen van de Verkoopers ten kantoren van den ondergetekende Notaris voor of 
uiterlijk met den Vijftienden april dezes Jaars, in goede goude of grove Zilvere munt-
speciën van de Nederlandschen Stempel en koers en op geene andere wijze hoe ook 
genaamd." 

Het eerste perceel werd ingezet door Jan de Jong, bouwman (= land
bouwer, akkerbouwer) te Vinkeveen en het tweede perceel door Luit 
Griffioen, bouwman te Kockengen. De beide percelen zijn gemijnd door de 
heer Jan Adam Meelboom Junior, werkzaam bij 's Rijks Munt te Utrecht; de 
koopprijs voor beide percelen te zamen bedroeg f8400,-. 

Dorpzicht in handen van Jan van Dijk 

Bij de verkoop in 1834 werd bepaald dat de huurovereenkomst met 
Cornelis Blommestein en zijn vrouw gehandhaafd zou moeten blijven tot 
ten minste eind 1837 voor wat de grond betrof en minimaal tot 1 mei 1838 
voor het huis. In de praktijk kwam daar nog een jaar bij. Maar in 1838 
werd aan Cornelis Blommestein en Maria de Lange de huur opgezegd, waar
voor de deurwaarder Jacobus Altheer werd ingeschakeld; de landerijen 
moesten op 1 januari en het huis en verdere opstallen op 1 mei 1839 
ontruimd opgeleverd worden. 

Op 1 februari 1839 kochten Jan van Dijk, landbouwer, en zijn vrouw 
Klaasje van Woudenberg, wonende in de gemeente De Bilt (U.), de boerderij 
van Jan Adam Meelboom voor de prijs van f 11 000,- waarbij de goederen 
als volgt omschreven zijn: 

"Nommer Een. Eene Kapitale Boerenhofstede, bestaande in Een huis, Twee bergen 
en Schuur, met twee en twintig bunders, vier en twintig roeden, acht ellen, wei- hooi
en boomgaardland, staande en gelegen in de Gemeente Kokkengen in het Dorp, strek
kende uit den Kokkengenschen Weg en gedeeltelijk van de huizen en erven van de 
Heeren Gebroeders de Bruyn (welke gedeeltelijk aan Bijleveld voor deze landen gele
gen zijn) westwaards op tot ter halve Hollandsche of gemeene lands Kadesloot, alwaar 
ten zuiden voor Cornelis Vermeulen ende Jan Carel de Bruyn en ten noorden Pieter 
van Oostveen naast gelegen zijn, bekend op den Kadastralen Legger in Sectie B. . . . 
Boven de gewone ongelden [= belastingen, waterschapslasten e d] belast met een 
uitgang van vijf en twintig cents s'jaars ten behoeve van de Kerk te Kokkengen." 

"Nommer Twee. Zeven bunders, vijf en dertig roeden, wei- en hooiland, gelegen in 
den Polder Spengen, onder de gemeente Kokkengen voornoemd, strekkende uit den 
halven Spengenschen dijk westwaarts op tot ten halve Hollandsche of gemeene lands 
kadesloot toe, alwaar ten Zuiden de Kokkengsche en Tekkopsche polderscheiding, en 
ten Noorden den Heer Verkooper naast gelegen zijn, bekend op den Kadastralen 
legger in Sectie A " 
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"Nommer Drie. Twee kampen wei- of hooiland, met bijbehoorend water, gelegen 
naast elkander in de gemeente Wilnis, polder bewesten heen Oomsvaart [= Heinooms-
vaart] , aan de Veldzijde, groot eenen bunder, dertig roeden vijftig ellen, strekkende 
van de erven van Maria Knijff Singer en Jan Eykelhoff zuidwaards op tot de Dennep 
Wetering; belend ten Noord Westen door den Heer Meester Louis Robert en ten Zuid 
Oosten door de erven Jan Eykelhoff, voorkomende op den Kadastralen legger of kaart 
in Sectie B .,.." 

"En zulks met alles wat aan de voormelde onroerende goederen van wegen den 
Verkooper aard en nagelvast is of door bestemming behoort, zonder daarvan iets uit te 
zonderen." 

De twee kampjes wei- of hooiland in Wilnis had Jan Adam Meelboom op 
29 december 1837 gekocht van Hendrik Plomp en dit perceel is op 13 juli 
1869 door Jan van Dijk verkocht aan J. Griffioen. 

Toen Jan van Dijk en Klaasje van Woudenberg in Kockengen kwamen wo
nen waren er slechts twee draaipianken waarmee men over de brede Bijle-
veld in het dorp Kockengen kon komen. Alleen bij de boerderij Lockhorst 
(waar nu Cor de Lange woont, Wagendijk 55) was een ophaalbrug, maar 
daar konden de bewoners van Dorpzicht geen gebruik van maken omdat er 
vanaf hun boerderij geen weg naar toe was. 

Daarom verzochten Jan van Dijk en Klaasje van Woudenberg aan het 
gemeentebestuur om voor hun boerderij een ophaalbrug te mogen maken. 
Hierin werd op 7 juni 1858 toegestemd; het contract bevatte onder andere 
de volgende bepalingen: 

De landhoofden van de brug moeten voor de doorvaart een wijdte hebben en 
behouden van "drie Ellen acht Palmen" [= circa 2,85 meter], en een hoogte "minstens 
gelijkstaande met de hoogte van den nevensliggenden weg of straat"; de scheepvaart 
mag niet belemmerd worden en de doorvaart moet steeds kosteloos kunnen geschie
den; de ophaalbrug moet te allen tijde een vrije en onverhinderde overgang zijn voor 
de ingelanden en bestuurders van het waterschap; de onderhoudskosten zijn voor 
rekening van de eigenaar van de boerderij met de bijbehorende landerijen. 

De brug mocht niet geteerd worden maar moest in het belang van de openbare 
veiligheid altijd licht geverfd zijn 

Omdat de twee draaipianken nu konden worden afgebroken, kreeg de 
eigenaar van de ophaalbrug een bijdrage van f 15,- per jaar van de 
gemeente. 

Op 2 september 1871 gingen Jan van Dijk, Dirk van den Broek en Bart 
Spruyt naar notaris Jan van Hengelaar te Utrecht voor de scheiding van het 
door hen verworven tiendrecht. Zij hadden de aanspraken op de tienden 
(een zeer oude vorm van belastingheffing) die door hun agrarische bedrij
ven moesten worden opgebracht op 19 januari 1861 gezamenlijk afgekocht 
van de toenmalige rechthebbende, de heer Jacob Dirk Ludwig. 

Het betrof "de grove, smalle en krijtende Tienden gaande uit de Hofstedetn] en lan
den gelegen onder Kockengen, Kockengen Lokhorst en Spengen" De grove tienden 
hielden oorspronkelijk in dat iedere tiende korenschoof van de oogst voor de am
bachtsheer bestemd was, in wiens gebied de landerijen lagen Evenzo betekenden de 
smalle en krijtende tienden dat van de tuinvruchten en van alle nieuwgeboren 
dieren het tiende deel voor genoemde ambachtsheer bestemd was Hoewel de functie 
van de ambachtsheren toen al lang grotendeels door de geschiedenis achterhaald was, 
had dit tiendrecht nog stand gehouden, alhoewel betaling toen vaak in geld en niet 
langer in natura plaats vond. Door afkoop konden de boeren evenwel van deze 
belastingverplichting af komen 
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vóór 1801 Gijsbert van Hulst 
1801-1832 Jan Spaan en Anna Knijf 
1832-1839 Cornells Blommestein en Maria de Lange 
1839-1878 Jan van Dijk en Klaasje van Woudenberg 
1878-1881 Cornelis Pijnse van der Aa en Reijertje van Dijk 
1881-1909 Nicolaas van Dijk en Leentje de Bruin 
1909-1920 Leendert Pijnse van der Aa en Elisabeth van Selm 
1920-1956 Hendrikus Reijer van der Paauw Sr. en Jannetje Pijnse van der Aa 
1956-1991 Hendrikus Reijer van der Paauw Jr. en Hendrika Spruijt 

Afb 2. De bewoners van boerderij Dorpzicht tussen 1800 en 1991. 

In 1873 verzocht Jan van Dijk een beschoeiing te mogen maken vóór zijn 
landerijen en de boerderij, ter weerszijden van de Bijleveld. Dit werd door 
het waterschap toegestaan mits de waterafvoer hierdoor niet belemmerd 
zou worden. 

Splitsing van het onroerend goed 

Omstreeks dezelfde tijd trouwde Wouterijntje van Dijk, dochter van J. 
van Dijk en K. van Woudenberg, met Arie (van der) Mei. Zij kregen de 7 
bunders en 35 roeden wei- en hooiland in Spengen toegewezen. Hun enige 
dochter Klaasje trouwde later met Dirk de Leeuw; zij bleven in Spengen 
wonen. 

Op 29 december 1875 werd het land bij de boerderij gesplitst in een 
stuk van ruim 14 hectare en een stuk van ruim 7 hectare. Op de 7 hectare 
werd een nieuw huis met stal en berg gebouwd naast de bestaande boerde
rij. Voor beide hofsteden werd een smeedijzeren hek geplaatst met op het 
inrijhek van de 14 hectare de naam "Dorpzicht" en op het inrijhek van de 7 
hectare de naam "Bij Dorp". Het hek van Dorpzicht is in 1958 verdwenen. 

Op de boerderij Bij Dorp kwamen in 1877 vanuit Oudewater Gerrit van 
Deyl en Albertje van Dijk, dochter van J. van Dijk en K. van Woudenberg, 
met hun anderhalf jaar oude dochtertje Klaasje wonen. Klaasje trouwde 
later met Frans Adriaan van der Grift. Zij bleven daar wonen tot 1936. 
Daarna bewoonde W. van der Neut de boerderij tot 1966 en thans is W.G. 
van Oosterom de bewoner van deze boerderij, Wagendijk 53. 

Kinderen van Jan van Dijk op Dorpzicht 

In 1878 trouwde Reijertje van Dijk, dochter van J. van Dijk en K. van 
Woudenberg, met Cornelis Pijnse van der Aa; zij woonden enige jaren op 
Dorpzicht, maar verhuisden in 1881 naar Oud Aa bij Breukeien. 

Daarna werden Nicolaas van Dijk, zoon van J. van Dijk en K. van 
Woudenberg, en zijn vrouw Leentje de Bruin de bewoners van de boerderij, 
maar J. van Dijk bleef de eigenaar. Nadat zijn vrouw K. van Woudenberg te 
Kockengen gestorven was, is hij met zijn dochter Reijertje mee naar Oud Aa 
gegaan, waar hij op 14 januari 1890 overleden is. 
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Enige jaren daarvoor, op 20 januari 1886, heeft J van Dijk een stukje grond ter 
grootte van 90 centiaren verkocht aan Klaas Benschop, hoepelbuiger te Kockengen. 
De koper mocht daar een schuur of werkplaats laten bouwen onder voorvaarde dat er 
in de noordzijde van die schuur geen raam of deur mocht worden geplaatst. Wel mocht 
het water dat van het dak van de schuur stroomde, op die grond uitlopen. Deze koop en 
verkoop heeft plaats gehad voor f80,-; de schuur is thans in het bezit van Tijmen 
Kroon. 

Scheiding van de nalatenschap van Jan van Dijk 

De scheiding der nalatenschap van Jan van Dijk vond plaats op 20 juli 
1890; hierbij zijn beide hofsteden als volgt omschreven. 

BIJ DORP; 'Eene hofstede bestaande in huis en erf, weiland, boomgaard, moestuin, 
bosch, losplaats, weg, water en verder aanbehoren, aan elkander gelegen in den 
Kockengenschen polder, onder de gemeente Kockengen, te zamen groot zeven hecta
ren, vijf en zeventig aren, acht en dertig centiaren en bekend bij het kadaster der 
gemeente Kockengen in Sectie B, onder de nommers 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 183, 184 en 853 allen geheel en gedeelten ter gezamenlijke 
grootte van ongeveer vier en twintig aren van de nommers 179* water, 188a weg en 
161a water, voor zoover die gedeelten door gemelde hofstede loopen en daar langs 
strekken, blijkens de aangehechte acte van taxatie waardig geschat op de som van . . . 
f14 400,-" 

DORPZICHT: 'Eene hofstede bestaande in huis, schuren, bergen, moestuin, bouw- en 
weiland, bosch, water, weg en verdere aanbehoren, gelegen als voren, te zamen groot 
veertien hectaren, zes aren, vier en veertig centiaren, en bekend bij het kadaster der 
gemeente Kockengen, in Sectie B, onder de nommers 174, 175. 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 186, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 903 en 919 allen geheel en gedeelten ter 
gezamenlijke grootte van ongeveer zeventien aren van de nommers 179a water, 188a 

weg en 161a water, voor zoover die gedeelten door gemelde hofstede loopen en daar 
langs strekken, als voren geschat op . . . f 25 200,-." 

Bij deze scheiding werd de erfdienstbaarheid waarop de eigenaar van de 
hofstede onder artikel één (Bij Dorp) aanspraak kon maken notarieel vast
gelegd. Deze dienstbaarheid drukte op de percelen die aan de comparant 
Nicolaas van Dijk waren toegescheiden en betrof de weg vóór langs het 
huis, naar, van en over de ophaalbrug behorende bij de percelen van Van 
Dijk, onder de verplichting dat de kosten van onderhoud en zo nodig van de 
vernieuwing van die brug na aftrek der revenuen gezamenlijk gedragen 
dienden te worden. 

Hoewel bij de bouw van de brug bepaald was dat dat de brug voor 
iedereen vrij toegankelijk moest zijn, moest men toch ook over een stukje 
grond gaan dat bij Dorpzicht behoorde en daar moest voor betaald worden, 
zoals uit het volgende blijkt: 

"De ondergeteekende Johannes Ravestein, kaaskooper wonende te Kockengen, 
verbindt zich bij deze, zoolang hij het perceel dezer gemeente Sectie B no 1003 in 
gebruik heeft, jaarlijks in de maand Januari, voor het alsdan ingetreden jaar, bij 
vooruitbetaling te voldoen eene som van twee gulden vijftig cent, voor het genot van 
overweg met een kar, over het perceel Sectie B No. 1000 der gemeente Kockengen, aan 
Nicolaas van Dijk aldaar, of deszelfs rechtverkrijgenden Bij niet tijdige voldoening 
van boven genoemd bedrag, zal het genot van overweg onmiddelijk vervallen zijn 

Geteekend te Kockengen 19 Februari 1902, 
[w.g.l Johs Ravestein" 
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C. 

;7K^?^ ^ZM^^± 
Afb 3 Tekening van de boerderij Dorpzicht, Wagendijk 52, Kockengen, omstreeks 
1966 gemaakt door de schrijver van dit artikel. Het ijzeren hek vas toen al weg. 

Uit de nalatenschap van Ferdinant Pieter Hendrik van Roosendaal kocht 
Nicolaas van Dijk op 10 december 1896 twee percelen wei- en hooiland met 
de daarvoor liggende kade, gelegen in het waterschap Portengen-Zuideinde, 
onder de gemeente Breukelen-Nijenrode, ten oosten van de Heycop, samen 
4 hectaren, 96 aren en 70 centiaren groot, voor de som van f 9450,-. 

In het begin van de periode waarin Nicolaas van Dijk en Leentje de Bruin 
op Dorpzicht woonden is het voorhuis vernieuwd. In 1909 vertrokken zij 
van de boerderij en verhuisden naar het huis waarin nu Piet de Lange 
woont, Wagendijk 57. 

Periode Pijnse van der Aa 

De volgende bewoners van Dorpzicht waren Leendert Pijnse van der Aa 
en zijn vrouw Elisabeth van Selm; eigenaar bleef echter Cornelis Pijnse van 
der Aa die in Oud Aa woonde. 

In de periode dat Leendert Pijnse van der Aa op Dorpzicht woonde is het 
achterhuis vernieuwd, en ook het onderhoud van de brug voor de boerderij 
kostte tamelijk veel geld. 

Het was toen geen eenvoudige zaak om hooi van het land in Portengen 
naar de boerderij te halen, want dat moest per schuit gebeuren. Het hooi 
werd eerst per praam vanaf het land naar de Heijcop gevaren, dan met de 
hand over de kade op een schuit geladen, via de sluis bij Joostendam door 
de Bijleveld gevaren tot voor de boerderij, waar het hooi dan per wagen 
naar de berg gereden werd. Omgekeerd kostte het ook veel werk om mest 
naar het land in Portengen te brengen of om er de koeien te gaan melken. 

In 1920 vertrokken Leendert Pijnse van der Aa en Elisabeth van Selm 
naar Oud Aa. 
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Periode Van der Paauw 

Vervolgens kwamen mijn ouders Hendrikus Reijer van der Paauw en 
Jannetje Pijnse van der Aa op Dorpzicht wonen, toen nog jonge mensen die 
met hun personeel - een knecht en een meid - tesamen nog geen honderd 
jaar oud waren. Het land in Portengen werd in 1926 verkocht en een paar 
jaar later werd er een nieuwe loods met een kippenhok gebouwd. Weer wat 
later werd achter in het land een akkertje grasland omgespit om er bieten 
en aardappels op te verbouwen. In de Tweede Wereldoorlog werd voor in 
het land een akker grasland omgeploegd om er koren op te verbouwen; ook 
waren er enkele burgers die in deze hongertijd een volkstuintje op 
Dorpzicht hadden om er groente te kweken. 

De brug voor de boerderij werd ondanks alle reparaties ieder jaar 
slechter. In 1955 is hij gesloopt nadat hij al een jaar permanent omhoog 
gestaan had. De voetgangers gingen in die tijd over een soort schipbrug 
naar het dorp en het rijverkeer over de brug bij Versteegh. De brug is dus 
bijna honderd jaar oud geworden. 

Begin 1956 verhuisden Hendrikus Reijer van der Paauw Sr. en Jannetje 
Pijnse van der Aa van de boerderij naar de Kerkweg in Kockengen. 

Daarna kwamen mijn broer Hendrikus Reijer van der Paauw Jr. en zijn 
vrouw Hendrika Spruijt op Dorpzicht wonen, en weer vonden er verande
ringen plaats. 

In 1959 werd het water de Bijleveld midden in het dorp, en dus voor de 
boerderij, gedempt. Het ongemak van de gesloopte brug is maar van korte 
duur geweest maar de aanblik van Dorpzicht is er heel wat door veranderd. 

In de zomer van 1964 werd in de boomgaard van Dorpzicht een houten 
woning gebouwd waarin Hendrikus Reijer van der Paauw Sr. en Jannetje 
Pijnse van der Aa, na acht jaar aan de Kerkweg gewoond te hebben, hun 
oude dag gingen doorbrengen. 

Het pakhuis ten zuiden van de boerderij werd in 1969 door Tijmen 
Kroon gekocht; ook kocht hij een strook grond van Dorpzicht waardoor de 
bloementuin gehalveerd werd. 

In 1979 verkocht H.R. van der Paauw het melkvee, mede omdat er geen 
opvolger voor het bedrijf was; hij fokte daarna nog enige jaren varkens en 
biggen. In 1987 verkocht hij een perceel weiland aan zijn buurman Wim 
van Oosterom en in 1989 het andere perceel aan buurman Maurits Ver
steegh. Nu behoorde er bij Dorpzicht geen weiland meer. 

Het woonhuis, de stallen en schuren werden in 1991 verkocht aan Ir. M. 
van Dijk. H.R. van der Paauw en zijn vrouw verlieten de vroegere boerderij 
Dorpzicht. Daarmee kwam een einde aan een periode van ruim anderhalve 
eeuw waarin mijn ouderlijk huis familiebezit was. 

Bronnen 

Koopakten en andere documenten in het bezit van de schrijver 
Van de in dit artikel genoemde stukken van 2 januari 1801, 14 januari 1834, 1 februari 
1839, 7 juni 1858, 2 september 1871, 20 juli 1890 en 19 februari 1902 zijn fotokopieën 
aanwezig bij de Historische Kring Breukelen. 
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Heel Breukelen huldigde in 1961 zijn 
wereldkampioen schaatsen 
B. Hoornstra 
Straatweg 208, 3621 BX Breukelen 

Begin februari 1961 zal in de annalen van de schaatssport in Nederland 
altijd vermeld blijven als de maand waarin de naam van een Breukelaar 
over de hele wereld ging en waarbij tevens Breukelen alom in het licht van 
de schijnwerpers werd geplaatst. 

Noemen we de naam van Henk van der Grift dan zal deze de jongeren 
onder ons misschien weinig meer zeggen, maar des te meer de wat oudere 
generatie, waarbij de spannende dagen van die februarimaand in de her
innering worden teruggeroepen. Een jaar eerder vestigde deze sportman, 
geboren en getogen in Breukelen, reeds landelijk de aandacht op zich door 
zijn uitverkiezing voor drie grote schaatsevenementen: de Europese en 
wereldkampioenschappen voor all-round schaatsers en de Olympische 
winterspelen. 

Ofschoon ook toen reeds prestaties van formaat werden geleverd, zou het 
jaar 1961 de kroon op het vele trainingswerk zetten dat de toen 25-jarige 
schaatserack had verricht om de absolute top te bereiken. 

In het Noorse dorp Fagernes, waar Henk van der Grift in het voorjaar 
van 1960 domicilie had gekozen, kon hij tijdelijk werk in zijn vak vinden. 
Dat maakte het hem mogelijk in zijn levensonderhoud te voorzien en, wat 
belangrijker was, zijn schaatstraining al vroeger dan anders te intensiveren. 
Door uitputtende bergtochten en dergelijke voerde hij zijn conditie aan
zienlijk op, nog voordat later in het jaar de schaatsen konden worden 
ondergebonden voor de ijstraining. 

Toch werd de Nederlandse schaatsploeg nog niet direct veel succes toe
gedacht. Vergeleken met Rusland, Noorwegen en Zweden waren voor onze 
schaatsers de mogelijkheden voor ijstraining namelijk gering. De kunst
ijsbanen zouden pas jaren later worden gebouwd, zodat men toen voor ijs 
meestal nog op het buitenland was aangewezen. 

Tweede bij het Europese kampioenschap 

De eerste sensatie diende zich echter in de eerste week van februari 
1961 aan, bij de Europese kampioenschappen hardrijden op de schaats in 
Helsinki. De algemeen heersende gedachte was, dat het wel zou gaan tussen 
grote mannen als de favoriete Rus Viktor Kositskin, de Zweed Ivar Nilsson 
en de Noor Knut Johannesen. Toch waren het niet deze namen die de 
aandacht opeisten, maar deed een Nederlander onverwacht van zich 
spreken. Reeds op de eerste dag deed Henk van der Grift het uitstekend 
met een tweede plaats op de 500 meter. Niettemin behield men de nodige 
scepsis want was hij niet een sprinter die de lange afstanden niet afdoende 
zou beheersen? Maar al snel bleek dat zijn verblijf in Noorwegen tot een 
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Afb. 1. Henk van der Grift bezig aan zijn 5000-meter-race op het Europese schaats-
kampioenschap 1961 in het Olympisch Stadion van Helsinki, Finland. Na afloop van de 
eerste dag (4 februari) van deze kampioenswedstrijden stond Van der Grift in het 
algemeen klassement met 95,200 punten tweede, achter de Rus Viktor Kositskin met 
95,040 punten. (Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

onverwachte progressie had geleid. Na een opvallende zevende plaats op de 
5 kilometer (zie Afbeelding 1 ) troonde Van der Grift in het klassement na 
de eerste dag op een verrassende tweede plaats. De tweede dag bracht de 
ontknoping en dé sensatie van Helsinki. Na een sterke 1500 meter (derde 
plaats) moest de race over 10 kilometer als laatste afstand de beslissing 
brengen. In een uitstekende stijl bewees Van der Grift met een topklasse-
ring (zevende) dat hij zich onverwacht tot een klassementrijder van 
formaat had ontwikkeld. De Rus Kositskin bleef voor ieder onbereikbaar, 
maar het reserve-kampioenschap ging naar een Nederlander die alle 
prognoses omver had geschaatst. 

Seconden beslisten over de wereldtitel 

Enkele weken later volgden de wereldkampioenschappen in Gothenburg, 
Zweden. De verwachtingen gingen daarbij zeker niet uit naar een eerste 
plaats voor Nederland. De overmacht van de Rus Kositskin achtte men te 
groot, maar men hoopte toch dat zowel Henk van der Grift als de jonge 
belofte Rudy Liebrechts voor een hoge klassering zouden kunnen zorgen. 
Dat zou het ook worden, en hoe!!! 
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Afb. 2. Toen Henk van der Grift na het 20 succesvolle schaatsseizoen in zijn geboorte-
en woonplaats terugkwam liep de Breukelse bevolking massaal uit om de wereld
kampioen en zijn verloofde in te halen (Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

Afb. 3 Huldiging van wereldkampioen Henk van der Grift op het Breukelse gemeente
huis op de eerste maandag in maart 1961 Namens het gemeentebestuur biedt 
burgemeester Bijleveld (midden) hem als cadeau een gereedschapskist aan. Rechts 
Henks verloofde Reijkavan Zijtveld. (Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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Op de eerste dag toonde Van der Grift reeds zijn ambities door een 
sterke 500 meter (tweede achter de befaamde Russische sprinter Evgeni 
Grishin). Ook op de 5 kilometer liet de Breukelaar zijn kracht zien, door zich 
met een twaalfde plaats te handhaven tussen de grote mannen op deze 
afstand. Na twee afstanden nam hij in het klassement de derde plaats in. 

De tweede dag stond bol van de spanning. Niemand durfde de afloop te 
voorspellen. Een superieure rit op de 1500 meter leverde Henk van der 
Grift op die afstand de eerste plaats op, met favoriet Kositskin als tweede. 
De 10 kilometer moest dus, als grote finale, de beslissing brengen. Kositskin 
deed wat iedereen van hem verwachtte en meldde zich met een voor die 
jaren buitengewoon scherpe tijd als pretendent voor de titel. Liebrechts 
plaatste zich keurig tweede op deze afstand. 

Voor onze plaatsgenoot, die later op de middag reed, was reeds 
uitgerekend dat hij maximaal 21 seconden op de tijd van de Russische 
stayer mocht verliezen om eerste in het algemeen klassement te worden en 
via een derde plaats op de lange afstand de wereldtitel op te eisen. Een op 
het oog te zware opgave voor iemand die nog maar enkele malen eerder de 
10 kilometer had gereden. Het werd dan ook een rit die de vele Neder
landers die toen aan de radio gekluisterd zaten nooit meer zullen vergeten. 
Wilskracht en energie zouden het moeten doen en het werd dan ook een rit 
van seconden tellen. De aanvankelijke marge van 21 seconden werd met 
iedere ronde kleiner en met nog zes ronden (2400 m) te gaan was er nog 
maar 6 seconden ruimte. Enorme spanning op de tribunes en aanmoedi
gingen van het hele stadion. Toen er nog twee ronden te gaan waren was de 
marge geslonken tot één seconde! Hij haalt het niet, was de algemene 
gedachte. Maar wat gebeurde . . . Klaarblijkelijk had Van der Grift nog wat 
energie over, want zijn schaatsslag werd feller. De voorlaatste ronde 
leverde hem in plaats van verder verlies zelfs 1 seconde winst op. Het 
stadion stond op zijn kop. Een ware storm van aanmoedigingen stak op. En 
zie, ook de laatste ronde reed hij ruim een seconde sneller dan de Rus. 
Daarmee was de wereldtitel een feit. Nederland had na 56 jaar (Coen de 
Koning, 1905) weer een wereldkampioen hardrijden op de schaats. 
Breukelen kon zich gaan opmaken voor een groots welkom van zijn Henk 
van der Grift. 

Overweldigende huldiging 

Met haast Amerikaanse tafrelen heeft Breukelen enkele weken later zijn 
wereldkampioen gehuldigd. 

Het hele dorp liep uit om de kampioen en zijn (toen nog) verloofde Reijka 
van Zijtveld in te halen (zie Afbeelding 2). Officiële ontvangsten op het 
gemeentehuis (zie Afbeelding 3) en op kasteel Nijenrode werden gevolgd 
door een rijtoer in een op wielen gezette arrestee (zie Afbeelding 4), welke 
werd geflankeerd door jonge hardrijders. 

Hoe intens men meeleefde bleek wei uit de duizenden langs de route en 
de regen van confetti en papiersnippers, gelijk een "ticker-tape parade", die 
in het centrum van het dorp op Henk en Reijka neerdaalde. 
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Afb. 4. Na de ontvangsten op Boom en Bosch en op Nijenrode maakten Henk van der 
Grift en Reijka van Zijtveld een feestelijke rijtoer door Breukelen in een op wieltjes 
gezette arreslee. (Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

In de nu afgebroken zaal van hotel-restaurant Het Staate Wapen 
werden talloze geschenken overhandigd en de prestaties van Henk van der 
Grift door vele prominenten nog eens extra belicht. Wellicht zijn de 
woorden van de heer Roos, voorzitter van de technische commissie van de 
Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond, nog het langst bijgebleven: 
"Deze prestatie is een bewijs, dat je een man van karakter bent. Niet alleen 
in je sport, maar ook in je vak heb je getoond wat doorzetten is." 
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De Middeleeuwse geslachten Van den Poel en 
Van Rijn en de hofstede De Poel te Breukelen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In zijn studies over het adellijke geslacht Van Nijenrode, dat vanaf de 
stichting van het kasteel Nijenrode (omstreeks 1260?) tot in 1537 dat slot 
bewoonde, maakt De Geer bij herhaling melding van de in Breukelen ge
legen Middeleeuwse hofstede Ten Poel of De Poel.1-2 Wat hij er van zegt, 
vormde voldoende aanleiding om nadere aandacht te geven aan de geschie
denis van die oude adellijke hofstede. 

Het geslacht Van Nijenrode en het huis De Poel 

Gijsbrecht II van Nijenrode (die kasteelheer was van 1351 tot 1396) is 
ten minste twee keer getrouwd geweest.3 Zijn eerste vrouw was Belia van 
Arkel van Leyenburg. Uit dat huwelijk zijn vier kinderen bekend, de zonen 
Splinter (vermoedelijk genoemd naar Gijsbrechts vader Gerard Splinter van 
Nijenrode) en Otto (een naam uit Gijsbrechts schoonfamilie; de vader van 
Belia was Otto van Arkel en zij had bovendien een broer Otto van Arkel die 
ooit het leven van Gijsbrecht had gered), en de dochters Elsebe en Dirk 
Philips (of Fye). Nadat hij weduwnaar was geworden ging Gijsbrecht een 
tweede huwelijk aan met Margriete (ook wel Margaretha geheten) van Rijn, 
dochter van Hendrik van Rijn (welke familienaam ook wel werd gespeld als 
Van Rhijn of Van den Rijn)4. Zij kregen een zoon die Johan werd genoemd5 

(zie Afbeelding 1 ). 
Zoon Splinter stierf lang voordat hij zijn vader kon opvolgen, waardoor 

de aanspraken op kasteel Nijenrode en alles wat daar bij hoorde overgingen 
op Otto van Nijenrode.6 

Gijsbrecht II bezat onder meer de hofstede Ten Poel met 7 morgen daar
bij behorend land. Dat goed was gelegen te Breukelen, strekte van de 
Vechtdijk (thans Straatweg) tot aan de Broekdijk en was leenroerig aan het 
Sticht Utrecht.7 In 1392 gaf Gijsbrecht dat huis Ten Poel, met diverse 
andere goederen, aan zijn zoon Johan bij gelegenheid van diens huwelijk 
met Margaretha, dochter van Wouter van Mijnden van Ruwiei.8 Tot die 
andere goederen behoorde ook het huis te Velsen. Daarom noemde Johan 
zich voortaan Johan van Nijenrode van Velsen. 

Johan en Margaretha kregen één zoon, Gijsbrecht van Nijenrode van 
Velsen. Hij werd de volgende bezitter van het huis Ten Poel of De Poel. Zijn 
meest gebruikte woning stond evenwel in de stad Utrecht, tussen de Witte-
vrouwenbrug en de (in 1827 afgebroken) Plompetoren (waarnaar de Plom-
petorengracht is genoemd), dicht bij die Plompetoren.9 

Vermoedelijk kreeg deze Gijsbrecht het huis De Poel vóór of in 1411 in 
handen; in dat jaar trad zijn moeder, inmiddels weduwe geworden, in het 
klooster.8 Hij had enige moeite zich ais heer van De Poel te handhaven. In 
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1423 overleed bisschop Frederik van Blankenheim. De bisschop van Utrecht 
was leenheer van De Poel en het was gebruikelijk dat bij een bisschop
pelijke opvolging de nieuwe bisschop nieuwe leenbrieven gaf aan zijn leen
mannen. Er ontstond echter strijd om de bisschopszetel tussen Rudolf van 
Diepholt en Zweder van Kuilenburg.10 Met de Stichtse Ridderschap koos 
Gijsbrecht van Nijenrode van Velsen partij voor Rudolf van Diepholt, maar 
diens tegenstrever had aanvankelijk de overhand en werd in 1425 als 
bisschop ingehuldigd. In dat jaar werd Gijsbrecht met andere aanzienlijke 
lieden door Zweder van Kuilenburg en de Raad van de stad Utrecht uit de 
bisschopsstad verbannen vanwege zijn steun aan Rudolf van Diepholt.11 

Geen wonder dat de vernieuwde belening met De Poel uitbleef. Gijsbrecht 
hechtte evenwel aan dat huis. Op de dag van St. Lambrecht (17 september) 
in 1426 begaf hij zich op weg naar de bisschoppelijke residentie om 
bisschop Zweder toch maar te vragen om opnieuw beleend te worden met 
de hofstede De Poel. Bij de Gildenpoort van Utrecht aangekomen durfde hij, 
als uit de stad verbannene, aanvankelijk niet verder te gaan "van ancxt 
weghen sijns lijffs ende sijns goets". Hij ontmoette daar echter twee oude 
bekenden, Klaas van Oostrum en Lambert van Zuylen, die ook Stichtse leen
mannen waren, en vroeg hun hem te vergezellen naar de rode deur van de 
Dom in de stad Utrecht. Dat deden ze en zo kon Gijsbrecht toch op gepaste 
wijze zijn verzoek aanbieden.11 Kort daarop keerde het tij in de machts
strijd zich echter ten gunste van Rudolf van Diepholt.10 Vanaf 3 januari 
1427 had hij in feite de bisschoppelijke macht in handen, maar pas begin 
1433 werd hij officieel tot bisschop van Utrecht gewijd. In 1434 kreeg 
Gijsbrecht van Nijenrode van Velsen van hem een nieuwe belening met het 
huis De Poel.11 

Gijsbrecht van Nijenrode van Velsen liet bij zijn overlijden slechts één dochter na, 
Adriana, die vas gehuwd met Albrecht van Schagen. Zij werd de volgende Vrouwe van 
het huis De Poel. Adriana overleed, 38 jaar oud, in september 1483 in de stad Utrecht, 
enkele dagen nadat Maximiliaan van Oostenrijk deze stad had ingenomen. ' 2 

Maximiliaan ontfermde zich over de enige dochter van Albrecht van Schagen en 
Adriana van Nijenrode van Velsen, Josina van Schagen geheten, en gaf haar ten 
huwelijk aan zijn neef Wouter van Egmont. Op 22 juni 1485 werd Josina, als erfgenaam 
van haar grootvader Gijsbrecht van Nijenrode van Velsen en haar moeder Adriana 
van Nijenrode van Velsen, door David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, beleend 
met de hofstede Ten Poel en 7 morgen land gelegen in het kerspel van Breukelen'3 
In 1491 hertrouwde Josina van Schagen met Joost van Borselen.'^ 

Josina stierf zonder kinderen na te laten. Daardoor vielen de huizen De Poel en 
Velsen, met andere goederen die zij van haar moeder had geërfd, terug aan haar 
naaste bloedverwanten uit het geslacht Van Nijenrode.1'* 

Zo werd in 1541 Frans van Nijenrode de bezitter van het huis De Poel te 
Breukelen'5 Op kasteel Nijenrode woonde toen al geen Van Nijenrode meer; na het 
overlijden van Josina van Nijenrode zetelden daar haar weduwnaar Willem Turck en 
hun dochter Elisabeth met haar man Bernard van den Bongard. Frans van Nijenrode 
was een verre achterneef van Josina van Nijenrode (zie Afbeelding 1 ). Deze Frans was 
een zoon van Johan Splintersz van Nijenrode, heer van Bolestein,'^ en woonde in de 
stad Utrecht. In 1528 werd hij genoemd ais schepen van die stad en van 1530 tot zijn 
overlijden in 1560 was hij raadslid van het Hof van Utrecht.^ 

Het bijzondere karakter van het huis De Poel kwam soms ook naar voren uit kleine 
details. Zo was er op 25 mei 1546 sprake van een dijk die liep over de Poelhofstede, en 
waarover de schout blijkbaar geen schouw had vóór Sint Jan17 (24 juni). De zin van 
dit uitzonderingsprivilege is me niet zonder meer duidelijk 
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Gijsbrechi II van Nijenrode 
x (1 ) Belia van Arkel van Leyenburg 

x (2) Mar g riete van Rijn 

Splinter van 
Nijenrode 

"1 
Otto van 
Nijenrode 

Johan van Nijenrode, 
heer van Velsen en De Poel 
x Margaretha van Mijnden 

Gijsbrecht 
van 
Nijenrode 

Johan I 
van 
Nijenrode 

Hendrik 
van 
Nijenrode 

Gijsbrecht 
van 
Nijenrode 

Johan II 
van 
Nijenrode 

I 
Johan van 
Nijenrode, heer 
van Bolestein 

Splinter 
van 
Nijenrode, 
heer van 
Bolestein 

_ J 

andere zonen 
en dochters 

Johan III 
van 
Nijenrode 

Josin a 
van 
Nijenrode 
x Willem Turck 

Splinter van 
Nijenrode, heer 
van Bolestein 

Frans van 
Nijenrode, 
heer van Velsen 
en De Poel 

Gijsbrecht 
van Nijenrode 
van Velsen 

Adriana van 
Nijenrode van 
Velsen 
x Albrecht 

van Schagen 

Josina van 
Schagen 

Afb 1 Leden van het geslacht Van Nijenrode die Heer of Vrouwe waren van het huis 
De Poel (vet gedrukt) en hun relatie tot de hoofdlijn van de Van Nijenrodes (links). 

ConcJusie 1: De Middeleeuwse Breukelse hofstede De Poel was een belang
rijk huis, waarvan de betekenis duidelijk ver uitstak boven die van een 
gewone boerderij. Het huis De Poel was ooit in handen gekomen van de 
bisschop van Utrecht, die het in de 14de tot 16de eeuw opeenvolgend als 
leengoed uitgaf aan personen uit de familie Van Nijenrode, waarvan in 
ieder geval sommigen het van groot belang vonden om met dat huis te 
worden beleend. 

Het geslacht Van Rijn e n de hofs tede De Poel 

Het is betrekkelijk eenvoudig te achterhalen hoe de hofstede De Poel in 
het bezit kwam van Gijsbrecht II van Nijenrode. Want toen hij in 1392 De 
Poel als huwelijksgift aan zijn zoon Johan meegaf deed hij dat "alse voor 
sijn moeders erve".18 Johans moeder Margriete van Rijn had het huis De 
Poel dus meegebracht in haar huwelijk met Gijsbrecht II. 

Het huwelijk van Gijsbrecht II en Margriete van Rijn werd vermoede
lijk in of kort vóór het midden van de jaren 1360 voltrokken. In 1367 werd 
Gijsbrecht van Nijenrode door hertog Albrecht van Beieren, in diens hoe
danigheid van graaf van Holland, beleend met land binnen de ambachts-
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heerlijkheid van Mijnden (welke gelegen was ten oosten van Loenen aan de 
Vecht) dat eerder door de grafelijkheid aan Otto van den Poel in leen 
gegeven was.19 Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat ook dat in Mijnden gele
gen land via Margriete in het bezit van Gijsbrecht gekomen is. Dat doet dan 
weer sterk vermoeden dat Margriete een nakomelinge, langs een vrouwe
lijke lijn, van die Otto van den Poel was, hetgeen ook begrijpelijk zou 
maken hoe Margriete aan het huis De Poel kwam. 

Uit de verwijzing naar stukken land "als Otto van den Poel van de 
grafelijkheid van Holland had gehouden" valt af te leiden dat er toen nog 
herinneringen aan deze Otto van den Poel bestonden en het uitsterven van 
de tak van het geslacht Van den Poel waaraan Margriete verwant was dus 
niet zeer ver vóór 1367 plaats gevonden zal hebben. 

De naam Van Rijn was al een gevestigde familienaam voordat leden van 
dat geslacht zich in het gebied van Breukelen vestigden en hier een 
bestuurlijke rol gingen meespelen. 

Conclusie 2. Het geslacht Van Nijenrode nam het huis De Poel via een echt-
verbintenis over van het geslacht Van Rijn, dat het op zijn beurt hoogst
waarschijnlijk had geërfd van het geslacht Van den Poel. 

Van den Poel een zeer oud Breukels geslacht 

In de Middeleeuwen werden namen van adellijke families veelal ont
leend aan de naam van hun huis en hield de naam van een groot huis vaak 
verband met de plek waar dat huis was gebouwd. 

Aanvankelijk werd de afstamming van een persoon bepaald door de familie
betrekkingen van zovel de vader als de moeder. Geleidelijk kwam de relatie van de 
persoon tot de stamlijn van de vader echter op de eerste plaats te staan. Ze verd tot 
uitdrukking gebracht door de gegeven naam (doopnaam) te laten volgen door een 
patronymicum, een verwijzing naar de vadersnaam.20 Die nadruk op de mannelijke 
lijn in de afstamming was een gevolg van de wens om verworven rijkdom en status 
van vader op zoon te behouden. Dat kon door het aantal personen dat aanspraken kon 
doen gelden op het ouderlijke bezit te beperken. Dat was vooral van belang wanneer 
men op een villa of kasteel woonde. Er moest een economisch gezond draagvlak 
blijven bestaan om de villa of het kasteel goed te kunnen onderhouden. Het 
"stamgoed" diende in de regel op één persoon over te erven en dat was meestal de 
oudste in leven zijnde zoon.2" Het afkomstig zijn van een groot huis straalde evenwel 
ook af op de andere afstammelingen van de heer van dat huis. In de verwantschaps
aanduiding kreeg, ook uit dat motief van trots, een verwijzing naar het voorname 
huis vaak een belangrijker status dan het patronymicum. Indien een adellijke familie 
van generatie op generatie de naam van een villa of kasteel als geslachtsnaam gaat 
voeren mogen we er dus van uitgaan dat ze al geruime tijd beschikte over een voor
name woonstede. 

Reeds vroeg in de geschiedenis van het gebied van en rond Breukelen 
komen we de familienaam Van den Poel tegen. Zo wordt in een document 
uit 1262 melding gemaakt van een Gijsbrecht van den Poel, die toen al 
overleden was.21 

Gelet op het voorafgaande mag worden aangenomen dat de familie Van 
den Poel woonde in het voorname huis De Poel. Zij zullen zichzelf na verloop 
van tijd naar hun huis hebben genoemd. Dat huis ontleende zijn naam aan 
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de ligging nabij het moerassige gebied de Poel. De naam van deze familie 
Van den Poel vond dus waarschijnlijk in Breukelen zijn oorsprong. 

Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat het huis De Poei een soort 
kasteel was. Dat is begrijpelijk, want het huis waarvan in de archiefstukken 
uit de late Middeleeuwen sprake is, stamde hoogstwaarschijnlijk uit de 
periode vóór er kastelen werden gebouwd. Het ligt dus meer voor de hand 
te denken aan een grote versterkte boerderij. Er lijkt geen gracht omheen 
te hebben gelegen, misschien aanvankelijk wel een lage palissade. De 
namen "huis" en "hofstede", waarmee De Poel gewoonlijk werd aangeduid, 
waren weinig specifiek; ze werden weliswaar ook vaak gebruikt voor pan
den als het het slot Ter Aa en het slot Ruwiel, maar evenzeer voor andere, 
niet-adellijke gebouwen. 

Conclusie 3. Het geslacht Van den Poel woonde reeds in Breukelen in het 
begin van de 13de eeuw en het huis De Poel zal er ten minste in de 12de 
eeuw al hebben gestaan. 

Gijsbrecht van den Poel in 1298 een belangrijk leenman 

Uit een akte van 2 januari 1298, waarin een vermoedelijke kleinzoon 
van de in 1262 genoemde Gijsbrecht partij was, weten we met zekerheid 
dat het geslacht Van den Poel hier toen een belangrijke plaats innam.22 Bij 
die gelegenheid beleende Bernd van Dolre23, als leenheer, zijn neef 
Gijsbrecht van den Poel, als leenman, met verscheidene bevoegdheden, die 
evenzovele bronnen van inkomsten inhielden. 

Dat complex aan leengoederen omvatte: 
- 20 hofsteden binnen het dorp Breukelen; 
- de tienden (een belasting) van 22 hoeven in Otterspoorbroek; 
- het gerecht, de tijns en de tienden van Oud Aa; 
- het gerecht, de tijns en de tienden van vier hoeven in Portengen; 
- de tienden van de'Westenghe". 

In de loop van driekwart eeuw daarna gingen de leenheerlijke rechten 
van het geslacht Van Dolre kennelijk over op het geslacht Van Vianen. Op 
13 juni 1372 werd het bovengenoemde complex aan inkomstenbronnen en 
bijbehorende rechten door Gijsbrecht, Heer van Vianen en het Gooi, in leen 
gegeven aan Jutte, dochter van Gijsbrecht (Gijsbert) van den Vliet en echt
genote van Herman van den Rijn.24 Dat gebeurde omdat Johan van 
Barendrecht, zoon van Awaert25 van den Poel, tevoren had verklaard van 
de aanspraken op deze goederen af te zien (zie Afbeelding 2). Gelet op de 
tekst van de akte van 1298,22 welke vastlegde dat de goederen een erfleen 
waren langs zowel de mannelijke ais de vrouwelijke lijn, neem ik aan dat 
ook Jutte onder de nakomelingen van Gijsbrecht van den Poel te rekenen 
viel. Via Juttes man kwam, in de tijd gezien, voor het eerst de naam Van 
Rijn in Breukelen prominent naar voren. 

Zelfs als een leen "voor eeuwig" was verleend22 was het gebruikelijk dat 
zon overeenkomst door of namens elke nieuwe leenheer opnieuw op 
schrift werd vastgelegd. In dit geval gebeurde dat tweemaal. De belening 
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goederen behorende aan de villa (het hof) van Breukelen 

zetel; het Hof van Breukelen = hofstede De Poel 

1139 (genoemd) 
Dirk Gijsbertsz 

Gijsbrecht (Gijsbert) van den Poel 
rond 1255 

gerecht van het Ronde Dorp van Breu
kelen en een aantal hofsteden aldaar, 

gerecht van Otterspoorbroek en 
verscheidene andere goederen 

zetel: aanvankelijk nog hofstede De Poel; 
later kasteel Nijenrode 

20 hofsteden binnen het dorp Breukelen, 
tienden van Otterspoorbroek, gerecht, 
ti/nsen tienden van Oud Aa en enkele 

andere goederen 

zetel: villa aan de Vechtzijde 
van de Klapstraat (= Herenstraat) 

Otto van den Poel 

Hendrik van Rijn 
rond 1365 

Margriete van Rijn 
x Gijsbrecht II van Nijenrode 

1397 
Otto van Nijenrode 

1430 
Jan I van Nijenrode 

1455 

1298 
Gijsbrecht van den Poel 

Johan van Barendrecht, Awaerts zoon 
van den Poel 

1372 
Jutte van Rijn-van den Vliet 

1422 
Evert Hermansz van Rijn 

1432 
Herman Evertsz van Rijn 

1460 
Otto Hermansz van Rijn 

1474 

I 
Gijsbrecht III van Nijenrode 

1476 
Jan II van Nijenrode 

1477/1480 
Jan III van Nijenrode 

1496/1499 
Josinavan Nijenrode x Willem Turck 

1533 : vorming van Breukelen -Ni/enrodes gerecht 

zetel van de gerechtsheer: kasteel Nijenrode 

Afb 2. Bestuurders van het Ronde Dorp van Breukelen, Otterspoorbroek en Oud Aa in 
de 12de tot begin 16de eeuw. De twee jaartallen bij de opvolging door Jan III en Josina 
van Nijenrode hebben betrekking op respectievelijk hun daadwerkelijk in functie 
treden na het overlijden van hun vader en de officiële belening met hun erfgoederen 
door de Heer van Vianen 
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aan Jutte van (den) Rijn-van den Vliet werd op 8 juli 1392 bevestigd door 
Hendrik, Heer van Vianen, het Gooi en Ameide, en nogmaals, op 27 
september 1420, door ridder Johan van Vianen, Heer van Noordeloos, 
namens zijn neef Reinold, Heer van Brederode, Genp, Vianen en Ameide.26 

Na het overlijden van Jutte werd op 31 augustus 1422 haar zoon Evert 
Hermansz van den Rijn door Johan van Vianen met deze goederen beleend. 
Op 26 juli 1432 volgde een belening door Reinold van Brederode van 
Herman van den Rijn en op 20 juli 1460 gaf Reinold, Heer van Brederode, 
Vianen en Ameide en Burggraaf van Utrecht deze goederen in leen aan Otto 
Hermansz van den Rijn.27 Laatstgenoemde verkocht zijn aanspraken op 25 
mei 1474 aan Gijsbrecht III van Nijenrode.28 

Conclusie 4: Een belangrijk complex aan leengoederen in en rond Breuke-
len, dat eens aan het geslacht Van den Poel behoorde, kwam later in 
handen van het geslacht Van Rijn (of: Van den Rijn, Van Rhijn). 

Het geslacht Van den Vliet 

Met Jutte Gijsbrechtsdochter van den Vliet komt ook het geslacht Van 
den Vliet onder onze aandacht. Jutte kwam echter, zoals we hierboven 
reeds vaststelden, niet vanwege haar vader als leenvrouwe aan bod, maar 
door het terugtreden van Johan van Barendrecht, zoon van Awaert van den 
Poel. Zij moet dus een in de tijd dichtbij gelegen familierelatie met een Van 
den Poel hebben gehad. Misschien was haar moeder een Van den Poel. 

Er zijn meer Middeleeuwse documenten waarin een Van (den) Vliet voorkomt. 
In de tijd van Gijsbert en van Jutte van den Vliet was er ook sprake van een Gerrit 

Wernaarsz van den Vliet. Deze laatste was op 6 april 1392 voor Gijsbrecht II van Nijen
rode een van de getuigen bij de belening van zijn zoon Johan van Nijenrode met enig 
land in Benschop.29 

Bij het huwelijk van Johan van Nijenrode en Margaretha van Mijnden, in 1392, 
waren Willem van den Vliet en Gerrit Wernersz van den Vliet huwelijksgetuigen30 

Toen ruim vijf jaar later, op 23 september 1397, Gijsbrechts zoon Otto van Nijenrode 
door Hendrik van Vianen werd beleend met het gerecht van Otterspoorbroek en 
diverse andere bezittingen in het gebied bij Breukelen traden Splinter van den Vliet 
en Willem van den Vliet als getuigen op.31.40 

Op 24 februari 1401 droeg de zojuist genoemde Splinter van Vliet twee halve 
hoeven land te Jaarsveld te zijnen behoeve op aan ridder Otto van Nijenrode.32 IQ 
1422 werd Splinter van den Vliet een leenman van Vianen genoemd ,33 

Op de zondag na Bartholomeusdag 1404 gaf ridder Otto van Nijenrode officieel 
goederen in leen aan Wernaar van den Vliet, zoon van Dirk van der Goude, welke hij 
geërfd had na de dood van Jan van Linschoten, diens broer.3** Onder de drie getuigen 
was een Gijsbert van den Vliet.35 Eveneens was een Gijsbert van den Vliet getuige op 
de donderdag na St Remigius in het jaar 1422, ditmaal ten behoeve van Jan van 
Nijenrode bij een transactie met grond in Loosdrecht.36 

Ten behoeve van de leenmannen van Nijenrode, die een conflict hadden met 
Gijsbert Dorland, bastaard van Nijenrode, bekrachtigden drie heren op zowel 22 
december 1451 als op 23 april 1452 een oorkonde met hun zegel Een van hen was weer 
een Gerrit Wernaersz van Vliet.37 

Een Hendrik van Vliet was er op 19 september 1458 als getuige bij toen Splinter van 
Nijenrode beleend werd met het huis Bolestein te Maarssen.38 

De familie Van den Vliet(e) ontstond vermoedelijk in de 13de eeuw als 
een zijtak van het geslacht Van Woerden.39 Voor zover Van (den) Vliets 
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genoemd worden in documenten die van belang zijn voor de Breukelse 
geschiedenis, is dat vanwege hun regionale terreinkennis en hun blijkbaar 
goede verstandhouding met de Van Nijenrodes, niet omdat ze hier belang
rijke bezittingen hadden. 

Conclusie .5': De belening in 1372 met een complex aan leengoederen te 
Breukeien aan Jutte van Rijn-van den Vliet volgde op het afstand doen door 
een Van den Poel en leidde naar vererving op een Van Rijn. Er zijn geen 
aanwijzingen dat goederen die ooit aan het geslacht Van den Poel behoor
den blijvend in handen zijn gekomen van een Van den Vliet. In het kader 
van dit onderzoek mogen we het geslacht Van den Vliet verder buiten be
schouwing laten. 

Een tweede complex leengoederen in en rond Breukeien 

Naast het reeds genoemde complex aan bevoegdheden was er in en rond 
Breukeien nog sprake van een tweede, soortgelijk complex. Daarvan lezen 
we in enig detail in een ieenakte van 28 september 1397, door Hendrik, 
Heer van Vianen, het Gooi en A meide, uitgegeven aan Otto van Nijenrode.40 

Tot dat complex behoorden : 
- het gerecht van Otterspoorbroek; 
- de tijns en de tienden van het gebied "van de Rijn aan de Danne tot de Kerkwete-

ring toe"; 
- de West-Eng tienden, de Haar-tienden, de Evenaars-tienden, de kleine tienden, de 

Doire-tienden en het gerecht van het gebied waarin die tienden zijn gelegen; 
- de tijns van het gebied vanaf de Hannen-sluis tot aan Nigtevecht; 
- het Dolre-goed, nabij Nijenrode; 
- het gerecht van Breukelen-buitendijks; 
- hofsteden te Breukeien. 

Op details in deze voor ons nogal ingewikkelde lijst ga ik hier maar niet in; dat zou 
ons op vele zijsporen brengen en het zicht op de hoofdzaken waar het in dit artikel 
om gaat verduisteren. 

In de Ieenakte staat niet wie vóór Otto van Nijenrode deze leengoederen 
van het huis van Vianen in bezit had, maar hoogstwaarschijnlijk was dat 
zijn vader Gijsbrecht II van Nijenrode (of misschien aanvankelijk diens 
vrouw Margriete van Rijn). In het najaar van 1396 overleed Gijsbrecht II. 
De datum van 28 september 1397 valt binnen de termijn die normaal was 
voor het uitgeven van een nieuwe Ieenakte wanneer een leenman werd 
opgevolgd door zijn erfgenaam. Het zou wel erg toevallig zijn geweest 
wanneer dit belangrijke complex aan traditioneel erfelijke leengoederen 
geheel vrij op de markt kwam precies rond het tijdstip waarop Otto 
kasteelheer van Nijenrode werd. 

Waarschijnlijk zal dit complex leengoederen dan ook afkomstig zijn 
geweest uit de nalatenschap van Otto van den Poel, welke via Margriete 
van Rijn in de greep van Gijsbrecht II van Nijenrode kwam. Formeel zou 
Gijsbrechts zoon Johan van Nijenrode (die meestal in Utrecht en soms in 
Velsen woonde) meer aanspraak hebben kunnen maken op de bewuste 
belening dan diens oudere halfbroer Otto van Nijenrode, maar het is alles-
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zins begrijpelijk dat Gijsbrecht II heel wat liever zag dat deze belangrijke 
Breukelse zaken vanuit kasteel Nijenrode beheerd bleven. Dus werd tijdig 
een belangrijke maatregel getroffen om een zodanige regeling van zaken te 
bevorderen: Otto van Nijenrode trouwde met een dochter van Hendrik van 
Vianen.41 Johan van Nijenrode lijkt voor het afzien van dat complex aan 
Breukelse leengoederen bij zijn huwelijk te zijn gecompenseerd via de 
rijkelijke hoeveelheid leen- en eigen goederen die hij kreeg uit ander bezit 
dat in de loop der tijd door de Van Nijenrodes bijeen was gebracht.42 

Uit de voorwaarden die aan de overeenkomst uit 1397 verden verbonden40 kunnen 
we afleiden dat in die tijd deze belening tot de modernere in zijn soort behoorde. Want 
de belening aan Otto van Nijenrode was "verheergewaad", wat wil zeggen dat telkens 
wanneeer een nieuwe leenvolger (leenman of leenvrouwe) optrad, deze opnieuw een 
vastgestelde uitkering aan de leenheer moest betalen 

Anderzijds verraadt de lijst van goederen, en een vergelijking daarvan met de lijst 
van het andere complex, dat de splitsing tussen deze twee complexen waarschijnlijk al 
van behoorlijk oude datum was. In ieder geval moet ze van vóór 1298 zijn, anders zou 
de akte van 2 januari 1298 een andere inhoud hebben gehad De splitsing moet ook in 
vreedzaam overleg en met een streven naar gelijkwaardigheid tot stand zijn gebracht. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het gerecht van Otterspoorbroek in het ene 
complex zit en de tienden van Otterspoorbroek deel uitmaken van het andere complex. 

Deze gegevens met elkaar duiden er op dat de Van Nijenrodes niet de natuurlijke 
erfopvolgers waren van de reeks van leenmannen die vóór hen de in de akte van 1397 
genoemde leengoederen in handen hebben gehad De leenheer kon zich daarom vrij 
voelen met de Van Nijenrodes een andersluidende overeenkomst te sluiten. 

Conclusie 6. Wat ooit in het Breukelse gebied één samenhangend bestuurs-
gebied moet zijn geweest, vallend onder de villacus, de machthebber die 
woonde in de villa van Breukelen,43 viel in de loop der tijd in een aantal 
delen uiteen. Die opsplitsing begon al in de tijd waarin het geslacht Van den 
Poel de bestuursmacht bezat (zie Afbeelding 2). 

Twee hoofdtakken binnen het geslacht Van Rijn 

De tweedeling in het bestuur over het gebied van Breukelen bleef 
bestaan, ook nadat hier de Van den Poels van het toneel verdwenen. Het 
eerste grote complex leengoederen, met onder meer de 20 hofsteden 
binnen Breukelen, kwam van Otto van den Poel aan een tak van het 
geslacht Van Rijn. Het tweede grote complex, met onder meer de gerechten 
van Otterspoorbroek en het Ronde Dorp van Breukelen, ging van Johan van 
Barendrecht Awaerts zoon van den Poel indirect over naar een duidelijk 
andere tak van het geslacht Van Rijn. Beide genoemde complexen maakten 
deel uit van de goederen welke door het Huis van Vianen in leen werden 
uitgegeven. 

Eerder in dit artikel zagen we echter al dat het geslacht Van den Poel ook andere 
leengoederen in handen heeft gehad: van het huis De Poel was de bisschop van 
Utrecht leenheer en het land dat men in Mijnden bezat kwam van de graaf van 
Holland. Ook die waren, ongeveer gelijktijdig met het eerstgenoemde complex, aan de 
eerstgenoemde tak van de Van Rijns gekomen. 

De bestuursoptredens van de beide takken van het geslacht Van Rijn liepen 
allesbehalve gelijk in de tijd (zie Afbeelding 2). Al verscheidene jaren voordat Jutte 
van den Vliet, echtgenote van Herman van (den) Rijn, werd beleend met goederen die 
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eerder in handen varen van een Van den Poel trouwde Gijsbrecht II van Nijenrode 
met Margriete, dochter van Hendrik van Rijn en rechthebbende op dat huis De Poel 
en het land in Mijnden Voordien waren dus bepaalde vroegere bezittingen van de 
Van den Poels al in handen van een Van Rijn gekomen. 

Het is niet duidelijk hoe de familierelatie was tussen Margriete en Herman van 
(den) Rijn, die ongeveer tijdgenoten van elkaar waren. Vermoedelijk was er slechts 
een betrekkelijk verre verwantschap. 

ConcJusie 7: De tweedeling in de lokale Breukelse machtsstructuur die 
onder de Van den Poels begon zette zich voort in twee takken uit het 
geslacht Van Rijn. 

Het geslacht Van Nijenrode en de bestuursmacht over Breukelen 

De geschiedenis van het geslacht Van Nijenrode begon vermoedelijk 
omstreeks 1260, toen Gerard Splinter van Ruwiel, een jongere zoon van de 
kasteelheer van het slot Ruwiel aan de Aa, een nieuw kasteel bouwde aan 
de Vecht en dat Nijenrode noemde. 

Evenals hun voorouders streefden de Van Nijenrodes naar een klassiek 
adellijk bestaan, waarbij ze hun inkomsten vooral haalden uit verworven 
bestuurlijke bevoegdheden en uit de opbrengsten van onroerend goed. 
Koopmanschap en deelnemen in de produktieve sector werden als niet 
passend voor een edelman beschouwd.**4 

In het opbouwen en uitbreiden van hun bestaansbasis gingen ze voort
varend te werk. Aanvankelijk lijken ze slechts kleine vorderingen te 
hebben gemaakt maar ze bleven doorgaan, met een schijnbaar onbegrensde 
bezitshonger. Want ze wilden heel graag tot de hogere adel gaan behoren. 

In het gebied van Breukelen maakten ze daarbij tenslotte twee grote 
"klappers". De eerste was het huwelijk van Gijsbrecht II van Nijenrode met 
de rijke erfdochter Margriete van Rijn, dat hem niet alleen het huis De Poel 
bezorgde maar ook de belening met een complex aan leengoederen met 
onder meer de gerechten van het Ronde Dorp van Breukelen en van 
Otterspoorbroek. In 1474 kwam de grote transactie met Otto van Rijn tot 
stand, waarbij ook het andere grote complex aan Breukelse leengoederen in 
handen van de kasteelheer van Nijenrode kwam. 

Het bestuur over de gerechtsheerlijkheden Ronde Dorp, Otterspoorbroek 
en Oud Aa was daarmee in feite weer in één hand gebracht (zie Afbeelding 
2). In 1533 werd dat verder geformaliseerd, toen Willen Turck, echtgenoot 
van Josina van Nijenrode, werd gemachtigd deze drie gerechten samen te 
voegen tot het Nijenrodes-gerecht. 

Conclusie 8\ Door de Van Nijenrodes werden de verbrokkelde bestuurs
bevoegdheden in het Ronde Dorp van Breukelen, Otterspoorbroek en Oud 
Aa weer verenigd. 

De hof Broekerhove 

In een oorkonde van 5 februari 1218 ("Nonis Februariis pontificatus 
anno XVIII")45 komt een mededeling voor die hoogstwaarschijnlijk ook van 
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betekenis is in verband met het onderwerp dat ons in dit artikel bezig 
houdt. Het betreft een document waarin paus Innocentius III bevestigt dat 
het Kapittel van St. Pieter te Utrecht bezitter is van kapellen in een 22-tal 
met name genoemde plaatsen alsmede van de tienden van Broclede en de 
hof Broekerhove. 

De aanduiding hof verwijst naar het villa- of hofstelsel. Het Ronde Dorp 
van Breukelen kende sedert vermoedelijk de laat-7de eeuw een dergelijk 
stelsel. In de vroeg-13de eeuw bezat een Van den Poel uitgebreide be
stuursbevoegdheden in Breukelen. Hij woonde in het huis De Poel en verder 
waren er hier toen nog niet veel belangrijke panden. Het zou nog zon halve 
eeuw of langer duren voordat werd begonnen met de bouw van Nijenrode, 
Oudaen en Gunterstein. Het is dus aannemelijk dat de functionele 
aanduiding Broekerhove slaat op het huis genaamd De Poel. 

Ook uit andere bron weten we dat de bisschop van Utrecht de tienden van het dorp 
Breukelen had gegeven aan het Kapittel van St Pieter De bisschop was er op uit dat 
Kapittel in onze streek een krachtige positie te laten innemen, als tegenwicht van de 
villacus In 1139 was er een geschil over het recht op de tienden die in Breukelen 
betaald werden, tussen Dirk Gijsbertsz en het Kapittel."*6 Dat werd beslist in het 
voordeel van het Kapittel In de beide in dit artikel besproken leencomplexen komen 
de tienden van het Ronde Dorp van Breukelen niet voor. 

In twee latere documenten wordt woordelijk naar de pauselijke verkla
ring uit 1218 verwezen. De eerste betreft een oorkonde afgegeven "in die 
Annuntiationis beate Marie Virginis" (25 maart) 1256 door de Domdeken, 
de abt van Oostbroek en de deken van St. Saivator (Oudmunster), waarin zij 
er nog eens op wijzen dat het Kapittel van St. Pieter de tienden van 
Bruecklede en de hof Brokerhove bezit.47 De tweede, met een overeen
komstige inhoud, werd op 5 december 1366 afgegeven door de officialen 
van Utrecht en de aartsdiaken aldaar.48 Opmerkelijk is dat 1256 zeer dicht 
in de buurt ligt van het vermoedelijke jaar waarin de bezittingen van het 
geslacht Van den Poel werden gesplitst en 1366 kort na het vermoedelijke 
jaar waarin Gijsbrecht II van Nijenrode trouwde met Margriete van Rijn 
(zie ook Afbeelding 2). 

Conclusie 9. De in de 13de en 14de eeuw genoemde hof Broekerhove was 
hoogstwaarschijnlijk het huis De Poel. 

Nog wat verdere gegevens over het geslacht Van Rijn 

Op twee hoofdmomenten in de geschiedenis van het geslacht Van 
Nijenrode kwamen we in het voorafgaande een Van Rijn tegen: bij het 
huwelijk van Gijsbrecht II en wat daarop volgde, en bij de overdracht van 
het tweede belangrijke complex aan Breukelse leengoederen in 1474. 
Reden genoeg om kort na te gaan wat de archieven nog meer te vertellen 
hebben over de relatie tussen die twee voorname geslachten. 

Toen in 1385 Gijsbrecht van Nijenrode van het Kapittel van St. Pieter 
Breukeleveen en Tienhoven in pacht kreeg was Dirk van Rijn een van de 
personen van ridderlijke geboorte die zich als borg voor Gijsbrecht garant 
stelden.49 
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Afb. 3 Edelman aan een feestelijke maaltijd, omstreeks 1385-

Gerrit van Rijn, leenman van Vianen, was in 1392 een van de getuigen 
toen Jutte van Rijn-van den Vliet met diverse Breukelse goederen werd 
beleend.50 

In 1433 zagen Gijsbert, Wouter en Gerrit van Rijn af van 6 morgen land 
in Gooiland, die zij in leen hadden van de graaf van Holland, waarop Filips 
van Bourgondië Splinter van Nijenrode daarmee beleende.51 

Sou (of Soude) van Rijn (vermoedelijk een zoon van de zojuist genoemde 
Gerrit van Rijn) was in 1455 getuige bij de belening van Gijsbrecht III van 
Nijenrode met het gerecht van Otterspoorbroek en diverse andere Breukel
se goederen.52 

Onder de achterkleinkinderen van Gijsbrecht II was er opnieuw sprake 
van een echtverbintenis met een Van Rijn. Johanna, dochter van Jan (Johan) 
I van Nijenrode, trouwde met Gerrit Soudensz van Rijn (zij overleed op 
paasmaandag 1492, hij op 18 januari 1506).53 

Toen in 1472 Johan Splintersz van Nijenrode werd beleend met het huis Bolestein te 
Maarssen, vas een van de twee getuigen deze Gerrit van Rijn54 In 1473 was er een 
arbitrage in een geschil tussen Gerrit Zouwenzoon van Rijn en Janna van Nijenrode 
enerzijds en Gijsbrecht van Nijenrode anderzijds over een deel van de erfenis die 
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Gijsbrecht en Johanna van hun grootvader van moederszijde was toegevallen .55 in 
1484 kenden Gerrit en Johanna (Janna) elkaar over en weer bij overlijden 
aanspraken op hun bezittingen in Zuilen en Breukelen toe.56 Ida van Bijland, een 
buitenechtelijke dochter van Hendrik Johansz van Nijenrode, woonde in haar jeugd 
geruime tijd in de stad Utrecht bij dit echtpaar in huis.57 In 1493 droeg deze Gerrit 
van Rijn namens Frederik van Egmond, heer van IJsselstein, Buren en Cranendonk, 
de "herberge van Nyenrode", gelegen in de stad Utrecht achter de St. Pieterskerk, met 
diverse daarbij gelegen woningen over aan de Zusters van Jerusalem, om als klooster 
te worden ingericht.58 ln 1495 werd Jan III van Nijenrode genoemd als erfgenaam 
van wijlen zijn tante Johanna.59 

Op 9 juni 1478 machtigde Jan (Johan) III van Nijenrode zijn oom Gerrit van Rijn 
om namens hem op te treden. Op 20 juli 1478 gaf Gerrit van Rijn op basis van die 
machtiging een aan Nijenrode behorende hofstede in Breukelen in leen uit,^ op 10 
april 1479 een halve hoeve land in Kockengen,61 op 16 april 1479 een akker land te 
Mijert62 en twee akkers land in Mijdrecht,6^ op 4 juni 1479 10 morgen land te 
Nie mandsvriend bij Sliedrecht^, op 16 juli 1479 een tweetal stukken land in 
Naarden65 en in datzelfde jaar ook nog een hoeve land te Portengen.66 

Een generatie verder was er weer een verbintenis tussen de geslachten 
Van Nijenrode en Van Rijn. In de laat-15de eeuw trouwde Cunera van 
Nijenrode, dochter van Johan van Nijenrode, heer van Bolestein, en Johanna 
van Beijeren, met Dirk van Rijn van Jutfaas.67 In een memorie uit 1533 van 
door Josina van Schagen nagelaten bezittingen komt Cunera's zoon Adriaan 
Dirksz van Rijn als een van de erfgenamen voor.68 

Na de grote verkoop in 1474 bleven de Van Nijenrodes en Otto van Rijn 
op goede voet met elkaar omgaan. In 1480 was Otto van Rijn een van de 
getuigen toen Jan III van Nijenrode door Walraven van Brederode werd 
beleend met de goederen die eerder in handen van deze Otto van Rijn 
waren geweest.69 

Conclusie 10: Het geslacht Van Rijn was vóór zowel als na 1474 in onze 
streek een vooraanstaande familie. Gedurende toch wel ten minste zon 
twee eeuwen lijkt er een goede verstandhouding te hebben bestaan tussen 
de families Van Rijn en Van Nijenrode. De onderlinge machtsverschuiving 
die gedurende die tijd optrad deed daaraan geen afbreuk. De hier 
gerapporteerde verdere gegevens inzake het geslacht Van Rijn leveren 
geen duidelijke aanwijzingen op omtrent de graad van verwantschap 
tussen de beide belangrijke takken binnen deze familie. 

Samenvattende conclusie 

In de 12de-13de eeuw werden het Ronde Dorp van Breukelen en zijn 
nabije omgeving bestuurd door een lid van het geslacht Van den Poel. Hij 
woonde in het huis De Poel, dat toen de status van de villa of vroonhoeve 
van Breukelen had en ook wel de Broekerhove (Breukelerhof) werd 
genoemd. Deze oude villa of hof lag aan de toen belangrijkste van de twee 
armen van de Vecht, die zich voortzette als de rivier de Aa. Vlak bij de 
bestuursresidentie De Poel, aan de overzijde van het water, lag de dorps-
kerk van Breukelen; op een ereplaats dus. Zowel De Poel als de kerk 
stonden stevig gegrond op de oeverwal van de rivier. 
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De opeenvolgende Van den Poels vervulden hun functie van villacus als 
leenmannen. Als hun leenheer komen we in het eind van de 13de eeuw het 
Huis van Dolre tegen, daarna het Huis van Vianen. 

Opmerkelijk is dat behalve het Ronde Dorp van Breukelen ook de 
gerechtsheerlijkheden Oud Aa en Otterspoorbroek deel uitmaakten van het 
territoir dat bestuurd werd door de villacus van Breukelen. De ontginning 
van deze gebieden zal onder zijn gezag hebben plaats gevonden. Hij voelde 
zich daartoe gerechtigd omdat hij hier oudere rechten had dan de bisschop 
van Utrecht. De bisschop zal daar niet gelukkig mee zijn geweest. In de 
11de eeuw moet zich rond Breukelen een machtsconflict hebben afgespeeld 
tussen de villacus en diens leenheer enerzijds en de bisschop anderzijds, 
dat door de laatstgenoemde in zijn voordeel werd beslist. De latere veen-
ontginningen werden door de bisschop geregeld en leidden zodoende niet 
meer tot een uitbreiding van het gebied dat door de villacus werd 
bestuurd. Zijn bestuurlijke macht werd zelfs sterk ingeperkt. 

In het midden van de 13de eeuw splitste het geslacht Van den Poel in 
twee takken en werden hun leengoederen gesplitst in twee complexen, die 
afzonderlijk in leen werden uitgegeven. Dat kon omdat de nadruk nu meer 
was komen te liggen op de economische betekenis van de villa met 
bijbehoren. Een dergelijke opdeling van de villa-goederen is ook van enkele 
andere plaatsen bekend.70 

Door vererving kwamen de leengoederen van het geslacht Van den Poel 
in de 14de eeuw in handen van twee takken van het geslacht Van Rijn. De 
ene tak verkreeg daarbij het huis De Poel, de andere tak woonde in een 
voornaam huis aan de Vecht, dat kortweg de villa werd genoemd.71 

Inmiddels had zich ten zuiden van Breukelen een nieuw adellijk geslacht 
gevestigd (door afsplitsing van het geslacht Van Ruwiei), dat zich Van 
Nijenrode noemde. De Van Nijenrodes waren er op uit om zich binnen de 
adelstand zo sterk mogelijk omhoog te werken. Zij wisten door tactisch ge
arrangeerde huwelijken en aankopen steeds meer bezittingen te verwer
ven. Uiteindelijk kwamen alle bestuurlijke aanspraken van de vroegere 
Van den Poels bij de Van Nijenrodes weer bijeen. 

Zij hadden evenwel inmiddels hun gevestigde basis in het kasteel 
Nijenrode en konden daardoor het oude huis De Poel (en ook de villa aan de 
Vecht) aan een zijtak van hun familie laten (zie Afbeeldingen 1 en 2). 
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1 J.J. de Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nyenrode. Uit 
oorspronkelijke stukken bewerkt. Berigten van het Historisch Genootschap te 
Utrecht, vierde deel, eerste stuk, blz 3 - 124. 

2 J.J. de Geer, 1853 Nalezingen op de proeve eener geschiedenis van het geslacht 
Van Nyenrode Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, vijfde deel, 
eerste stuk, blz. 138-226. 

3 E.B.J. Postma, 1983. Nijenrode in Prent, met een beknopt overzicht van zeven 
eeuwen historie Nijenrode, Hogeschool voor Bedrijfskunde, Breukelen/Repro-
Holland, Alphen aan den Rijn, 2de druk, blz. 6,12. 

4 Vele eeuwen lang was er geen officiële schrijfwijze van namen. Men schreef een 
naam zoals men die hoorde en in een spelling die de schrijver zelf verkoos. Het is 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 1, 1992 



57 

dus niet ongewoon dat dezelfde familie in oude documenten door elkaar heen met 
de namen Van den Rhijn, Van den Rijn, Van Rhijn en Van Rijn werd aangeduid, 
In de gevallen waarin informatie aan een oudere bron is ontleend heb ik de daar 
gebruikte spelling aangehouden. Voor eigen gebruik heb ik in dit artikel gekozen 
voor de spelling die uiteindelijk de overhand kreeg: Van Rijn, 
Evenzo komt men in oude stukken de namen Gijsbrecht (Ghisebrecht, Ghyse-
brecht) en Gijsbert (Ghisebert, Ghisbert) als synoniemen tegen. 

5 De Geer, 1851, blz. 23, ging er aanvankelijk van uit dat Gijsbrecht II van Nijenrode 
getrouwd was met een dochter van Otto van den Poel en dat alle vijf de genoemde 
kinderen uit dat huwelijk stamden Spoedig daarop corrigeerde hij zichzelf (De 
Geer, 1853, blz. 168-169, 173). 

6 Postma, 1983, blz. 12, 16. 
7 De Geer, 1851, blz. 22. 
8 Zie A.A. Manten, 1991. Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel, 2 1352 - 1425 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 41 - 53, in het 
bijzonder blz, 51 - 52. 

9 De Geer, 1851, blz. 26,75. 
10 Zie hierover ook: AA Manten, 1986. Gevecht bij de Vecht in 1426. Tijdschrift Histo

rische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 1, blz. 35 - 37. 
11 De Geer, 1853, blz. 171 - 172. 
12 Meer hierover in A.A. Manten, 1991. Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel, 4. 

1472 - 1563 Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 140 -
155, in het bijzonder blz. 142 - 143. 

13 De Geer, 1851, blz. 113-
14 De Geer, 1851, blz. 27. 
15 De Geer, 1851, blz. 35-
16 W. Smits, 1985. Bolenstein (I). Historische Kring Maarssen, jaargang 11, nr. 4, blz 

75-78. 
17 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 747. Protocol van transporten enz. van Breuke-

len-Nijenrode, 1538 - 1546; 1 deel (Rijksarchief te Utrecht). 
18 De Geer, 1851, blz, 22, 24,87. 
19 De Geer, 1851, blz, 14, 22, Toen in 1455 land overerfde van Jan I van Nijenrode op 

Gijsbrecht III van Nijenrode was opnieuw sprake van "goederen, als Otte van den 
Poel vroeger in de ban van Minden , had gehouden" (De Geer, 1851, blz. 98). 

20 D. Herlihy, 1985. Medieval Households. Harvard University Press, Cambridge, Mas
sachusetts/London, England, 227 blz., in het bijzonder blz 82 - 98. 

21 S Muller Fzn, A.C. Bouman, K. Heringa en F. Ketner (Red), 1920 - 1959. Oorkonden-
boek van hetSticht Utrecht tot 1301. Utrecht - 's-Gravenhage, nr 748,1579. 

22 De Geer, 1851, blz, 81. De inhoud van die akte luidt aldus: 
Tc Bernd van Dolre doe te verstaen al den ghenen, die dese lettir sullen sien of 
horen lesen, dat Ghisebrecht van den Poele, mijn neve, houd van mi te lene 
tvintich hofsteden te Broeclede in den dorpe, den tiende in den Broeke van tve 
ende tvintich hoeven, tgherecht ende tins ende tiende ende den oeterdijc bi der A, 
tgherecht ende tins ende tiende van vier hoeven te Bertangen ende den tiende 
op[t]en Westenghe. Dit vorghenoemde goed sel Ghisebrecht van den Poele ende 
sine erfnamen eweiiken van mi ende van minen erfnamen houden te lene, ist soen 
of dochter. Van desen voerghenoemden goede sone [zoo en] seilen sine erfnamen 
niet ontervet moghen werden, ist soen of dochter, als langhe als er is een 
aftersuster kint. An desen voerghenoemden goede hevet sijn ouste soen de 
samende hand. On oercunde van desen vorghenoemden saken heb ic desen brief 
beseghelt mit minen eughen seghel ende mit seglen Ghisebrechts van Ruele ende 
Splinters van Ruele, mine manne. Dese brief was ghegheven int iaer ons heren 
dusent tvehondert ende acht ende neghentich des naesten daghes na iaers daghe." 

23 De families Van Dolre en Freys van Dolre zijn oude Utrechtse geslachten. "Beide 
geslachten hebben eeuwenlang in Amersfoort gewoond, waar men hen in 1704 
nog vermeld vindt." Volgens sommigen stamt Van Dolre af van een bastaard van 
het Henegouwse geslacht dat vanaf 1299 ook de graven van Holland leverde. (W.E. 
van Dam van Isselt, 1908. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Van 
Dam [Amersfoort]. De Navorscher, jaargang 57, blz. 603 - 609, in het bijzonder blz. 
609.) In de verzameling charters in het Gemeentelijk Archief te Amersfoort is de 
oudste waarin de naam Van Dolre voorkomt van 6 maart 1440 (inv. nr. 463: Schout 
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en schepenen van Baarn verklaren dat Dirk Vrijse van Dolre opgedragen heeft 
aan Peter Hamertvelt de eigendom van een stuk veen en veld) In de door A. van 
Bemmel gepubliceerde magistraatslijsten (1760, Beschrijving van de Stad Amers
foort, 2 delen) komt voor het eerst in 1478 een Van Dolre voor, te weten Jacob van 
Dolre als raad van Amersfoort 

24 De Geer, 1851, blz. 84. 
25 Over de spelling van de naam "Awaert" voelde De Geer zich niet geheel zeker; het 

oude handschrift vas echter niet beter te ontcijferen. 
26 De Geer, 1851, blz. 86 - 87,92. 
27 De Geer, 1851, voetnoot op blz. 42 - 43, blz. 92,100 
28 A.A. Manten, 1990a De oostzijde van de Klapstraat (Herenstraat) omstreeks 1540 en 

in 1474. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 121 - 136, 
in het bijzonder blz. 130 

29 De Geer, 1851, blz. 86. 
30 De Geer, 1851, blz. 87. 
31 De Geer, 1851, blz. 90. 
32 De Geer, 1851, blz 29, 91,124. 
33 De Geer, 1851, blz. 92. 
34 Uit dit document blijkt hoe weinig permanent familienamen in die tijd soms nog 

waren: een vader Dirk van der Goude met zonen die Jan van Linschoten en 
Wernaar van den Vliet heetten; drie verschillende achternamen binnen twee 
generaties. Eerder zagen we ook al dat een zoon van Awaert van den Poel Johan 
van Barendrecht heette. Adellijke heren noemden of hernoemden zich vaak naar 
hun bezit. 

35 De Geer, 1853, blz. 190. 
36 De Geer, 1853, blz. 193-
37 De Geer, 1851, blz. 94,96, 97. 
38 De Geer, 1853, blz. 208. 
39 N. Plomp, 1972. Woerden 600 jaar stad Uitgave van de Stichting Stichts-Hollandse 

Bijdragen, de Historische Vereniging voor Zuid-Holland en de Stichting Contact
centrum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-
Holland, Woerden, 150 blz., in het bijzonder blz. C (tegenover blz. 7). 

40 De Geer, 1851, blz. 42 - 43, 90 De inhoud van die leenakte luidt aldus: 
"Wij Heinric, heer van Vyanen, vanden Goye ende vander Ameyden, doen cont 
ende kenlic allen luden, dat wij beleent ende verlyet hebben Otten van Nyenrode, 
onsen zwagher [bedoeld is schoonzoon], dat gherecht van Otterspoerbroeck, tijns 
ende tiende, streckende vanden Rijn aender Dannen tot der kercgrave toe, ende 
West Engtiende, den Haer tyende, den Evenaer tiende, den cleynen tiende, den 
Dolre tiende ende dat ghericht, daer die tiende in ghelegen is, den tijns van 
Hannen sluze tot Nichtevecht toe, ende dat Dolre goet, also dat ghelegen is, daer 
boven naest ghelant is die grève van Hoilant mit vyer merghen lants, daer 
Nyenrode op staet, ende beneden naest ghelant die weldighe van Nyenrode, 
opstreckende wter Vecht aenden Broecdijc toe, ende dat ghericht te Bruekelede 
buten dijcs ende die hofsteden tot Bruekeleden, so die ghelegen sijn. Ende alle dit 
voersc. goet te houden, hij ende sijn nacomelinge, van ons ende van onsen 
nacomelingen tot enen rechten onversterfliken erfleen, ende te verheer-
ghewaden alst verschijnt mit drye marck goets fijns silvers. Daer dit gheschiede, 
waeren over onse manne, aise her Jan van Vyanen, onse brueder, Splinter vanden 
Vlyet, Willam vanden Vlyet ende anders vuel goeder lüde. Jn orconde des briefs 
beseghelt mit onsen seghel, Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert 
seven ende tneghentich op sinte Michiels avont." 

41 Ida van Bijland, een buitenechtelijke dochter van Hendrik Jansz van Nijenrode, zei 
in een verklaring, afgelegd op 11 maart 1535, bij herhaling dat "heer Ott van 
Nyenrode, heer tot Nyenrode, . . . te wijve gehad heeft heer Hendriks dochter tot 
Vianen" (De Geer, 1851, blz 75, 76) De Geer zelf duidde Ie echtgenote van Otto van 
Nijenrode in 1851 (Stamboom van het geslacht van Nyenrode) aan als Heilwich van 
Vianen en in 1853 (Vermeerderde en verbeterde stamboom van het geslacht van 
Nyenrode) abusievelijk als "eene dochtervan Gijsbrechtvan Vianen". 

42 Behalve de hofstede De Poel en het huis te Velsen, met nogal het een en ander wat 
daar verder bijhoorde, kreeg Johan van Nijenrode van Velsen 40 morgen land in 
Kamerik, anderhalve hoeve in Portengen en 4 morgen land op het Slijk in het 
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kerspel Maarssen (dat alles leenroerig aan de graaf van Holland), het gerecht en 
de tienden van Oije bij Montfoort en 9 morgen land aan de Poeldijk in het kerspel 
De Lier (beide leenroerig aan de proost van Oudmunster te Utrecht), 7 morgen land 
in Benschop (leenroerig aan de heer van Ijsseistein), 12 morgen land gelegen aan 
de noordzijde van de kerk te Breukelen en 11 morgen land in de Breukelerwaard 
(beide leenroerig aan de hofstede Ruwiel), en als allodiale goederen 12 morgen 
land in Otterspoorbroek, 10 morgen land in Breukelen, 19 morgen land te Breuke
len, bekend als "Oude Nijenrode", 9 morgen land gelegen op het Hogeland naast het 
erf van Beer Momber (echtgenoot van Fye Gijsbrechtsdochter van Nijenrode), een 
halve hoeve land welke door Gijsbrecht van Nijenrode vas gekocht van Jan van 
Rietveld, 21 morgen land te Wiltenburg (bij Vechten) en nog een hoeve land met 
een hofstede genaamd "Beerenkamer" gelegen nabij de kerk van Breukelen. 

43 Meer over het bestaan van een villa- of hof stelsel in Breukelen is te lezen in: AA 
Manten, 1990b Oudste landgoed bij Breukelen aan de Vecht, Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 5, blz. 137 - 149. 

44 H.F.K van Nierop, 1990. Van Ridders tot Regenten. De Hollandse adel in de zestiende 
en de eerste helft van de zeventiende eeuw. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 2de, 
gewijzigde druk, 255 blz, in het bijzonder blz. 35 - 36, 88, 96. 

45 S Muller Fzn, Regesten van het Kapittel van St.Pieter, inv. nr.214, 214 bis en 221. 
46 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, nr 377. 
47 S. Muller Fzn, Regesten van het Kapittel van St.Pieter, inv. nr. 2, f. 166 verso. 
48 S Muller Fzn, Regesten van het Kapittel van St.Pieter, inv. nr 2, f 163 verso. 
49 De Geer, 1851, blz. 15. 
50 De Geer, 1851, blz. 87. 
51 DeGeer, 1853, blz. 178,201. 
52 DeGeer, 1851,blz. 97. 
53 De Geer, 1851, blz. 40,76,79. 
54 De Geer, 1853, blz 211. 
55 De Geer, 1851, blz. 107. 
56 De Geer, 1851, blz. 113. 
57 De Geer, 1851, blz. 65,75. 
58 De Geer, 1851, blz 45 - 46. 
59 De Geer, 1851, blz 114. 
60 De Geer, 1851, blz 111. 
61 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel 

III (1477 - 1484), fol 52 verso, Die Lyer (Rijksarchief te Utrecht). 
62 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel 

III (1477 -1484), fol 57, Die Lyer. 
63 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel 

III (1477 -1484), fol. 59, Die Lyer. 
64 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel 

III (1477 - 1484), fol. 48 verso. Nyemansvrient, Slydrecht Ook: De Geer, 1853, blz 
213-214. 

65 Rechterlijke Archieven, inv nr. 2041 Leenregister van het huis Nijenrode, deel 
III (1477 - 1484). fol. 67 verso, Neerden; idem fol. 68. 

66 De Geer, 1853, blz. 214. 
67 De Geer, 1851, blz. 34, 77, alsmede De Geer, 1853, Vermeerderde en verbeterde stam

boom van het geslacht van Nyenrode. 
68 De Geer, 1853, blz. 217. 
69 De Geer, 1851, blz. 112. 
70 F. Gies and J. Gies, 1990. Life in a Medieval Village Harper and Row Publishers, New 

York, pp 17, 45 Uit Engeland is zelfs een geval bekend waarin een oude "village" 
in de latere Middeleeuwen verdeeld raakte in niet minder dan vijf "manors", meer 
daarover in: RH Hilton, 1975 The English Peasantry in the Later Middle Ages. 
Oxford University Press, Oxford, pp. 132 -133. 

71 Manten. 1990a, blz. 130,132; 1990b, blz 140 - 144. 
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Uit oude raadsnotulen 

ö. Gemeenteraad van Kockengen in 1903 en 1907 tegen 
een telefoonverbinding met Breukelen 

Uit de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van Kockengen 
van maandag 8 juni 1903: 

'Gelezen een adres van C.P Bogaard c.s. dd. 8 dezer, houdende verzoek alle 
pogingen in het werk te stellen tot het tot stand komen van eene verbinding per 
telephoon met de gemeente Breukelen; 

Gehoord de door de leden Brunt en Hamerslag geopperde bezwaren, welke door den 
Voorzitter zoodanig worden weerlegd, dat ten slotte geen enkel geldig argument 
overblijft; 

Gehoord het advies van den Voorzitter luidende eene gunstige beschikking op het 
gedane verzoek te nemen, er tevens op wijzende, dat het niet opgaat, een verzoek als 
dit, onderteekend door 76 belastingbetalende burgers zonder zeer geldige redenen 
van de hand te wijzen, terwijl de kosten jaarlijks slechts i f 100,- zullen bedragen, 

Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit van 12 October 1899 (Stbl N° 217), gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1901 (Stbl N° 169); 

Gehoord het voorstel van den Voorzitter Burgemeester en Wethouders te machtigen 
om zich tot den Minister van W. H. Sc N. te wenden, met het verzoek van Rijkswege 
alhier een telephoonkantoor op te richten; 

Besluit: 
Met 4 tegen 2 stemmen (die van de leden Kok en Hoogendoorn) terwijl het lid 

Verkalk zich van stemming onthoudt, afwijzend op het verzoek te beschikken Na 
welk besluit de Voorzitter onder de aandacht van het lid Verkaik brengt, door zich 
buiten stemming te houden, in strijd te hebben gehandeld met art 15 van het 
Reglement van orde" 

Uit de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van Kockengen 
van 11 januari 1907; 

"Gehoord de mededeling van den Voorzitter, dat te Breukelen reeds met de werk
zaamheden is aangevangen, om de telephoon tot Griffioen nabij de Galgerwaardsche 
brug door te trekken, met het oog waarop hij meent, dat de tijd nu is gekomen om met 
den Heer Minister van Waterstaat in correspondentie te treden, teneinde eene verbin
ding per telephoon met de gemeente Breukelen te verkrijgen; 

Gehoord de door de leden Zuidervaart en Bosch geopperde bezwaren, hoofdzakelijk 
van financiëelen aard, welke eerste bovendien vermeent, dat er toch weinig gebruik 
van de telephoon zal gemaakt worden, alle welke bezwaren de Voorzitter en het lid 
Kok afdoende weerleggen, er tevens op wijzende dat te dezer zake een uitgaaf van 
i f 100,-, jaarlijks, zeer zeker als gewettigd kan worden beschouwd 

Gehoord het voorstel van den Voorzitter, Burgemeester en Wethouders te machti
gen om met den Heer Minister van Waterstaat in correspondentie te treden, teneinde 
deze gemeente telephonisch met Breukelen te verbinden; 

Besluit-, 
Met 4 tegen 2 stemmen (die van de leden Kok en Hoogendoorn) dit voorstel te 

verwerpen." 

Uit: Archief Gemeente Kockengen, inv nr 16 Notulen van den Gemeenteraad van 
Kockengen 22 Augustus 1899-14 Juli 1913 

* W H. & N = Waterstaat, Handel en Nijverheid. 
H.A. M.-W. 
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De Oude Batterij op boerderij Cromwijk - correcties en 
aanvullingen 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Bij historisch onderzoek moet je uiterst nauwkeurig zijn en zo mogelijk niet afgaan 
op één bron Dat is me gebleken na de publikatie van mijn artikel "De Oude Batterij op 
boerderij Cromwijk" '. 

Van Woudenbergh en Van Woudenberg 

In noot 1 vermeldde ik: "T. Woudenbergh" en "een nazaat, ook Teus Woudenbergh 
geheten, woont nog aan de Laan van Duuring, maar dan tussen de spoorlijn en de 
snelweg". Ik had hiervoor de kadaster gegevens gebruikt in de legger op het 
gemeentehuis De daar genoteerde namen blijken toch niet onberispelijk te zijn, want 
mevrouw GW. van Woudenbergh op Oud Aa 33 vertelde me dat de families Wouden
bergh een "van" hebben en de naam dus "Van Woudenbergh" is. Ze zei me ook, dat de 
boerderij Laan van Duuring 1 al zon tien jaar geleden door de inmiddels overleden 
Teunis van Woudenbergh was verkocht aan de heer P, Verduijn. Ook in de eerste regel 
van de derde alinea op blz, 113 en in noot 3 moet dus "van Woudenbergh" gelezen 
worden. 

De familie Van Woudenberg in Oud Aa had de naam altijd zonder h geschreven 
sinds Nicolaas van Woudenberg (geb Driebergen 9-10-1790, overl, Breukelen-
Nijenrode 15-1-1876) daar in 1820 was komen wonen. Hij was van 1832 tot 1857 
gemeenteraadslid van Breukelen-Nijenrode; in de raadsnotulen wordt zijn naam soms 
zonder "van" vermeld, maar altijd zonder h. Zijn achterkleinzoon Reijer van Wouden
berg (geb. Breukelen-Nijenrode 22-11-1880) kreeg pas in 1915 bij zijn verhuizing 
naar de toenmalige gemeente Ruwiel een h in zijn naam. Als Reijer van Woudenbergh 
kwam hij in 1926 terug naar Breukelen, waar hij op Oud Aa 33, de boerderij "Niemen
dal" van zijn oom Gerrit van Woudenberg, ging wonen 

De families aan de Straatweg en in Kortrijk hadden de h al omstreeks 1877, toen een 
Teunis van Woudenbergh (geb. Houten 30-4-1854) trouwde met Adriana Reijers-
dochter van Woudenberg uit Oud Aa. 

Gedenksteen in de stal van Cromwijk 

In mijn artikel vindt u aan het einde van de tweede alinea op blz. 116 een 
slordigheidsfout. Daar heb ik, zoals u op de foto van de steen in Afbeelding 4 kunt zien, 
de regel "oud 5 jaar" vergeten De "vierregelige inscriptie" moet dus "vijfregelige" 
zijn. 

Families Van Ginkel 

Een andere fout is de naam Herman van Ginkel op blz. 117. Dit moet Hendrik van 
Ginkel zijn, zoals ook in de namenreeks van noot 10 vermeld is 

De heer H. van Eijk, Oud Aa 7, wees mij erop dat in noot 10 de namen Evert en 
Evertje verwisseld zijn Ook hier had ik de notering van de kadastrale legger gevolgd 
en daaruit de namen "Evert van Ginkel en Evertje Doornenbal" overgenomen, maar 
Evertje van Ginkel was met haar neef Evert Doornen bal getrouwd In noot 10 moet dus 
staan: "Evert Doornenbal (in 1878). diens weduwe Evertje van Ginkel (1883)". 

Nog een fout in noot 10 is de aanduiding "Vader Jan, zoon Chris en kleinzoon Teus 
van Ginkel". Dit moet zijn: "Vader Chris en zoon Teus van Ginkel" Ik had uit een 
gesprek begrepen dat de boerderij al in 1928 naar een andere tak van de familie was 
overgegaan. Dat gebeurde echter in 1932 en alleen Jan Christiaan en Teunis Cornelis 
van Ginkel waren dus eerstegraads verwanten 

Ik ben, zij het wat laat, toch ook maar eens in de Burgerlijke Stand naar de families 
Van Ginkel gaan zoeken Het oudste bevolkingsregister van Breukelen-Nijenrode 
beslaat de periode 1849-1860. Daarin staan in 1849 als bewoners van hoeve Cromwijk, 
Oud Aa 350, genoteerd: Jan van Ginkel (geb Breukelen-Nijenrode 5-12-1816, overl. 
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Jan van Ginkei 
x Maria Doornenbal 

Jan 
van Ginkei 

Evertje 
•an Ginkei 
x Evert 

Doornen bal 

Hendrik 
Tan Ginkei 
x Aletta 

de Nooy 

Trijntje 
van Ginkei 

x Dirk Jacob 
Fokker 

Gijsje 
van Ginkei 
x Nicolaas van 

Woudenberg 

J** 
•an Ginkei 

x Elisabeth van 
den Bosch 

Cornelis 
van Ginkei 
x Klaasje Pij nse 

van der Aa 

Hendrik 
van Ginkei 

x Gijsbertha 
Ketel 

Hendrik 
van 
Ginkei 

Jan 
Hendrik 
van 
Ginkei 

Hendrik 
van 
Ginkei 

Reijertje 
van 
Ginkei 

3 dochters. 
Aletta 
Evertje 
Trijntje 
Gijsje 
Maria 

Cornelis Aletta 
van van 
Ginkei Ginkei 

Cornelis van Ginkei Erna van Ginkei 

Cornelia 
van Ginkei 
xTeunis 

van Wou-
denbergh 

Afb 1 Genealogie van de familie Van Ginkei die van 1868 tot 1932 de boerderij Crom
wijk in eigendom had. Namen van eigenaren zijn vet gedrukt. 

aldaar 3-3-1892), zijn vrouw Maria Doornenbal (geb. Ruwiel 3-9-1818, overl. 
Breukelen-Nijenrode 7-4-1878), twee zoons en drie dochters (zie Afbeelding 1). 

Vader Jan was toen nog pachter, maar werd blijkens de kadastrale legger in 1868 
eigenaar van Cromwijk. In het bevolkingsregister van 1860-1875 staat hij met vrouw, 
vier kinderen en een "bouwknecht". Deze knecht was zijn neef en naamgenoot Jan 
van Ginkei (geb. Maarsseveen 1-3-1834, overl. Breukelen-Nijenrode 23-2-1905), die in 
1885 boswachter werd op Nijenrode. 

In 1874 woonde het echtpaar Van Ginkei nog maar met drie dochters op Cromwijk 
De oudste zoon, Jan (geb. 1845), was al in 1871 op 25-jarige leeftijd overleden. De 
andere zoon, Hendrik van Ginkei (geb Breukelen-Nijenrode 24-5-1850), was getrouwd 
met Aletta de Nooy en woonde in Breukelen-St. Pieters als pachter op de "kasteel-
boerderij" aan de Laan van Gunterstein Dochter Trijntje (1852 - 1937) trouwde in 1877 
met Dirk Jacob Fokker (1849 -1922) en vertrok naar diens boerderij Oosterlust, nu Oud 
Aa 27 De jongste dochter, Gijsje (1856 - 1910), trouwde in 1879 met Nicolaas van Wou
denberg (1857 - 1889) en betrok de nieuw gebouwde boerderij aan de overzijde van de 
weg, Oud Aa 1. De oudste dochter, de in het voorafgaande reeds genoemde Evertje van 
Ginkei (geb. Breukelen-Nijenrode 20-10-1847, overl. aldaar 12-5-1902), trouwde met 
haar neef Evert Doornenbal (geb Loenersloot 27-12-1845, overl. Breukelen-Nijenrode 
1-7-1888) en bleef bij haar vader op Cromwijk wonen. Ze kreeg geen kinderen en 
nadat ze weduwe was geworden, verzorgde haar achterneef Herman van Ginkei tot 
1902 de boerderij. 

Deze Herman van Ginkei (geb Breukelen-Nijenrode 10-3-1871) was de oudste zoon 
van Jan van Ginkei, de boswachter van Nijenrode Hij had tevoren als knecht gewerkt 
bij Cornelis van Ginkei (geb. Breukelen-Nijenrode 20-3-1823), die tot 1916 op boerderij 
De Poel woonde Na 1902 werkte hij nog een jaar bij zijn zwager Johan Hamoen op 
boerderij De Eendracht in de Herenstraat; in 1903 vertrok hij naar Zuilen Hij was 
waarschijnlijk de grootvader van Herman van Ginkei die nu op Cromwijk boert. 

Na het overlijden van Evertje in 1902 werd haar broer Hendrik van Ginkei eige
naar van Cromwijk. Hij bleef echter op de pachtboerderij aan de Laan van Gunter
stein wonen en verhuurde Cromwijk aan zijn oudste zoon Jan (geb Breukelen-St. 
Pieters 13-11-1874). 
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Hendriks tweede zoon, Cornells van Ginkel (geb. Breukelen-St. Pieters 26-1-1876, 
overl. Breukelen-Nijenrode 3-3-1909), trouwde met Klaasje Pijnse van der Aa en 
betrok in 1904 het boerderijtje van zijn schoonfamilie, nu Oud Aa 5 en eigendom van 
Mevrouw CG Dhondt-Lubbe. Een kleindochter van Cornelis en Klaasje, Erna Bijster-
bosch-van Ginkel, woont op de boerderij aan de Laan van Gunterstein, die al door haar 
vader Hendrik en door haar overgrootvader Hendrik van Ginkel gepacht werd. 

De jongste zoon, Hendrik van Ginkel Jr (geb Breukelen-St. Pieters 5-9-1879), 
trouwde met Gijsbertha Ketel en ging op de boerderij Broekdijk 8 wonen. 

Jan van Ginkel Hzn kwam in 1902 met zijn zuster Evertje op Cromwijk. Hij trouwde 
in september 1903 met Elisabeth van den Bosch en kreeg twee zoons, Hendrik (geb. 
Breukelen-Nijenrode 4-9-1904) en Jan Hendrik (geb Breukelen-Nijenrode 31-1-1907), 
die beiden ongehuwd bleven. In 1928, toen zijn vader Hendrik Jansz van Ginkel 
overleed, erfde Jan van Ginkel Hzn de hoeve Cromwijk (zie Afbeelding 1). De lasten 
bleken echter te zwaar en hij ging failliet. De boerderij werd in 1932 verkocht en in 
januari 1933 vertrok Jan met zijn gezin tijdelijk naar Kockengen. In september van 
dat jaar vestigde hij zich weer in Oud Aa, maar nu op nr. 13 

De nieuwe eigenaar van Cromwijk heette ook Van Ginkel, maar was geen directe 
familie van de vorige bewoner. Jan Christiaan van Ginkel (geb. Breukelen-Nijenrode 
10-9-1873) was een zoon van de bouwknecht uit 1869 en een broer van de knecht 
Herman van Ginkel uit 1902. Jan Christiaan trouwde met Cornelia van Bemmel (geb. 
gemeente Ruwiel 8-1-1876) en vertrok in 1904 naar die toenmalige gemeente Ruwiel. 
In 1916 betrok hij met zijn schoonouders de boerderij De Poel, Stationsweg 3 te 
Breukelen. Zijn zoon, Teunis Cornelis van Ginkel (geb. gemeente Ruwiel 2-8-1906), 
erfde Cromwijk en trouwde met Maria Cornelia Visser (geb. Montfoort 12-12-1904), de 
huidige eigenaresse van de boerderij 

De Ketelboeterskade 

Naar aanleiding van mijn opmerking in noot 25 ontving de redactie een telefoontje 
van de heer T. Verwoerd, Kortrijk 30 te Breukelen, die vertelde dat de reeds heel lang 
verdwenen Ketelboeterskade in het verlengde van Kortrijk in zuidelijke richting 
naar de Haarrijn liep. Dat kan kloppen met de vermelding in een akte uit 1821, waarin 
een boerderij van wijlen Hendrik Miltenburg met 16 morgen land, gelegen tussen de 
Broekdijk en de Ketelboeterskade, gekocht werd door Jan Anthonie Walteling, de 
bewoner van de buitenplaats Groenevecht in Breukelen-St Pieters Volgens de heer 
Verwoerd verbleven uit Utrecht komende ketellappers daar vroeger van tijd tot tijd. 
Vandaar gingen ze in Kortrijk en Portengen, en mogelijk ook elders, keukengerei en 
dergelijke herstellen. Onduidelijk is of ze met een schuit kwamen of over land (de 
heer Verwoerd heeft ooit horen verluiden dat na een brug over de Haarrijn de kade 
zich nog verder voortzette, richting Utrecht, maar heeftzijn twijfels over de juistheid 
daarvan) Volgens de heer Verwoerd waren die ketellappers nogal luidruchtig, zodat 
hun aanwezigheid destijds bij de omwonenden niet onopgemerkt bleef. Dat zou waar 
kunnen zijn want we kennen nu nog de uitdrukking "hij drinkt als een ketellapper' 

Noot 

1 H J van Es, 1991 De Oude Batterij op boerderij Cromwijk Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 113-126. 
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Mededelingen van het bestuur 
Activiteiten in het eerste halfjaar Tan 1992 

De voorjaars-ledenbijeenkomst zal worden gehouden op dinsdagavond 17 maart 
1992 in de Scholengemeenschap Vegtstede aan de Engel de Ruijterstraat. Deze avond 
begint om 19.30 uur met een korte huishoudelijke vergadering met de jaarverslagen 
en een bestuursverkiezing. In het inhoudelijke deel van de avond wordt aandacht 
besteed aan de aanleg van het Merwedekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal. Aan het eind 
van de bijeenkomst zal de bekende oude "Breukelenfilm" nog een keer te zien zijn. De 
toegang is voor leden gratis; niet-leden betalen f 5,-

Op zaterdagochtend 16 mei 1992 is er een excursie naar het Veenmuseum "Op Hoop 
van Zegen" te Vinkeveen (Herenweg 240, naast Jachthaven Borger), aanvang 10.30 
uur. Voorafgaand aan de bezichtiging van het museum wordt in het restaurant van 
Jachthaven Borger een korte voordracht gehouden over de overeenkomsten en 
verschillen tussen de turfwinning in het gebied rond Breukelen en die in Vinkeveen. 
Tevoren aanmelden bij het secretariaat is noodzakelijk. U kunt dan ook laten weten of 
u met een andere deelnemer mee wilt rijden dan wel bereid bent extra passagiers mee 
te nemen. Het maximum aantal deelnemers is 40 De deelnameprijs is f5,- voor leden 
(inbegrepen entree en koffie) en f 10,- voor niet-leden. 

We streven er naar in mei of juni in Nieuwer Ter Aa een vertelavond over de 
geschiedenis van die plaats te houden. Nadere mededelingen volgen. 

Periodiek aftreden Tan bestuursleden 

Statutair zijn in de jaarvergadering op 17 maart de bestuursleden mevrouw M.B 
van Leeuwen-van Rossum du Chattel en de heer G, Versloot aan de beurt om af te 
treden. Beiden zijn herkiesbaar. U kunt tegenkandidaten stellen. Dat moet schriftelijk 
gebeuren, voorzien van de handtekening van 10 leden, bij het secretariaat 

Ledenaantal 

De groei van de Kring zette zich gedurende 1991 verder voort. De Kring eindigde 
het jaar met 641 betalende leden, tegenover 569 per einde 1990 Dat was een groei met 
12,6%. Bij de jaarwisseling moeten altijd verscheidene afboekingen worden uitge
voerd, maar kunnen meestal ook een aantal mensen worden bijgeteld die zich reeds 
vóór het nieuwe jaar als lid hadden aangemeld. Zo begon de HKB 1992 met 624 leden, 
tegenover 559 per 1 januari 1991. Op deze wijze berekend bedroeg de groei 11,6%. 

Over 1990 liet een vergelijking van de eindejaarcijfers een groei zien van 11,6% en 
een vergelijking van de 1-januaricijfers een groei van 10,5% Het jaar 1991 was dus 
zelfs beter dan 1990, hoewel een bescheidener groei in de verwachting lag. 

Het ledenverlies over 1991 (4,3% van het ledenbestand) lag ongeveer op hetzelfde 
niveau als in 1990. Van dat verlies werd een kwart veroorzaakt door overlijden en een 
kwart door vertrek uit de gemeente. Van de nieuwe aanmeldingen kwam 39% uit de 
kern Breukelen, 28% uit Kockengen, 10% uit Oud Aa en omgeving, 9% uit het 
buitengebied Oost (Zandpad, Scheendijk, Nieuweweg), 8% van buiten Breukelen, 4% 
uit Nieuwer Ter Aa en 2% uit Broeckland. Het Tijdschrift Historische Kring Breukelen 
ging in 1991, behalve naar de leden, tegen betaling of ruil ook nog naar 26 andere 
adressen, hoofzakelijk verenigingen en bibliotheken. 

Gekregen 

Ook de collectie van de Kring groeide in de afgelopen maanden. Niet alle gevers 
willen hier worden vermeld; dat respecteren we uiteraard We melden een drietal 
publikaties over Kees de Tippelaar en een nummer van het tijdschrift "Het Leven" 
waarin onder meer een rapportage over het spoorwegongeluk bij Breukelen in 1920 
(van Hr. A.J.A.M. Lisman), een "Ampliatie op de ordonnantie voor de beurtschippers" 
uit 1776 (van Hr P.M. Simonis), een "Gedenkboek 1723 - 1923: Tweede Eeuwfeest der 
verkiezing van Cornells Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht" en een foto
inventarisatie 1988 behorende bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 
1989 (van Hr. R. Samsom) en twee oude psalmboekjes (van Mw. Bos-van Balen). 
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Bent u in het bezit 

van historisch interessante 

foto's of andere zaken ? 

De Historische Kring Breukelen is in de gelegenheid gesteld een vitrinekast 
te plaatsen in de recreatiezaal van het Heycopcentrum. 

Van die mogelijkheid hebben we dankbaar gebruik gemaakt. Loopt u er 
eens binnen om een kijkje te nemen. 

We willen regelmatig in die vitrinekast iets anders laten zien. 

Daarvoor vragen we de medewerking van al onze leden en andere belang
stellenden. 

Als u dingen in uw bezit hebt die geschikt zijn om enige tijd te worden 
geëxposeerd, zouden we die graag voor de duur van zon expositie van u 
willen lenen. Daarna krijgt u ze weer keurig thuisbezorgd. 

De vitrinekast is voorzien van een slot. 

Aanbiedingen bij voorkeur aan onze archivaris-bibliothecaris, de heer 
H. van Walderveen, Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 
telefoon 03462 -62413 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: De draaibrug over het 
Merwedekanaal in de Stationsweg te Breukelen. Deze brug deed dienst 
vanaf de aanleg van het kanaal tot de ingebruikstelling van de tegen
woordige hoge Breukelerbrug in 1954. De tekening is op basis van oude 
foto's in 1991 gemaakt door de heer G.A.G.M. Wennekendonk. 
Het 100-jarig bestaan van het Merwedekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal is 
een centraal thema in jaargang 7. 


