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De kerstening van de Vechtstreek1 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukeien 

Omstreeks het jaar 375 begon in Europa de Grote Volksverhuizing. De 
Hunnen, een Aziatisch volk, vielen Europa binnen. De ene Germaanse volks
stam na de andere werd verdreven en joeg op zijn beurt weer de naast 
wonende volksstam op. De plaats van het voormalige West-Romeinse Rijk 
werd bij het begin van de Middeleeuwen ingenomen door een 
verscheidenheid aan Germaanse rijkjes. 

In de Vechtstreek, die ook geen continuïteit in de bewoning kende, 
kwamen groepen Herulen en Warnen terecht, delen van volksstammen die 
oorspronkelijk in Noord-Europa woonden. 

Lange tijd bleef het onrustig. De situatie werd weer overzichtelijker toen 
rond het jaar 500 Chlodovech I (ook wel, naar Frans voorbeeld, Clovis 
genoemd), uit het koningsgeslacht der Merovingen, het volk der Franken 
onder zich verenigde en dat Frankische Rijk ten koste van zijn naburen 
enorm uitbreidde. Langs de Noordzeekust en in het nabije achterland 
vergrootten de Friezen hun woongebied. Zo kwamen deze beide 
koninkrijken aan elkaar te grenzen (zie Afbeelding 1 ). 

Het Frankische Rijk maakte overigens enkele moeilijke perioden door. Na de dood 
van koning Chlotarius I (561) viel het rijk in tweeen, totdat Chlotarius II de Grote de 
eenheid in het rijk van de Merovingen herstelde. Onderzijn zoon Dagobert I bleef die 
nog gehandhaafd, maar na diens overlijden in 639 was er tot 687 sprake van drie min 
of meer afzonderlijke rijken (Austrasié, Neustrië, Bourgondiè). De hereniging in 687 
was evenwel niet de verdienste van de Merovingen maar van de hofmeier Pippijn II 
(Pippijn de Middelste) uit het geslacht der Karolingen. De hofmeier of major domus 
was de hoogste hofbeambte in het Frankische Rijk, tevens de eerste minister des 
konings en bevelhebber van het leger 

Tussen de Franken en de Friezen bestonden niet alleen etnische en 
culturele verschillen, ze hadden ook verschillende godsdiensten. Chlodovech 
I had zich tot het christendom bekeerd en zijn volk was hem daarin 
geleidelijk gevolgd. De Friezen hielden nog vast aan hun oude stamreligie. 

De pagus Niftarlake 

De Vechtstreek maakte toen deel uit van de arve of pagus (landelijk 
district) Niftarlake. Dat was een langgerekt gebied, van het oude Vechten 
ten zuiden van Utrecht tot de Vechtdelta westelijk van het Gooi. Bewoning 
was er op de oeverwallen van de rivierarmen en meer naar het noorden 
ook op zandopduikingen, bestaande uit de toppen van de met dekzand 
overwaaide stuwwallen uit de Ijstijd. Aan de oost- en westkant had Niftar
lake natuurlijke grenzen in de vorm van de nog nagenoeg ongerepte veen
gebieden. Lona (Loenen) lag zo ongeveer halverwege deze zuid-noord 
strekkende landstreek. 
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Afb. 1. West-Europa omstreeks het jaar 500. 

Het woorddeel "laak" in de naam Niftarlake verwijst naar een natuurlijke 
afwatering. Omdat de gouw aan weerszijden van de Vecht gelegen was kan 
er weinig twijfel aan bestaan dat met deze "laak" de Vecht werd bedoeld. 
Het woorddeel "niftar" zal zoiets hebben betekend als "langs" of "naast". 
Denk in dit verband ook aan de plaatsnaam Nigtevecht, dat is "aan de 
Vecht", want "niftar" of "nifter" wordt in het Nederlands "nichter". 

In de 7de eeuw woonden er in Niftarlake Friezen. Uit de familie
geschiedenis van de inheemse zendeling Liudger zijn aanwijzingen bekend 
dat er in deze pagus typisch Friese rechtsgebruiken van kracht waren.2 

Sommige plaatsnamen, zoals Muiden, Mijnden en Attingahem (de oude 
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naam van Breukelen)3, zou men van Friese oorsprong kunnen noemen. De 
weinige persoonsnamen die ons uit die tijd bekend zijn, zijn Friese namen. 

De laat-7de-eeuwse Friese koning Aldgisl woonde volgens zijn tijdgenoot 
Eddius Stephanus in een "palatium"; mogelijk was dat het stenen limes-
castellum (= kasteel bij de eertijdse Romeinse rijksgrens) van Traiectum (= 
Utrecht).4 

De oude religie van de Friezen 

Over de religie van de in Niftarlake wonende Friezen is rechtstreeks wei
nig bekend. Maar we mogen voor vrijwel zeker aannemen dat informatie 
op dit punt uit de wijdere omgeving ook voor de Vechtstreek relevant is. 

Zeer waarschijnlijk hebben de Friezen verschillende goden gehad: een 
god voor de vruchtbaarheid, een god die verantwoordelijk was voor het 
losbarsten van natuurgeweld, een god voor de oorlog, enzovoorts. Deze 
goden hadden bovendien slechts zeggenschap over een geografisch beperkt 
gebied.5 Behalve in goden en godinnen moeten de Friezen ook in geesten en 
allerlei andere onzichtbare wezens hebben geloofd (zoals dwergen, elfen en 
ronddwalende zieltjes van gedode jonge kinderen).6 

Voor het contact met hun goden hadden de Friezen tempels ("fana") en 
godenbeeldjes ("idola"), vervaardigd uit klei, hout of steen. Ook waren er 
heilige bronnen en bomen en andere cultusplaatsen in de open lucht. 
Vrede, voorspoed of een goede oogst moesten via de cultus afgesmeekt 
worden. Om de goden gunstig te stemmen werden votiefgeschenken gege
ven. Daardoor bevatten de tempels vaak grote rijkdommen.5 

Er is nagenoeg niets bekend over hoe die tempels er uit zagen en over de 
handelingen die zich daar binnenin afspeelden. De vóór-christelijke Friezen 
geloofden in een bestaan na de dood; daarvan getuigen wapens en kostbaarheden die 
aan gestorvenen werden meegegeven. Aangenomen wordt dat ze met veel piëteit de 
nagedachtenis aan hun overleden voorouders in ere hielden en hun geesten bij 
bepaalde gelegenheden probeerden te raadplegen. Op religieuze hoogtijdagen werden 
in het openbaar mensenoffers gebracht7 

De in de "fana" samengebrachte kostbaarheden trokken soms dieven aan. Volgens 
het oud-Friese recht, de Lex Frisionum, was de straf die daarop stond niet mals: de 
schuldige moest naar de zee worden gebracht waar hem op het bij eb droogvallende 
strand de oren gespleten werden en de testikels uitgesneden; daarna werd hij geofferd 
aan de goden wier tempels waren geschonden8 

Bronnen inzake het zendingswerk onder de Friezen 

Over de komst van het christelijke geloof naar onze streken zijn we wat 
beter ingelicht. Dat danken we vooral aan de bewaard gebleven levens
beschrijvingen ("vitae") van later heilig verklaarde missionarissen. 

Daarvan zijn hier vooral te noemen: 
- Een Vita van Wilfried van York, tussen 711 en 720 geschreven door diens reisgezel 

Eddius Stephanus.^ 
- De Vita Vuiframni10 over bisschop Wulfram, uit de 8ste eeuw, waarvan de monnik 

Ionas mogelijk de belangrijkste auteur was. ' ' 
- Een Vita van Willibrord, die ongeveer 50 jaar na zijn dood werd geschreven door de 

beroemde Aikewijn (Alcuinus) van York, een verwant van Willibrord 12 
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- Het gewoonlijk als Vita I van Bonifatius aangeduide levensverhaal van de hand 
van de Engelsman Willibald, priester aan de St. Victorkerk te Mainz, dat kort na 754 
werd opgeschreven.'3 

- De Vita II van Bonifatius,1^ toegeschreven aan de Presbyter Ultrajectensis; de 
naam van deze schrijver is niet bekend, maar vermoed wordt dat hij een priester 
was van de St. Maartenskerk te Utrecht uit de vroeg-9de eeuw • 5 

- Een levensbeschrijving van Liudger, de Vita Liudgeri I, welke omstreeks 840 door 
diens neef Altfried werd geschreven; laatstgenoemde was tussen 839 en 849 abt van 
het klooster te Werden en bisschop van Munster J 6 

- Nog een tweede Vita over Liudger, ongeveer twee decennia later, tussen 855 en 865 
geschreven door een monnik van het klooster in Werden ' 7 

Het doel waarmee deze heiligenlevens werden beschreven was niet het vastleggen 
van historische informatie, maar het aantonen dat de beschreven personen echt hei
ligen waren. Dat laatste bepaalde wat de hagiografen (de auteurs van deze Vitae) wel 
of niet de moeite van het opschrijven waard vonden. Een kritische houding is 
geboden bij het gebruiken van dit bronnenmateriaal. Gelukkig is er over en rond 
deze bronnen inmiddels vrij veel geschiedkundige literatuur beschikbaar. 

Eerste Frankische invasie in zuidelijk Niftarlake 

In de 6de en 7de eeuw drongen de Franken door het veroveren van 
delen van Frisia steeds verder naar het noorden op. In Dorestad sloegen de 
Franken eigen munten. Ook de stad Utrecht, en daarmee het zuidelijkste 
deel van de pagus Niftarlake, kwam onder Frankisch bestuur. Breukelen en 
omgeving bleven echter Fries. De vroeg-8ste-eeuwse monnik en historicus 
Beda noemde het door Pippijn II op de Friezen veroverde gebied 'Citerior 
Fresia" (= Friesland-buiten-de-grenzen), maar vermeldde niet hoe die 
grenzen lagen. 

De Merovingische koningen en hun hofmeiers meenden dat de inlijving van bezet 
gebied en de verovering van nog weer verdere stukken Fries territoir beter zouden 
slagen als de Friezen tot het christendom werden bekeerd ' 8 Onder de onderworpenen 
van de Friezen ("Frisiones" of "Frisiavones") in het Scheldegebied gingen de geloofs
verkondigers Eligius en Amandus aan het werk. Omstreeks 630 bouwde de Frankische 
koning Dagobert I (die regeerde van 629 tot 639) in de stad Utrecht een kerkje, dat hij 
schonk aan de aartsbisschop van Keulen. Het was de bedoeling dat vanuit dat kerkje de 
verdere zending onder de Friezen zou worden georganiseerd '9 

Doordat de Friezen omstreeks 650 het door de Franken ingenomen Frisia 
Citerior heroverden kwam er van de uitvoering van die plannen niets 
terecht.20 De stad Utrecht kwam weer in Friese handen. In Dorestad brak 
de Frankische muntmeester zijn werk af. Zo ver schoof de Fries-Frankische 
grens dus weer naar het zuiden op. Heel Niftarlake werd opnieuw Fries.19 

Vrije mensen en horigen 

In deze onrustige tijden trad een belangrijke wijziging in de sociale struktuur op 
In de plattelandssamenlevingen was tot die tijd het kleingrondbezit overheersend, 
maar onder de veelvuldige dreiging van oorlogen verminderde het aantal zelfstan
dige kleine boeren sterk. Iedere vrije man was verplicht zijn koning in de strijd te 
volgen en moest zelf maar zien welke maatregelen hij nam voor de veiligheid van zijn 
achterblijvende gezin en bezittingen. Dat werd voor veel boeren een ondraaglijke 
last. Zo kwam menige kleine boer er toe zijn stukje land af te staan aan een groot
grondbezitter. Meestal kreeg hij het daarna in pacht van hem terug, Weliswaar raakte 
hij op deze manier economisch afhankelijk van de heer, werd hij een zogeheten 
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"horige", maar de heer had nu de taak een goed evenwicht te zoeken tussen zijn 
militaire verplichtingen jegens de koning en een goede bescherming van het thuis
front. Zo werd het grootgrondbezit overheersend 

Deze ontwikkeling verraadt duidelijk Germaanse (Frankische) invloeden, In de 
Germaanse maatschappij was aan het bezit van een stuk land het recht verbonden om 
te heersen over degenen die op dat stuk land woonden. Het Friese recht kende 
oorspronkelijk een dergelijk feodaal principe niet. Toch was de oudst bekende groot
grondbezitter op het platteland binnen de pagus Niftarlake, zoals uit het vervolg zal 
blijken, duidelijk een Fries 

Het grootgrondbezit kon bestaan uit één of uit meer landgoederen. In het laatste 
geval liet de bezitter vaak een leenman wonen op een landgoed dat hij niet recht
streeks zelf in gebruik had 

Alle bewoners van het landgoed ("villa", later "dorp" genoemd) vormden een 
gemeenschap waarvan de heer het hoofd was Hij had de rechtspraak in handen en 
tevens het recht om belastingen te innen. De kern van het landgoed werd gevormd 
door de vroon- of herenhoeve, de villa in engere zin, waar de heer zelf met zijn 
dienstpersoneel woonde.21 De heer had meestal het grootste deel van het landbezit 
verpacht; een klein deel had hij in eigen beheer. 

Eerste kersteningswerk niet erg succesvol 

Het vroeg-7de-eeuwse zendingswerk liet onder de Friezen in onze lage 
landen weinig resultaat achter. Eligius, Amandus en andere ijveraars voor 
het christelijke geloof waren Franken. Het was een belemmering dat zij de 
taal van de stammen die zij wilden bekeren niet spraken. Ook kan het feit 
dat zij beschouwd werden als handlangers van de Frankische veroveraars 
daarbij van invloed zijn geweest.18 

Na de dood van koning Dagobert I raakte het Merovingische Rijk in 
verval. Daardoor kwamen van daar uit gedurende enige tijd weinig verdere 
stimulansen voor de christelijke geloofszending.22 

Een uitzondering vormde Wulfram, de rond 695 gestorven Frankische bisschop van 
Sens, die in een visioen de opdracht zou hebben gekregen onder de Friezen te gaan 
prediken 23 Erg lang is hij waarschijnlijk niet in Frisia gebleven. Hij zocht de 
confrontatie met het heidendom Wulfram wees erop dat het dwaas was hout en stenen 
als goden te aanbidden Ook wordt van hem verteld dat hij op wonderbaarlijke wijze 
wist te voorkomen dat twee kinderen aan de afgoden zouden worden geofferd, terwijl 
ook een gehangene door zijn toedoen nog net aan de dood ontsnapte 2H 

Zendeling Wilfried van York 

De volgende missiepogingen kwamen uit Angelsaksisch Engeland. De 
oudst bekende geloofsprediker uit die hoek, die het gebied van de Friezen 
bezocht, was Wilfried van York. Hij kwam niet in de eerste plaats naar 
Frisia om hier te prediken, maar belandde er in 678 op doorreis naar 
Rome.9 Wilfried stond niet zo goed aangeschreven bij de Frankische hof-
meier Everwin van Neustrië, die het kustgebied tussen Loire en Schelde 
beheerste, en stak daarom wat noordelijker het toentertijd nog altijd erg 
smalle Kanaal over. In Frisia werd hij door koning Aldgisl gastvrij ontvan
gen. Een verzoek van Everwin om Wilfried aan hem uit te leveren werd 
door Aldgisl van de hand gewezen, waarmee laatstgenoemde de onafhanke
lijkheid van de Friezen ten opzichte van de Franken benadrukte.25 Wilfried 
maakte van zijn aanwezigheid in Frisia gebruik om er enig zendingswerk te 
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doen, vermoedelijk voornamelijk in de zuidelijker delen ervan. Later dat 
jaar doopte hij in de naam des Heren alle vooraanstaanden op een paar na 
en, volgens Eddius Stephanus, vele duizenden mensen van het gewone volk, 
nadat zij zijn prediking aanvaard hadden.26 

Dat Wilfried vele duizenden Friese bekeerlingen zou hebben gedoopt is waar
schijnlijk wel wat overdreven25 Reeds in 679 reisde hij uit Frisia verder door naar 
Rome Belangrijk is wel om op te merken dat de Friese koning Aldgisl blijkbaar niet 
negatief stond tegenover het christendom als zodanig, als het maar uit onverdachte 
hoek tot hem kwam, Hij gaf immers Wilfried toestemming om in zijn land te prediken 
Over een bekering van Aldgisl zelf is niets bekend. Waarschijnlijk was hij niet een 
van Wilfrieds dopelingen, gezien het feit dat zijn zoon Redbad, die hem in 679 op
volgde, nog een vurig aanhanger van de oude Friese godsdienst was, een "heiden" dus 
in christelijke ogen 27 

Grootgrondbezit in het Friese Niftariake 

Uit de tijd van Redbad weten we met zekerheid dat er ook in het door de 
Friezen beheerste deel van Niftariake sprake was van grootgrondbezit. Daar 
zetelde toen een Friese edelman, Wurssing geheten28 met de familienaam 
Ado (zie Afbeelding 2). In ieder geval behoorden Zwesen (een nu verdwe
nen plaats die in Zuilen, tussen Utrecht en Maarssen, lijkt te zijn opgegaan), 
Attingahem (Breukelen)3 en Werinon (Nederhorst? Muiderberg?)29 tot zijn 
bezittingen. Ook zuidelijker heeft hij nog bezit gehad: Eiteren (waarschijn
lijk het latere IJsselstein), misschien ook Houten.28 

Attingahem komt van de Friese persoonsnaam Attinga en betekent de 
woonplaats van Attinga. De naam Attinga betekent zoon van de man die 
Atte heette en de naam Atte is taalkundig nauw verwant aan Ado. Àttinga 
was dus vrijwel zeker een familielid van Wurssing. Hij kan zeer wel de 
stichter van de villa in Breukelen zijn geweest. In die richting wijst ook het 

Wurssing, met de familienaam Ado 
x Adalgard 

Notgrim Thiadgrim (Thiadgrimus) 
(Nothgrimus) x Liafburg (Liafwin) 

Gerfried Liudger Hildegrim Heriburg Hriatrud 
(Gerfridus) (Liudgerus) (abdis) x Hemric 

heer van 
Essen 

I 
Altfried 

(Altfridus) 

Afb. 2. Nakomelingen van Wurssing, die in ditartikel een rol spelen. 
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feit dat de naam Attingahem tot in de 11de eeuw in gebruik bleef, dus tot 
lang na de dood van Attinga, zonder dat de persoonsnaam door een andere 
werd vervangen. De oorsprong van deze villa zou dan laat in de 7de eeuw 
gelegen hebben. 

Wurssing behoorde tot dat deel van de Friese aristocratie dat zich 
aangetrokken voelde tot het christendom en dat eigenlijk pro-Frankisch 
gezind was.28 

Komst van Willibrord 

In 690 kwam er opnieuw een belangrijke Angelsaksische zendeling naar 
deze kant van de Noordzee, die toen nog Mare fresecum (= Friese Zee) werd 
genoemd. Willibrord. Hij was een duidelijke vertegenwoordiger van een 
gewijzigde oriëntatie van de Angelsaksen: zij maakten zich los van de oude 
christelijke geloofswereld in Ierland, die verwant was aan de door de 
apostel Marcus gestichte Koptische kerk in Egypte, en richtten de blik meer 
op de Roomse wereld van het Europese vasteland. 

De Frankische machthebber Pippijn II wees aan Willibrord het op de 
Friezen veroverde gebied als missieterrein toe. Hij plaatste Willibrord en de 
zijnen onder een bijzondere rechtsbescherming opdat de heidense Friezen 
waaronder zij zich begaven niet in de verleiding zouden komen de vreem
delingen tijdens hun prediking uit de weg te ruimen.30 

Vermoedelijk kort daarop had Willibrord een onvruchtbaar gesprek met 
de Friese koning Redbad. Veel meer dan zijn vader associeerde Redbad het 
christendom met de Frankische pogingen tot machtsuitbreiding. Hoewel hij 
de Angelsaksische zendelingen die naar Frisia kwamen geen kwaad hart 
toedroeg, verleende hij hun daarom toch geen medewerking.31 In een voor
spellende droom kwam Willibrord er achter dat alle pogingen om koning 
Redbad te bekeren vergeefs zouden zijn. "Want in deze nacht heb ik hem in 
een droomgezicht vastgebonden gezien in vurige boeien".32 Dat kon niet 
anders betekenen dan de onvermijdelijkheid van Redbads verdoemenis.33 

Na een reis naar Denemarken,34 die eveneens weinig succes opleverde,3-
ging Willibrord naar Rome om de paus een bekrachtiging van zijn missie
opdracht te vragen. In 695 wijdde de paus Willibrord tot bisschop van de 
Friezen. Hij werd daarmee ook de eerste bisschop die kerkelijk gezag kreeg 
toegekend over heel Niftarlake. 

Tweede Frankische invasie in zuidelijk Niftarlake 

Tegen het einde van de 7de eeuw kwamen de Franken opnieuw deze 
kant op. Pippijn II, ook wel Pippijn de Middelste genoemd (zie Afbeelding 
3), had toen in het hele Frankische Rijk de macht veroverd en van die 
macht maakte hij gebruik om de Rijndelta, het mondingsgebied van enkele 
rivierlopen, opnieuw in bezit te nemen. In 695 had hij dat gebied groten
deels veroverd, nadat hij in 689 de door Redbad geleide Friezen bij 
Dorestad had verslagen en vervolgens in 690 ook Utrecht in handen had 
gekregen. Hij regelde dat Willibrord zich daar als missiebisschop kon 
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Arnulf, bisschop van Metz Pippijn de Oude 

Ansegisel gehuwd met Begga 
I 

Pippijn de Middelste 
I 

Karel Martel 
I 

Pippijn de Korte 
I 

Karel de Grote 

Afb. 3 Stamlijn van Karel de Grote. 

vestigen. Laatstgenoemde trof in Utrecht de puinhopen aan van het kerkje 
dat koning Dagobert I tijdens diens veldtocht naar het land der Friezen 
daar gebouwd had. Op dezelfde plek, binnen de muren van het castellum, 
stichtte Willibrord zijn kathedraal, die hij aan St. Maarten wijdde. 

Verder noordwaarts dan Utrecht is Pippijn II niet gekomen. Men zou 
kunnen zeggen dat hij de oude grens van het Romeinse Rijk had hersteld, 
langs Utrecht en de Oude Rijn.19 Redbad bleef het stroomgebied van de 
Vecht benoorden Utrecht beheersen. Bij een vervolgens tussen Pippijn en 
Redbad gesloten en met gijzelaars gewaarborgd vredesverdrag werd de 
Friese koning in het bezit gelaten van het hele Friese kustgebied voor zover 
dat zich ten noorden van de Oude Rijn uitstrekte. Dat Pippijn zijn Friese 
tegenstander in zijn waarde had gelaten kwam ook tot uiting in het kort na 
710 gesloten huwelijk tussen Pippijns jongste zoon Grimoald en Redbads 
dochter Theudesinda. Die verbintenis maakt duidelijk dat Pippijn niet de 
bedoeling had het hele Friese koninkrijk zonder meer bij het Frankische 
Rijk in te lijven. Ongetwijfeld zal Pippijn met dat huwelijk politieke 
bedoelingen hebben gehad, maar die zijn nooit aan het licht gekomen 
omdat Grimoald betrekkelijk kort na zijn trouwen (vóór of in 714) te Luik 
werd vermoord. Over het verdere lot van Theudesinda is niets bekend en 
er schijnen geen kinderen van dit echtpaar te zijn geboren.36 

Koningsgoederen voor de kerk 

De Frankische machthebbers probeerden het werk van de zendelingen te 
steunen door een premie uit te loven voor de heidenen die zich lieten 
dopen of die er actief voor zorgden dat de geloofspredikers niet lastig 
gevallen werden. Ook op andere manieren boden de Franken de missio
narissen bescherming. Dat was maar al te zeer noodzakelijk omdat die 
geloofsijveraars de Friezen nogal eens tegen zich innamen door hun tempels 
te vernietigen en hun goden te beledigen. Uit veiligheidsoverwegingen 
predikte Willibrord ook voornamelijk in Friese gebieden die al onder Fran
kisch gezag stonden, zoals Utrecht, Holland en Zeeland.37 
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In de tijd van de Frankische verovering van het gebied ten zuiden van de Rijn, 
tussen 688 en 695, moeten heel wat goederen door confiscatie of anderszins in handen 
van de Frankische koning zijn gekomen. In de eerste plaats de Romeinse Rijnforten, 
zoals Vechten, Utrechten Dorestad, maar ook landgoederen3S 

De Frankische koningen voelden zich gerechtigd alle Rijncastella, of wat daar 
maar van mocht resten of voor doorgaan, aan hun domeinen toe te voegen omdat zij 
zichzelf als de opvolgers in rechte van de Romeinse "caesares" zagen 3*> 

Een tiende deel van deze aldus verkregen koningsgoederen werd door de hofmeier 
Pippijn II aan de kerk van Willibrord te Utrecht geschonken, welke schenking op 23 
mei 753 door koning Pippijn III werd bevestigd.^Machthebbers na Pippijn II zouden 
er nog verschillende schenkingen aan toevoegen 

Willibrord vestigde niet alleen opnieuw een kerk in de stad Utrecht, hij 
verbond er ook een convent aan dat uit zou groeien tot één van de 
belangrijkste culturele centra van het Frankische Rijk, met name door de 
school die er deel van uitmaakte.12 

Toch durfde hij niet alleen op Utrecht te vertrouwen als enige uitvals
basis voor de zending onder de Friezen. Daarvoor vond hij die plaats nog te 
gevaarlijk gesitueerd. Bijgevolg stichtte Willibrord ook kloosters op grotere 
afstand van het Friese missiegebied, die konden dienen als vormings
centrum voor zendelingen en als toevluchtsoord in moeilijke tijden. In 706 
kreeg hij land in Echternach waarop een klooster kon worden gebouwd en 
in 714 land voor hetzelfde doel in Susteren.37 

Niftarlake weer volledig in Friese handen 

Ondanks het huwelijk van Grimoald en Theudesinda lijkt de situatie 
nabij de Frankisch-Friese grens gespannen te zijn gebleven. Onder die 
omstandigheid werd de pro-Frankische, pro-christelijke Wurssing al snel 
door de Friezen als een collaborateur beschouwd, waarop zijn bezittingen 
door hun koning Redbad verbeurdverklaard werden. Wurssing voelde zich 
daarna genoodzaakt te vluchten naar Pippijns zoon Grimoald. 

In 714 stierf de hofmeier Pippijn II de Middelste. Zijn zoon Grimoald was 
toen al dood. Meteen na het overlijden van Pippijn viel het Frankische Rijk 
aan burgeroorlog en wanorde ten prooi. Redbad maakte hiervan gebruik en 
heroverde Utrecht en het hele verdere gebied dat hij enkele tientallen 
jaren tevoren aan de Franken had verloren.19 

Willibrord nam noodgedwongen de wijk naar het klooster in Echternach, 
terwijl de Friezen ondertussen "de jonge aanplant van de kerk in zijn 
missiegebied met wortel en tak uitroeiden".37 

Karel Martel; heel Niftarlake deel van het Frankische Rijk 

Uit de machtsstrijd in het Frankische Rijk kwam Karel Martel, de 
bastaardzoon van Pippijn II, in 717-718 als overwinnaar te voorschijn. Hij 
zette daarop de veroveringspolitiek van zijn vader voort.40 Daarbij kwam 
het hem zeer goed uit dat de Fries Redbad in 719 zijn laatste adem uitblies. 
In 718 namen de Franken de stad Utrecht weer in bezit, waarna hij meteen 
doorstootte tot aan het Vlie. In 734 strekte de Frankische overheersing zich 
uit tot aan de uitmondingen van Ee en Lauwers op het wad.41 
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Meteen nadat in 718 het hele gebied van Niftarlake definitief bij het 
Frankische Rijk was ingelijfd kwam Wurssing hier weer terug om zijn 
goederen opnieuw in bezit te nemen. Hij werd door Karel Martel in zijn 
positie bevestigd, mede vanuit de gedachte dat daarmee de verbreiding 
van het christelijke geloof in Niftarlake kon worden gediend. In tegen
stelling tot sommige andere Friese grootgrondbezitters in veroverd gebied 
hoefde Wurssing niet te duchten voor inbeslagneming; integendeel, hij 
kreeg er zelfs nieuw bezit bij.28 

Ook met Karel Martel knoopte Willibrord goede betrekkingen aan. Karel 
bracht de noodzaak om de Friezen te kerstenen nog eens extra onder de 
aandacht van Willibrord. Hij bevestigde in 719 de vestiging van de 
bisschopszetel in de stad Utrecht. De kathedrale kerk werd hersteld. 

Bonifatius in de Vechtstreek 

Inmiddels was in 716 wederom een belangrijke Angelsaksische geloofs-
prediker naar onze streek gekomen. Hij heette Wynfrith, maar werd na 718 
breder bekend onder zijn christelijke naam Bonifatius. Al op jeugdige 
leeftijd verklaarde Wynfrith dat hij zijn leven in dienst van God wilde 
stellen. Zijn vader had daar aanvankelijk bezwaren tegen, maar nadat hij 
ernstig ziek was geworden stemde hij er toch mee in dat zijn zoon het 
religieuze pad opging.42 

Wynfriths eerste pogingen om het christelijke geloof uit te dragen onder 
de Friezen bleven vruchteloos. Niemand wilde of durfde zich laten dopen. 
Toen besloot hij zich te laten leiden door de raad die God aan de profeet 
Jeremia had gegeven om niet te zaaien onder de doornen. Hij keerde terug 
naar zijn klooster om zich nader te beraden en reisde vervolgens naar 
Rome om zich onder de bescherming van de paus te stellen en diens oor
deel te vragen. Bij die gelegenheid kreeg hij de Romeinse naam Bonifatius 
("de Weldoener"). Met nieuwe moed keerde hij terug naar dat deel van het 
land der Friezen dat inmiddels door Karel Martel was veroverd. 

Uit een mededeling van zijn opvolger Liudger weten we dat Bonifatius 
toen vooral hier in de buurt enige tijd zendingswerk heeft gedaan, eerst in 
Woerden, daarna in Attingahem bij de Vecht (= Breukelen) en vervolgens 
in Felison of Velsen.43 

Ia zijn prediking maakte Bonifatius, evenals vóór hem Willibrord, veel gebruik 
van een in die tijd populaire "evangeliënharmonie" De christelijke boodschap zat 
voor buitenstaanders zo moeilijk in elkaar dat de geloofsverkondigers niet ook nog 
eens met vier verschillende evangeliën moesten aankomen, die elkaar bovendien op 
onderdelen leken tegen te spreken. Daarom maakte al in 180 Tatianus één verhaal van 
de evangeliën, waarbij hij ook het (later apocrief verklaarde) Evangelie naar Thomas 
als bron gebruikte. Belangrijk in het Evangelie naar Thomas is, dat het beter aansloot 
op de heidense geloofsbeleving, vooral vaar het stelt dat het goddelijke in alles en 
overal, in de mens en op de aarde, aanwezig is. Zo zou Jezus, volgens Thomas, gezegd 
hebben: "Kloof een stuk hout en ik ben daar, til een steen op en jullie zullen mij daar 
vinden". 

Evenals de meeste andere zendelingen richtte Bonifatius zijn geloofs
verkondiging eerst op de voornaamsten. Waren dezen bekeerd, dan volgde 
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de rest meestal vanzelf. Omdat de godsdienst gewoonlijk nauw verweven 
was met de politieke en maatschappelijke strukturen kon een overgang 
naar het christendom snel in zijn werk gaan (maar evenzo, als het getij 
keerde, een terugval in de oude religie; denk aan wat er omstreeks 650 in 
en rond Utrecht gebeurde). 

In Attingahem, waar hij waarschijnlijk rond het jaar 720 heeft gepredikt, 
kreeg Bonifatius inderdaad de gezochte steun van de plaatselijke macht
hebber. Velen lieten zich dopen. Dat betekende in die tijd overigens niet dat 
ze het christelijke geloof volledig aanvaard hadden, maar slechts dat ze 
bereid waren zich verder in het nieuwe geloof in te laten wijden. Was 
iemand eenmaal gedoopt en viel hij vervolgens terug in heidense 
praktijken, dan zag de kerk zich daardoor echter wel gerechtigd hem met 
harde hand terug te voeren op het christelijke pad.44 

Bonifatius stichtte in Attingahem (Breukelen) op aan hem daartoe be
schikbaar gestelde grond een godshuis dat hij aan St. Pieter wijdde. Vrijwel 
zeker was het een geheel uit hout opgetrokken gebouw, dat dienst deed als 
kapel of kerk. Kerkbouwactiviteiten ter plaatse in latere tijden hebben er 
niets van over gelaten. Het godshuis stond op de oeverwal van de Aa, de in 
die tijd belangrijkste van de twee langs het Ronde Dorp stromende 
Vechtarmen, tegenover de woonplaats van de heer van de villa.21 

Het is een fascinerende, maar helaas niet met zekerheid te beantwoorden vraag of 
er op de plek vaar Bonifatius zijn godshuis vestigde tevoren iets anders heeft gestaan. 
Willibald, die bij het schrijven van het levensverhaal van Bonifatius nog gebruik kon 
maken van hem door ooggetuigen verschafte informatie, verhaalt dat Bonifatius in 
het gebied van de "gens pagana Fresonum", de heidense Friezen, de "fana" of go
dentempels verving door "ecclesiae". >3 Uit zijn geschrift is niet duidelijk of Bonifatius 
daarbij de "fana" eerst liet afbreken, om daarna tot nieuwbouw over te gaan, dan wel 
of hij de bestaande gebouwen eenvoudigweg na een speciale wijding tot kerk geschikt 
liet maken. Ook ontbreken gegevens over de specifieke gang van zaken in Attinga
hem. Wel is in algemene zin bekend dat de pausen het niet direct nodig vonden dat de 
"fana" eerst geheel werden opgeruimd; na het sprenkelen van wijwater mochten de 
christelijke altaren rustig in de ontruimde tempels worden geplaatst en de relieken in 
de altaren geborgen. Ze meenden zelfs dat het de bekeerlingen daardoor gemakke
lijker zou vallen de weg naar het Huis des Heren te vinden, omdat het bedehuis hun 
van ouds vertrouwd was45 

Vanuit de kerk van Attingahem vond ook de zielzorg plaats voor alle 
mensen die verder naar het noorden woonden. De parochie van Attingahem 
was dus, vooral in het begin, aanmerkelijk groter dan het wereldlijke ge
bied van Attingahem. 

Na Bonifatius' zendingswerk in Velsen liet de oude bisschop Willibrord 
blijken dat hij Bonifatius graag als zijn opvolger zou willen hebben. Maar 
laatstgenoemde hield een bisschopswijding door de wijbisschop Willibrord 
af. Hij wilde er eerst ook met paus Gregorius II over spreken.46 

Begin van een kerkelijke tweedeling van de pagus Niftarlake 

Per 1 januari 723 schonk Karel Martel het koningsgoed binnen en buiten 
de muren van het "castrum" Utrecht alsmede de "villa vel castrum" Vechten 
in de pagus Niftarlake, met alles wat er toe behoorde, aan de jonge kerk 
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van Utrecht, die ook toen nog werd geleid door haar stichter Willibrord.38 

Hiermee werd een tweedeling van het gebied van Niftarlake ingezet die we 
eeuwen later ook nog tegen zuilen komen.47 

Opmerkelijk is dat in de oorkonde uit 723 Vechten zowel met "castrum" 
ais met "villa" werd omschreven.48 

In 732 versloeg Karel Martel bij Poitiers, ongeveer 300 kilometer ten zuidwesten 
van Parijs, de vanuit het zuiden opdringende Arabieren. Hun opmars vanuit Noord-
Afrika, via Spanje verder Europa in werd daarmee definitief tot staan gebracht 

Na deze overwinning was de positie van Karel Martel in het Frankische Rijk on
betwist Toen de in naam regerende Merovingische koning stierf kon Karel het zich 
zelfs veroorloven de koningstroon onbezet te laten en zelf het Frankische Rijk te 
regeren tot aan zijn dood in 741 

Twee jaar vóór Kartel Martel overleed, in 739, Willibrord. De bisschops
zetel van Utrecht bleef daarna enige jaren onbezet. Omstreeks die tijd kon 
Frisia Citerior in algemene zin voor redelijk gekerstend doorgaan, al bleef 
de stichting van nieuwe kerken en parochies daarbij achter. Zo vielen in 
onze omgeving Zwesen en Maarssen onder de parochie van de Dom en 
ressorteerde de hele Vechtstreek ten noorden ervan nog geruime tijd onder 
de parochie van Attingahem. In de noordelijker delen van Frisia was toen 
nog betrekkelijk weinig gepredikt.49 Het Utrechtse missieklooster had in de 
nadagen van Willibrords episcopaat sterk aan zendingsdrang ingeboet. De 
bisschop van Keulen vond na de dood van Willibrord alleszins aanleiding 
het uitblijven van een bisschoppelijke organisatie in de Utrechtse diocees te 
kritiseren en daaraan de wens te verbinden dat hij in zijn oude rechten 
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Afb 4. "Handtekeningen" van Pippijn de Korte (boven) en Karel de Grote (onder). 
Pippijn schreef zelf alleen het kruisteken binnen de tekst "Signum 'f gloriosissimo 
pippino rege'1 (Teken van de zeer roemruchte koning Pippijn), Karel de Grote tekende 
enkel het ruitje binnen het monogram. De rest werd door een klerk geschreven. 
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werd hersteld. Immers, bij beschikking van koning Dagobert I was Utrecht 
met het gehele Friese achterland aan de Keulse bisschopsstoel toegewezen. 
Bonif atius wist slechts met moeite het voortbestaan van het bisdom Utrecht 
veilig te stellen.50 

Pippijn de Korte de eerste koning uit het geslacht der Karolingen 

Karel Martel werd opgevolgd door zijn zoon Pippijn III, die de bijnaam "de Korte" 
kreeg (zie Afbeelding 3) Aanvankelijk nam ook deze Pippijn officieel de positie van 
hofmeier in. Boven hem stond in naam nog de Merovingische koning Childerik III, 
maar die werd eigenlijk slechts getolereerd omdat er een zichtbaar staatshoofd nodig 
was in de tijd dat Pippijn een veldtocht maakte in vijandelijk land. Nadat Pippijn als 
overwinnaar was teruggekeerd werd de aanwezigheid van een schijnkoning verder 
overbodig geacht. In 751 of 752 werd Pippijn de Korte officieel door de Franken als 
hun koning aangewezen. De belangrijkste bisschoppen zalfden hem met heilige olie 
ter bekrachtiging van zijn nieuwe waardigheid. De afgezette laatste koning der 
Merovingen werd samen met zijn zoon naar een klooster gestuurd. 

Liudger, geloofsprediker van Niftarlaakse bodem 

In de tijd van Pippijn III de Korte viel het begin van het optreden van 
de prediker Liudger. Hij was nu eens geen buitenlander, maar een 
kleinzoon van de eerder genoemde Wurssing (zie Afbeelding 2), geboren in 
de Vechtstreek. Hij kwam ter wereld te Svecsnon of Svashna. Meestal 
wordt dat gezocht in het gebied van Zwesen, waar zich later Zuilen ont
wikkelde. Enige tijd is gedacht dat Svecsnon misschien bij de Swaesborg/ 
Snaefsborg in Maarssen lag, maar dat is inmiddels afdoende weerlegd.51 

Bijna was de geschiedenis anders gelopen. Bij de geboorte van Liudgers moeder 
Liafburg was haar grootmoeder van vaderszijde boos dat er in de familie alleen maar 
meisjes werden geboren. Ze gaf opdracht het pasgeboren meisje te doden 52 Dat mocht 
men volgens het Friese recht doen zolang een kind nog geen voedsel tot zich 
genomen had. Maar de voor het kind al paraat staande min zag kans tussenbeide te 
komen en de baby wat honing op de lippen te smeren. Het kind likte ervan en 
daardoor was het niet langer geoorloofd het van het leven te beroven 5^ 

Ook de geboorte van Liudger zelf verliep niet zonder moeilijkheden. Toen Liafburg 
in verwachting was van Liudger moest haar man Thiadgrim op reis. Bij zijn terugkeer 
holde zij op hem toe. Daarbij struikelde ze en viel met haar zijde op een paal. Men 
verwachtte dat daardoor zowel zijzelf als de baby in haar schoot het leven zouden 
verliezen Maar "doordat de goddelijke barmhartigheid zich over haar ontfermde, 
herleefde haar geest" en spoedig daarna kwam een gezonde Liudger ter wereld 54 

Als kind legde Liudger een grote belangstelling voor studie aan de dag. 
Om die reden vertrouwden zijn ouders hem aan Gregorius van Utrecht toe. 
Aan de Domschool aldaar en vervolgens bij de beroemde Alkewijn (die ook 
wel Alcuin of Alcuïnus werd genoemd) in York werd Liudger opgeleid tot 
geestelijke en gemotiveerd tot het zendingswerk. 

Religieuze erfenissen uit het vóór-christelijke verleden 

Hoewel de predikers zich beijverden - de een krachtdadiger dan de 
ander - om de elementen van de heidense godsdienst te vernietigen, vond 
ook vermenging plaats van de vóór-christelijke religie en het christendom. 
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Het geven van votiefgeschenken aan de goden overleefde in christelijke tijden in 
het leggen van ex-voto's bij graven van heiligen.55 

Tot in de vorige eeuw verden bepaalde voorwerpen (vooral stenen bijlen, onder de 
naam van 'donderbeitels') onder de daken van boerderijen en woonhuizen weg
gestopt, als afweermiddel tegen blikseminslag.56 

Processies met brandende kaarsen kunnen gezien worden als de verchristelijkte 
vorm van de vóór-christelijke gewoonte vuur als afweermiddel tegen heksen en 
veeziekte te gebruiken 55 

De heidense angst voor rondwarende verschijningen van om het leven gebrachte 
kinderen ging over in vrees voor het rondwaren van zieltjes van kinderen, in het 
bijzonder zuigelingen, die geen rust konden vinden omdat zij ongedoopt waren 
gestorven, wat weer leidde tot de christelijke neiging pasgeboren kinderen zo snel 
mogelijk te dopen.57 

Afb 5. West-Europa in de tijd van Karel de Grote. 
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Karei de Grote steunde Liudger 

In 768 stierf Pippijn de Korte. Hij had zijn twee zonen tot zijn opvolgers 
bestemd, maar de jongste stierf al spoedig; daardoor werd Karel de enige 
koning. Hij kreeg al jong de bijnaam Karel de Grote, want groot was hij naar 
lichaam en geest.''8 

Karel trad inzake de kerk en de geestelijkheid op als een beschermer maar tevens 
als een streng gebieder In de randgebieden van het Frankische Rijk bevorderde hij 
de voortgang van het zendingswerk. In die delen van zijn rijk vaar het christendom 
reeds lang vaste grond had gevonden voelde Karel de Grote het als zijn plicht mis
bruiken en afdwalingen van de christelijke levensstijl tegen te gaan.59 

Liudger werkte in die tijd onder de Friezen in de streken rond de buurt 
waar Bonifatius was vermoord en waar een kerkje was opgericht bij een 
haventje (de kern van het latere Dokkum). Hij ging daar mee door totdat de 
opstand onder leiding van Widukind hem in 784 noopte Friesland te 
verlaten.60 In 786, toen de rust weergekeerd was, werd hij door Karel de 
Grote aangewezen als geloofsverkondiger in Friesland beoosten de Lauwers. 
De Friezen daar hadden te kennen gegeven wel bereid te zijn een prediker 
te accepteren en christenen te worden, mits ze de prediker maar konden 
verstaan; hij moest dus Fries kennen. Liudger sprak Fries en was daardoor 
de aangewezen man.61 Uit de aan de Friese religie onttrokken "fana" liet 
Liudger grote hoeveelheden kostbare gouden en zilveren voorwerpen naar 
Utrecht overbrengen; daarvan kwam tweederde aan koning Karel terwijl de 
rest door bisschop Alberik aan het Utrechtse missieklooster werd 
gegeven.62 In 792 werd ook westelijk Saksenland aan het werkgebied van 
Liudger toegevoegd.60 

In Werden aan de Roer stichtte Liudger in 799 een klooster Even leek dat een 
onuitvoerbaar werk. Toen Liudger en de zijnen aankwamen op de hem door een 
goddelijke openbaring aangewezen bouwplaats troffen zij daar een dicht woud aan 
Maar toen Liudger in de nacht tot God bad hoe het nu verder moest stak een hevige 
storm op die de bomen op de uitgekozen plek velde Zijn metgezellen stelden met ver
wondering vast dat "zelfs de elementen de knecht Gods dienden" 6 3 Het klooster werd, 
dank zij Liudgers voorbeeld, een centrum van cultuur, niet alleen de toen algemeen 
beoefende Latijnse cultuur, maar tevens de cultuur in de volkstaal. Bovendien was het 
een famiiieklooster Het was in die tijd gebruikelijk bij vooraanstaande families dat er 
een klooster werd gesticht, bedoeld weliswaar voor christendom en cultuur, maar ook 
om er de grafstede voor de leden van die familie onder te brengen en om de traditie en 
roem van de familie uit te dragen. Dit famiiieklooster Werden kwam na Liudger onder 
de leiding van zijn broer Hildegrim, vervolgens van zijn neef Gerfried en later nog 
van het familielid Altfried. Liudger gaf zijn erfgoederen in de Vechtstreek aan het 
klooster Werden. Zo raakte ook Attingahem geheel of ten dele in het bezit van dat 
klooster.6/* 

Alh. 6. Munten met de beeltenis van 
Karel de Grote. De linkse werd gesla
gen naar aanleiding van zijn kro
ning tot keizer, de tweede is vermoe
delijk van Zuid-Europese herkomst, 
de rechtse (met de naam Karlus) is 
van Germaanse makelij. 
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Tot aan het eind van de 8ste eeuw was Attingahem nog steeds de enige 
parochie in de Vechtstreek ten noorden van Utrecht. Maar omstreeks 800 
stichtte Liudger daar een tweede kerk en wel op aan zijn familie 
toebehorende grond in Werinon.65 Om de kerk van Werinon een blijvende 
financiële basis te geven werden bepaalde bezittingen van de kerk van 
Attingahem overgedragen aan die van Werinon. Toen Liudger zijn familie
bezit schonk aan het klooster Werden kwam ook de kerk en al het land in 
Werinon in eigendom van dat klooster. Later gingen veel goederen die 
Werden bezat over in handen van het Kapittel van St. Marie.66 

Na enig tegenstribbelen werd Liudger in 804 of 805 op Karels verzoek 
bisschop van Munster. Behalve dat deel van Saksen vielen vijf Friese 
gouwen onder Liudgers bisschoppelijk gezag.60 Hij overleed in 809 in Bil-
lerbeck.67 Dertig dagen na zijn overlijden werd op aanwijzing van de keizer 
en volgens Liudgers eigen verlangen zijn lichaam overgebracht naar Wer
den, om daar te worden begraven op een door hemzelf aangewezen plek. En 
opnieuw een wonder: het lijk vertoonde nog geen spoor van ontbinding.68 

Noten 

1 Vanuit een andere invalshoek is het hier behandelde onderwerp ten dele ook reeds 
aan de orde geveest in AA Manten, 1986. Hoe oud is Breukelen? Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 2, blz. 41 - 72. Herhalingen zijn in het 
huidige artikel vaar mogelijk vermeden Bij het schrijven van het artikel uit 1986 
was nog niet bekend dat Breukelen een Middeleeuwse villa heeft gekend; voor het 
overige heeft de inhoud van dat artikel nog steeds zijn geldigheid, 

2 DP, Blok, 1984, De historische en geografische situatie van Liudgers geboortestreek 
Nifterlake, In: KI Sierksma (Red.), 1984. Liudger 742 809 De Bataafsche Leeuw, 
Amsterdam, blz, 8 - 19, in het bijzonder blz. 13,14, 

3 Zie hierover Manten, 1986, blz, 60 - 64 
4 H, Halbertsma, 1984. Het heidendom waar Liudger onder de Friezen mee te maken 

kreeg. In: KL Sierksma (Red), 1984 Liudger 742 - 809 De Bataafsche Leeuw, 
Amsterdam, blz, 21 - 43, in het bijzonder blz, 22 - 23. Ook: H. Halbertsma, 1982 Fries-
lands Oudheid Dissertatie, Rijksuniversiteit Groningen 

5 J Nieuwland, 1991, "De Friezen gedenken zijn wonderbare daden . . ." De functie 
van wonderen in de Friese kersteningstijd, Utrechtse Historische Cahiers, jaargang 
12, nr. 1, 103 blz., in het bijzonder blz, 28, 29. 

6T Brattinga, 1971 Religy yn foarkristlik Fryslân, 3 (Religie in vóór-christelijk 
Friesland, 3). De Stim fan Fryslân, jaargang 33, juni-nr., blz. 9. 

7 Halbertsma, 1984, blz. 21, 27, 37, 42. 
8 Halbertsma, 1984, blz. 34. 
9 Eddius Stephanus, Vita sancti Wiifridi. Een teksteditie hiervan is opgenomen in deel 

1 van het "Boarneboekje ta de skiednis fan Fryslân" (Bronnenboekje voor de Ge
schiedenis van Friesland), Leeuwarden, 1969 De Vita Wiifridi dient uit geschied
kundig oogpunt kritisch te worden gelezen, 

10 Vita Vulframni episcopi Senonici. Gepubliceerd in W. Levison (Red), 1910, Monu-
menta Germaniae Historica, Scriptorum rerum Merovingicarum, V. Passiones 
vitaeque sanctorum aevi Merovingici Hannover en Leipzig, blz, 657 - 673, Het 
geschrift is na zijn ontstaan vermoedelijk herhaaldelijk aangevuld en gewijzigd; 
de betrouwbaarheid heeft daaronder geleden, 

11 A. Legris, 1898, Les vies interpolées des saints de Fontenelle, Analecta Bollandiana, 
vol, 17, blz. 265 - 306, in het bijzonder blz. 291, 

12 Alcuinus, Vita sancti Willibrordi archiepiscopi Traiectensis. Gepubliceerd in B. 
Krusch en ¥. Levison (Red), 1920. Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum 
rerum Merovingicarum, VIL Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici. 
Hannover en Leipzig, blz. 113 - 141, De betrouwbaarheid van het geschrift van 
Alcuin is omstreden. 

13 Wiilibaldus, Vita Bonifatii, In Duitse vertaling gepubliceerd in R. Büchner (Red,), 
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betrouwbaar. 
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Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Leiden (Voss. lat. Q. 55; ca. 1085); met 
topografische aantekeningen van Petrus Serivenius (overleden 1660) 

17 Vita secunda sancti Liudgeri. Gepubliceerd in W. Diekamp (Red), 1881. Die Vitae 
Sancti Liudgeri Die Geschichtsquellen des Bisthums Munster, Band IV Munster, 
blz. 54 - 84. Deze Vita bestaat uit twee boeken, waarvan de één (855), die over het 
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18Nieuwiand, 1991, blz. 30. 
19 Blok, 1984, blz. 13. 
20 E, Ypma, 1951. De Eerste Christianisering. In: E. Bruna e.a. (Red), 1951 Bijdrage tot 

de Kerkgeschiedenis van Friesland. Franeker, blz. 11 - 21, in het bijzonder blz. 11. 
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hofstede De Poel te Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, 
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22 Ypma, 1951, blz. 12; Ook; H. Halbertsma, 1968. Het Friese Koninkrijk. In: J.J. Kalma, 
J.J. Spahr van der Hoek en K. de Vries (Red), 1968 (herdruk 1973). Geschiedenis 
van Friesland. Fryske Akademy, Leeuwarden, nr. 325, blz. 95 - 143, in het bijzonder 
blz, 97, 

23 Vita Vulframni episcopi Senonici, caput 3 
24 Halbertsma, 1984, blz 26 - 27. Nieuwland, 1991, blz. 31 - 32. Wulfram werd ook 
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contemporaine geschiedbronnen geen "rex" (koning) wordt genoemd, maar "dux" 
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Redbad "rex" 

25 Nieuwland, 1991, blz. 30-31. 
26 Aldus schreef Eddius Stephanus in zijn vroeg-8ste-eeuwse werk "Vita sancti 

Wilfridi" Zie caput 26 op blz. 11 in de Leeuwarder editie uit 1969: "Deinde eo anno 
accepta praedicatione omnes principes exceptis paucis et multa milia vulgi in 
nomine Domini baptizabat;. 

27 RR. Post, 1957 Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen. Utrecht. Deel 
1, blz. 17. Ook: Halbertsma, 1968, blz. 95. Nieuwland, 1991, blz. 31. 

28 Blok, 1984, blz. 15. 
29 Zie: C Dekker, 1983 Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen Een institu

tioneel-geografische studie. Stichtse Historische Reeks, 9 Walburg Pers, Zutphen, 
672 blz., in het bijzonder blz. 295. Ook: Manten, 1986, blz. 61 - 62. Daarentegen zijn 
KL Sierksma , H. Halbertsma en A. Russchen de stellige overtuiging toegedaan dat 
Werinon ten oosten van Muiden gezocht moet worden; zie KI Sierksma, 1984. Het 
Noormannen-visioen van Liudger en de moordaanslag op graaf Floris V. In: KI 
Sierksma (Red), 1984 Liudger 742 - 809. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, blz. 95 -
99, en A. Russchen, 1967. New light on dark-age Frisia. Fryske Akademy, Leeuwar
den, uitgave nr. 311 

30 Halbertsma, 1984, blz. 24. 
31 Nieuwland, 1991, blz. 31. 
32 Vita Vulframni episcopi Senonici, caput 9: "Nam hac nocte vidi ilium in visu 
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catena religatum ignea". 
33 Vita Vulframni episcopi Senonici, caput 10: ". . . praedictus dux . . non erat ex 

ovibus Christi neque ad vitam praeordinatus aeternam'. 
34 Alcuinus, Vitasancti Wiilibrordi archiepiscopi Traiectensis, caput 10. 
35 Halbertsma, 1984, biz. 24 - 25 Nieuwland, 1991, biz. 66 - 67. 
36 Halbertsma, 1984, biz. 23. 
37 Nieuwland, 1991, biz. 32. 
38 Dekker, 1983, biz. 31 
39 M Gysseling en ACT. Koch, 1950 Dipiomata belgica ante annum millesimum 

centesimum scripta. Tongeren. Deel 1, nr. 175 (23 mei 753): in deze door Pepijn III 
gegeven oorkonde wordt Pepijn II als eerste vooroorkonder genoemd. 

40 Nieuwland, 1991, blz, 33. 
41 Halbertsma, 1968, blz 98 - 99. Blok, 1981, blz. 2% Blok, 1984, blz. 13. 
42 Willibaldus, Vita Bonifatii, caput 1. 
43 Liudgerus, Vita Gregorii Abbatis Traiectensis Gepubliceerd in: 0. Holder-Egger 

(Red), 1887. Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XV, pars 1 Supplementa 
Tomorum I - XII pars III. Hannover, blz. 63 - 79. 

44 Nieuwland, 1991, blz. 37. 
45 Halbertsma, 1984, blz, 31, 36. 
46 W.P Romain, 1991. Bonifatius, Grondlegger van Europa. Tirion, Baarn, 258 blz., in 

het bijzonder blz. 143-144. 
47 Toen in de 11de eeuw de bisschop van Utrecht het grondgebied van het gewest 

Utrecht ging indelen in aartsdiakonaten kwam het zuidelijke deel als zetel van de 
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48 Gysseling en Koch, 1950, Deel 1, nr. 173 (1 jan. 723): ". . . et similiter villam vel 
castrum nuncupanteFethnasitam in pago Nifteriaco ...". 

49 Post, 1957, blz. 25. 
50 Halbertsma, 1984, blz. 30. 
51 H. Lubbers, 1975. Bisschop Liudger te Maarssen geboren? Maandblad Oud-Utrecht, 

jaargang 48, nr. 4, herdrukt in: Orgaan van de "Historische Kring Maarssen", jaar
gang 2, nr. 2, blz. 35. Daartegenover: J. van Vredendaal, 1988. Over de Sweserengse 
weg naar de vroege Middeleeuwen. Historische Kring Maarssen, jaargang 15, nr. 3, 
blz 55 - 57. J. van Vredendaal, 1989. De historische betekenis van Liudger, de 
geloofsverkondiger uit de Vechtstreek. Historische Kring Maarssen, jaargang 16 
nr. 2, blz. 33-38. 

52 Altfridus, Vita sancti Liudgeri, liber I, caput 6, 7. 
53 Blok, 1984, blz 14 Halbertsma, 1984, blz. 28. Nieuwland, 1991, blz. 60 Het verhaal 

van de redding van de baby Liafburg wordt historisch betrouwbaar geacht. 
54 Altfridus, Vita sancti Liudgeri, liber I, caput 8: "Sed miserante divina dementia 

revixit spiritus eius". 
55 Nieuwland, 1991, blz. 29. 
56 Halbertsma, 1984, blz. 33. 
57 W. Lampen, 1948 Willibrord en Zijn Tijd. Amsterdam, blz. 62 - 65 Halbertsma, 1984 

blz. 29. Nieuwland, 1991, blz. 29. 
58 Sesam Nieuwe Geïllustreerde Wereldgeschiedenis, Bosch en Keuning, Baarn, deel 3, 

ongedateerd, blz 136 - 149. 
59 Sesam Nieuwe Geïllustreerde Wereldgeschiedenis, deel 3, blz. 145. 
60 Nieuwland, 1991, blz. 35. 
61 Blok, 1984, blz 14. 
62 Halbertsma, 1984, blz 32. 
63 Vita secunda sancti Liudgeri, editie Diekamp (Red.), 1881, capita 28 - 30: ". . . ipsa 

elementa famulo Dei militabant". 
64 Blok, 1984, blz. 9 - 10,15 
65 Vita secunda sancti Liudgeri, editie Diekamp (Red), 1881, caput 32. 
66 Blok, 1984, blz. 17, 19. 
67 Blok, 1984, blz. 10, 
68 Vita secunda sancti Liudgeri, editie Diekamp (Red), 1881, caput 34. Het uitblijven 
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bare tekenen van heiligheid. 
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Brokstukken uit het verleden in Broeckland 

A.H. Verroen 
Gijsbrecht van Nijenrodestraat 163,3621 GJ Breukelen 

Wie had er ooit gedacht dat in Broeckland interessant archeologisch 
materiaal te vinden zou zijn? Toch zeker niemand! En zeker geen Middel
eeuws materiaal. Dat gebied draagt immers een naam die "moerassig land" 
betekent. In vergelijking met de oeverwailen van de Vecht was het een 
leeg gebied. Van vroegere bewoning is niets bekend. Er zullen alleen 
enkele boerderijen langs de Broek dijk gestaan hebben.1 

Toen in de zomer van 1989 de vijvers en siersloten werden gegraven, 
besloot ik eens te gaan kijken naar de samenstelling van de bodem. 
Graafmachines trokken brede sleuven in het land en de uitgegraven grond 
werd verspreid over het terrein ernaast. 

Dat was een mooie kans om te zoeken naar sporen van een vroegere 
loop van de Vecht. Volgens de bodemkaart van Nederland2 zou die hier 
gelegen moeten hebben en het terrein, volgens de tegenwoordige situatie, 
ongeveer diagonaal hebben kunnen doorsnijden vanaf de hoek bij Nijen-
rode tot aan de Breukelerbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (zie ook 
Afbeelding 1 ). 

Ik had bijzonder veel geluk, want in de verse sleuven die zich langzaam 
met grondwater vulden, was de bodemsamenstelling goed te zien. Op de 
meeste plaatsen was er klei, maar westelijk van de driehoekige vijver 
vond ik een afwijkend profiel met zwarte grond, plantenwortels, resten 
van takken en stronken. Meer naar de Broekdijk zag ik weer zuivere klei, 
maar voorbij de hoek bij de tennisbanen bleek zich veel fijn zand te 
bevinden. 

Op de laatstgenoemde plaats vond ik ook wat stenen aan de opper
vlakte, die blijkbaar samen met de grond waren opgegraven. Er lagen veel 
stukken rode baksteen, een enkel stuk gele baksteen en wat scherven van 
een pot of zoiets. Enkele grotere stukken werden meegenomen, waaronder 
een rode steen met inscripties, een stuk beige aardewerk, enkele bak
steenresten en een stuk glas 

Stenen en scherven 

Thuis werden de vondsten schoongemaakt en kon er een eerste inspec
tie plaatsvinden. Twee stukken aardewerk trokken de meeste aandacht: 
( 1 ) Een stuk zwartgeblakerd en gedeeltelijk afgesleten beige aardewerk 

bleek een deel van een kookpot, waarschijnlijk een poot waarmee de 
pot in het vuur stond. Aan de binnenzijde bevindt zich glazuur. (Zie 
Afbeelding 2.) 

(2) Ongeveer de helft van een cirkelvormige platte schijf van rood aarde
werk, versierd met enkele evenwijdige rijen driehoekige putjes langs 
fijne lijnen. De buitenrand is met facetten afgewerkt, waarschijnlijk 
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Afb. 1 Kaartfragment ontleend aan de Topografische kaart 1: 25 000 blad 31E, uitgave 
1969 (hier sterk vergroot). De nieuwe waterlopen in Broeckiand zijn ter oriëntatie 
toegevoegd. De stip met cirkel ongeveer in het midden geeft de plaats aan waar de in 
dit artikel beschreven vondsten zijn gedaan. De ruitlijnen dienen ter bepaling van 
de plaats volgens het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting; de afstand 
tussen twee lijnen is 1 kilometer. De slingerende lijn door Broeckiand begrenst het 
hoogtevlak van 0 meter NAP; nabij Griftenstein is het niveau 50 cm boven NAP. Ook 
hierin is de oude oeverwal van de Vecht herkenbaar. 

waren dal er in totaal tien of twaalf (Afbeelding 3). In de vlakke 
onderkant is een vijf puntige ster ingekerfd (Afbeelding 4). De dia
meter van de schijf zal ongeveer 8 centimeter geweest zijn en de dikte 
ongeveer 1,5 centimeter. Op de bovenzijde is een breukvlak te zien, 
alsof er een deel is afgebroken, dat precies in het midden zat. Verder 
is opmerkelijk dat alle breukvlakken vers zijn en geen afrondingen of 
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Aft. 2. Aardewerken poot van een kookpot met nog enige gJazuurresten, gevonden 
in Broeckland. De lineaal is er bij gelegd om te laten zien hoe groot het afgebeelde 
voorwerp is. (Foto A.H. Verroen.) 

?% 

Afb. 3. Bewerkte aardewerk schijf, later geïdentificeerd ais een vuurdover, ge
vonden in Broeckland. (Foto A.H. Verroen.) 
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slijtage vertonen. Het lijkt erop of het voorwerp gebroken is toen het 
met de graaf machine naar boven werd gehaald. Er zijn geen slijtage of 
gebruikssporen te zien; het ziet er splinternieuw uit. 

Verder had ik nog verzameld: 
(3) Een zwaar blokje gele baksteen, grijs dooraderd, van 6,5 s 5,5 cm en 3,5 cm dik. 
(4) Een platte helderrode steen van 3 cm dikte en 13 x 10 cm groot, als van een 

vloertegel. 
(5) Een gekromde platte vierkante rode baksteen van ongeveer 1,5 cm dik en 

precies 6,5 x 5,5 cm groot (Afbeelding 5) 
(6) Een sterk gebogen scherf van beige baksteen van nauwelijks 1 cm dik, 6,5 x 5,5 

cm in omvang en kennelijk van een ronde buis of dakpan. 
(7) Een stuk groen glas van circa ó cm, grillig en ruw van vorm alsof het gesmolten 

vas geweest (Afbeelding 5', met aan de vermoedelijke onderkant afdrukken 
erin van takjes en steen. 

Een vuurdover 

Ik had geen flauw idee wat de herkomst of ouderdom was van de ge
vonden scherven. Vooral de versierde scherf met de inkervingen bleef me 
boeien. In 1990 liet ik de potscherf (Afbeelding 2) en de versierde scherf 
(Afbeelding 3) zien aan de Amsterdamse assistent-archeoloog W. Krook, 
die meteen belangstelling toonde voor de versierde scherf. Hij herkende 
daarin een Middeleeuwse vuurdover, zoals er ook een in Amsterdam ts 
gevonden. 

Krook bracht mij daarna enige literatuur over dit onderwerp en daaruit haalde ik 
veel interessante gegevens: Het open haardvuur in de Middeleeuwse houten huizen 
diende vooral voor het bereiden van de maaltijden in kookpotten of aan het spit. 
Verder zorgde het haardvuur voor verwarming van de ruimte en in de avonduren 

Afb 4 Onderzijde van de dover, weergegeven in Afb. 3 (Foto AH. Verroen.) 
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Afb. 5 Twee vondsten uit ßroeckland. Links een 5,5 cm groot stuk vormloos groen 
gJas: rechts een 5 cm groot stuk gekromde platte rode baksteen waar mogelijk het 
groene glas vanaf is gestroomd. (Foto A.H. Verroen.) 

gaf het enige verlichting. Het huiselijke leven speelde zich dan ook vooral rondom 
het haardvuur af. 

Bij het ingaan van de nacht moest het vuur worden gedoofd om het brandgevaar 
te beperken. Vanaf de 14de eeuw werd de gloeiende as in een pot geschoven die 
onder de tegels van de stookplaats in de grond was in gegraven. 3 Zon pot zat onder 
een speciale plavuis met een rond gat van ongeveer 10 centimeter, dat groot genoeg 
was om de as ook weer uit de pot te kunnen scheppen. Overgebleven vuurresten 
konden worden gedoofd met een stenen dover. Daarvoor werd een zware aarde
werken schijf gebruikt meteen stevige knop of steel als handvat (zie Afbeelding 6). 
De dover werd waarschijnlijk ook gebruikt om de uitgedoofde as fijn te wrijven, 
want de as had een belangrijke functie in het Middeleeuwse huishouden. Het was 
niet alleen een goed schuurmiddel, maar diende ook om mee te wassen. Het werkzame 
bestanddeel is kaliumcarbonaat of potassium; de verlatijnste vorm van potas, haard-
potas dus.1 

Tot 1959 waren er in Nederland 117 dovers bekend. Een actueler 
totaaloverzicht ben ik met tegengekomen. De kleinste gevonden dover is 
6,5 cm in doorsnede en de grootste is 21 cm. De meest voorkomende dia
meter is 12 cm en daarna 15 cm. Kleiner dan 9 cm en groter dan 18 cm 
komen ze maar zelden voor.5 

De Breukelse vondst met een oorspronkelijke diameter van 8 cm be
hoort tot de meer zeldzame, kleinere dovers. 

Versieringen op dovers 

De meeste gevonden dovers vertonen ingebakken versieringen aan de 
bovenzijde, die kennelijk werden aangebracht met een mes, een passer of 
soms met een stempel. Men bracht straallijnen aan, zigzaglijnen of kruis-
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lijnen, sterpatronen, cirkels, putjesrijen, verdiepte driehoekfiguren, 
wagenwielen, enz., soms in de meest fantastische vormen. In enkele 
gevallen werd ook de rand van de dover met facetten afgewerkt, zoals bij 
onze Breukelse vondst. De versieringen op de dovers komen overeen met 
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Afb. 6. Vuurdover, gevonden te Utrecht bij het klooster Mariendael te Zuilen. De 
bovenste foto toomde dover van opzij, de onderste foto laat de onderkant zien. (Foto's 
Collectie Gemeente Utrecht, nr. 1957/MD 15; met dank aan Ir. E. Kylstra.) 
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soortgelijke versieringen op de haardspitsteunen uit de Middeleeuwen. 
Daarop steunden de staven waarmee het vlees boven het haardvuur werd 
geroosterd (Afbeelding 7). In de voorname huizen stelde men blijkbaar 
prijs op fraai versierde voorwerpen bij het haardvuur, die bij het 
flakkeren van de vlammen een boeiend reflecterend effect hadden.6 

Heel lang heeft men gedacht dat de dovers eigenlijk deksels varen van de kook-
potten,5 maar vreemd genoeg kwamen de potopeningen daar niet altijd mee over
een. Ook waren zij eigenlijk te zwaar gemaakt en bovendien week de versiering op 
de "deksels" af van de decoraties op de potten. 

Men heeft zich lang afgevraagd wie de vervaardigers waren van de 
vuurdovers. Waren dat de pottenbakkers, die ook de kookpotten maakten 
of waren het de stenenbakkers die de bakstenen, dakpannen en vloer
plavuizen maakten? Een andere groep kwam eigenlijk niet in aanmerking, 
omdat er een vuuroven voor nodig was. De vorming van de schijven ver
toont sporen van echt handwerk en ook de versieringen duiden daar op. 
De overeenkomst van de versieringen op de dovers met die op haardspit-
bokken is een belangrijke aanwijzing dat de steenbakkers gewoonlijk de 
makers van de dovers zullen zijn geweest. En die waren er sinds de 
vroege Middeleeuwen genoeg in de rivierkleigebieden, ook langs de Vecht 
nabij Utrecht7 Bovendien zijn dovers gevonden in de afvaikuilen van de 
plavuizenovens langs de Vecht bij Utrecht.3 

Soortgelijke dovers van elders 

Bij de vraag naar de betekenis van de vondst in Breukelen is het van 
belang om te weten of er soortgelijke dovers elders zijn gevonden. In de 
literatuur vond ik de navolgende gegevens (zie ook Tabel 1 ): 

Op de eerste plaats is er een dover uit Utrecht van 9 cm doorsnede, die 
eveneens versierd is met enkele straalsgewijs ingekerfde lijnen met 
putjesrijen en die ook aan de rand is algewerkt met facetten.5 

Een dergelijke versiering komt ook voor op een Utrechtse dover uit het 
klooster Manendael te Zuilen, die een diameter heeft van 8 cm en die ook 
kerflijnen. dubbele putjesrijen en een lacettenrand heeft (Afbeelding 
8)5.8 

Zoals eerder vermeld is er ook een dover gevonden in Amsterdam bij 
de voormalige Olofspoort (Afbeelding 9). Die dover heeft eveneens in-
gekerfde lijnen en dubbele putjesrijen. Van de facettenrand is door slij
tage niets meer te herkennen. Die dover is gedateerd tussen eind-13de en 
eind-14de eeuw: tussen 1275 en 1400.9 

De versiering op een dover uit Leiden (Afbeelding 8) vertoont weer sterke over
eenkomst met de Amsterdamse vondst. Die dover is 12 cm groot en heeft ook een 
bewerkte knop met kruismotief. Verder zijn er de kerflijnen met de dubbele putjes
rijen en de facettenrand.5 

Tenslotte vertonen een tweetal vondsten met afwijkende knop een treffende 
overeenkomst met de Breukelse dover op het punt van de versiering. Dat betreft 
dovers uit Leiderdorp, 12 cm groot, en uit Wijk bij Duurstede, 10 cm in diameter.-5 

Het grootste aantal dovers is gevonden in Friesland en nabij Deventer, maar de 
hier genoemde versieringen worden alleen aangetroffen in het stroomgebied van 
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Tabel 1 

Vergelijking van de Breukelse dover met zes elders gevonden soortgelijke 
vuurdovers 

Vindplaats Diameter Versiering Knop Rand 

1 Breukelen 8 cm 

2 Utrecht S cm 
Marie ndael 

3 Utrecht 9 cm 

4 Amsterdam 13 à 14 
Olofspoort cm 

5 Leiden 12 cm 

6 Leiderdorp 12 cm 

Wijk bij 10 cm 
Duurstede 

6 straallijnen, elk met 
dubbele rij van 6 - 7 
centrumgerichte mes
puntafdrukken 

(Ontbreekt) Afgeschuind, met 
10 (?) facetten en 
gegroefde rand 

Circa 12 straallijnen, Vierkant, met Afgeschuind, 
elk met dubbele rij van putjes met facetten en 
6 - 8 puntafdrukken groefrand 

4 of 5 straallijnen, elk 
met dubbele rij van 
5 - 9 puntafdrukken 

Viermaal drie lijnen 
vanuit de knophoeken, 
elk met dubbele rij 
van 7 - 8 puntafdrukken 

Viermaal drie lijnen, 
vanuit de vier knop
hoeken naar de acht 
facetpunten, elk met 
dubbele rij van 8-10 
puntafdrukken 

Circac) straallijnen, 
elk met enkele rij van 
circa 7 putjes 

Vijfhoekig Met facetten 

Vierkant, met 
kruislijnen 

(Afgesleten) 

Vierkant, met Afgeschuind, 
kruismotief 8 facetten 

Open knop 

Vier straallijnen, elk Met vier 
met dubbele rij van deuken 
circa 7 putjes. Ook een 
enkele rij putjes 

Afgeschuind, 
10 facetten 

Afgerond 

; C / 

i • 

Afb, 7 Versierde haardspit-bok met mespuntafdrukken, inkervingen en stempel
afdrukken. (Afbeelding ontleend aan Heidinga en Smink, 1982.) 
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de Beneden-Rijn met Vecht en Kromme Rijn. Dit type versiering was kennelijk 
gebruikelijk in dit gebied, of er vas één maker aktief die deze stijl overdroeg aan 
zijn leerlingen of opvolgers 

Van de Utrechtse archeologen vernam ik dat daar thans 24 hele of gedeeltelijke 
doverszijn gevonden. 

Versiering op het grondvlak van de Breukeise dover 

De stervormige versiering op de onderkant van de in Broeckland 
gevonden dover (Afbeelding 4) is heel ongewoon. De figuur lijkt met een 
mespunt aangebracht te zijn, vóór het bakken. Over een dergelijke deco
ratie is in de literatuur over dovers geen informatie te vinden. Er worden 
alleen eenvoudige figuren genoemd, die later werden ingekrast. Zo kent 
men een kruis, een V-vorm, een pijl, vierkanten, monogrammen, een 
gestileerd poppetje en eenvoudige abstracte iijnliguren. Maar nergens is 
iets te vinden over een sterfiguur. 

Ook is onduidelijk wat er met deze figuren werd bedoeld. Op vaatwerk 
werd er kennelijk de eigenaar mee aangeduid, om verwarring bij het ge
bruik te voorkomen8 Maar een ingebakken figuur in de onderkant zal 
eerder als een soort handelsmerk van de maker beschouwd kunnen 
worden, vooral omdat het voorwerp blijkbaar nog in ongebruikte staat 
verkeerde. 

De stenen en het glas uit de Broecklandse bodem 

De andere brokstukken die door mij in Broeckland werden gevonden 
zijn niet zo spectaculair als de versierde doverscherf, maar toch ïnier-

4-

Afb. 8. Vorm en versiering van dovers die vergelijkbaar zijn met de in Breukelen 
gevonden dover. (Illustratie ontleend aan Dorgelo, 1959) 
Nr. 9: Dover gevonden bij Mariendael te Utrecht, diameter 9 cm, daterend uit de 
15de/16de eeuw; met versiering die overeenkomt met die op de Breukeise dover. 
Nr. 4: Nog een dover gevonden bij Mariendael te Utrecht, S cm, 15de/16de eeuw. 
Nr, S: Dover gevonden te Leiden, 12 cm in diameter. 
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essant genoeg om er hier wat nader op in te gaan. Wellicht staan ze in een 
of ander verband met de dover. 

Het gele grijs-gelaagde blokje van 6,5 x 6,5 cm werd door de Amsterdamse archeo
loog Krook als een IJsselsteentje uit de 17de eeuw herkend. Dat is voor Breukelen op 
zijn minst een merkwaardige vondst. Er werd mij verteld dat dergelijke steentjes ook 
door de schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) als ballast werden 
meegenomen naar de koloniën, zoals Nederlands Oost-Indië. Bij de thuisvaart werd 
die lading vervangen door specerijen en andere kostbare Produkten. De steentjes 
bleven in de koloniën achter en werden daar vaak gebruikt voor bestratingen. 

De platte rode steen van 3 cm dikte is kennelijk een deel van een plavuis, een 
gebakken vloertegel. Het gevonden deel is niet geglazuurd en is sterk afgesleten 
Krook plaatste deze scherf ook in de 17de eeuw. 

Het dunne rode steentje heeft dezelfde buitenmaten als de gele IJsselsteen, maar is 
minder dan half zo dun. De herkomst is onbekend en ook de ouderdom, maar de maat
overeenkomst met de IJsselsteen is treffend. Wellicht werd dit type steen samen met 
de IJsselsteen ties gebruikten dateren beide uit dezelfde tijd. 

Het dunne gebogen bruine baksteentje is volgens Krook van een 17de-eeuwse 
dakpan. 

Het brokstuk van groen glas (Afbeelding 5) is heel bijzonder omdat het zo vorme
loos is en zo grillig. Het heeft kenmerken van een uitgestroomde hoeveelheid ge
smolten glas dat van een steen op een ongelijke, zachte ondergrond is gevloeid. 
Afval van de giasmakerij, zo lijkt het. Krook plaatste dit glas, vooral vanwege de 
kleur, eveneens in de 17de eeuw. 

Herkomst van het gevonden materiaal 

De vraag is nu wat de betekenis is van de in Broeckland gedane 
vondsten. 

De eerste vraag is of er een relatie is tussen de gevonden brokstukken. 
Hebben zij bijvoorbeeld behoord bij één bouwwerk? Of zijn ze toevallig bij 
elkaar terecht gekomen? Een afdoende antwoord is op deze vragen niet te 
geven, maar de overeenkomst in ouderdom geeft wel reden om te ver-
ondersteilen dat ze op de een of andere wijze bij elkaar behoorden en 
mogelijk al vóór 1800 in het Broecklandse gebied werden gedeponeerd. 

Een volgende vraag is of het materiaal gekomen kan zijn van een bouw
werk dat ongeveer op die plaats heeft gestaan, bijvoorbeeld een boerderij 
of een bedrijf waar met vuur werd gewerkt en dat buiten het bewoonde 
gebied was gesitueerd vanwege het brandgevaar. Als het puin afkomstig 
is van een huis of boerderij aan de Broekdijk gaan de gedachten al snel uit 
naar de vernielingen en branden die door de Fransen werden aangericht 
in het Rampjaar 1672 - 1673. Een felle boerderijbrand zou misschien het 
gesmolten glas kunnen verklaren. Maar de dover lijkt als handelswaar 
bedoeld te zijn geweest want er zijn geen gebruikssporen op te zien. 
Onbeschadigde dovers zijn in Utrecht alleen gevonden tussen het afval 
van de 14de-eeuwse ovens4 Als dat voor onze Breukelse vindplaats ook 
zou gelden, zouden er op die plaats meer scherven en bak afval te vinden 
moeten zijn. 

Het blijft dus mogelijk dat het materiaal van elders werd aangevoerd. 
Het IJsselsteentje kwam ongetwijfeld ooit van ver weg, maar niet uitge
sloten is dat het in of nabij Breukelen gebruikt is. De dover kan per schip 
over de Vecht onderweg zijn geweest van een maker in Utrecht naar een 
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afnemer in of bij Amsterdam. Maar van de klomp glas valt moeilijk aan te 
nemen dat het over grote afstand werd aangevoerd. Die zal vermoedelijk 
ergens in de buurt zijn ontstaan, was het niet bij een grote brand, dan 
misschien bij de glasmakerij. Maar zelfs voor het storten van puin uit de 
bewoonde kern van Breukelen lag de plek vroeger wel wat afgelegen; men 
zal vóór 1800 met zo ver en over land met puin gezeuld hebben. Waar
schijnlijker is dat het materiaal van dichtbij kwam, of dat het per schuit 
kon worden getransporteerd. 

Al met al komen we voor de herkomst van de vondsten niet veel 
verder. 

De vondst van de bewerkte schijf werd in augustus 1990 gemeld aan de Rijksdienst 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort. De provinciaal archeoloog, de 
heer Van Tent, heeft de schijf daar tot in het voorjaar van 1991 gehad om te worden 
geregistreerd en gefotografeerd Natuurlijk werd ook de vindplaats aan het ROB 
bekend gemaakt 

Als er ter plaatse opnieuw in de grond gegraven zou worden voor woningbouw of 
parkaanieg is het zeker de moeite waard de vindplaats goed in de gaten te houden 
Misschien wordt er daar dan nog meer gevonden, waardoor meer licht op de ge
schiedenis van Broeckland of Breukeien geworpen wordt Er zou natuurlijk ook een 
speciaal bodemonderzoek kunnen worden uitgevoerd om vast te stellen of er nog 
meer wetenschappelijk waardevoile vondsten te doen zijn 

Aanvullende gegevens over de vijfhoek 

Toen dit artikel tot hier gereed was liet ik het lezen aan onze historie
kenner A.A. Manten. 

Hij herkende de glasklomp als "afknijp" materiaal van een glasmaker. 
Maar tot mijn verbazing werd hij het meeste getroffen door de vijfpuntige 
ster op de bodem van de doverscherf. Manten noemde dit een "vijfhoek". 
Hij kende deze term ais de naam van een voormalige Breukelse brouwerij 
die ten noorden van het terrein van Boom en Bosch aan de Vecht stond en 
die zon vijfpuntige ster als kenmerk voerde.10 De huidige straat Brouwerij 
(het zijstraatje van de Dannestraat waaraan de brandweerkazerne is 
gelegen) dankt nog zijn naam aan die oude brouwerij. Hij maakte mij er op 
attent dat in de top van de voorgevel van een voormalige graanschuur aan 
de Brouwerij dicht bij de Vecht, die in 1770 nog in gebruik was bij de 
Breukelse bierbrouwer, nog steeds zon vijfhoek te zien is. In de ramen 
stonden destijds eveneens dergelijke vijfhoeken. De herkomst van de 
naam De Vijfhoek is vermoedelijk terug te voeren op de veldnaam van 
een stuk grond daar ter plaatse.1 ' 

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. In de topgevel van het oostelijke 
pakhuis aan de Brouwerij trof ik inderdaad dezelfde vijfpuntige ster aan 
ais op de bodem van de gevonden doverscherf (zie Afbeelding 10). 

Brouwers en glasmakers in Breukelen 

Manten liet het hier niet bij en leverde binnen enkele dagen het histo
rische bewijs van een eeuwenoude relatie tussen de Breukelse brouwers, 
een glasblazer en een terrein nabij Nijenrode. 
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Afb. 9. Dover uit Amsterdam, Olofspoort, die 13 à 14 cm groot is (zie ook het rechts 
weergegeven centimeterbalkje). (Foto uit de collectie van het Instituut voor Pre- en 
Protohistorie, Universiteit van Amsterdam, eerder gepubliceerd door Baart, 1977.) De 
versiering van deze Amsterdamse dover stemt overeen met die op de dover gevonden 
te Leiden (zie Afb. 8, rechts). 

De oudste gegevens dateren uit de 16de eeuw: Op 5 januari 1560 kwam 
de erfpacht van een hofstede aan de Brugsteeg in Breukelen, waarop een 
huis gebouwd stond, in het bezit van "Cornelia Reyer Glaesmaecker 
weduwe", dus Cornelia de weduwe van de giasmaker Reyer. Op dezelfde 
dag nog droeg zij de pachtrechten weer over aan Adriaen Janss Brouwer.12 

Opmerkelijk is vooral het gelijktijdig optreden van een glasmakers-
weduwe en een brouwer, in 1560. 

Honderd jaar later woonde er in Breukelen nog steeds een giasmaker, 
zoals blijkt uit een akte van 27 maart 1658.13 Op die dag splitste Jacob 
Govertsz van Kempen zijn bezit dat hij had op de plek waar nu restaurant 
De Danne en de winkel van Schröder gevestigd zijn. Toen omschreef men 
dat als een perceel "daer aen de suytsijde naest gelegen is een waterganck 
geheten die Dan, ( . . . ) aen de westsijde den gemeen Heerwech" (thans 
Straatweg) en "aen de noortsijde den Veenwech comende van de brug 
leggende over de Vecht" (later Achterstraat geheten, thans de zuidzijde 
van de Kerkbrink). Het ene deel behield Jacob van Kempen zelf, het 
andere deel droeg hij over aan "Mathijs Staell, glaesmaecker", namelijk 
"een erve ende woninge daerop staende".'3 

Er was in die tijd nog steeds een relatie tussen de brouwerij en de glas-
maker, zoals blijkt uit het volgende: 
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Op 3 september 1641 had Jan Jansz Brouwer (wellicht een kleinzoon 
van Adriaen Janss Brouwer uit 1560) zich eigendom verworven ongeveer 
in het midden van de Klapstraat (thans Herenstraat), doorgaand tot aan de 
Achterdijk (thans Straatweg). In 1645 verkocht hij de helft van dit bezit, 
de andere helft behield hij zelf. Het ging hem financieel blijkbaar niet zo 
goed, want tussen 27 februari 1664 en 6 april 1666 had hij een hypo
theek van 500 gulden op het bij hem in gebruik zijnde goed.H Die hypo
theek werd hem verschaft door het Glazenmakersgilde te Utrecht! Jan 
Jansz was vermoedelijk brouwer. Maar hij moet daarnaast ook een be
paalde binding met dat glazenmakersgilde hebben gehad. Want een geld
lening kreeg je niet zomaar. 

De herberg van de glasmaker bij Broeckland 

En dan is er de relatie tussen de glas maker en Broeckland: Manten vond 
in de oude archieven dat Mattijs Stael, de glasmaker, vanaf 1655 ook erf 
pachter was van de grond onder en rond een huis aan de Heerenwech (de 
oude Vechtdijk, thans Straatweg) ten noorden van kasteel Nijenrode.15 

Matthijs Staal verwierf zich op 10 mei 1662 bovendien nog een huis 
aan de "Kerckstraet" (nu de noordzijde van de Kerkbrink).16 Hij bezat toen 
dus gelijktijdig drie huizen en was klaarblijkelijk een man in goede doen. 

Op 23 juni 1674 werd het huis aan de Herenweg op naam gezet van 
"Wilhelmus Sautin, na opdracht door Catarina van Baestrick weduwe van 
Mattijs Stael".15 Mogelijk was Matthijs Staal een van de slachtoffers van 

••••M-.Mi-^r-i. 
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Afb. 10. De vijfpuntige ster, bekend als vijfhoek, op de gevel van het meest oostelijke 
pakhuis aan de Brouwerij te Breukelen. (Foto A.H. Verroen, maart 1992.) 
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het Rampjaar 1672 - 1673, want in 1674 werden de meeste mutaties van 
1672 - 1673 in de leenregisters van Nijenrode verwerkt. Onder de pacht-
voorwaarden waaraan Staal en zijn voorgangers gebonden waren15 komt 
de bepaling voor "ende niet te mogen herbergh houden dan met ons 
consente" (ons = de heer van Nijenrode). 

Waarschijnlijk was het huis langs de Vecht dus een tapperij met loge
ment. Bierlokalen waren vaak in handen van brouwers, die zich op die 
manier van een gegarandeerde afzet verzekerden.17 Hier was de eigenaar 
van de herberg een glasmaker, met een nauwe relatie tot de brouwer. Die 
situatie kan hetzelfde doel gediend hebben. 

Het bierlokaal lag bij de sluis tussen de Vecht en het afwateringskanaal 
van de polder Otterspoorbroek.18 Die waterweg werd ook als vaarwater 
gebruikt. Daarover kan dus het vondstmateriaal ooit getransporteerd zijn. 

Alleen de steenbakker ontbreekt thans nog in de gedocumenteerde 
relaties rondom De Vijfhoek. Misschien gebruikte die dezelfde vuurplaats 
als de brouwer en de glasmaker. Het merk in de onderkant van de dover 
lijkt daarop te wijzen. Voor de enige brandstof die in deze streek in 
voldoende hoeveelheden beschikbaar was (turf) moest een flinke prijs 
worden betaald. Het ziet er naar uit dat men een groot vuur daarom zo 
efficient mogelijk wilde benutten. En misschien gebruikten de steen
bakker en de glasmaker ook dezelfde afvalstort in het gebied waar nu 
Broeckland ligt. Er lag in ieder geval een bevaarbare watergang van de 
brouwerij aan de Vecht naar dit terrein. 

Conclusie 

De schervenvondst is te klein en te toevallig gevonden om conclusies te 
kunnen trekken over de vindplaats in Broeckland. Er is een mogelijkheid 
dat het materiaal afkomstig is van een afvalhoop aan de Brouwerij, waar 
behalve de brouwer en de glasblazer wellicht eens ook een steenbakker 
gevestigd was. 

De verschillen in ouderdom tussen de dover uit de 15de eeuw en de 
andere stenen en het glas uit de 17de eeuw zouden kunnen wijzen op zon 
afvalhoop, die op zeker moment per schip naar een laag, drassig terrein in 
Broeckland gebracht werd, misschien zelfs naar de kleiput van de steen
bakker. 

Zeker is in ieder geval dat we een bijzondere vondst uit Middeleeuws 
Breukelen in handen hebben gekregen. 

Het nieuwsgierig zoeken naar sporen van de oude Vecht heeft mij al 
met al op een ander boeiend spoor gebracht. Inmiddels heb ik nieuwe 
gegevens over de historische Vecht gekregen die mogelijk in verband 
gebracht kunnen worden met deze vondst. Maar dat zal een apart verhaal 
worden. 

Intussen ben ik benieuwd of er meer aardewerk bestaat met een vijf-
puntige ster in de onderkant. 
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Uitgegeven te Utrecht bij Jacob Cornelis ten Bosch, te Amsterdam bij Willem 
Eleveld, Boekverkopers. Breukelen wordt daarin besproken op blz 139 - 149, 
waarbij onder meer vermeld wordt: "Brouwerij De Vijfhoek levert zeer smakelijk 
en goed bier". 

11 H. Polderman, 1987. De Brouwerij. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 2, nr 1, blz. 4 - 13, in net bijzonder blz. 8 (Afb. 3) en blz. 11 (waar 
abusievelijk naar Afb. 4 wordt verwezen i.p.v naar Afb. 3). 

12 Rechterlijke Archieven, inv nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over ca. 1523 - 1677. fol. 33 (Rijksarchief te Utrecht), 

13 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042, fol. 34. 
14 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042, fol. 66. 
15 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042, fol. 13. 
16 Rechterlijke Archieven inv. nr. 2042, fol. 10. 
17 Zie in dit verband ook: A.A. Manten, 1988. Het Utrechtse gezin van Jan en Cathrijn 

van Leemput had ook inkomsten uit Breukelen. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 3, nr 3, blz. 81 - 90. 

18 A.A. Manten, 1990. De directe omgeving van Nijenrode in de 16de en 17de eeuw. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 3, blz. 97 - 106, in het 
bijzonder Afb. 3 op blz. 104. 
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Boerderij Sterreschans in Oukoop 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19,3621 XJ Breukelen 

Mijn artikel in dit tijdschrift over de oude schans op Cromwijk1 begon 
met de veronderstelling dat boerderijen die dezelfde naam dragen als 
buitenplaatsen aan de Vecht, ooit in het bezit zijn geweest van de eigenaren 
van die Vechthuizen. Voor Vreedenoord in Kortrijk en Cromwijk in Oud Aa 
kon ik meteen aantonen dat deze stelling juist was. Voor de ook door mij 
genoemde boerderij Sterreschans, Oukoop 32, kon ik toen geen bewijs 
aanvoeren. Dat wil ik dan nu doen. 

Van de huidige eigenaar, de heer J. Karsemeijer, kreeg ik de eigendoms
papieren ter inzage en daaruit bleek, dat de boerderij van 1827 tot 1837 
eigendom was van Adriaan Paets van Troostwijk, die ook de buitenplaats 
Sterreschans in Nieuwersluis bezat. Met deze mededeling zou ik kunnen 
volstaan, maar het lijkt me aardig ook een aantal andere gegevens over 
deze boerderij en zijn bewoners te boekstaven. 

De geschiedenis van Sterreschans 

In 1831 huurde Barend Karsemeijer de hofstede, waarop hij en zijn 
nazaten daarna onafgebroken hebben geboerd. 

Rechts in de voorgevel bevindt zich een steen met de inscriptie: "De 
eerste steen gelegd / door / B. Kersemeijer / oud 12 jaar 1873". In dat jaar 
is de boerderij dus verbouwd of opnieuw opgetrokken. Die voorgevel is er 
omstreeks 1917 met een windhoos uitgewaaid, maar weer met dezelfde 
stenen hersteld. 

De oudste bij de eigenaar nog aanwezige koopakte is uit 1791, maar er 
moet op de plaats van Sterreschans al veel vroeger een boerenhofstede 
hebben gestaan. Bij het graven in een bosje achter de boerderij is namelijk 
in 1962 een ongeveer 40 cm hoge blauwgrijze schenkpot gevonden (zie 
Afbeelding 1 ). Hij lag daar vrijwel onbeschadigd in een dikke veenlaag, 
maar bevatte geen oude munten. Het Instituut voor Pre- en Protohistorie 
van de Universiteit van Amsterdam heeft in 1963 de kan onderzocht en 
dateerde hem op de tweede helft van de 14de eeuw. Het plan "een kleine 
proefsleuf te graven om eventuele vondstassociaties te onderzoeken" is 
nooit door dat instituut gerealiseerd. Toen bij een interne verbouwing in 
1974 de vloer van Sterreschans vernieuwd werd, vond men daaronder 
midden in het voorhuis een ronde, gemetselde waterput die met zand 
volgestort was. Ook het daarin aangetroffen beschadigde roodstenen potje 
getuigt van een aanzienlijke ouderdom (zie Afbeelding 2). 

In het eigendomsbewijs uit 1791 komt geen boerderijnaam voor; in de 
latere evenmin. Het document uit 1791 is echter wel een interessant stuk 
en daarom geef ik de hoofdzaken daaruit weer. De akte is op 25 september 
1791 gepasseerd bij notaris Theodorus Koppen te Utrecht. Verkoper was de 
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Afb 1. Middeleeuwse schenkpot, opgegraven bij de boerderij Sterreschans in Oukoop 
Deze werd door deskundigen van het Instituut voor Pre- en Protohistorie te Amster
dam omschreven ais een "blauwgrijze pot met op doorsnee dik rond oor en zwak 
geprofileerde schenkiip", die door hen "voorlopig gedateerd is op de tweede helft van 
de 14de eeuw n Chr." (foto in bezit van 1. Karsemeijer) . 

notaris-makelaar Willem Voorsteegh als gemachtigde van de erfgenamen 
van vrouwe Wilhelmina Florentina Vlaer. Dat waren haar weduwnaar Mr. 
Jacob Smit te Utrecht, haar schoonzoon Christiaan Cruys, koopman te 
Amsterdam, en haar schoonzoon Everard Kol, secretaris van "het water
schap de Lekkendijk beneden dams". U herkent hierin de twee familie
namen van het bekende voormalige bankiershuis Vlaer & Kol aan de Oude 
Gracht te Utrecht. De te verkopen landerijen konden op 1 januari 1792 
aanvaard worden, het huis en de verdere bebouwing pas met Pasen van 
dat jaar. De boerenhofstede werd al geruime tijd door de huurder Hendrik 
van den Bosch gebruikt. De openbare verkoping vond op woensdag 25 
september 1791 plaats "ten huize van A. van den Bosch, kastelijn onder de 
Lindeboom te Breukelen". Deze herberg staat nog steeds op de oude plaats 
en draagt de naam "Het Regthuys van Breukelen en Breukelerweert"2. De 
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boerderij wordt in de akte omschreven als: hofstede met huis, berg en 
schuur met aanhorige landerijen groot 35 morgen 500 roeden, gelegen 
onder den gerechte van Loenerslooth in de polder van Oucoop strekkende 
"uyt den Anxter of Amsterdamse Vaart en van de Oucoper Watermolen tot 
aan de veenscheidinge toe". Er behoorde ook nog 6 morgen weiland bij, dat 
in twee percelen ten noorden van de boerderij lag. Samen dus 41 morgen 
500 roeden. Deze landerijen waren behalve met twee oude belastingen (het 
oudeschildgeld en het molengeld) speciaal belast met "een uitgang van ééne 
gulden jaarlijks aan de Kerk, of wel aan den Armen der kerk te Loenen". 
Schout Jacob de Jong5 van Breukelen-Nijenrode zette in op f 6500,-, mijnde 
bij de afslag op f 1000,- en werd dus voor f7500,- eigenaar. Zijn borgen 
waren Jacob Adriaan van der Linden, de schout van Breukelen-St. Pieters 
en zijn vader Cors de Jong, eigenaar van bierbrouwerij De Vijfhoek te 
Breukelen. Schout De Jong kocht de boerderij niet voor zichzelf, want hij 
noemde als zijn opdrachtgever Teunis Weerdse Swaninck, wonende onder 
Breukeleveen. 

De zeven erfgenamen van Teunis Weertzoon Zwanink (waaronder doch
ter Stijntje, getrouwd met Hendrik van den Bosch te Vinkeveen) ver
kochten op 14 februari 1827 voor notaris F.H. van den Helm te Maarsse-
veen de hoerenhof stede voor f 12 000,- aan "den Heer Adriaan Paets van 
Troostwijk, grondeigenaar, woonachtig op de Hofstede Sterreschans in de 
gemeente Loenen"4. In de koopvoorwaarden stond, dat de mondelinge huur 
die Cornelis Vendrig "aan dit gekochte heeft, tegen Negen Honderd guldens 
in het Jaar, zal moeten uithouden tot Korsmis achttienhonderd zeven en 
Twintig ten aanzien der Landerijen en tot primo Meij achttienhonderd 
achtentwintig ten aanzien van het Erf en de gebouwen". 

Afb. 2. Jan Karsemeijer mediteert bij put en potje (foto uit 1974, in bezit van J. Karse-
meijer). 
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De huur ging in 1831 over op Barend Karsemeijer uit Oud-Loosdrecht. Hij 
was in 1799 te Maarsseveen geboren, maar zijn ouders zullen in Breukelen 
hebben gewoond\ 

De Amsterdamse lakenkoopman Adriaan Paets van Troostwijk overleed 
in 1837. De buitenplaats Sterreschans werd daarna eigendom van H.J. 
Doude van Troostwijk6, de boerderij ging bij de akte van scheiding der na
latenschap op 20 december 1837 naar "Vrouwe Johanna Julie Meilier, echt
genoot van de Heer Jacques Pierre Paul Acquêt de Férolles, grondeigenaar 
wonende te Abbeville in Frankrijk". Zij liet de boerderij op 29 november 
1856 veilen in het "locaal van verkoopingen te Utrecht achter Sint Pieter". 
Barend Karsemeijer, die toen al 25 jaar pachter was en een huur van 
f 1075,- per jaar betaalde, kocht daar de boerderij voor f 23 500,-. 

Kerkelijke activiteiten van Barend en Nicolaas Karsemeijer 

Barend heeft zich niet alleen met het boerenbedrijf beziggehouden, maar 
ook een belangrijke rol gespeeld op kerkelijk gebied. Al gauw na zijn komst 
in Oukoop werd hij diaken in de Nederlandse Hervormde Gemeente van Ter 
Aa. In 1836 kon hij zich echter niet langer verenigen met de prediking en 
de bestaande kerkelijke verordeningen. Daarom had hij zich op 11 april 
1836 met zijn vrouw Hilletje Langendijk en vijf kinderen afgescheiden van 
de Nederlandse Hervormde Kerk. Daarin werd hij door anderen gevolgd: 
Aalbert van der Vliet uit Portengen met zijn vrouw en zes kinderen, Arie 
Peet met Marrigje de Haan, Willem Peereboom uit Ten Bosch (= Aa Bosch, 
thans Bosdijk), Jan Fokker met drie kinderen, en Jacob van Vliet met 
Neeltje Scherpenzeel uit Portengen. Zo ontstond er in de buurtschappen 
Oukoop, Bosdijk en Portengen een Afgescheiden Gemeente van ruim dertig 
zielen. Hun requesten om vrijheid van godsdienstoefening werden door de 
burgemeester van Loenersloot geweigerd. Op zondag 27 november 1836 
was er een verboden samenkomst in de koestal van Barend Karsemeijer, 
waar de Utrechtse predikant H.J. Budding preekte voor meer dan 50 per
sonen. Burgemeester J. Sanderson moet daarvan op de hoogte zijn geweest, 
want hij kwam hen met zijn wethouder, de veldwachter en de wacht
meester van een detachement lanciers tweemaal sommeren uiteen te gaan. 
Daaraan werd pas gevolg gegeven toen de burgemeester dreigde de hulp 
van de gewapende macht in te roepen, die al op de Oukoperdijk klaar 
stond. Het detachement lanciers werd daar ingekwartierd maar bleef niet 
lang. Op 3 december stelde de burgemeester aan de Commissaris des 
Konings voor om hen slechts tot 6 december 1836 daar te laten, "omdat 
halsstarrigheid en ongehoorzaamheid toch bij deze Separatisten blijft 
standhouden, terwijl de inkwartiering voor hen geene straf uitmaakt". De 
predikant werd door de rechtbank te Utrecht beboet met f25,- en Barend 
Karsemeijer met f8,-, maar beiden werden in hoger beroep te Amsterdam 
vrijgesproken. 

De verboden samenkomsten bleven, zoals de burgemeester verwachtte, 
doorgaan. Uit de agenda van de Utrechtse dominee H.P. Schölte weten we 
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dat hij op 12 juni 1837 in Oukoop gepreekt heeft over Johannes 6 vers 68 
en 69, de belijdenis van Petrus7. Na 1842 heeft deze gemeente zich bij de 
Christelijke Afgescheiden Gemeente van Kockengen gevoegd. Daar is Barend 
Karsemeijer lange tijd diaken en ouderling geweest. In 1868 zullen de 
meesten van zijn groep zijn overgegaan naar de toen onder leiding van 
Mattheus Oussoren in Breukelen gestichte Christelijke Gereformeerde Kerk. 

Dat deed ook Barends zoon Nicolaas Karsemeijer, die al geruime tijd op 
Sterreschans boerde. Vijftien jaar lang, van 1872 tot 1887, diende hij de 
Christelijke Gereformeerde kerk van Breukelen als diaken en als scriba van 
de kerkeraad. Lange tijd was hij ook penningmeester van die kerk. In 1893 
verenigden de plaatselijke kerkelijke gemeenten van de Afgescheidenen en 
de Dolerenden zich tot de Gereformeerde Kerk van Breukelen; in dat proces 
speelde ook Klaas Karsemeijer een jarenlange rol als kerkeraadslid. In de 
nieuw gestichte kerk was hij aanvankelijk diaken en van 1898 tot 1902 
ouderling. 

Opsplitsing van de boerderij Sterreschans 

Ook op zijn bedrijf in Oukoop was Klaas actief. Vader Barend had boer
derij Sterreschans gesplitst voor zijn twee zoons. Na diens dood in 1870 
moest het bezit evenwel verdeeld worden tussen twee zoons en vijf ge
trouwde dochters. Dat leidde tot een openbare verkoping, die plaats had op 
1 maart 1871 in het logement Het State Wapen te Breukelen-Nijenrode. 
Daar kocht Klaas de oude boerderij Sterreschans. Zijn oudere broer Jan zal 
de boerenhofstede aan de overkant van de weg, tussen de Oukoperdijk en 
de Veenkade, hebben gekocht. Klaas restaureerde Sterreschans in 1873 en 
liet zijn oudste zoon Barend een gedenksteen leggen. Deze zoon is kennelijk 
niet volwassen geworden, want Klaas noemde de jongste zoon uit zijn derde 
huwelijk weer Barend. Toen zijn eerste vrouw Wijntje Boogaard overleed, 
bleef Klaas met dochter Jansje achter. Hij hertrouwde met Geertje Verheul 
bij wie hij op 3 december 1875 een zoon Nicolaas kreeg en later nog Pieter 
Leenden. Bij zijn derde vrouw, Angenita van Hoegee, kreeg hij nog vier 
dochters en vier zoons. 

In 1904 verhuurde Klaas Sr. zijn boerderij aan zijn toen juist getrouwde 
zoon Klaas Jr. Zelf kocht hij een grote boerderij in Aarlanderveen, waar hij 
op 18 februari 1917 overleed. 

Bij de boedelscheiding op 8 augustus 1917 werd Sterreschans, waarbij 
toen ruim 27 ha land behoorde, toebedeeld aan deze Klaas Jr., die officieel 
Nicolaas heette. Hij betaalde er aan zijn mede-erfgenamen f57 000,- voor. 
In de crisisjaren verkocht hij eerst de daggelderswoning Oukoop 34 aan 
slager Halstein te Breukelen. In 1938 moest hij, evenals zoveel andere 
boeren, ook de rest van zijn bezit verkopen. Hij bleef echter als pachter op 
Sterreschans zijn bedrijf uitoefenen. Omstreeks 1940 werd de pacht ver
minderd, omdat bijna 2l/2 ha land aan de Staat was verkocht voor de aan 
te leggen Rijksweg 2. Nicolaas Karsemeijer overleed in 1946 en werd opge
volgd door zijn zoon Jan (geboren 1 mei 1924). Die werd in 1969 weer eige-
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naar van Sterreschans en breidde het uit tot een modern agrarisch bedrijf. 
Op de oude boerderij woont nu zijn zoon Nico (geboren 19 juni 1956), en 
daarmee is dan de vijfde Karsemeijer en derde Nicoiaas boer op Sterre
schans. 

Noten 

1 H.J, van Es, 1991. De Oude Batterij op boerderij Cromwijk. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 113-127, 

2 In een stuk uit 1784 heet de herbergier niet A. van den Bosch, maar Antonie Bos; de 
herberg heet dan 'Het wapen van Breukelen', In het testament (Archief Dorps
gerechten, Afd Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 371, Rijksarchief te Utrecht) dat de 
dames Dirkje en Neeltje van der Horst op 21 september 1804 in hun woning te 
Breukelen voor notaris Joh. Stellenwert!' uit Utrecht lieten maken, staat: 
begerende dat de Herberg genaamt de lindeboom met de vier annexede Woon-

huysen staande op de Nieuwstraat en twee Huysinge naast de Stallinge in de 
Heerestraat in den dorpe van Breukelen niet werde verkogt". De naam is dus niet 
"onder de lindeboom", maar "de lindeboom". In 1815 is de herberg naamloos en 
wordt hij aangeduid met "alwaer het Rechihuis van Breukelen gehouden wordt". 

3 Blijkens het Archief Dorpsgerechten, Afd Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 369, fol. 
131 (Rijksarchief te Utrecht) had Joan Ont van Nijenrode hem op 8 mei 1786 
aangesteld "ingevolge de versoeke van Joan Stoesak Schout en Gaadermeester van 
Breukelen Nijenrodes gerecht' om wegens zijn Hooge Jaaren in Zijn voorn. Posten 
te subsisteeren de Persoon van Jacob de Jongh Cz tot bediening van het selve 
Schouts en Gaadermeestersampt". Hij bekleedde dit ambt tot aan zijn faillissement, 
dat op 27 maart 1804 door de "Exployteurs der Generale Middelen 's Lands van 
Utregt werd geauthoriseerd "om daaraan te verhaalen de on gelden aan den Lande 
verschuldigd gebleven" (Archief Dorpsgerechten, Afd Breukelen-Nijenrode, inv 
nr. 370, fol. 97 verso), 

4 "Hofstede" staat hier voor "buitenplaats"; een boerderij werd in deze tijd vaak een 
boerenhofstede" genoemd; eerder was "hofstede" een algemeen woord voor een 

stuk land waarop een huis stond of kon staan. 
5 In het trouwboek in het Archief van de Hervormde Gemeente van Breukelen (inv. 

nr. 58, Rijksarchief te Utrecht) staat op 21 oktober 1764: "Barend Carsemeyer J.M. 
van Lengerik onder Tekkelenburg, geen ouders meer hebbende meerderjarig 
sijnde behoorende onder sijn Pruisische Majesteit en Jannetje Hollink, J.D. geboor
tig van en beyde wonende alhier in Breukelen; getrouwd op 11 November 1764 in 
onse kerk". Op 16 november 1794 trouwde "Gerrit Karssemeyer geboren en wonend 
onder Breukelen" en op 18 februari 1798: "Jan Carssemeijert j.m., geboren en 
wonend te Breukelen met Marritje Cooyman j.d , geboren in den gerechte Ter Aa en 
wonend alhier". Gerrit en Jan zullen zoons van Barend zijn geweest, Jan en Mar
ritje zouden, gezien de latere doopnamen in de familie, de ouders van Barend 
kunnen zijn 

6 E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, 1982. Plaatsen aan de Vecht en de Angstel 
Canaletto, Alphen aan den Rijn, blz. 232. 

7 Ds. H.P. Schölte emigreerde in 1847 met 800 volgelingen naar Pelle in de staat Iowa 
in Noord Amerika. Daaronder waren ook zes gezinnen en vijf alleenstaanden uit de 
Christelijke Afgescheiden Gemeente van Kockengen. Deze gegevens ontleende ik 
aan: C. Smits, 1980. De Afscheiding van 1834, vierde deel: provincie Utrecht. J.P. van 
den Tol, Dordrecht, blz. 34, 321-324 en 354-357. 
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De gemeente Kockengen en haar veldwachters, 
1812- 1827 

K.J. Onderweegs 
Boomstede 394, 3608 BD Maarssen 

Als oud-politieman heb ik mij gezet aan een studie van de veldwachters 
in de gemeente Kockengen in de 19de eeuw. Dit artikel is daarvan het 
eerste resultaat. 

De gemeente Kockengen in 1815 

Nadat de Fransen, die aan het plunderen en brandstichten waren 
geslagen, in 1814 door de Russische en Pruisische legers uit de Noordelijke 
Nederlanden waren verdreven, werd door Koning Willem I het eigen lands
bestuur hersteld. Door middel van Koninklijke Besluiten regelde hij veel 
staatszaken, zoals de inrichting en werking van de provincies en gemeen
ten. Pas in 1851 kwam de Gemeentewet tot stand. Daarvóór werden Regle
menten voor de Steden en het Platteland per provincie vastgesteld. 
Sommige Franse wetten bleven nog lang gehandhaafd. Veel proclamaties 
waren zowel in de Nederlandse als de Franse taal gesteld, omdat Koning 
Willem 1 tevens souvereine vorst was over Luxemburg en België, waar de 
voertaal overwegend Frans was. 

Koning Willem I vaardigde op 10 april 1815 een wet uit waardoor op
roerkraaiers, die verdeeldheid of wanorde veroorzaakten, zonder mogelijk
heid van hoger beroep ten strengste bestraft konden worden met geseling 
of brandmerken, en een gevangenisstraf van maximaal tien jaren. In het 
ergste geval kon zelfs de doodstraf opgelegd worden. De bedoeling hiervan 
was dat er in het land weer normaal geregeerd zou kunnen worden en de 
stabiliteit in het dagelijkse leven zou terugkeren. 

Tijdens de Franse tijd waren, in 1812, twee vroegere gerechtsheerlijk-
heden IKockengen met Spengen en Kockengen-Lokhorst) samengevoegd tot 
de gemeente Kockengen. Deze situatie bleef in het Koninkrijk der Neder
landen nog lange tijd gehandhaafd,1 

De Fransen hadden ook de provinciale indeling overhoop gehaald. Kock
engen maakte toen deel uit van het Kanton Woerden van het Arrondisse
ment Utrecht, dat op zijn beurt weer tot het Departement van de Zuiderzee 
behoorde. In 1814 kregen de provincies hun oude namen weer terug en 
ook nagenoeg geheel hun oude grenzen.2 

In 1815 telde de bevolking van de gemeente Kockengen 548 zielen. 
Verreweg de meeste werkenden verdienden hun levensonderhoud in de 
agrarische sector. Er waren 37 ambachtslieden. Een kaarsenmakerij produ
ceerde ongeveer 2000 pond kaarsen per jaar. De bierbrouwerij "De drie 
akers" had een jaarlijkse omzet van omstreeks 1000 tonnen bier.3 

De gemeente Kockengen bestond grotendeels uit weidegebied. In 1815 
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stonden er binnen de gemeente als geheel 58 boerderijen en 45 andere 
huizen. Voorname buitenplaatsen en dergelijke waren er niet. Twee wip-
watermolens, die van de polder Kockengen en die van de polder Spengen, 
hielden de waterstand in de poldersloten en de vaarten op peil.3 Sluizen 
waren niet nodig. De wegen waren smal en ongeplaveid, met diepe karre-
sporen, die in de winter deels onbegaanbaar waren omdat ze veelal vol 
waterplassen stonden. Het vervoer, ook van goederen en vee, ging dan ook 
voornamelijk over water per schuit. 

In 1816 werd het gemeentewapen van Kockengen vastgesteld: zes 
Andrieskruisen, in rijen van 3, 2 en 1, op een blauw veld."* 

Het bestuur over de gemeente Kockengen in de vroeg-19de eeuw 

Het plaatselijke bestuur werd in 1814 gevormd door burgemeester Mr. J. 
Bredius (die Maire Dirk van Schaerdenburg was opgevolgd),5 twee 
assessoren (wethouders) en vijf gewone raadsleden. De Raad kwam om de 
twee maanden of zo vaak als nodig was bijeen. De raadsleden werden 
gekozen uit de gegoede burgers van de gemeente. Dat zij een zekere 
welstand genoten valt af te leiden uit de hoogte van de belasting die zij 
betaalden. In zon kleine gemeenschap als Kockengen was de burgemeester 
tevens gemeentesecretaris; hij kon zodoende veel dagelijkse zaken thuis 
afhandelen. 

In 1825 werd J. van Schaerdenburg burgemeester van Kockengen, die op 
zijn beurt al in 1826 werd opgevolgd door G.D. van Riet."1 

Het gemeentebestuur hield zich in die jaren vooral bezig met de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente. Ook het onderwijs vereiste regelmatig aandacht. Verder 
moesten er regels worden vastgesteld voor de orde en veiligheid Uitgevaardigd 
werden onder andere een Reglement op de Nachtwachten (1814), een Reglement van 
Policie (1827, later de Algemene Politieverordening geheten), en besluiten betref
fende de brandveiligheid. 

De vastgestelde gemeentelijke verordeningen behoefden de goedkeuring van de 
provinciale autoriteiten. Alle gemeente-ambtenaren, zoals de gemeentesecretaris, de 
ontvanger en de veldwachter, werden door de "Gouverneur van de Provintie van 
Utrecht" (later de Commissaris des Konings genoemd) benoemd op voordracht van de 
burgemeesterk'7. De Gouverneur was ook belast met de handhaving van orde en 
veiligheid in zijn provincie en zond daaromtrent regels en brieven aan de gemeente
besturen. 

De burgemeester was hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. Hij had ook 
het toezicht op de logementen en de tapperijen in zijn gemeente. De burgemeester had 
verscheidene bijbaantjes om een enigszins redelijk inkomen bij elkaar te krijgen. Dat 
gold overigens niet alleen voor hem. 

Kockengen vas inmiddels afgestapt van de beroepsnachtwacht. In 1814 werd een 
stille nachtwacht ingesteld waarin alle mannen boven de 18 jaar bij toerbeurt dienst 
moesten doen. Tegen betaling van de kosten mocht men zich laten vervangen. Vier 
man moesten tegelijk dienstdoen, twee in Kockengen en twee in Spengen.5 

Veldwachter Hendrik van Ee 

De naam "veldwachter" voor de plattelandspolitieman is aan het einde 
van de 18de eeuw ontstaan. De functie van veld- en boswachter ("police 
rurale" met "garde champêtre" en "garde forestier") werd in 1796 ingesteld 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. ? nr. 2, 1992 



106 

s A. * " 

G 
a> 
OC 

q 
o 
o 
O) —* 
G 
a> 
a> 

a 
e * 
o> 
ot 

S 
t-, 

o 
o 
> 

G 
3 

O 
G 

O, 
t o 

••••• :•!*% 
X 

ir 
> 

T t x / # 

O 
O 

•o 
T3 
G 
0> 
<ü 

ÖJ 

01 
O, 
O 
o 

>> 
tn 
0) 

T3 * - > 
V 

S 
c 
et 
G 
<D 

J>4 
c_> 
O 

Ui 

o 
-o 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 2, 1992 



107 

en bleef na 1814 gehandhaafd. De veldwachter en de jachtopziener hielden 
toezicht om diefstal van vee, akker- en veldvruchten en stroperij te voor
komen.8 

Op voordracht van de burgemeester werd de veldwachter door de Gou
verneur van de Provincie Utrecht benoemd en ontslagen.9,10 Men sollici
teerde naar deze functie, waarbij gepasporteerde (met groot verlof zijnde) 
militairen de voorkeur hadden. Deze waren bedreven in het hanteren van 
wapens en gewend aan discipline en gezag van meerderen. Een vereiste 
was ook dat ze konden lezen en schrijven. 

De enige uit de Franse tijd overgebleven veldwachter was Hendrik van 
Ee. Uitgedost met dwarsgedragen steek met kokarde, lange jas, rotting en 
sabel - zoals het uniform er toen uitzag - moest hij de orde in Kockengen 
handhaven. Maar dat deed hij kennelijk niet tot tevredenheid van de 
bevolking. Bij de burgemeester kwamen in de loop der tijd heel wat klach
ten over het gedrag van de veldwachter binnen; laatstgenoemde werd daar 
verscheidene malen op gewezen, maar trok zich er niets van aan. In een 
brief aan de Gouverneur van de Provincie Utrecht vroeg de burgemeester 
van Kockengen daarom het ontslag van de veldwachter aan wegens "niet 
alleen niet na behoren waarnemende zijne post en zorgende voor de veilig
heid der eigendommen van de ingezetenen dezer gemeente, maar zelfs 
dezelven en leden van het gemeentebestuur met brutaliteiten bejege
nende"6. Zo te horen geen "brave Hendrik". Hij werd dan ook in 1816 met 
instemming van de Gouverneur ontslagen.9 Meer heb ik helaas niet over 
deze Hendrik van Ee kunnen terugvinden. 

Het was wellicht niet verwonderlijk dat de veldwachter zich niet aan kon 
passen aan het nieuwe gemeentebestuur en de veranderende regels. Het 
Napoleontische systeem was veel strakker van structuur en dat was ver
anderd in een dienend en meer sociaal gericht regime. 

Bij circulaire van 6 maart 1815 deelde de Gouverneur aan de burgemeesters in zijn 
provincie mee, dat het tractement van de veldwachters in de post onvoorziene 
uitgaven in de gemeentelijke begroting opgenomen moest worden." Een andere 
circulaire uit die tijd, van 6 oktober 1815, verplichtte de gemeentebesturen om van 
alle zaken betreffende inbraak, diefstal en dergelijke een afschrift aan de 
Gouverneur te sturen. ' 2 

Veldwachter jacobus S pee Sehr eu der 

De Gouverneur verzocht de burgemeester van Kockengen een ander 
geschikt persoon voor de functie van veldwachter voor te dragen in de 
plaats van H. van Ee. Dat werd Jacobus Spee Schreuder10, wiens benoeming 
op 19 juli 1816 volgde, tegen een vast tractement. Hij moest bij de 
Vrederechter van het kanton waartoe hij behoorde de eed afleggen. Het zat 
Jacobus niet erg mee, want hij ging zelfs tweemaal naar het Bureau van de 
Gouverneur te Utrecht (Paushuize) om zijn aanstelling te halen, maar kwam 
beide keren zonder dit document in Kockengen terug.13 De burgemeester 
was daar slecht over te spreken en schreef in een brief aan de Gouverneur 
dat hij de veldwachter in zijn gemeente nodig had13. Uiteindelijk zal deze 
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zijn aanstelling wel gekregen hebben. 
Over het uniform dat hij droeg wordt in de archieven van Kockengen 

niets gezegd. Wel weten wij dat de veldwachter van Maarssen in 1826 was 
gekleed in een blauwe lakense jas met groene kraag en groene opslagen, 
een blauwe lakense broek, een groen lakens vest en een driekante steek.14 

In de uitgaande stukken van die tijd valt regelmatig te lezen dat de 
burgemeester als hulpofficier van Justitie proces-verbaal opmaakte van 
aangiften en andere voorvallen. Ook beantwoordde hij de brieven van de 
Officier van Justitie en die van de Vrederechter of de Rechter van 
Instructie. Hij trad dan op als hoofd van de plaatselijke politie. 

Uit de praktijk van het veldwachterswerk vond ik het hieronder 
volgende voorval. Hij moest er voor zorgen dat er niet werd gebedeld en 
eventuele bedelaars naar elders afvoeren. Uit dit voorval blijkt ook hoe 
moeilijk het soms was om aan betrouwbare getuigenissen te komen.15 

Op 18 november 1822 arresteerde de veldwachter twee bedelaars. Zij gaven als hun 
namen op Jan Nicolaas Scheffner en Cornells Rijst. Zij bevonden zich al enige weken 
in Kockengen en bedelden langs de huizen om eten. Een van hen was op twee 
achtereenvolgende zondagen onder kerktijd op het erf van Dirk van Schaardenburg 
geweest en had daar om een aalmoes gevraagd. Beiden werden op een gegeven 
moment door de veldwachter aangehouden en bij de burgemeester voorgeleid. Wegens 
bedelarij werden zij per "wagentje" voor de Vrederechter in Woerden gebracht, onder 
geleide van de veldwachter en Gijsbert Hogendoorn. Hogendoorn zei dat een der 
bedelaars onderweg had gezegd dat Kockengen er van heugen zoude dat men hem liet 

Afb, 2. Pen- en penseeltekening van N. Wicart uit het eind van de 18de eeuw (foto 
archief voormalige gemeente Kockengen). Volgens bij de plaat bewaard gebleven 
gegevens toont deze tekening het landelijk gebied bij 't Dorp Cokkengen. De kerk op 
de achtergrond lijkt niet erg op die van Kockengen, maar tekenaars uit die tijd 
veroorloofden zich wel vaker vrijheden in de uitwerking van hun onderwerp. Het 
punt van waaruit Wicart Kockengen zag is niet vast te stellen. 
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wegbrengen". De veldwachter en de voerman hadden daar echter niets van gehoord. 
Bij het uitrijden van het dorp zou, volgens Jan Carel de Bruin, een van beiden tegen 
Anthonie Homan, die bij de brug bezig was met slachten, hebben gezegd "als ik weer 
te Kockengen kom dan zal ik u wel nader krijgen". Later zei Homan dat gezegd werd 
"in de volgende week kom ik weder bij u" daar de man meerdere malen bij hem om 
een aalmoes had gebedeld. Ook de heren Van Schaardenburg en Ernst Kibbe zeiden 
niets van brutaliteiten te hebben ondervonden van beide bedelaars. De burgemeester 
kwam in een schrijven aan de Rechter van Instructie te Utrecht uit een en ander tot 
de slotsom dat beide personen al sedert geruime tijd als bedelaars bekend stonden. 

De burgemeester van Kockengen belastte de veldwachter in mei 1823 
met het doden van loslopende honden vanwege heersende hondsdolheid. 
Gedurende vier weken moesten de mensen hun honden in Kockengen vast
houden.16 

De Gouverneur der provincie Utrecht zond in 1822 aan alle gemeente
besturen per circulaire een reprimande.17 Hierin deelde hij mee dat de 
politietaak ten plattelande op sommige plaatsen met "de kenbaarste 
onachtzaamheid wordt waargenomen; waardoor de Justitie dikwerf in de 
onmogelijkheid wordt gesteld, om de misdaden te vervolgen". Hij vond het 
zeer gevaarlijk dat de officieren bij de rechtbanken niet in kennis werden 
gesteld van gepleegde misdaden. Hij besloot met de mededeling dat de 
hoofden van de besturen ten plattelande elk strafbaar feit door de veld
wachter of de bode moesten laten melden aan de Gouverneur en de Officier 
van Justitie. De Gouverneur bemoeide zich dus tot in details met het 
functioneren van het politiewezen in de plattelandsgemeenten. 

Over veelvuldige diefstallen en inbraken in de plattelandsgemeenten werd ge
schreven in verscheidene circulaires, waarin tevens maatregelen daartegen bekend 
werden gemaakt. Zo moesten logementhouders en anderen die nachtlogies verschaf
ten aan vreemdelingen, daarvan aantekening houden. De veldwachters moesten 
speciaal op vreemdelingen letten en proces-verbaal opmaken van door vreemde
lingen begane overtredingen.'^ Men mocht voor het bestrijden van de kleine 
criminaliteit behalve van de veldwachters en nachtwakers zelfs gebruik maken van 
de rustende schutterij die in sommige gemeenten aanwezig was.19 

Bij circulaire van 28 september 1&26 werden de veldwachters verzocht ook 
medewerking te verlenen aan de werving van soldaten die in de koloniën dienst 
konden gaan doen.2° De veldwachter kende namelijk iedereen in het dorp en als hij 
geschikte recruten aanwierf kreeg hij daarvoor zes gulden per man. Een aardige 
bijverdienste dus. 

We vervolgen de lotgevallen van de veldwachter Jacobus Spee Schreu-
der. De burgemeester van Kockengen werd verzocht om hem ingevolge het 
Koninklijk Besluit van 15 juli 1825 Nr. 111 tevens voor te dragen tot 
Buitengewoon Opziener der Jacht en Visserij21. Deze commissie zal hem wel 
verleend zijn hoewel daarvan geen bewijsstuk te vinden is. 

De burgemeester droeg hem bij de Gouverneur van de provincie Utrecht 
bovendien voor als Rijksambtenaar met de bevoegdheid overtredingen van 
de wetten op de landelijke en plaatselijke belastingen vast te stellen en de 
betrokkenen te verbaliseren.22 

Allengs werd de lichamelijke gesteldheid Jacobus slechter. Hoewel hij 
van goede wil was kon hij zijn ambt niet meer naar behoren uitoefenen. 
Daarom verzocht de burgemeester de Gouverneur om de veldwachter ont-
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slag te verlenen omdat hij "thans niettegenstaande den besten wil niet 
ineer in staat is het dorp alhier veel min de gemeente behoorlijk te begaan, 
waardoor hij gestadig aan velen ten spot verstrekt, alzoo iedere vreemde
ling hem ziende niet anders kan veronderstellen dan dat hij zich aan 
bovenmatig gebruik van sterken drank heeft schuldig gemaakt, zijnde het 
tegendeel alleen den inwoners bekend".23 

Ook schreef de burgemeester, dat Schreuder niet meer in staat was de 
Rijkscommiezen te vergezellen en personen die overtredingen pleegden te 
vervolgen. Als buitengewoon opziener der jacht en visserij kon hij zich niet 
langer meten met de veldwachters uit de buurgemeenten. Zelfs kleine 
baldadigheden van kinderen kon hij niet meer verhinderen. Volgens de 
artsen was er geen hoop op beterschap en dit alles noopte de burgemeester 
om de ontslagaanvraag van de veldwachter in te dienen. 

Op 6 februari 1827 verleende de Gouverneur aan J.S. Schreuder ontslag 
uit zijn functie en verzocht aan de burgemeester een ander geschikt 
persoon in de daardoor ontstane vacature voor te dragen.24 

Zelf verzocht Schreuder aan de Gouverneur hem vanwege zijn 
lichaamsgebreken ontslag te verlenen ais deurwaarder der directe 
belastingen. Dit verzoek werd ingewilligd.25 

En zo eindigde op tragische wijze de loopbaaan van de veldwachter 
Jacobus Spee Schreuder. 
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De aanleg van het Merwedekanaal langs 
Breukelen en de directe gevolgen daarvan 

Arie À. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Sedert 1884 lag het nieuwe tracé voor de scheepvaart tussen Amster
dam en het Rijnland definitief vast.1 Vooral de gemeente Breukelen-
Nijenrode was er niet gelukkig mee dat zon belangrijke internationale 
vervoersverbinding, met de economische uitstraling die daarvan uitging, 
voortaan niet meer vlak langs het dorp over de rivier de Vecht zou lopen. 
Maar achteraf bekeken heeft dit landschappelijk gezien het behoud van de 
Vechtstreek betekend. 

Het nieuwe kanaal was dwars door de Breukelerwaard en op ruime afstand ten 
westen van het dorp Breukelen geprojecteerd. Sinds de ontginning van de veen-
wildernissen in de 10de tot 13de eeuw (toen behalve de al eerder in gebruik genomen 
oevers van Vecht en Aa bijna het hele buitengebied door de mens op de natuur werd 
veroverd.) had er niet meer zon grote ingreep in het landschap rond Breukelen plaats 
gevonden Er vond een tweedeling plaats die de plaatselijke bevolking, naar zou 
blijken veel ongerief en betrekkelijk weinig nut opleverde. Achteraf bekeken zou 
het, uit Breukels standpunt gezien, misschien beter zijn geweest als in 1879 de keus 
voor een kanaal door de Gelderse Vallei definitief geworden was. 

Vertraagde oplevering van het Merwedekanaal 

De minister van Waterstaat jhr. Klerck had in 1881 toegezegd dat het 
Merwedekanaal in vier jaar klaar zou zijn. Maar het werk verliep in werke
lijkheid veel langzamer. De onteigeningen kostten veel tijd. Polder- en 
waterschapsbesturen stelden eisen en voorwaarden, die vaak langdurige 
onderhandelingen nodig maakten. Een groot probleem voor de gravers van 
het Merwedekanaal was het handhaven van de waterstaatstoestand in de 
landstreken die door het kanaal werden doorsneden. De oplossing vond 
men met het aanleggen van grondduikers onder het Merwedekanaal door.2 

Een aantal keren in de periode 1885 - 1887 protesteerde de Amster
damse Kamer van Koophandel tegen het lage tempo in het aanleggen van 
het Merwedekanaal. Met weinig succes.3 Dat gold zeker voor de periode van 
juli 1887 tot april 1888, toen Bastert minister van Waterstaat was; als man 
van de Vechtstreek (hij woonde op Cromwijck) voelde hij weinig sympathie 
voor het gewijzigde tracé door de polders heen. Zijn standpunt was altijd 
geweest dat de grote scheepvaart over de Vecht moest blijven gaan. Pas 
minister Havelaar wist in 1888 schot te brengen in het werk.3 

Breukelen drong aan op een aanlegplaats aan het Merwedekanaal 

In Breukelen had men zich inmiddels neergelegd bij het onvermijdelijke 
dat de grote handelsvaart de Vecht zou verlaten en er ten westen van het 
dorp een nieuw kanaal zou komen. Maar men had nog wel enkele wensen. 

Op 8 augustus 1887 besloot de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode 
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een brief te schrijven aan de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
met twee verzoeken.4 Het eerste was om de brug in het kanaal recht in de 
Poeldijk (thans Stationsweg) te leggen om extra ongerief te vermijden (zie 
Afbeelding 1). Het tweede verzoek was om voor de gemeente Breukelen-
Nijenrode bij het kanaal een los- en ladingsplaats aan te leggen. Daarmee 
wilde men proberen toch iets van het economische voordeel dat de scheep
vaartverbinding eeuwenlang aan Breukelen had gebracht vast te houden.5 

Reeds anderhalve maand later kon aan de raad worden meegedeeld dat de 
minister negatief had gereageerd.6 

Op 10 mei 1890 kwam de vraag naar een Breukelse aanlegplaals in het Merwede-
kanaal opnieuw aan de orde, en wel in een vergadering van de burgemeester en de 
beide toenmalige wethouders, J.W. de Bruijn en M van Waart/ Besloten werd aan de 
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te vragen "dat van wege het rijk eene 
aanlegplaats worde gemaakt aan het Merwede kanaal en de besturen der omliggende 
belanghebbende gemeenten te verzoeken dat adres te ondersteunen".*^ 

De actie haalde weinig uit. Alleen B&W van Ruwiel ondersteunden het verlangen 
van Breukelen-Nijenrode.10 De B&W's van Wilnis en Mijdrecht wezen het verzoek 
af.1 ' Vier andere gemeentebesturen (te weten die van Breukelen-St. Pieters, Kocken-
gen, Laag-Nieuwkoop en Vinkeveen) lijken helemaal niet te hebben gereageerd.12 

Namens de minister lietRijkswaterstaat weten 'datgeene termen zijn gevonden om 
op 's Rijks kosten eene los- en ladingsplaats ter plaatse te maken, doch dat na de 
voltooiing van het kanaal een eventueel door adressanten in te dienen verzoek om 
voor rekening der gemeente zoodanig werk aan te leggen nader in overweging zal 
worden genomen".1* 

Polderwerkers brachten onrust in Breukelen 

Eind 1889 waren de graafwerkzaamheden ter hoogte van Breukelen in 
volle gang. De aanwezigheid van veel ruwe polderjongens in de buurt ging 
aan het dorp niet onopgemerkt voorbij. In november braken er op 
zaterdag- en zondagavonden al enkele keren ernstige ongeregeldheden uit. 
Op 13 november 1889 liet de burgemeester van Breukelen-Nijenrode aan 
de procureur-generaal te Amsterdam weten dat er de afgelopen zondag 
door polderwerkers werkzaam bij de kanaalaanleg op zodanige "ergerlijke 
wijze ts huisgehouden en mishandelingen, verwondingen en verwoestingen 
werden . . . toegebracht, waardoor alhier de dorpsbewoners dusdanig zijn 
verbitterd geraakt dat het hoogst raadzaam was onmiddellijk, ter voor
koming van meerdere treurige gevolgen" het de burgemeester ter beschik
king staande politiepersoneel aanmerkelijk te versterken.14 Overleg met de 
officier van justitie te Utrecht had er weliswaar toe geleid dat de volgende 
dag acht rijksveldwachters naar Breukelen waren gekomen die, samen met 
de permanent in Breukelen gestationeerde brigadier der rijksveldwacht en 
de twee gemeente-veldwachters, de rust weer hadden hersteld, maar de 
burgemeester meende toch dat de situatie alleen blijvend in de hand te 
houden viel als er voor de hele duur van de werkzaamheden versterking in 
zijn gemeente zou worden gestationeerd. Hij vroeg daartoe om 'een 6tal 
marechaussees te paard ofwel Rijksveldwachters'H Dat leidde blijkbaar tot 
een toezegging, maar het inlossen van die belofte liet op zich wachten. 
Daardoor zag de burgemeester zich nog enkele malen genoodzaakt tijdelijke 
politie-assistentie in te roepen, waarvoor de gemeente iedere keer een 
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rekening voor reis- en verblijfkosten kreeg. 
Kritiek werd de situatie toen al vroeg in december de polderjongens hun 

graafwerk moesten onderbreken wegens vorstverlet. De burgemeester van 
Breukelen-Nijenrode schreef daarom op 6 december 1889 dat "de spoedige 
plaatsing van de toegezegde rijksveldwachters" nu toch wel zeer gewenst 
was. Er werden hem tijdelijk drie rijksveldwachters toegewezen.15 

In de loop van 1890 trokken de werkploegen verder naar het zuiden. 

Rust op de Vecht 

Op 4 augustus 1892 (dit jaar een eeuw geleden dus) kon het kanaalvak 
van Amsterdam tot Vreeswijk voor de scheepvaart worden geopend en op 
1 mei 1893 het stuk tussen de Lek en de Merwede, van Vianen tot Gorcum. 

Al vanaf eind 1889 ondervond de plaatselijke bevolking op verschillende 
manieren de overlast van het grote kanaal. Dat werd er vanaf begin augus
tus 1892 niet minder op, toen men ook nog regelmatig te maken kreeg met 
het taaie ongerief van de draaibrug die heel vaak open stond voor de 
scheepvaart (zie de omslagprent van dit tijdschrift). Voor het wegverkeer 
betekende dat wachten. En omdat de brug aanvankelijk geheel met de hand 
werd bediend konden de wachttijden soms onbehoorlijk oplopen. 

Zoals te verwachten viel had de opening van het Merwedekanaal ook 
grote consequenties voor de Vecht. De rivier was niet langer de voornaam
ste verkeersweg van Keulen via Utrecht naar Amsterdam. 

Ook voor het regionale verkeer en vervoer had de Vecht inmiddels veel 
van zijn vroegere functie verloren. Het reizigersvervoer per boot legde het 

Afb 1. De Poeldijk (thans Stationsweg), komende van de Straatweg. Op de achtergrond 
Waterstaathuizen aan de westzijde van het Merwedekanaal. Duidelijk is te zien dat er 
voor de draaibrug over het kanaal een bocht in de Poeldijk is gelegd. Vóór het grote 
huis links is een van de abri's zichtbaar. (Prentbriefkaart van kort na 1900 uit de 
collectie van Ties Verkuil Sr.) 
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af tegen het reizen per trein. De vrachtvaart van en naar de Vechtdorpen 
hield het wat langer vol. De Vecht was niettemin van een nationaal vaar
water tot een rivier van slechts regionale en lokale betekenis geworden. 

Sterk teruglopende opbrengsten voor de Vechtbrugwachter 

Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters, de gezamenlijke eigenaren 
van de Vechtbrug, hadden de gewoonte de bediening van die brug steeds 
voor een periode van drie jaar te verpachten. Voor het tijdvak 1890 - 1892 
waren er drie inschrijvers. De hoogste bieder was Johannes Spaans, tol-
pachter te Oudenrijn, met 1326 gulden. Tweede was Dirk van der Sluisen, 
zonder beroep, wonende te Breukelen, die bereid was 1215 gulden te 
betalen. Het laagste bod, 1000 gulden, kwam van G. van Woudenberg, brug-
pachter te Breukelen. De gemeentebesturen volgden een voorkeursbeleid 
voor lokale mensen. De pacht werd daarom gegund aan Van der Sluisen.16 

Het jaar 1891 lijkt voor de brugpachter nog redelijk te zijn verlopen. 
Maar in augustus 1892 vroeg Van der Sluisen ontslagen te mogen worden 
van zijn pacht omdat hij "door de opening der nieuwe vaart" enorme schade 
leed. Als bewijsstuk voegde hij het boekje bij waarin hij zijn boekhouding 
van de ontvangen Vechtbruggelden bijhield.17 

De gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode toonde zich ontvankelijk voor 
de problemen van de brugpachter. Besloten werd hem voor de resterende 
drie maanden van 1892 de helft van de pachtsom kwijt te scheiden.18-19 

Op 3 december 1892 bedankte de pachter de raad voor de tegemoet
koming inzake de schade als gevolg van het openen van het Merwede-

«' 

Afb. 2. Prentbriefkaart van circa 25 jaar later. Deze foto is eveneens vanuit het oosten 
gemaakt, maar dichterbij dan die van Afb. 1, zodat nu de brug goed te zien is. Rechts 
een abri. Inmiddels is het Rooie Dorp gebouwd (links op de achtergrond). (Collectie 
Ties Verkuil Sr.) 
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kanaal. Met enig aarzeling wees hij er echter op dat hij vijf maanden schade 
had gehad, namelijk al vanaf begin augustus, maar over slechts drie 
maanden een vermindering van de pachtsom had gekregen. Hij vroeg om 
de lastenverlichting ook op de beide andere maanden van toepassing te 
laten zijn.20 Het verzoek werd afgewezen, maar wel werd besloten tot 
wederopzeggens de pachtsom met f 50,- per maand te verminderen. 

Verpachting van de bruggeldheffing levert veel minder op 

Op 21 november 1892 vond de openbare verpachting van de Vechtbrug-
gelden voor de periode 1893 - 1895 plaats. Dirk van der Sluisen zag er niet 
langer heil in en dong niet meer mee. Er waren slechts twee inschrijvers, 
namelijk Klaas Vogel, schipper te Breukelen-Nijenrode,21 voor f210,- en C. 
Jonk, winkelier te Edam, voor f 156,-. De gemeentebesturen gunden de 
pacht aan eerstgenoemde, voor slechts 17% van het bedrag dat drie jaar 
eerder nog niet eens als hoogste inschrijving uit de bus kwam.22 

Bij de openbare verpachting voor de periode 18% - 1898 was de dienstdoende 
Vechtbrugpachter Klaas Vogel met f 200,- de laagste van vier inschrijvers. Ook dat 
was veelzeggend. Het recht tot heffing van bruggelden ging toen voor f 253,90 per 
jaar naar Hendrik van Donselaar, werkman te Gouda.23 Deze pachter hield het na één 
periode eveneens voor gezien.2'* 

De Vechtbrug, ooit een inkomstenbron voor de beide Breukelens, was na de 
opening van het Merwedekanaal een kostenpost geworden. In 1911 werd geconsta
teerd dat in de afgelopen 7 jaren de onderhoudskosten "in de verste verte" niet door de 
opbrengsten konden worden gedekt en "er valt niet aan te denken, dat het in de 
toekomst anders zal zijn, want de vaart door de Vecht is en blijft stil'.25 

Bouw van abri's bij de brug over het Merwedekanaal 

De brug in het Merwedekanaal bezorgde de Breukelse bevolking heel 
wat oponthoud. Op 3 juni 1893 vroeg de burgemeester per brief aan de 
minister van Waterstaat om de plaatsing van abri's aan weerszijden van de 
brug. Als motief werd aangevoerd dat het publiek zeer gedupeerd was door 
de afsnijding van de Poeldijk, die niet alleen een zeer drukke verkeersweg 
was, maar tevens de toegangsweg tot het station. De burgemeester vond het 
nodig dat de mensen behoorlijk beschermd werden tegen weer en wind 
wanneer de brug opengedraaid was.26 Al op 10 juli liet de minister weten 
dat er geen abri zou worden geplaatst.27 Het rijk, de veroorzaker van het 
ongemak, onttrok zich aan zijn verantwoordelijkheid. 

Maar het onderwerp abri's was daarmee allesbehalve afgehandeld. 
In de raadsvergadering van Breukelen-Nijenrode van 23 november 1893 

meldde de burgemeester dat verschillende ingezetenen op abri's bleven 
aandringen. Daarom wilde hij graag van de gemeenteraad horen of die 
genegen was abri's te laten maken op kosten van de gemeente. Behalve de 
wethouders was de hele raad tegen.28 

Op 1 juni 1896, 2'/2 jaar later dus, stond op de raadsagenda een inge
komen verzoek van J. Schippers29 en 25 anderen om van gemeentewege 
abri's te plaatsen aan weerszijden van de brug over het Merwedekanaal.30 
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Toen de burgemeester dit agendapunt aan de orde stelde voegde hij er aan toe dat 
wethouder Van Waart voorstelde op deze zaak het profijtbeginsel toe te passen. Hij zou 
aan een ieder die van de abri s gebruik wenste te maken tegen betaling van een 
jaarlijks abonnementsgeld een sleutel willen geven. Daardoor zouden de kosten voor 
de gemeente gering zijn. Maar dat voorstel ondervond brede weerstand. Men meende 
dat een eventuele abri zou moeten dienen voor het hele publiek en niet slechts voor 
enkeien. In het verdere debat vroeg de heer Van de Pol" de aandacht van de raad 
voor de paarden, die ook in weer en wind voor een open brug moesten wachten, en de 
heer Tielens verklaarde zich "geheel tegen het plaatsen van abri's welke hij niets dan 
een luxe van den tijd acht". De voorzitter wist tenslotte de raad mee te krijgen in een 
voorstel dat B&W geheel vrijblijvend enkele kosten calculaties zouden laten op
stellen.30 

In de raadsvergadering van 3 augustus 18% kwam één ontwerp ter tafel, met een 
kostprijs van f 260,- per abri. De raad vond het ontwerp niet geschikt en de prijs veel 
te hoog. Men wenste andere voorstellen en een prijs van niet meer dan f 260,- voor 
twee abri's.32 

Op 2 november brachten BécW drie alternatieven in de raad naar voren met prijs
kaartjes van tussen de f 270 en f 316 per twee gelijke abri's."De raad vond ze te duur, 
mede omdat de raad van Breukelen-St. Pieters al had laten weten niet de helft te willen 
meebetalen, hooguit misschien een derde deel. Het raadslid Pijnse van der Aa33 was 
bovendien bevreesd "dat onbetamelijkheden in het gebouwtje zullen plaatsvinden".3^ 

Weer verliepen twee jaren. Daarna bracht de voorzitter op 8 november 
1898 twee gelijkluidende adressen van ingezetenen in de raad ter tafel, 
voor de plaatsing van abri's of schuilplaatsen aan de kanaalbrug.35 Blijk
baar was de irritatie bij de bevolking in de ruim zes jaar die inmiddels na 
de opening van het Merwedekanaal waren verstreken, flink opgelopen. 
Want het raadslid Van de Pol, die als eerste het woord verkreeg, vond 
"deze adressen kras en onbetamelijk gesteld, zij hebben meer van een 
bevel dan van een verzoek terwijl op de raadsleden wordt afgegeven alsof 
door hen de belangen der gemeentenaren niet worden in acht genomen ". 
Spreker "stelt daarom voor de adressen niet in behandeling te nemen eenig 
en alleen om de wijze waarop het verzoek wordt gedaan, het doel geheel 
buiten bespreking latende". De hele raad ging daarin mee.35 

Burgemeester Braams was niet gelukkig met deze afloop. Hij vond dat de 
verlangde abri's toch moesten worden geplaatst. Daarom vroeg hij in de 
raadsvergadering van 16 december 1898 hoe de raad er tegenover zou 
staan als hij zelf er voor zou zorgen dat een tekening en een kosten
berekening voor de abri's zouden worden gemaakt.36 Weer diende Van de 
Pol zich aan als voornaamste woordvoerder uit de raad. Hij vond het "na 
het gebeurde weinig tactvol nu reeds met een voorstel te komen". Om de 
behoefte aan de abri's te relativeren voegde het raadslid Vos37 daaraan nog 
toe "dat hij in de vorige week meermalen gereisd hebbende slechts eene 
keer voor de brug heeft moeten wachten en dan nog maar 8 minuten 
terwijl toen zooveel volk voor de brug stond dat men eerder een huis dan 
een abri zou noodig hebben". De burgemeester trok zijn voorstel in.36 

Maar hij bleef een doorzetter, want reeds een week later kwam een 
voorstel van de meerderheid van B&W op tafel om twee ijzeren abri's te 
laten maken van hetzelfde model als "de schuilplaats op het perron van het 
staatsspoorwegstation alhier" en daarvoor, alles inbegrepen, een krediet 
van f 400,- beschikbaar te stellen.38 Opmerkelijk is dat de uitvoerige dis-
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cussie ditmaal vooral over het soort abri's ging, die de raad in meerderheid 
in een gesloten, niet een open model gerealiseerd wilde zien, maar dat het 
door B&W gevraagde krediet uiteindelijk wel werd verleend.38 

In de raadsvergadering van Breukelen-Nijenrode van 28 februari 1899 
kon de voorzitter meedelen dat Breukelen-St. Pieters f 100,- mee wilde 
betalen, onder de voorwaarde dat Breukelen-Nijenrode de onderhouds-
lasten zou dragen.39 

Bij voortduring hield burgemeester Braams druk op de bestuurlijke 
ketel. Op 19 april 1899 werd aan de raad meegedeeld dat de minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid onder zekere voorwaarden vergunning 
had verleend tot het plaatsen van abri's.40 In het daarop volgende debat 
werd besloten alsnog te kiezen voor open abri's zoals op het perron van het 
station. Op 3 juli 1899 vond de openbare aanbesteding plaats. Van de vijf 
inschrijvers was A. Griffioen42 met f 362,- de laagste. Aan hem werd de 
bouw gegund. 

Ruim acht jaar nadat de draaibrug over het Merwedekanaal in gebruik 
werd genomen kregen de wachtenden voor een open brug aan weerszijden 
van het kanaal toch nog een schuilplaats tegen slecht weer ter beschikking. 
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40 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. I7, Notulen van de Raadsvergade

ringen 15 Maart 1895 - 21 Oct. 1903, blz. 190 - 191, raadsnotulen 19 april 1899. 
41 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 20, Repertoria (1899), Bestek en 

voorwaarden waarnaar Burgemeester en Wethouders der gemeente Breukelen-
Nijenrode zullen aanbesteden het bouwen van twee abris aan de brug over het 
Merwedekanaal met inbegrip van alle daarvoor benodigde materialen, arbeids-
loonen, enz. 

42 A. Griffioen (geb. Breukelen-Nijenrode 24 juni 1869) was van 1893 tot 1921 tim
merman aan de Brouwerij. Nadat hij zijn zaak verkocht had aan Joh. de Bruin 
bleef hij nog, tot zijn overlijden in 1927, gemeente-opzichter, architect en leraar 
aan de Breukelse tekenschooi. Hij ontwierp onder meer de tekenschool en de Gere
formeerde pastorie (1905) en kerk (1909). (Informatie van H.J. van Es.) 

43 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. I7, Notulen van de Raadsvergade
ringen 15 Maart 1895 - 21 Oct. 1903, blz, 200, raadsnotulen 5 juli 1899. 
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Mededelingen van het bestuur 
Jaarvergadering 1992 

In de jaarvergadering van de Historische Kring Breukelen, op dinsdagavond 17 
maart in de Scholengemeenschap Vegtstede, werden eerst het verslag van de vorige 
jaarvergadering en het jaarverslag van de secretaris aangehoord en goedgekeurd. De 
kascommissie (Hr. W. den Hartog en Mw. T. Bijleveld) had de boeken van de penning
meester in orde bevonden, waarna ook diens financiële jaarverslag werd goedge
keurd. Vragen uit de zaal hadden betrekking op de situatie dat geen gemeentelijke 
subsidie wordt ontvangen en voor het gebruik van de werkruimte (souterrain van 
het gemeentehuis) huur moet worden betaald. Het bestuur moest beamen dat op deze 
punten de HEB inderdaad slechter af is dan enig andere haar bekende historische 
kring. Enkele leden waardeerden het zeer dat het tijdschrift in 1991 meer bladzijden 
telde en hoopten dat in 1992 de financiële ruimte gevonden wordt om op die voet 
verder te gaan. Daartoe zou de gemeente Breukelen een bescheiden bijdrage kunnen 
leveren door de huur te laten vervallen. Bij de bespreking van de begroting voor 
1993 werd besloten de contributie voor gewone leden (die van 1986 tot 1992 onge
wijzigd bleef) op f 32,50 te brengen (die voor gezinsleden blijft f 15,-). De nieuwe 
kascommissie bestaat uit Mw. T. Bijleveld en Hr. J. Slingerland. De bestuursleden M.B. 
van Leeuwen-van Rossum du Chattel en G. Versloot werden herkozen. 

Na de pauze vertelden achtereenvolgens Arie A. Manten en Henk J. van Es over de 
aanleg van het Merwedekanaal langs Breukelen, nu een eeuw geleden. Hun verhalen 
zullen in bewerkte vorm in dit tijdschrift worden gepubliceerd. De oude "Breukelen-
film". vertoond door Hr. A. Prins, vormde het hoogtepunt van dit deel van de avond. 

Komende a c t i v i t e i t e n 

De vertelavond over de 20ste-eeuwse geschiedenis van Nieuwer Ter Aa zal plaats 
vinden op dinsdagavond 22 september 1992, 20.00 uur in het verenigingsgebouw Het 
Anker nabij de N.H.-kerk aldaar. Verschillende oudere inwoners en ex-inwoners van 
Nieuwer Ter Aa hebben hun medewerking toegezegd. 

De najaarsvergadering van de HKB is op dinsdagavond 27 oktober 1992, 20.00 uur, 
in de Scholengemeenschap Vegtstede aan de Engel de Ruijterstraat. Naast een onge
twijfeld weer interessante lezing zal dan een film op het programma staan over het 
wereldkampioenschap schaatsen van Breukelaar Henk van der Grift (1961 ). 

De toegangsprijs is beide keren f5,- voor diegenen die geen lid zijn van de Kring. 
Leden van de HKB genieten gratis toegang. 

Omstreeks 31 oktober zal er in Kockengen een muziekavond zijn rond het thema 
Kerkelijke Reformatie. Nadere berichten komen in het volgende tijdschriftnummer. 

Sticht ing Jacob Campo Veijerman 

J.C. Weijerman ( 1677 - 1747) was een satirische schrijver. Van 1725 tot 1727 woonde 
hij in Breukelen. in de Clapstraat (Herenstraat), en hier trouwde hij ook. Zijn werk 
en leven worden bestudeerd door de Stichting Jacob Campo Weijerman, waarbij onge
veer 150 mensen zijn aangesloten. Op zaterdag 22 augustus 1992 houdt deze stichting 
zijn jaarvergadering in lEscargot (het vroegere State Wapen) te Breukelen, aanvang 
11 uur. Op het programma staan een voordracht over Weijerman en Breukelen, een 
voordracht over de Clapstraat en na de lunch een historische wandeling door 
Breukelen. HKB-leden hebben gratis toegang, maar moeten hun lunch zelf betalen. 

Opslagruimte 

De HKB heeft op de zolder van de Bibliotheek ruimte beschikbaar gekregen om 
bezittingen op te slaan. Daardoor is het nu gemakkelijker ook grote voorwerpen te 
verzamelen om die voor de toekomst veilig te stellen en te gebruiken in latere 
tentoonstellingen en een eventuele oudheidkamer. Als u nog iets af te staan hebt wat 
van plaatselijk-historisch belang is, horen we dat graag. 

Van de heer T. Mur kregen we een aantal vitrinekasten, waar we erg blij mee zijn. 
Nu nog een goede expositieruimte! 
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Historische Kring Breukelen 

ook dit jaar met een kraam op de 

Jaarmarkten 

Breukelen, zaterdag 20 juni 
Kerkplein, bij de oude ambachtenmarkt 

Kockengen, zaterdag 4 juli 

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Historische Kring op 17 maart 
vroegen verscheidene aanwezigen of ze een kopie konden kopen van de 
daar getoonde kaart van het Merwedekanaal (Amsterdam-Rijnkanaal). 
Deze kopieën zullen (in twee verschillende formaten) in onze jaarmarkt-
kraam voor iedereen te koop zijn. 

Van een aantal afleveringen van ons Tijdschrift Historische Kring Breukelen 
uit de afgelopen jaren zullen losse nummers verkrijgbaar zijn tegen een 
speciale jaarmarktprijs van f 5,- per stuk. Als u pas later lid geworden bent 
van de Kring of nummers bent kwijtgeraakt is dit misschien een manier om 
uw verzameling aan te vullen. 

Er zijn prachtige kleurenreprodukties van enkele oude landkaarten te koop. 

Er kan ingetekend worden op reprodukties van een boeiende verzameling 
oude foto's. 

Stimuleert u ook zo veel mogelijk uw vrienden en bekenden om zich bij de 
HKB-kraam op de jaarmarkt aan te melden als lid. Meer leden betekent 
voor ons een sterkere financiële basis, wat onder meer tot uitdrukking kan 
komen in een dikker en gevarieerder tijdschrift. Zo vaart ook u wel bij een 
verdere groei van ons ledenaantal ! 
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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. 


