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Gravers, grondeigenaren en gevolgen van het 
Merwedekanaal bij Breukelen 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In het eerste nummer van deze jaargang heeft Arie Manten1 de 
voorgeschiedenis van ons nu 100 jaar oude Merwedekanaal (thans, wat het 
gedeelte langs Breukelen betreft, het Amsterdam-Rijnkanaal) uit de doeken 
gedaan. Hij eindigde met de vermelding dat de wet op de aanleg van het 
Merwedekanaal ten westen van de Vecht op 15 mei 1884 in het Staatsblad 
verscheen. 

De ambtenaren van hel ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
konden toen het nieuwe plan gaan uitwerken. Dat is in een hoog tempo ge
beurd, want al een jaar later, op 30 juni 1885, werden via de Commissaris 
des Konings in de provincie Utrecht aan de gemeentebesturen de stukken 
gezonden over "de onteigening ten algemeenen nutte voor den aanleg van 
een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede, gedeelte van 
benoorden de sluizen te Nigtevecht tot de sluis tot scheiding van Vecht en 
Vaartschen rijn bewesten Utrecht".2 De stukken werden gedurende 30 
dagen op de gemeentehuizen ter visie gelegd. Volgens de van de Commis
saris ontvangen instructies deden de burgemeesters daarvan mededeling in 
de Staatscourant en in één der provinciale of plaatselijke dagbladen. De 
ingezetenen werden er op de gebruikelijke wijze van in kennis gesteld, 
door afkondiging en publikatiebord. 

Gevolgen voor de betrokkenen 

Voor de inwoners van Breukelen en de westelijk daarvan liggende dor
pen en buurtschappen had de kanaalaanleg ingrijpende gevolgen. Tussen 
Over-Holland en De Oliphant zouden zeven landwegen en drie vaarwegen 
worden doorsneden. Ook drie hoofdwatergangen die het overtollige polder
water op de Vecht moesten brengen, zouden door het kanaal onderbroken 
worden. Die landwegen waren: de weg naar Ter Aa, de Looyersdijk, het 
Domineesiaantje, de Poeldijk (nu Stationsweg), de Broekdijk, de Laan van 
Duuring en de Maarssenbroeksedijk. De drie vaarwegen waren: de Stads
wetering bij Ter Aa, de Kerkvaart die de hoofdverbinding vormde met de 
westelijk gelegen plaatsen zoals Kockengen, Woerden en Wilnis, en de 
Haarrijn voor vaartuigen in de richting Haarzuiiens en Vleuten. De water
gangen waren: de Evenaarswetering, waarvan het stoomgemaal achter de 
huidige woonwijken Linnaeusdreef en Watertoren lag, de in 1385 gegraven 
Heycop of Lange Vliet3 en de molenvliet van de Otterspoorbroeker polder-
molen aan de Broekdijk. Niet alleen voor burgers, beurtschippers en 
polderbesturen zou het kanaal problemen opleveren, maar vooral voor de 
boeren en grondeigenaren was het heel vervelend dat hun landerijen 
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doorsneden en ten dele moeilijk bereikbaar werden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het gemeentehuis in Breukelen 

wel achttien bezwaarschriften van belanghebbenden binnenkwamen. 

Bezwaren 

De stukken die ter visie hadden gelegen, de bewijzen van de geplaatste 
advertenties en de gedane afkondigingen werden samen met de ingekomen 
bezwaarschriften op 20 augustus 1885 naar de provincie gestuurd. Wet
houder Dirk van Stam, die loco-burgemeester was tijdens de ziekte en na 
het ontslag in december 1885 van burgemeester J.G.E. baron van Ittersum, 
liet gemeentesecretaris L.A. Collard in een begeleidende brief4 aan de 
Commissaris schrijven: "Wat de ingebrachte bezwaren aangaat zijn wij het 
daarmede volkomen eens, niettegenstaande enkele eischen misschien 
eenigszins streng zijn gesteld. Vooral stemmen wij geheel in met de eischen 
van de directie der Ned. Rijnspoorwegmaatschappij en nemen wij de vrij
heid ook van onze zijde met de meeste kracht er op aan te dringen dat wat 
het openen en sluiten der brug in den Poeldijk aangaat, de belangen van 
het reizend publiek niet uit het oog zullen worden verloren en die brug 
gedurende een te bepalen tijd voor en na het vertrek van treinen zal 
moeten gesloten [blijven] ". 

In het gemeentearchief is geen antwoord van de Minister aanwezig, maar aan de 
wens van de Gemeente Breukelen zal hij niet hebben willen of kunnen voldoen. De 
burgemeester van Loenen, de heer H.J. Doude van Troostwifk, had, doordat hij grond
eigenaar was, meer voor zijn ingezetenen kunnen bereiken: naast de draaibrug in 
Nieuwersluis kwam een hoge voetbrug. Om lange wachttijden voor de brug in 
Breukelen te vermijden, stapten veel Breukelaars die naar Amsterdam moesten in 
Nieuwersluis op de trein. Daar stopten bovendien meer treinen, want dezelfde familie 
Doude van Troostwijk had bij de aanleg van de Rijnspoorweg in 1834 bedongen dat alle 
personentreinen in Nieuwersluis zouden stoppen. De Nederlandse Spoorwegen heb
ben dit beding later voor veel geld moeten afkopen. 

Tolrechten 

Bij de bezwaarschriften was er ook een van Cornelis Snel te Zuid-
Beierland. Hij was daar predikant en had van zijn vader Arie Snel wat 
landerijen aan de Laan van Duuring geërfd.5 Het bezwaarschrift zal wel 
over de tolrechten op die laan gegaan zijn. Die waren echter omstreden. 
Acht jaar tevoren, in 1877, toen hij nog in Ermelo stond, had hij ze al veilig 
willen stellen. Hij had toen aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om een 
afschrift van de Concessie tot Tolheffing gevraagd. Die hadden de vraag 
doorgegeven aan de Gemeente Breukelen, maar het origineel was niet ge
vonden. 

Burgemeester P.LA. Collard meldde op 16 april 1878 aan de Commissaris6, dat geen 
akte van de concessie aanwezig was, maar dat "ongeveer vijftig jaar geleden, op last 
van den Heer Gt. Duuring toenmaals koopman te Rotterdam, 's zomers verblijvende op 
zijn buiten alhier, en later gekozen tot lid van uw Groot Achtbaar collegie, voor eigen 
rekening is hard gemaakt de Woerdensche weg ( . . . ) en door dien heer omstreeks 
dienzelfden tijd op dien weg een tol is geplaatst waar sedert geregeld rechten werden 
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geheven". Het gemeentebestuur had daar nooit bezwaren tegen gemaakt, omdat het 
vertrouwde dat de heer Duuring geen onrechtmatige heffingen zou laten voort
bestaan. De laatste tijd was bij de burgemeester echter enige twijfel gerezen over de 
wettigheid van de tolheffing. In het proces-verbaal van de veiling waarop A. Snel in 
1856 eigenaar was geworden, was het recht van de tolheffing aan hem overgedragen, 
maar daarbij werd tevens vermeld "dat de akte van concessie was te loor geraakt". 
Toen Gedeputeerde Staten op 14 juni 1878 meer bijzonderheden over de tol vroegen, 
antwoordde de burgemeester nog dezelfde dag7, dat door wijlen de heer Duuring het 
deel tussen de Otterspoorbroeker en Kortrijker dijken geheel over eigen grond was 
aangelegd en dat er tevoren op die plaats geen weg bestond. Bij zijn naspeuringen in 
het archief was het hem echter opgevallen, dat bij het opmaken van "de ligger der 
wegen in 1854, waarbij die weg als voor den openbaren dienst bestemd op den ligger 
werd gebracht, van geen toestemming of verzet van de beeren Duuring is gebleken". 
Burgemeester Collard vermeldde verder, "dat de weg in een goede staat van onderhoud 
verkeert en dater een bord bij de tolboom staat, echter zonder de tarieven". De twijfel 
van de burgemeester was gegroeid, toen hij een getuigenis van de weduwe van de 
eerste tolgaarder hoorde. Zij vertelde, dat ongeveer twee of drie dagen na de opening, 
de tolgaarder wegens tolheffing werd bekeurd. Hij was onmiddellijk van Kortrijk naar 
Vredenoord in Breukelen gegaan, om daarvan kennis te geven aan de heer G. 
Duuring, "die hem toen gelast heeft met de tolheffing door te gaan en dat zij samen 
over de bekeuring in Utrecht zouden gaan spreken en dat er van de zaak verder wel 
niets zou komen". De burgemeester vervolgde: "Wat van dit verhaal waar is, willen wij 
niet beoordelen, maar zeker is het, dat de tolgaarder niet is vervolgd maar sedert dien 
tijd met de tolheffing geregeld is doorgegaan". Om al deze redenen had hij de tol
gaarder nu door de veldwachter aan laten zeggen geen tol te heffen en de tolboom 
open te laten staan. 

Op 25 november 1878 echter schreven Burgemeester en Wethouders van Breuke-
len-Nijenrode dat ze in onderhandeling waren met de gemachtigde van C. Snel en 
"zich vlijen weldra een oplossing der zaak te kunnen melden".* 

Een hoorzitting van een uur 

Op 15 juli 1886 kreeg de inmiddels benoemde burgemeester J.T.A. 
Braams een brief met diverse bijlagen.4 Daarin werd hem medegedeeld, dat 
de "Commissie benoemd tot het aanhooren van de bezwaren van belang
hebbenden tegen het plan van onteigening" op maandagmorgen 9 augustus 
van 9 tot 10 uur in het gemeentehuis zitting zou houden. De commissie 
bestond uit twee juristen die werden bijgestaan door een hoofdingenieur 
van Waterstaat. Bij de instructies stond, dat het proces-verbaal van dit 
verhoor uiterlijk 25 augustus aan de minister moest worden gezonden. De 
bijlagen waren: Ie een uitgewerkt plan of zakelijke beschrijving van het 
werk voor zover dit de gemeente Breukelen-Nijenrode betrof; 2e de daarbij 
behorende grondplannen (twee stuks kaarten); 3 e een dossier uittreksels 
van de perceelsgewijze kadastrale legger der gemeente. 

De bijlagen en het proces-verbaal zijn helaas niet meer in het gemeente
archief te vinden; waarschijnlijk zijn ze, net als de stukken uit 1885, weer 
via de provincie naar de Minister teruggestuurd. 

Burgemeester Braams stuurde op 8 september 1886 zijn declaratie van 
ruim negentien gulden voor de advertentiekosten der hoorzitting naar de 
Commissaris des Konings.10 Hij nam daarbij de vrijheid de heer 's Jacob 
beleefd te verzoeken hem te willen inlichten omtrent de wijze waarop door 
hem "de zegelgelden wanneer die eventueel voor een ordonnatie van be
taling mochten verschuldigd zijn, kunnen worden teruggevorderd". Volgens 
de burgemeester kon het immers niet de bedoeling van het Rijk zijn, "dat 
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het voorschieten gedurende geruimen tijd door den burgemeester of de 
gemeente voor hem of haar nog bovendien met onkosten gepaard gaat". 
Welk antwoord onze zuinige burgervader gekregen heeft, weten we niet, 
evenmin als het resultaat van de hoorzitting. 

Kunst- en graafwerken 

De directeur-Gemeentewerken, de heer W.M.C.J. Kamer, vond in zijn 
archief een grote kaart van de uit te voeren werken onder de gemeente 
Breukelen en was zo vriendelijk die voor mij te kopiëren en te verkleinen 
(zie Afbeelding 1 ). 

Op de kaart valt af te lezen hoe ingrijpend de veranderingen zouden zijn. 
Voor het wegverkeer kwam er een draaibrug in de Poeldijk. De pontveren 
in de weg van Over-Holland naar Ter Aa en in de Laan van Duuring vallen 
buiten de grenzen van deze kaart, maar uit andere bron' ' weten we dat die 
er gekomen zijn. In het oog springen natuurlijk de twee schutsluizen in de 
Kerkvaart, die nodig waren om schepen het kanaal te laten kruisen zonder 
het waterpeil van Kerkvaart en Heycop te verstoren. De sluis aan de west
kant van het kanaal is omstreeks 1950 verdwenen, maar de sluiswachters-
woning staat daar nog aan de Stationsweg met huisnummer 12. Voor de 
Stadswetering en de Haarrijn vond men schutsluizen te kostbaar. In elk van 
die vaarwegen werd een overhaal gemaakt, om de schepen over de West-
kanaaldijk op het Merwedekanaal te brengen.11 Ze konden dan voortaan 
via het Merwedekanaal en de Kerkgraeht naar de Vecht varen (zie Af
beelding 2). 

De Evenaarswetering, de Heycop en de Otterspoorbroekse Molenvliet 
dienden slechts voor de afvoer van polderwater, zodat men hier kon 
volstaan met het maken van grondduikers", die door oudere Breukelaars 
ook wel sifons worden genoemd. Die voor de Molenvliet ziet u rechts op de 
kaart van Afbeelding 1; de stroomrichting van het water bij de in- en 
uitlaatopening is met pijlen aangegeven. Ook de voorvliet van de molen, die 
het opgemalen polderwater langs de Broekdijk naar de Kerkgraeht voerde, 
werd doorsneden. Die moest daarom verlegd worden naar de oostkant van 
het kanaal, wat op de kaart is aangegeven met de aanduidingen "Vervallen 
Molenvliet" en "Nieuwe Molenvliet van het Waterschap Otterspoorbroek". 
De laatste loosde tot 1947 ten oosten van de schutsluis op de Kerkvaart, als 
de waterstand van de Vecht dit tenminste toeliet.12 Bij zeer hoge water
standen bleef de schutsluis van de Provinciale Waterstaat tegenover Het 
State Wapen13 gesloten en mocht de schutsluis van Rijkswaterstaat naar 
het Merwedekanaal na lang aandringen soms een uurtje open, zodat de 
polder Otterspoorbroek dan op het kanaal kon lozen.14 Tegenover deze uit
monding kwam een verbindingskanaal met het Heycop, zodat het boezem
water als vanouds ook via de Kerkgraeht naar de Vecht geleid werd. Langs 
dit water kwam in 1894 de nieuwe gemeentelijke vuilstortplaats.15 Gijsbert 
de Wit, de asnian, die in het Klokhuis woonde en het dorpsvuil op het Kerk
plein bewaarde tot hij het aan de boeren verkocht, moest het voortaan in 
"eene met luiken gedekte schuit" wegbrengen. Omdat zijn werkzaamheden 
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Afb. 2. De ingevolge de vet van 14 november 1886 in de gemeente Breukelen-
Nijenrode voor onteigening aangewezen percelen (Staatsblad nr. 87 uit 1886). 
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door de verplaatsing zwaarder zouden worden en hij ook de schuit moest 
bekostigen, bracht de gemeenteraad zijn salaris van f70 op f 110 per 
jaar.16 Op 28 juni 1935 konden de meubelfabrikanten de gebroeders Th.G. 
Aalbers en W.D. Aalbers de grond van de voormalige "aschbergplaats" van 
de gemeente overnemen. Bakker E. Prins liet er langs het water een aantal 
huizen bouwen. De parlevinker die er woonde meerde zijn boot voor de 
deur af en kon via de schutsluis zijn klanten in het Merwedekanaal be
reiken.17 

De eigenaren van de te onteigenen gronden 

Op 6 december 1886 ontving burgemeester Braams een "afdruk van 
Zijner Majesteits besluit van 14 November j.l., No. 20, tot aanwijzing van de 
perceelen, die krachtens de wet van 19 April 1886 (Staatsblad No. 87) 
onteigend moeten worden".18 (Zie Afbeelding 2.) 

Ook nu weer verzocht de Commissaris de inhoud van dit besluit op de 
gebruikelijke wijze aan de ingezetenen bekend te maken. In de gemeente 
Breukelen-Nijenrode zouden 126 gedeelten van kadastrale percelen ont
eigend worden. De aangegeven nummers volgen het kanaaltracé van noord 
naar zuid. 

Bij de bijna 3 ha te onteigenen gronden in de acht percelen van mevrouw 
C.M.J. Willink van Collen, de oudste van de dames op Gunterstein, bevond 
zich 16 are van de Looyersdijk. Het College van de Lange Vliet moest ruim 
33 are water van de Hey cop afstaan. De grootste oppervlakte verloor Met je 
Kasteleyn, eigenares van boerderij "De Eendracht" in de Herenstraat, waar
bij vrijwel alle land tussen Heycop en Kerkvaart behoorde. Onder de ruim 9 
ha die ze uit tien percelen moest afstaan vielen 3 are van het Dominees
laantje. 

Ook Jacob Gerwig, de schoonzoon van wethouder Van Stam en bloemen-
kweker op "Groenzicht" ten noorden van de Kerkgracht (nu Stationsweg 4), 
moest ten behoeve van het kanaal, de Heycopverbindingen en de sluis-
wachterswoningen een behoorlijk stuk land verkopen. 

De Hervormde Diaconie, toen nog onder de naam "de Gereformeerden 
Armen te Breukelen", moest een groot deel van de Kerkgracht afstaan voor 
het kanaal en de twee op ruime afstand daarvan gelegen schutsluizen. 

Het polderbestuur van Otter s poor broek verloor een wat korter stuk van 
de Poeldijk (nu Stationsweg) en ruim 12 are van de molenvliet langs de 
Broekdijk. 

Herman Daniël Willink van Collen moest dertien stukken bouw- en 
weiland verkopen, samen bijna 5 ha, waarvan enkele percelen, grenzend 
aan de Poeldijk en de Broekdijk, tot de boerderij "De Poel' behoorden. 
Daarop zou de "Woning voor brugwachter en knecht" komen (zie Afbeelding 
1), die omstreeks 1985 is gesloopt. H.D. Willink van Collen, zijn zuster 
Johanna, slager J.M. Halstein uit de Brugstraat en molenaar G. Coljee waren 
allen eigenaars van een weggedeelte van de Broekdijk dat vergraven zou 
worden. Bij het weggedeelte van Johanna Willink van Collen behoorden een 
huis, schuur en erf aan de westkant van de Broekdijk, bij dat van Gerrit 
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Coljee een erf, tuin en schuur, eveneens aan de westkant van de weg. De 
heer H.G.A. de Heus, de eigenaar van Nijenrode, verloor een stukje Broek-
dijk met aan weerszijden weiland. Watermolenaar Gerrit Coljee, die aan de 
oostkant van de Broekdijk op zijn molen woonde, was ook veehouder en 
had zijn land en schuren aan de westkant van de Broekdijk. Hij moest 
gedeelten van zeven percelen afstaan, samen groot 83 are 40 centiare. Zijn 
land, dat zich tot aan Kortrijk uitstrekte, was in het verleden al door de 
spoorlijn in tweeën gedeeld en nu kwam het kanaal daar nog eens een stuk 
afsnijden. Zijn zoon Wilhelm Meindert en ook zijn kleinzoon Jan Nicolaas 
Coljee, die tot 1927 voor f 2 in de week de grote "pikmolen" en tot 1947 het 
gemaal bedienden, moesten als ze de koeien gingen melken met de honde-
kar via de draaibrug naar hun land.14 Gerrits zoon Jilles Coljee ging wat 
dichter bij zijn vee wonen en liet in 1909 op zijn land aan de Kanaaldijk-
West een nieuwe boerderij bouwen.19 

Bij de verder in de lijst genoemde te onteigenen gronden komen we 
verschillende nu nog bekende persoonsnamen tegen. 

Wethouder Dirk van Stam, de fruit- en teenhandelaar uit de Dannestraat, 
bezat er enkele grienden. Hij heeft de voltooiing van het kanaal niet meer 
meegemaakt, want op 1 augustus 1886 overleed hij plotseling op 60-jarige 
leeftijd. De heftige woordenwisseling van de avond tevoren met zijn 18 jaar 
jongere broer Willem zal zeker een rol gespeeld hebben. Zijn weduwe 
Neeltje Barneveld ging aan de Poeldijk in het huis "Bohemen" wonen, dat 
naast "Groenzicht" van haar dochter Engeltje Gerwig-van Stam lag.20 Het 
raadslid J.W. de Bruyn volgde hem op als wethouder en Jan Huibert Verzijl 
kwam op diens plaats als raadslid. Verzijl bezat landerijen ten westen van 
de Broekdijk achter Nijenrode. Iets ten zuiden van hem woonde veehouder 
Anthonie Stam. Die had bijna 2 ha land aan het kanaal verloren, maar om 
de landerijen aan de westkant van het kanaal beter te kunnen bereiken, 
kreeg hij op 12 augustus 1892 een vergunning21 van de Minister om 
trapjes in de kanaaldijken te maken en een overzetschuit in het Merwede-
kanaal te leggen. 

Hendrina van Woudenbergh, de tweede vrouw van de in 1866 overleden 
Reijer van Woudenberg, woonde op Oud Aa B 161 (nu nummer 33), maar 
bezat ook landerijen in de polder Otterspoorbroek. Haar jongste zoon Gerrit, 
die tot zijn dood in 1951 ongehuwd op de ouderlijke boerderij bleef wonen, 
zal dus niet toevallig de bijnaam "de rijke jongeling" gekregen hebben, zoals 
als eerste Ds. C.J.E. Verweys hem had genoemd.22 

Haar zwager Evert van Woudenberg woonde achteraan in Otterspoor
broek aan de Haarrijn op de boerderij nummer B 1. Hij is daar op 25 sep
tember 1888 overleden. Zijn erfgenamen kregen op 26 juni 1889 vergun
ning twee uitwegen te maken "ten behoeve van gronden gedeeltelijk door 
den Staat aangekocht".23 Dat zullen dan wei uitwegen op één of op beide 
kanaaldijken zijn geweest. Een van de erfgenamen, Gerrit van Wouden
berg Ezn, was omstreeks 1893 enige tijd pachter van de Vechtbrug te 
Breukelen; later was hij kolenhandelaar en woonde achteraan in de Heren
straat. 

Cornelis Vernooy had zijn boerderij aan de zuidkant van de Woerdense 
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Weg bij de brug over de Haarrijn en verloor slechts een halve hectare wei
land bij de onteigeningen. Cornelis Snel te Zuid Beierland heeft bijna 1 ha 
van zijn land en laan moeten inleveren. Zijn tolrechten heeft hij in 1899 
met het tolhuis aan Teunis van Woudenbergh verkocht,5 want deze heeft er 
nog jaren lang tol geheven.20 Wanneer het pontveer in de Laan van Duuring 
is opgeheven heb ik niet kunnen achterhalen. 

De nazaten van Johannes Kemp wonen nog steeds in Otterspoorbroek op 
nummer 5-

De aanvang van het werk 

De aanleg van het kanaal en de bijbehorende kunstwerken was om
streeks 1887 in Nigtevecht begonnen. In augustus 1887 zag de burge
meester van Breukelen dat ruim 30 meter ten zuiden van de Poeldijk een 
bouwput werd gegraven voor de draaibrug over het toekomstige kanaal. 
Met zijn wethouders vond hij dit een wat vreemde plaats en daarom 
verzochten ze de minister de brug "recht voor den Poeldijk te doen aan
leggen". Op 13 september 1887 kregen ze ten antwoord, dat de brug niet 
meer dan 35 meter ten zuiden van de Poeldijk zou komen en dat dit voor 
het verkeer geen bezwaar kon opleveren. De "ruimte tot de Kerkvaart" was 
nodig voor de opengedraaide brug en voor de vrije doorvaart "der nieuwe 
schutsluizen ter wederzijde van het kanaal".24 

Voor de aanleg van die sluizen heeft men een stuk van de Kerkvaart 
moeten af dam men en droogleggen, zodat de scheepvaart van Kockengen en 
Woerden naar de Vecht enkele maanden gestremd was. In de kanaaldijken 
werden voor deze sluizen ophaalbruggen gelegd, die echter omstreeks 1950 
en 1975 bij de kanaalverbredingen zijn verdwenen. De geklinknagelde 
ophaalbrug over de Kerkgracht in de Marijkestraat, die onlangs met een 
paal voor het rijverkeer is afgesloten, werd in 1891 bij de Kon. Ned. Grof-
smederij te Leiden gemaakt. Hij heeft tot 1950 over de Angstei in de wes
telijke kanaaldijk te Nieuwersluis gelegen, waar hij na de kanaalverbre
ding werd vervangen door een hefbrug. De Gemeente Breukelen kocht de 
afgedankte brug en legde die omstreeks 1960 over de Kerkgracht.25 

In 1889 waren de kanaalgravers Breukelen genaderd. Dat blijkt uit het 
bevolkingsregister waarin tussen februari en augustus van dat jaar nogal 
wat polderjongens met hun gezinnen werden ingeschreven. Dat blijkt ook 
uit het gemeenteraadsbesluit van november 1889 om gratis grond te 
vragen van de aannemer van het Merwedekanaal. 

De raad vilde daarmee een plantsoen aan de Vecht aanleggen ten noorden van de 
Heycopper sluis, dat is nabij de plek waar de Herenstraat uitkomt op de Straatweg. 
Daardoor zou men de wagens van kermisreizigers en stoelenmatters kunnen weren, 
die daar vaak kampeerden en de toegang tot het dorp ontsierden.2b Het Heycop-
plantsoen met de rots is er gekomen en werd onderhouden door K.P. Hoogendoorn. In 
1924 vroeg de heer A.H. Colenbrander het te mogen kopen om de toegang tot zijn huis 
"Dorpszicht", het latere "Meeuwenhoek", te verbeteren. De gemeenteraad, die ook de 
Herenstraat daar wilde verbreden, heeft het toen nog afgewezen,27 maar blijkens de 
huidige situatie is de verkoop later wel doorgegaan. 
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Het aantal gravers aan het kanaal 

Het hoogtepunt van de graafwerkzaamheden moet in 1889 en 1890 
hebben gelegen. Dat graven gebeurde geheel met de hand en daarvoor 
waren, zoals ook oude foto's tonen, veel arbeiders nodig (zie Afbeelding 3). 

Dat het er veel waren valt ook af te leiden uit de ernstige ongeregeld
heden in het dorp op zaterdag- en zondagavonden in november en het 
verzoek van de burgemeester op 6 december 1889 om politieassistentie 
toen de polderjongens uitgevroren waren.26 Sommige Breukelaars hebben 
nog horen vertellen, dat de schuren bij de boerderijen vol lagen met 
polderjongens.14 Dat zou dan uit de opgaven van het aantal inwoners in de 
gemeenteverslagen28 moeten blijken. 

In 1889 was het aantal inwoners van Breukelen-Nijenrode echter slechts 
met 58 gestegen tot 2176. In 1890 waren er volgens het jaarverslag 34 
personen bijgekomen, zodat het aantal inwoners 2210 bedroeg, en wel 
1078 mannen en 1132 vrouwen. Deze cijfers wijzen dus niet op een grote 
toeloop van polderjongens, maar misschien waren deze apart geregistreerd. 

Dat bleek inderdaad het geval te zijn, want tussen de lijvige delen van 
het Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1890-1900 vond ik een wat 
dunner register met het opschrift "Polderketen". Daarin waren 26 blad
zijden ingevuld met de namen van de gezinshoofden en hun gezinsleden die 
vanaf februari 1889 in keten of andere tijdelijke onderkomens hebben 
gewoond. Na enig tel- en rekenwerk kon ik de conclusie trekken, dat op 1 
augustus 1889 in Breukelen 166 tijdelijke inwoners waren ingeschreven 

'•^HMMi 

• * 
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Afb. 3- Overzichtsfoto vaa het graven van hetMerwedekanaal door het gebied van het 
waterschap Otterspoorbroek in Breukelen-Nijenrode. De foto werd vanuit het zuiden 
genomen, op 22 mei 18S9. Aan de horizon zijn heel vaag de torens van de Neder-
landsche-Hervormde en de Rooms-Katholieke kerk te zien. (Collectie Rijkswaterstaat, 
zonder nummer, in Rijksarchief te Utrecht.) 
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die 28 gezinnen vormden; onder hen waren 84 kinderen en 26 in-
wonenden. Het aantal polderwerkers was dus ongeveer 54, Op 1 januari 
1890 woonden er 195 mensen in 25 gezinnen, waaronder 87 kinderen en 
60 inwonenden. Het aantal arbeiders was dus gestegen tot 85. In 1891 
waren het er 58. De aantallen zijn dus veel geringer dan je op grond van 
foto's en verhalen zou verwachten. Waarschijnlijk zijn veel arbeiders iedere 
dag van elders naar het werk gekomen. Dat kon gemakkelijk, want Breu-
kelen had een spoorwegstation. 

De plaats van de keten 

In het register zijn de onderkomens op de eerste 16 bladzijden aan
geduid met de huisnummers B 162 t/m B 177. Daarbij staat vaak nog een 
nadere en soms wel dubbele aanduiding zoals "polderkeet", of "polderkeet" 
en "paardestal". Bij de nummers B 164 t/m B 174 wordt het woord "Keet" 
gevolgd door de letters A t/m K. Dat zijn misschien de aanduidingen die de 
eigenaar van de keten erop had gezet. Bij elk van de nummers B 175 t/m B 
177 staat het woord "schuit" gevolgd door een keetletter, in dit geval L, M 
en N. Schuit-L bestond volgens het bijschrift "uit twee woningen". 

De gemeentelijke aanduiding geeft een aanwijzing over de plaats waar we deze 
onderkomens moeten zoeken. De huizen buiten de bebouwde kom vormden wijk B en 
de telling daarvan begon aan de zuidgrens van de gemeente. Dat was in Otter-
spoorbroek de boerderij waar E. van Woudenberg gewoond had. Op B 2 woonde toen de 
boerenknecht Hermanus Middelkoop met vrouw en negen kinderen. Nu, ruim 
honderd jaar later, woont een nakomeling en naamgenoot op Otterspoorbroek 1. Op B 
7, en dat zal bij de Laan van Duuring geweest zijn, woonde vanaf 5 april 1892 de 
pontwachter Jan jonkman met zijn gezin. 

De nummering volgde de Straatweg tot Boom en Bosch en ging verder met de 
huizen aan de Broekdijk. Daar had de watermolen van Gerrit Coljee het nummer B 43 
en het erbij horende woonhuis B 42. De nummering ging verder langs de Poeldijk, 
waar het molenaarshuis van Martinus van Riet Jr. nummer B 91 droeg en de Kort-
rijker watermolen B 92. 

Na de Galgerwaard, de Schinkeldijk en Kortrijk begon de nummering in Porten
gen-Noord met B 129. Daar was een watermolen met nummer B 135, waarnaast op B 134 
de veehouder-watermolenaar E. Versloot woonde. 

Op Portengen volgde Oud Aa met als eerste nummer B 159 van de molenaarswoning 
van Dirk van Harten. Die lag evenals de molen nummer B 160 aan de Portengense 
Zuwe, toen nog een onverharde molenkade langs de voorvliet die in de Aa mondde. Het 
volgende nummer lag ten noorden van de Zuwe aan de westkant van de Oud Aase Dijk. 
Het was de boerderij van Hendrina van Woudenberg met nummer B 161. Nu is het Oud 
Aa 33, de boerderij "Niemendal"^ van de heer N van Woudenbergh. Nummer B 162 
was de boerderij van Hendrik Cazant, nu hoeve "Gemasijo "30, Oud Aa 35. 

Polderketen en schuiten in Oud Aa 

Het wordt nu interessant, want de eerste polderkeet had het nummer B 
162 en zal dus op het erf van de heer Cazant gestaan hebben. Daarin 
woonden in 1889 drie, later twee gezinnen. 

Op Oud Aa B 163 woonde de 58-jarige Willem Fokker. Zijn woning en erf 
zouden wel eens het huidige Oud Aa 37 kunnen zijn, waar de ons 
welbekende Arie A. Manten verblijf houdt. Daar kwamen in de paardestal 
en een niet nader aangeduide "polderkeet" in 1889 drie kanaaiarbeiders 
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met hun gezinnen wonen. Eén van hen, M. Bijl, vertrok echter al gauw met 
vrouw en kinderen naar keet D. 

Tussen B 163 en de Boterwal stonden in 1889 geen huizen. De grens van 
de gemeente Breukelen-Nijenrode was nu bereikt. We maken daar dus 
rechtsomkeerd. De oostgrens van Breukelen-Nijenrode volgde hier over 
enige afstand de Oud Aase Dijk; het buitendijkse land met de daarop 
staande boerderijen behoorde tot de gemeente Ruwiel. 

Kort ten zuiden van de boerderij "Veld-zicht" (thans Oud Aa 32), bij een 
vrij brede sloot, versprong de gemeentegrens van de weg naar de rivier. 
Kort daarna stonden aan de oostkant van Oud Aa twee huizen. Op B 164 
(thans Oud Aa 30) woonde de bejaarde werkman Dirk Mastwijk. Op zijn erf 
stond de "directiekeet" A, waarin "zaakwaarnemer" J.H.M. Terwindt, die op 
27 april 1858 in Pannerden geboren was, tot augustus 1893 met zijn 
vrouw, drie kinderen en twee of drie dienstboden heeft gewoond. Daar
naast woonde, op nummer B 165 (thans Oud Aa 26) de hoogbejaarde Cor
nells Oosterlaak. Bij hem waren in keet B twee gezinnen ondergebracht. 

We passeren nu weer de al genoemde kruising van Oud Aa en 
Portengense Zuwe. Daarna werd de huizennu m mering in Oud Aa aan de 
westkant van de weg voortgezet. Daar lag boerderij "Oosterlust"31 van DJ. 
Fokker met nummer B 166. Het bijbehorende zomerhuis had nummer B 
167. Op het erf van deze boerderij, nu Oud Aa 27, zullen in 1889 vier 
gezinnen hebben gewoond. Twee daarvan huisden in de polderketen C en D. 
Moeder Bijl verzorgde in keet D behalve haar man en vijf kinderen ook nog 
tien kostgangers. Bij veehouder Klaas van der Horst op B 168 bivakkeerden 
twee gezinnen, waarvan één in keet E. De slager Hendrik Goes op B 169, die 
met een dochter van Van Riet getrouwd was, kreeg op zijn erf slechts één 
gezin met drie kinderen en een kostganger in keet F. De werkman Arie van 
den Bovenkamp op B 170 gaf in keet G onderdak aan twee grote gezinnen. 
Bij de werkman Willem Hogenes op B 171 huisden twee gezinnen in keet H. 

Boerderij "Vredelust"32 van Cornells Pijnse van der Aa33 droeg nummer 
B 172, het zomerhuis nummer B 173. Het is nu Oud Aa 25 en wordt be
woond door A.H. van Eijk. Daar stonden de keten I en J, waarin eerst alleen 
twee gezinnen woonden, maar in 1890 ook nog tien kostgangers bij het ene 
gezin en zes bij het andere. De werkman Dirk de Langen op B 174 kreeg 
keet K op zijn erf, waarin een gezin trok met één, later tien inwonende 
polderjongens. Bij Cornells van der Horst, werkman op B 175, kwam een 
schuit in de Aa te liggen en werd op het erf keet L gezet, die uit twee 
woningen bestond. Op boerderij nummer B 176 en zomerhuis B 177 met de 
naam "Kweekhoven"34 kreeg Sijmen Fokker twee schuiten en de keten M 
en N. De schuiten zullen wel aan de overzijde van de weg in de Aa hebben 
gelegen. 

Plaats van de overige onderkomens 

Vanaf bladzijde 17 in het register ontbreken de gemeentelijke nummers 
en vinden we slechts de aanduidingen "een schuit", "een ark" of het woord 
"keet" met de letters O, P, Q. We weten niet of deze onderkomens ook in 
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Oud Aa een plaats hadden gevonden, maar dat is wel waarschijnlijk. Van 
een viertal weten we de plaats wel doordat die tamelijk nauwkeurig is 
aangegeven. Op bladzijde 22 staat "Keet R woerdense weg", waar de 
chefsmid Heinrich Schneider en de arbeider Gosewienus Brands met hun 
gezinnen woonden. Op bladzijde 23 staat "In een Ark nabij het werk in de 
Kerkgracht" en daar had schipper Petrus Sey van 25 mei 1891 tot 21 maart 
1893 zijn onderkomen. Op bladzijde 24 staat "In een Ark in de Kerkgracht 
nabij de kerk" en daarachter eerst "Hr Terwindt" (zie keet A) en daarna de 
werkman Jacobus Rosier, geboortig uit Ossenisse, die op 24 oktober 1891 
uit Nieuwer Amstel kwam en op 10 juli 1892 ook weer daarheen vertrok. 
De op bladzijde 25 en 26 voorkomende aanduidingen "keet S achter de tim-
merloods" en "in een schuit" laten ons weer in het ongewisse over de plaats. 

Getallen met betrekking tot de bewoners 

Het aantal gezinnen dat tussen 1889 en 1892 voor kortere of langere tijd 
in de keten heeft gewoond is 56. Deze telden samen 171 kinderen, te weten 
74 meisjes en 97 jongens. Van die gezinnen waren er 24 met één of meer 
kostgangers. Vier gezinnen hadden er 5, één gezin 6 en vier gezinnen zelfs 
10 inwonenden. Het aantal inwonenden was 93 mannen en 2 vrouwen. Het 
totaal van de in dit boek vermelde werkers zal dus 151 zijn geweest. Van 
hen waren er 91 Rooms-Katholiek en 60 Protestants. Zij waren geboren in 
de provincies Noord-Brabant (35), Zeeland (23), Friesland (23), Gelderland 
(20), Noord-Holland (13), Overijssel (9), Zuid-Holland (7), Groningen (6), 
Limburg (4) en Drente (2). Zes werknemers kwamen uit Duitsland. 

Hun leeftijdsopbouw was tamelijk evenwichtig: gerekend naar hun leef
tijd in 1890 waren er zeven jonger dan 20 jaar, negenenveertig tussen de 
20 en 30, zesenvijftig tussen de 30 en 40, vierendertig tussen de 40 en 50 
en acht waren er ouder dan 50 jaar. Onder hen waren een projectleider, zes 
smeden, vijf timmerlieden, een steenhouwer, een machinist en een schip
per. Bij ruim 130 mannen staat "polderwerker" als beroep genoteerd. Dit 
aantal is toch betrekkelijk laag, want de telling gaat over een periode van 
enkele jaren en velen van hen hebben hier maar enkele maanden gewoond. 

De verblijfsduur was zeer verschillend. De 21 gezinnen en 10 in
wonenden die hier tussen februari en juli 1889 waren komen wonen, 
vertrokken al weer tussen augustus en december van dat jaar. De meesten 
gingen naar Loenersloot, Abcoude of Baambrugge, waar wellicht betere 
huisvesting was gereed gekomen. Het lijkt waarschijnlijk dat de mannen 
dagelijks vandaar of uit andere plaatsen naar hun werkplek en dus ook 
naar Breukelen zijn getrokken. 

De gezinnen die later, omstreeks 1890, in de keten kwamen, bleven er 
wat langer wonen: vaak één, maar ook wel twee of drie jaar. De langst-
wonenden waren vooral de smeden en timmerlieden. Het record werd 
gevestigd door timmerman J.H. Kolder die van maart 1890 tot september 
1895 met zijn gezin in keet G woonde. 

De verblijfsduur van de inwonende polderwerkers was vaak wat korter, 
maar daar waren uitzonderingen op. Voor de meesten liep het verblijf in 
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Breukelen in 1891 of 1892 ten einde. De arken, schuiten en keten zullen 
daarna zijn weggehaald, hoewel er enkele wat langer bewoond werden: A 
en P tot 1893, H, L en N tot 1894, G tot 1895,1 en M tot 1896, D tot 1897 en 
K zelfs tot 1899. 

Iets meer over de gezinnen 

De hoofdbewoners van de onderkomens waren meest gehuwde mannen 
die vrouw en kinderen bij zich hadden. Vier mannen woonden ongehuwd 
samen met een vrouw waarvan de kinderen onder hun moeders naam 
waren ingeschreven met de toevoeging "onecht". Eén van deze moeders 
(geboren in 1850) woonde op de schuit bij B 176 met vier kinderen van 20, 
15, 13 en 1 jaar oud. Een ander woonde op B 169 met een Duitse smid in 
keet F en beviel daar op 19 juni 1890 van haar derde kind. De derde en de 
vierde ongehuwde moeder, die op B 166 en op "een schuit" woonden, 
hadden beiden twee kinderen. 

Een van de gezinshoofden was een 50-jarige weduwe die met vier bijna 
volwassen kinderen (een dochter van 19 jaar en drie zoons van 20, 18 en 
H jaar) op de schuit bij B 176 woonde. 

Twee gezinshoofden werden hier weduwnaar. De eerste moeder overleed 
op 12 juni 1889 op B 162 en liet kinderen achter van 2, 4, 7 en 11 jaar oud. 
De andere moeder had op B 174 in keet K zes kinderen en tien kostgangers 
te verzorgen. Ze was 33 jaar oud toen ze op 20 september 1892 in het 
kraambed overleed; haar zesde en jongste kind was een zoontje dat twee 
weken later stierf. 

Verschillende leden van de Historische Kring vroegen na mijn lezing op 
17 maart 1992 of er ook kanaalgravers in Breukelen zijn blijven wonen. Ik 
heb daar niets over gevonden. Bij allen staat in het register een vertrek
datum en een andere plaats van bestemming. De familienamen van de 
polderwerkers komen, afgezien van de meest frequente naam De Vries en 
het wat minder frequente Jansen, ook niet meer in Breukelen voor. 

Nog iets over het kanaal 

Het kanaal werd gegraven met een bodembreedte van 20 m, een diepte 
van 3,10 m en met schuine oevers, zodat de spiegelbreedte ongeveer 30 m 
zal zijn geweest.35 Als je de sloten langs de kanaaldijken meetelt, moest er 
per strekkende meter ruim 80 kubieke meter grond weggegraven worden. 
De afstand tussen Nigtevecht en de sluis te Utrecht zal zon 25 km zijn en 
vandaar naar Vreeswijk zon 10 km. Het bereiken van de Lek vergde dus al 
een grondverzet van 2,8 miljoen kubieke meter. En dat gebeurde uit
sluitend met de schop en de kruiwagen. Het is moeilijk te schatten hoeveel 
manuren dat zal hebben gevergd, want de grond moest ook nog over de 
rijplanken omhoog worden gekruid, tot dijken opgeworpen of naar elders 
worden afgevoerd. Als een arbeider toen zon 10 kuub per dag verzette en 
er 100 van hen aan het graven waren, zouden voor dit kanaalgedeelte 2800 
werkdagen, dat is ruim 10 jaar, nodig zijn geweest. Er zijn natuurlijk veel 
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meer dan 100 polderwerkers ingezet, maar u kunt zich voorstellen dat het 
opleveren van dit kanaalgedeelte bijna 5 jaar op zich heeft laten wachten. 
Er moesten immers ook sluizen in Amsterdam, Utrecht en Vreeswijk 
worden gebouwd; drie spoorbruggen, twaalf draaibruggen en een voetbrug 
gelegd; en twee overhalen, tien dwarssluizen en voorzieningen voor acht 
pontveren en dertig grondduikers worden gemaakt.11 

Na de ingebruikneming van het kanaal ging het vervoer met sprongen omhoog: in 
1893 nog 2,65 miljoen ton laadvermogen, in 1900 al 4,74 miljoen, in 1910 zelfs 8,35 
miljoen en in 1920 10,% miljoen ton. Het grote aantal schepen veroorzaakte echter 
lange vachttijden bij de sluizen. De sluis te Utrecht vas nodig, omdat het noordelijke 
kanaalvak een ander boezempeil had dan het vak van de Vaartse Rijn. In Vreesvijk 
moesten de schepen gemiddeld tvee dagen vachten, maar bij hoge buiten-
vaterstanden soms vel tien dagen. Het kanaal vas ook te smal en de draaibruggen 
varen te talrijk, zodat de schepen elkaar nauwelijks konden passeren en dan het 
tempo van het traagste schip moesten overnemen. Op de vele klachten verden na 1917 
allerlei verbeteringsplannen gemaakt, waarvan dat voor een éénpandig kanaalvak 
van Amsterdam naar Wijk bij Duurstede tenslotte verd aanvaard. De betreffende vet 
kvam op 27 maart 1931 tot stand, vaarbij besloten verd het kanaal te verbreden en 
een hoofdtak naar Tiel en een zijtak naar Vreesvijk te graven. Door de oorlog heeft 
het tot 1955 geduurd voor het Amsterdam-Rijnkanaal met een bodembreedte van 50 m, 
een spiegelbreedte van 75 m en een diepte van 4 m gereed vas. De verkeersbruggen 
kregen een doorvaarthoogte van 9,10 m. 

Het scheepvaartverkeer op het noordelijke deel van het kanaal vas in 1960 
gestegen tot 150 000 schepen per jaar met een totaal laadvermogen van ongeveer 50 
miljoen ton. Het kanaal vas daarvoor te smal en is na 1963 verbreed tot 100 m en 
uitgediept tot ongeveer 6 m. Omstreeks 1980 vas het kanaal gereed. Dat jaar gingen er 
bij Breukelen 100 000 schepen met ongeveer 80 miljoen ton goederen door het kanaal. 
Nu de vierbaks du w a a r t toeneemt en men met meer bakken vil gaan varen, voor
spellen deskundigen dat veldra een volgende verbreding nodig zal zijn. Van een zo 
breed en diep kanaal hadden de Breukelaars in 1892 nooit kunnen dromen en de 
polderjongens alleen maar in een vreselijke nachtmerrie. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1992. Keulse Vaart vervangen door het Mervedekanaal. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 1, blz 4-17. 

2 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 
870, Agenda 1885, bijlage brief nr. 0 29. 
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door de Kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente aldaar, blz. 23. 

4 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 870, Agenda 1885, brief nr. 32 0. 
5 Zie: H J. van Es, 1991. De Oude Batterij op boerderij Cromvijk. Tijdschrift Histori

sche Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz 113 - 126, in het bijzonder blz. 123, 
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6 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 858, Agenda 1878, brief nr. 175. 
7 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 858, Agenda 1878, brieven nr. 301 

en 302. 
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9 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. n r .8 7 ' , Agenda 1886, brief nr. 32 0. 

10 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 871, Agenda 1886, brief nr. 39 0. 
11 Zie hiervoor: GL. Wieberdink, 1989. Historische Atlas Utrecht, Uitg. Robas Produc

ties, Landsmeer, kaarten nr. 405 en 425. 
12 Zie: H.J. van Es, 1990. Het klooster Bethlehem te Breukelen. Tijdschrift Historische 

Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 150 - 162, in het bijzonder blz. 161, noot 10. 
13 De naam van dit hotel-restaurant (sinds 1988 l'Escargot geheten) is in de loop der 

tijden verschillend gespeld. In mijn artikel over Het Posthuis (Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1) had ik als spelling "Het Staatevapen" 
gekozen. In dat over de kaasmarkt (Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar-
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gang 5, nr. 1) volgde ik de schrijfwijze die de eigenaar Van Steeden in 1905 
gebruikte op kaartjes met een foto en de tekst: "Het State Wapen hotel, café, 
restaurant, uitspanning, G.J. van Steeden". Deze spelling gebruikte ik ook in het 
artikel over het huis Guarda (Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, 
nr, 1). Ze stemt overeen met de in het westen van ons land gebruikelijke wegla
ting van de slot-n in de spreektaal. In de geschreven taal verwacht je echter het 
woord "staten", omdat de herberg zijn naam toch ontleend zal hebben aan een 
uithangbord met het wapen van de Staten van Utrecht. Het lag immers in het oude 
Bisschopsgerecht, dat later het Statengerecht heette. In de boeken van het 
Gerecht vond ik een akte van een verkoping die in 1739 plaats had gevonden "ten 
Huyze van Jan Jacobsz. van der Horst, Casteleyn in 't Staate Waapen te Breukelen". 
Ook toen dus zonder de slot-n. Maar in 1763, 1784 en 1824 werd de n correct 
toegevoegd. In een akte van hypotheekverlening uit 1763 staat: "een Herberg 
alwaar het Staaten Waapen uijthangt". In 1784 is "Jan de Kruijff kasteleyn in 't 
Staaten Waapen", dat hij in 1824 verkoopt aan zijn zoon Dirk als "logement Het 
Statenwapen". W.P. de Veen noemde in 1965 zijn zaak: "Het Staate Waapen anno 
1726". In ons tijdschrift zullen wij ons maar aansluiten bij de spreektaal en daarbij 
de vereenvoudigde schrijfwijze uit 1905 blijven volgen. 

14 Interview met oud-molenaar J.N. Coljee, Bisschopswater 20, Breukelen. 
15 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 878, Agenda 1893, brief nr. V15 

van 27 april met het verzoek aan de Minister om een terrein beschikbaar te 
stellen; brief nr. V28 van 25 juli met de aanvraag bij Gedeputeerde Staten om een 
vergunning voor een vuilnisplaats op Sectie B nr. 921; brief nr. V34 de beschik
king van Gedeputeerde Staten van 8 september met de voorwaarden voor de ver
gunning: in het belang van de gezondheid van de Rijkssluiswachter die met zijn 
gezin in de onmiddellijke nabijheid moet wonen, moet het terrein afgesloten 
worden met een twee meter hoge schutting en een beplanting aan de zuidzijde 
daarvan met elzen. 

16 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 33, Raadsbesluiten 1887-1898, d.d. 
28 november 1893. 

17 Mededeling van de heer J. Blok, Bernhardstraat 23, die zich afvroeg vat er met de 
Joodse begraafplaats is gebeurd, die vóór de kanaalverbreding nog aan de Oost
kan aaldij k lag. 

18 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 871, Agenda 1886, bijlage bij 
brief 42-0. 

19 Mededeling van de heer L. Coljee Jilleszoon, 't Heycop 419, Breukelen. 
20 Interview met mevrouw A.C. van Stam, 't Heycop 313, een in 1903 geboren klein

dochter van wethouder Dirk van Stam. 
21 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 877, Agenda 1892, brieven nr. AB 

44 en 45 
22 Interview met mevrouw G. van Woudenbergh, Oud Aa 33, Breukelen. 
23 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. S73, Agenda 1889, brief nr. 11, 
24 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 872, Agenda 1887, brief nr. K 15 

d.d. 8 augustus 1887 en antwoord nr. K 27. 
25 Mededeling van de heer W. Brouwer, gepensioneerde ambtenaar van Gemeente

werken, die de brug nog gekrabd, gemenied en geschilderd heeft. 
26 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 874, Agenda 1889, brief nr. P 10 

d.d. 23 november 1889. 
27 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. l " , Raadsnotulen d.d. 27 mei 

1924 en 7 juli 1924. 
28 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 873, 874 en 875, Agenda's 1888, 

1889 en 1890, onder de letter V6. 
29 Deze merkwaardige naam werd door mevrouw G van Woudenbergh als volgt 

verklaard: oudoom Gerrit van Woudenberg (1860-1951), die zeer zuinig leefde en 
nauwelijks van de bedelaars die hij onderdak verschafte was te onderscheiden, 
maar niettemin aan veel Breukelaars een hypotheek had verleend (onder andere 
in 1920 aan zadelmaker R.N Landzaat f 3000), bestelde bij de smid een nieuw hek. 
Toen deze - waarschijnlijk was het Dirk Takke - hem vroeg of er nog een naam op 
moest komen, zei de zuinig levende Gerrit: "Och, zet er maar niemendal op" De 
smid, die graag wat extra's wilde verdienen, heeft het woord toen niet als het 
voornaamwoord "niets" opgevat, maar als een naam voor de oude boerderij en die 
op het draaihekje gezet. 
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30 De naam "Gemasijo" is gevormd uit de beginletters van de kinderen Gerie, Maria, 
Siem en Jozien van de huidige bewoner, ook een Hendrik Cazant, dus waar
schijnlijk een kleinzoon van de bewoner uit 1890, 

31 Op een militaire kaart uit 1835 in de Grote Historische Atlas van Nederland, en op 
een topografische kaart uit 1850 (zie: A.A. Manten, 1987. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 3, btz. 108), evenals op de topografische kaart uit 
1887 (zie: HJ. van Es, 1991. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, 
nr. 3, blz 114, of kaart 425 van de Historische Atlas Utrecht) staat de naam 
genoteerd als "Oosterrust". Op een foto van de boerderij na de eeuwwisseling is 
echter op de hekpalen "Oosterlust" te lezen. Ik neem voorlopig aan dat de eigenaar 
het beter wist dan de kaarttekenaars, die de namen van elkaar overnamen en wel 
vaker fouten maakten (zoals ik aantoonde voor "Vreedenoord" in Kortrijk). De 
hier volgende gegevens kreeg ik van de huidige bewoner, de heer J. Fokker. De 
familie boert hier al vanaf 1830; eerst als pachter en vanaf 1903 als eigenaar. De 
eerste Fokker heette Jacob; hij werd in 1877 opgevolgd door zijn jongste zoon Dirk 
Jacob, die een leidende rol speelde bij de Doleantie in Breukelen. In 1915 loste 
diens zoon Jacob hem af, die in 1952 het bedrijf overdeed aan zijn zoon Jan. Deze 
heeft nu een maatschap met zijn zoon Jacob Jan Dirk, die dus de vijfde generatie 
Fokker op Oosterlust is. 

32 In de voorgevel bevindt zich een steen met een inscriptie: "31 maart 1861 is de 
eerste steen gelegd door Cornells, zoon van Leendert Pijnse van der Aa". De 
boerderij is echter ouder en werd in 1861 verbouwd, het dwarshuis heeft een 
andere steensoort en andere ontlastingsbogen boven de ramen. 

33 Zie: P.N. van der Paauw, 1992. Honderdnegentig jaren boerderij Dorpzicht aan de 
Kockengense Wagendijk. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 
1, blz. 30 - 37, in het bijzonder blz. 34. 

34 Links in de voorgevel is een steen met inscriptie: "Deerste steen gelegd / door / 
C.W. Matthes / oud 6 jaar / 18 29/3 76". In een interview vertelde de heer A. van 
Vliet, 't Heycop 316 te Breukelen, mij het volgende: op 29 maart 1876 liet Joan Adam 
Matthes van de buitenplaats Queekhoven te Breukelen-St. Pieters zijn zoontje het 
werk beginnen, dat door metselaar Arie Straver, uit de Kerkstraat te Breukelen, 
werd afgemaakt. De eerste pachter S. Fokker was een oudere broer van David Jacob 
op Oosterlust. Omstreeks de eeuwwisseling werd Jan van Vliet, die tevoren op de 
ouderlijke boerderij aan de Scheendijk had geboerd, pachter. Zijn zoon Arie 
volgde hem op en droeg de pacht in 1969 over op zijn zoon Jan van Vliet. De erven 
Matthes hadden het bedrijf inmiddels onderhands aan de Gemeente Breukelen 
verkocht. De pachter kon in 1982 verhuizen naar Kortrijk. Kweekhoven werd 
daarna eigendom van de heer J.J. Ie Due, die er een centrum voor sportverzorging 
vestigde. 

35 Deze en volgende gegevens ontleende ik aan een artikel van Ir. C. de Groot, 
getiteld "Het Amsterdam-Rijnkanaal", op blz. 41-51 van een niet vermeld tijd
schrift gepubliceerd, en de brochure van Rijkswaterstaat uit 1981 "Het Amster
dam-Rijnkanaal op maat". Mevrouw H Arnts-Buiseman, 't Heycop 201 te Breu
kelen, was zo vriendelijk mij een fotokopie van het artikel en een brochure ter 
inzage te geven. De heer M.N.J. van Kralingen Jr. (Rietland 18 te Breukelen) 
toonde mij later een kaart "Kanaal Amsterdam-Merwede. Schaal 1 à 50000", waarop 
in het Normaal Dwarsprofiel een bodembreedte van 20 m en een spiegelbreedte 
van 32,40 m staan aangegeven. In de legenda van deze kaart staat dat de draai-
bruggen twee openingen van 14 m hadden en dat de onderkant van de vaste voet
brug te Nieuwersluis 6,50 m boven A.P. lag. 
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Oorsprong van het geslacht Van Ruele en de 
relatie met de geloofsprediker Liudger 

Arie A. Manten* en Klaes Sierksma** 
* Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 
"Woelwijk 1. "Nij Midgaard", 9255 KE Tytsjerk 

De reeks artikelen over het vroegere kasteel Ruwiel, in de jaargang 1991 
van dit tijdschrift, leidde tot een boeiende gedachtenwisseling in woord en 
geschrift tussen de beide auteurs van dit artikel. Daarin stonden twee 
vragen centraal: 
( 1 j wat is de identiteit van de eerste gerechtsheren van het Ruwielsgerecht 
en wanneer bouwden ze hun eerste huis aan de oever van de rivier de Aa, 
en 
12) bestaat er een of andere relatie tussen de voorouders van die heren van 
Ruwiel en de geloofsprediker Liudger die schutspatroon van Loenen werd? 

Want de opmerking van Herberen van Mijnden van Ruwiel (ca. 1480 -
ca. 1566) dat "sinte Luger, patroen tot Loenen . . . ghebooren is op het huys 
Ruweel",' die in letterlijke zin onmogelijk juist kan zijn, is toch te 
fascinerend om zonder verdere overwegingen zomaar op de afvalhoop van 
de geschiedenis te worden gegooid. Zeker in het jaar waarin we herdenken 
dat Liudger 1250 jaar geleden in de Vechtstreek ter wereld kwam. 

Bovendien kwam Herberen tot deze opmerking via in zijn familie gang
bare "oral history". Mondelinge overlevering (ook die in het begin van de 
16de eeuw) dient geschiedkundig serieus te worden genomen. 

Ouderdom van de gerechtsheeriijkheid Ruwiel 

Het onderzoek naar de geschiedenis van het helaas verloren gegane 
kasteel Ruwiel leidde tot de gevolgtrekkingen dat er rond 1200 een slot 
Ruwiel aan de rivier de Aa heeft gestaan en dat er ten tijde van de bouw 
van het kasteel een Ruwielsgerecht bestond.2 

De gebieden die tot het Ruwielsgerecht behoorden (Kortrijk, Portengen-
Noordeinde en Portengen-Ter Aa)3 werden (met uitzondering van de hier
na nog te bespreken verbindingszone) in cultuur gebracht bij de tweede 
slag in de veenontginningen ten westen van de Vecht (Kortrijk), respec
tievelijk de Aa (Portengen). Dat gebeurde vroeg in de 12de eeuw. 

Tussen het ontstaan van het gerechtsgebied en de bouw van een slot aan 
de Aa lag dus maar een periode van omstreeks 75 jaar. Het is niet erg 
aannemelijk dat er binnen zon korte tijd al een vervreemding van het 
gerechtsheer-schap heeft plaatsgevonden. 

ConcJusJe J : Het geslacht waartoe de stichter van slot Ruwiel behoorde 
bezat hoogstwaarschijnlijk al vanaf het begin de gerechtsheerlijke zeggen
schap over de gebieden waaruit het Ruwielsgerecht werd samengesteld. 
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Werd het stenen kasteel Ruwiel voorafgegaan door een houten 
burcht? 

Er was verband tussen de opbloei van de stad Utrecht, de scheepvaart op 
de Aa en de bouw van kastelen aan die rivier. Utrecht kreeg in 1122 
stadsrechten en van toen af nana haar betekenis als koopmansstad toe.4 Het 
hoogtepunt van de Utrechtse handelsvaart over de Aa lag tussen 1122 en 
het midden van de daarop volgende eeuw; daarna won de kortere route 
over de Vecht aan betekenis. Vooral Godfried van Rhenen, die van 1156 tot 
1178 bisschop van Utrecht was, moedigde het bouwen van kastelen aan.5 

Op grond van dergelijke gegevens is een 12de-eeuws stichtingsjaar van 
kasteel Ruwiel dus niet uit te sluiten. 

Er was in die tijd ook al sprake van ten minste één ander kasteel in deze 
omgeving. Van het wat noordelijker gelegen slot Ter Aa wordt gezegd dat 
het werd bewoond, en misschien ook gesticht, door een edelman die Walter 
of Wouther heette en die omstreeks 1159 leefde.6 

Als toegangsweg van Breukelen naar slot Ruwiel was de Breukeler-
waardse Dijk van belang, die vermoedelijk rond het midden van de 12de 
eeuw werd aangelegd bij het in cultuur brengen van de gerechtsheerlijk-
heid Breukelerwaard.7 De loop van deze dijk volgde voor een groot deel 
ongeveer de ligging van het oude Amerland, dat als een lage maar goed 
begaanbare rug het broek- of moerasland tussen Vecht en Aa doorkruiste 
en nabij de Aa zijn grootste breedte bereikte.8 Misschien komt de naam 
Ruwiel zelfs wel van het Oudfriese woord *hraiwitja9 wat "hooggelegen 
veld" betekende. In de tweede helft van de 12de eeuw was de 
vestigingsplek van kasteel Ruwiel dus goed ontsloten, en tevoren via 
Amerland vermoedelijk ook al redelijk bereikbaar. 

Het is echter onwaarschijnlijk dat men rond het midden van de 12de 
eeuw over de kennis beschikte om daar een stenen woontoren neer te 
zetten.10 Maar volgens de castellologen kwam het rond 1200 niet vaak voor 
dat een stenen huis zomaar ergens werd opgetrokken zonder dat tevoren 
een houten huis of hofstede de geschiktheid van de vestigingsplek had aan
getoond. In 1969 maakte de bekende kastelenkenner wijlen A.I.J.M. 
Schellart zelf een schetsmatige reconstructietekening van een houten 
kasteeltoren, die aan het stenen Ruwiel vooraf zou kunnen zijn gegaan (zie 
Afbeelding l).11 

Conclusie 2. Het is aannemelijk dat op een hooggelegen stuk land aan de 
rivier de Aa een houten woontoren heeft gestaan voordat daar het uit steen 
opgetrokken slot Ruwiel werd gevestigd. 

Bouw van kasteel Ruwiel en verbinding met de gerechtsheerlijk-
heid vereisten speciale regelingen 

Het bouwterrein voor het slot Ruwiel lag op de oeverwal van de rivier de 
Aa ten noordwesten van het dorp Breukelen. Dat gebied viel in de 12de 
eeuw onder het bestuurlijke gezag van de villicus van Breukelen, de 
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Afb. 1. Reconstructieschets door A.I.J.M, Schellart van een houten Middeleeuwse 
woontoren. Een dergelijke toren heeft mogelijk ook gestaan op het terrein waarop 
vervolgens het stenen kasteel Ruwiel werd gebouwd. (Illustratie uit Archief Stichting 
voor BaQistiek en Heraldiek, Tytsjerk.) 

machthebber die woonde op de villa van Breukelen, de Breukeier hof.12 Die 
dient dus medewerking te hebben verleend aan het tot stand komen van 
het versterkte huis aan de Aa. Tussen de villicus en de stichter van Ruwiel 
moet een goede verstandhouding hebben bestaan. 

Dat bleek nog te meer uit de manier waarop een verbinding tussen kas
teel en gerechtsheerlijkheid werd gecreëerd. Aan de prille slotheer werd 
een stukje van het oeverwalgebied langs de Aa en een smalle strook land 
aan de zuidkant van de Boterwal afgestaan. Ook dat moet de villicus 
hebben gedaan. 

Condusie J. Slot Ruwiel en de landverbinding tussen dat slot en de bijbe
horende gerechtsheerlijkheid kunnen alleen zijn gerealiseerd met de wel
willende steun van de villicus van Breukelen. 

Oorspronkelijke betrokkenheid van de villicus van Breukelen bij 
de ontginningen in het Ruwielsgerecht 

Onder wiens bestuurlijke verantwoordelijkheid werden de venen in 
Kortrijk, Portengen-Noordeinde en Portengen-Ter Aa in cultuur gebracht? 
Naar het zich laat aanzien niet die van de bisschop van Utrecht, want dan 
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zouden deze gebieden aan een van de kapittels zijn toebedeeld.13 Blijft als 
enige andere reële mogelijkheid de vilflcus van Breukelen, die ook de man 
achter de ontginning van de venen in Otter s poorb roek en Oud Aa was.12 

Het slot Ruwiel kwam later tot stand dan het cultuurland waaruit de 
gerechtsheerlijkheid Ruwiel werd samengesteld. Toch vereisten deze gebie
den al vanaf het moment dat men aan ontginning begon te denken een 
bestuurlijke hand. Het kan nauwelijks anders of aan de voorbereiding en 
uitvoering van deze ontginningsplannen en de inrichting van deze nieuwe 
gebieden werd leiding gegeven vanuit het hof (de villa) van Breukelen, 
waar in die tijd het geslacht Van den Poel zetelde.12 

Conclusie 4: De grondlegger van het geslacht Van Ruele moet zijn gerechts
heerlijkheid toebedeeld hebben gekregen doordat het in Breukelen reside
rende geslacht Van den Poel daarvan vrijwillig afstand deed. 

Geslacht Van Ruele waarschijnlijk een zijtak van het geslacht Van 
den Poel 

In het midden van de 13de eeuw splitste de familie Van den Poel in 
twee takken, waarbij ook de bezittingen van het hof van Breukelen werden 
opgedeeld.12 De gedachte dringt zich nu op dat rond het midden van de 
12de eeuw mogelijk ook al een afsplitsing van die familie heeft 
plaatsgegrepen. Niet alleen de voorafgaande conclusies, maar ook enkele 
andere waarnemingen geven voedsel aan die gedachte. 

In de tijd van de kolonisatie van de veengebieden was een machtsstrijd 
gaande wie waar zijn gebied kon uitbreiden en bevestigen. Zo stichtten de 
Van Rueles op hun beurt weer de geslachten Van Angstel en Van Nijenrode. 

Bij de deling van de goederen in de midden-13de eeuw behield de 
hoofdtak weliswaar de oorspronkelijke villa (hofstede De Poel) en het 
gerecht van het Ronde Dorp van Breukelen, maar werd ook aan de 
vertrekkende tak landbezit binnen het dorp gegeven. Op vergelijkbare 
wijze was de persoon die in de 12de eeuw een nieuw huis stichtte aan de 
Aa eveneens in het bezit van land binnen het dorp Breukelen, in het 
bijzonder de akker van Ruwiel (ten noorden van de Kerkstraat) die later 
aan de kerk van Breukelen werd geschonken.14 

De heren en vrouwen van Ruwiel vielen onder de parochie Breukelen 
hoewel de gerechtsheerlijkheid Ruwiel in zijn geheel tot de parochie 
(Nieuwer) Ter Aa behoorde. In de kerk van Breukelen zaten de Van 
Mijndens van Ruwiel in de 15de-16de eeuw op de eerste plaats.15 Die band 
met Breukelen en de erepositie die ze daar innamen worden te meer 
begrijpelijk als we er van uit gaan dat zij in die tijd nog de enig 
overgebleven bestuurders waren met een doorgaande bloedverwantschap 
met het oude geslacht van de Breukelse villicus. 

In het geslacht Van Ruele was de doopnaam Gijsbert (Gijsbrecht) de 
meest algemene mannennaam;16 30% van de uit dat geslacht bekende man
nen droeg hem. In het geslacht Van Nijenrode, uit de Van Rueles ontstaan, 
had 29% van de mannen (bastaardzonen buiten beschouwing gelaten) de 
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naam Gijsbrecht (Gijsbert).17 In de tijd waarin het geslacht Van Ruele 
ontstond, en kort daarna, was voorzover dat valt na te gaan ook binnen het 
geslacht Van den Poel Gijsbert (Gijsbrecht) de overheersende mannen-
naam.12 

Toen Gijsbrecht van den Poel op 2 januari 1298 zijn deel van de 
bezittingen van de Breukelse villa in leen ontving van Bernd van Dolre 
waren Gijsbrecht III van Ruele en (Gerard) Splinter van Ruele daarbij als 
getuigen-deskundigen aanwezig.18 

Conclusie5. Het geslacht Van Ruele ontstond vermoedelijk door afsplitsing 
uit het geslacht Van den Poel. 

Familierelaties tussen de bestuurders in de vroeg-8ste eeuw 

We komen nu aan het tweede, iets meer speculatieve deel van ons 
betoog. Daartoe gaan we eerst nog ruim vier eeuwen verder in de 
geschiedenis terug. 

In de vroeg-8ste eeuw, de tijd waarin de Franken de Vechtstreek op de 
Friezen veroverden en het christendom hier zijn intrede deed,19 was 
Wurssing de machtigste man in de gouw Niftarlake en werd de villa te 
Breukelen met alles wat daarbij behoorde namens hem beheerd door 
Attinga. 

Dat Wurssing en familie gewoond moeten hebben bij een goed vaarwater, geschikt 
voor "grote scheepvaart", mag zonder meer worden aangenomen. Dr. H.Halbertsma is 
van mening20 dat "een aantal grote schepen" zeker tot het bezit van de familie heeft 
behoord. Van hieruit immers trok Liudger via de Vechtmonding naar Fryslân, waar 
hij ook de plek waar Bonifatius werd vermoord (en later de stad Dokkum - de naam 
betekent hoogstwaarschijnlijk *Havenkerk - ontstond) via behoorlijke "binnen
wateren " moest bereiken ! 

Wurssing was een Friese edelman. Adeldom was in de Friese traditie 
geen persoonlijke maar een familiekwaliteit. Voor de vrije Fries was het 
'edel' zijn verbonden met het ongestoord genieten van zijn bezit. De enige 
rechten waarmee hij rekening diende te houden waren die van zijn 
verwanten en die van de koning. Vooral dat eerste was erg belangrijk. De 
"vrije Fries" als individueel handelend persoon bestond niet. Hij behoorde 
tot een familie, of beter nog, tot verschillende verwantschapskringen, via 
de huwelijken van zijn vader en moeder, grootvaders en grootmoeders, en 
verdere voorouders. Hij kon dan ook niet over aangeërfd bezit beschikken 
zonder de belanghebbende verwanten daarbij te betrekken. Wie door 
vererving land verwierf werd als het ware slechts administrateur namens 
zijn familie. De idee van bezit als onvervreemdbaar familie-erfgoed was tot 
minstens in de 12de en 13de eeuw erg sterk in de Friese landen. Daarom 
wordt in de vroege bronnen van allerlei Friese personen meegedeeld tot 
welk geslacht ze behoorden en wie ze zoal tot hun kring van verwanten, 
van "amici et cognati" mochten rekenen. En bij een "cognatus" behoort een 
"cognomen". 

Tegen deze achtergrond valt te begrijpen waarom werd gesproken van 
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"Wurssing cognomen Ado". In eerdere publikaties is dat "cognomen" opge
vat als "met de bijnaam" of "met de toenaam" of "met de voornaam". Dat is 
niet correct. Want zowel "Wurssing" als "cognomen" staat in de eerste 
naamval, wat betekent dat het nooit kan worden vertaald door "met...". De 
enig juiste vertaling is "Wurssing uit de familie Ado".21 

Gelet op dit oude Friese familierecht mag er van worden uitgegaan dat 
ook Attinga behoorde tot de familie Ado. Toen Attinga optrad bestond de 
villa in Breukelen vermoedelijk nog niet erg lang. Dus Attinga kan zeer wel 
een betrekkelijk naaste verwant van Wurssing zijn geweest.22 

In de Middeleeuwen vas het allesbehalve ongewoon wanneer belangrijk bezit 
gedurende vele eeuwen binnen één familie bleef. We kennen daarvan goed 
gedocumenteerde voorbeelden. Nijenrode bleef door vererving (via zoon of dochter) 
in handen van één familielijn van omstreeks 1260 tot 1675. Oudaen was drie eeuwen 
lang, van omstreeks 1290 tot de verkoop in 1587, ononderbroken in het bezit van het 
geslacht Van Oudaen. 

Toen de villicus in de 12de en 13de eeuw de bezittingen die toen bij de 
villa of het hof van Breukelen behoorden over verschillende leden van de 
eigen familie verdeelde, volgde hij nog steeds de oude Friese traditie. Het 
lijkt niet uitgesloten - hoewel dat door gebrek aan informatiebronnen niet 
afdoende te bewijzen valt - dat de Van den Pœls in de 12de eeuw 
nakomelingen waren van de hofheer Attinga uit de 8ste eeuw. 

Conclusie 6: Het geslacht Van den Poel stamde mogelijk af van de Friese 
familie Ado. 

Liudger een kleinzoon van Wurssing uit de familie Ado 

De vermaarde geloofsprediker Liudger was een kleinzoon van de Fries 
Wurssing.19 Opgegroeid in voorname christelijke kringen (bij zijn ouders 
thuis verscheen nu en dan ook Bonifatius) werd hij opgeleid aan de Dom
school in Utrecht en vervolgens in York. Op een reis naar de Benedic
tijnenabdij op de Monte Cassino vatte hij het plan op om - zoals traditie was 
binnen aanzienlijke families - een "eigen" kerk te stichten op het 
familiegoed Werinon, waar zijn zuster Heriburg woonde, en een klooster. 

Door verschillende oorzaken (onder andere de dreiging van naderende Noorman
nen) is dat laatste plan verschoven naar Doornspijk, naar Wichmond en nog ooste
lijker, waar het "monasterium" vervolgens de basis zou leggen voor het huidige 
bisdom Munster. 

Het dagelijks leven van deze bewogen Fries werd tot op zijn hoge leeftijd in beslag 
genomen door kerkenbouw en -organisatie in noordoostelijk Friesland (tot over de 
Eems in huidig Ostfriesland), missioneringswerk bij de Saksen (aan weerskanten van 
onze huidige oostgrens) tot aan de Roer (waar Liudgers laatste rustplaats de tegen
woordige krypte van een abdijkerk zou worden), bij Essen, en tenslotte ook door het 
ambt van bisschop aldaar, waar hem weer verscheidene familieleden in dat ambt 
opvolgden. 

Overigens volhardde Liudger steeds in het onderhouden van de banden met zijn 
"heitelân', zijn vaderland en volk; geschenken door Friese landeigenaren ten behoe
ve van de abdij aan Liudger gegeven getuigen ervan, doordat (in Biddinghuizen) 
Liudger veelal bij het tekenen van de overdrachtakten aanwezig was. 
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Afb. 2. Beeld van Liudger achter de rooms-katholieke Boskapel aan het Brinkplant
soen op Muiderberg (sedert 1986); beeldhouwer Pieter J. Jungblut (1943/49). Zo, als 
niet-geprofeste prediker in monnikspij, moet hij ook in de Vechtstreek hebben 
rondgelopen. (Foto ¥ . van der Vleuten s.c.j., 1992.) 
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In de levensbeschrijving, gemaakt door Liudgers neef Aldfried,23'24 

achterkleinzoon van Wurssing, komt het Friese familiebesef duidelijk naar 
voren. In geen enkele andere levensbeschrijving van een heilige vinden we 
zoveel gegevens over diens familie. En Altfried begint er met nadruk de 
Vita mee. Liudger moet vooral naar voren komen als een rijk, edel en 
aanzienlijk man. Dus: 

i "In de levensbeschrijving van de heilige Liudger - zo oordeelde ik [=Altfried] -
moet ik zeker een breedvoerige inleiding maken om te vertellen uit welke voorouders 
hij komt. 

Er was ten tijde van Redbad, koning van de Friezen, een edel man uit dat volk, met 
name Wurssing, uit de familie Ado. . 'Enz. enz.20 

Nauwe verwantschap wordt ons uit de Middeleeuwen ook in vele geval
len duidelijk uit overeenkomsten in de (voor)namen. De namen bestonden 
vaak uit een samenstel van twee delen, waarmee karaktereigenschappen 
en dergelijke werden aangeduid. 

In de "familie Ado" met Wurssing, zijn vrouw Adalgard, nakomelingen (waaronder 
Liudger) en aan getrouwden, vinden we over vier generaties 3x een naamdeel *thiad, 
5x een *grim, 2x »bracht, 2x *burg, 2x *frid en 3x *ger; en dat binnen circa 75 
jaren.25 Alle verwanten van Liudger worden traditioneel samengevat onder de noe
mer van "Liudgerieden ", maar het zou meer in de lijn geweest zijn van de Middel
eeuwse Friese tradities, ais men ze "Adonen" of "Adonieten" was gaan noemen. 

We brengen nu een viertal zaken met elkaar in verband: (1) In de 
familie Ado bestond een zeer sterk familiebewustzijn, (2) Het was niet 
gering om familie te zijn van een heilige die een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan de kerstening van de Vechtstreek en die uitverkoren werd als 
patroon van de kerk van Loenen. (3) Van de familie Ado liep, via de 
geslachten Van den Poel, Van Ruele en (na het huwelijk van Geertruid van 
Ruele met Wouter van Mijnden) Van Mijnden van Ruwiel, mogelijk een 
doorgaande lijn van bloedverwantschap naar Herberen van Aemstel van 
Mijnden van Ruwiel. (4) In de Middeleeuwen werd zeer veel informatie 
mondeling van generatie op generatie overgeleverd. 

Hier hebben we mogelijk de verklaring te pakken van de in het begin 
van dit artikel geciteerde opmerking van Herberen van Mijnden. Via de 
mondelinge traditie had hij gehoord dat de heilige Liudger tot zijn heel 
verre familie behoorde en dat die familieverwantschap liep via de Van 
Rueles. Maar er was een vertekening in de doorvertelde informatie 
opgetreden doordat men Ruwiel (Rueel) meer was gaan identificeren met 
het huis dan met de oorspronkelijke bewoners ervan. 

Via de hiervoor samengevatte verwantschapsiijn mocht ook Herberens oudoom 
Amelis IV van Mijnden en Ruwiel zich verre familie weten van Liudger. Hij was 
degene die kasteel Cronenburch kocht.26 Door het erfelijke bezit van het slot Mijnden 
behoorde Amelis IV tot de parochie Loenen. Hij zal zich daardoor vermoedelijk nog 
meer betrokken hebben gevoeld bij de Liudger-traditie. Door het verkrijgen van 
Cronenburch mochten Amelis en zijn familie voortaan helemaal vooraan zitten in de 
kerk van Loenen. In de oudere literatuur is dat aangemerkt als een uiting van 
ijdelheid.27 Maar het gevoel van rechtvaardigheid dat hij als verre verwant van 
Liudger onder de parochianen van de Liudgerkerk op de eerste plaats hoorde te 
komen lijkt een plausibeler verklaring te bieden 
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Conclusie 7: Het verband dat Herberen van Mijnden legde tussen Liudger 
en Ruwiei greep hoogstwaarschijnlijk terug op verscheidene eeuwen vertel-
geschiedenis binnen de families die het slot Ruwiei hebben bewoond en 
hun voorouders, waarbij - niet verwonderlijk - in de loop der tijd enige 
vervorming van de mondeling overgeleverde informatie is opgetreden. 

Samenvattende conclusie 

In dit artikel is aannemelijk gemaakt dat de Van den Poels, die tot in de 
14de eeuw een bestuurlijke rol speelden in Breukelen, afstamden van de 
familie die de villa of het hof van Breukelen in bezit had toen de Vecht
streek werd ingelijfd bij het Frankische rijk en de bevolking overging tot 
het christendom. Dat was de familie Ado, waaruit ook de geloofsprediker 
Liudger voortkwam. Het geslacht Van Ruele ontstond in de 12de eeuw door 
afsplitsing van de familie Van den Poel. 
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Twee 16de-eeuwse haar ds tenen uit Breukelen 

Hilde Vries 
Archeologisch Bouwhistorisch Centrum, Zwaansteeg 11,3511 VG Utrecht 

In het bezit van de Historische Kring Breukelen zijn twee bijzondere 
stenen, volgens mondelinge overlevering afkomstig uit de boerderij die in 
het midden van de 17de eeuw werd verbouwd tot de buitenplaats Queek-
hoven. Dit gebouw werd in het Rampjaar 1672 - 1673 geheel vernield, 
waarna op die plaats vermoedelijk kort na 1700 de huidige buitenplaats 
Queekhoven werd gesticht. 

Afmetingen en materiaal van beide stenen doen op het eerste gezicht 
denken aan gewone bakstenen. Maar beide zijn aan één zijde voorzien van 
een afbeelding of voorstelling in reliëf (zie Afbeeldingen 1 - 3). 

Het gaat hier om zogenaamde haardstenen. Dergelijke stenen worden bij 
bouwhistorisch onderzoek van zeer oude panden of bij de afbraak ervan 
met enige regelmaat gevonden. Ze zijn afkomstig uit de achterwand van een 
stookplaats of schouw, waar ze een geheel eigen functie vervulden. Om die 
te begrijpen moeten we in de tijd terug naar de Middeleeuwen, toen de 
mens zijn huis warm moest zien te stoken zonder hulp van een gaskachel of 
centrale verwarming. 

De plek van de vuurplaats in een Middeleeuwse woning 

Eeuwenlang heeft de grond in het midden van de ruimte waar men 
woonde en werkte als stookplaats gediend. In veel Middeleeuwse stads
keuren (stedelijke verordeningenj werd een dergelijke stookplaats een 
"vrije haerd" genoemd, of "een vuur waar men ommegaan kan", dus waar 
men omheen kan lopen. De rook verdween via een opening in het dak naar 
buiten. 

De wijze van stoken en de afvoer van de rook speelden in de ontwikkeling van het 
huis een belangrijke rol. Van oudsher waren de woonhuizen in ons land opgetrok
ken uit hout en/of vakwerk. Het grote brandgevaar dat deze materialen opleverden, is 
de belangrijkste reden geweest dat men in de Middeleeuwen overging tot het bouwen 
in steen. Omdat natuursteen in deze streken niet voorhanden was. en importeren een 
dure aangelegenheid, werd voor het optrekken van de muur doorgaans gebruik 
gemaakt van baksteen. Dit produkt werd vanaf de 12de eeuw in Noord-Europa ver
vaardigd en in de daarop volgende eeuw verbeterd. In de 14de-15de eeuw vond er in 
deze streken een ware baksteen-revolutie plaats: eerst werd vooral in de steden een 
groot aantal huizen in dit materiaal opgetrokken, daarna volgden de dorpen. In de 
bouw van boerderijen op het platteland in de provincie Utrecht won baksteen pas in 
de 16de eeuw sterk terrein. 

De aanwezigheid van slechts één stenen muur was al voldoende om het 
vuur naar de zijkant van de ruimte te kunnen verplaatsen, hetgeen in grote 
mate de brandveiligheid ten goede kwam. Het vuur echter tastte de bak
stenen achterwand van de stookplaats aan. Om deze kwetsbare plek niet 
voortdurend te hoeven repareren bedacht men een manier om de wand te 
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Afb. 1. Tekening van een haardsteen uit 1594 met ruiten, medaillons en de koppen van 
een man en een vrouw, van voren gezien. Steen uit de Collectie van de Historische 
Kring Breukelen. Afmetingen 15 x 10 x 5,5 cm. 

Afb. 2. Tekening van een haardsteen uit 1581 met ruiten, medaillons en naar elkaar 
toegevende koppen van een gekroonde man en vrouw Steen uit de Collectie van de 
Historische Kring Breukelen. Afmetingen 15 x11 x 6 cm 
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Afb. 3. Foto, gemaakt door H van Walderveen, van de medaillons op de haardsteen uit 
ï581(zieookAfb.2). 

beschermen: men vervaardigde de extra hard gebakken stenen die wij nu 
haardstenen noemen. 

Produktie en gebruik van haardstenen 

In de Zuidelijke Nederlanden ontstond in de 15de eeuw een speciale 
bedrijfstak die zich richtte op het bakken van haardstenen en vandaar 
vond export plaats naar andere streken. Het is niet uitgesloten dat later in 
de omgeving van Utrecht en andere noordelijk gelegen steden ook haard
stenen zijn geproduceerd, maar tot dusver is hiervoor nog geen enkel 
bewijs gevonden. 

Qua formaat zijn deze speciale vuurvaste stenen korter en dikker dan de 
gebruikelijke bakstenen. Men metselde ze op de plaats waar het vuur het 
meest met de achterwand in aanraking kwam. Doorgaans bevatten de 
eerste lagen evenveel stenen, waarna het aantal stenen in de bovenste 
lagen steeds met één steen afnam, zodat een piramidale vorm ontstond. Het 
geheel werd afgesloten met een grote deksteen (zie Afbeelding 4). Behalve 
de oudste exemplaren zijn de haardstenen enigszins conisch gevormd, zodat 
ze bij het opmetselen naadloos op elkaar aan konden sluiten. 

Het is niet zo dat de haardstenen de verwoestende kracht van het vuur 
geheel doorstonden. Af en toe moest een deel van een haardwand ver
vangen worden door nieuwe stenen, getuige de haardwanden met stenen 
van verschillende datering. 
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De beide stenen in de collectie van de Historische Kring Breukelen ver
tonen geen of vrijwel geen brandsporen; wellicht hebben ze helemaal 
bovenin in de haardwand een plaats gehad en zijn ze daardoor zo goed 
bewaard gebleven. 

Toch zijn de stenen aan de zijde met de afbeelding gehavend. Maar dit 
betreft een andere soort beschadiging. Het is slijtage die zeer gelijkmatig 
over het gehele oppervlak is verdeeld. Het is goed mogelijk dat de stenen 
dienst hebben gedaan als vloerstenen en er in die fase geleidelijk aan, 
doordat ze door vele mensen werden belopen, een laagje vanaf is gesleten. 
Bouwmateriaal was kostbaar en hergebruik was toen een normale aan
gelegenheid. 

In enkele hoekjes van het hoog-reliéf zijn nog sporen van een rode, 
poederachtige kleurstof aanwezig. Buiten het stookseizoen werd een rode 
laag van deze stof over de haardstenen aangebracht, zodat de haardwand 
weer een fleurige en nette aanblik kreeg. 

Er zijn van elders ook veel haardstenen bekend die egaal zwart zijn gemaakt met 
potlood. Op sommige stenen zijn zovel rode kleurstof als potlood aangebracht: op den 
duur waren de sporen van het vuur zelfs door de rode kleurstof niet meer weg te 
werken en werd er overgegaan op zwart. De voorstelling in reliëf op die stenen werd 
dan door het dichtslibben ervan en de donkere tint slecht zichtbaar. En dat is heel 
jammer, want de voorstellingen op vrijwel alle haardstenen zijn alleszins de moeite 
van het bekijken waard. 

Decoraties op de haardstenen 

Waarschijnlijk zijn de vroegste haardstenen zonder decoratie gemaakt. 
Op een gegeven moment ging men over tot het versieren van de voorzijde 
van de steen. Hiertoe gebruikte men een houten mal, waarvan de bodem 
door een beeldsnijder werd voorzien van een decoratie of een figuratieve 
voorstelling. De afbeelding werd op de steen overgebracht door de vochtige 
klei in de houten mal te drukken. Op veei van de bewaard gebleven 
haardstenen is zelfs de nerf van het gebruikte hout nog waar te nemen; ook 
bij een van de hier besproken Breukelse stenen is dat het geval. 

De op de haardstenen aangebrachte decoraties zijn heel divers. Heral
dische emblemen zoals klimmende leeuwen, rijksadelaars en Franse lelies 
komen zeer veel voor. Daarnaast zijn er figuratieve afbeeldingen bekend 
zoals spelende kinderen of een minnekozend paar. Vaak betreft het echter 
een scene uit de bijbel of een heiligenleven: Sint Joris en de draak was 
duidelijk een van de favoriete thema's. Er is geen sprake van een opeen
volging in de tijd wat het type decoratie op de haardstenen betreft; heral
dische motieven, figuratieve voorstellingen en zuiver decoratief bedoelde 
uitbeeldingen komen naast elkaar voor. 

Een bijzondere categorie zijn de zogenaamde "rapportstenen ", waartoe de 
twee onderhavige haardstenen uit Breukelen behoren. Op beide Breukelse 
stenen zijn twee ruiten te zien, gevormd door opstaande geprofileerde 
randen. Van elders zijn ons stenen bekend met één ruit of met andere geo
metrische vormen, zoals ovalen. Deze stenen verkrijgen pas hun expressie 
wanneer ze zijn gestapeld op de wijze als beschreven; dan ontstaat een 
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doorlopend patroon (zie ook Afbeelding 4). Elke steen vormt het rapport, 
dat wil zeggen de eenheid die steeds herhaald wordt om een groter geheel, 
een patroon te verkrijgen. Het resultaat in de vorm van een complete wand 
valt bijvoorbeeld ook te zien in de achterwand van de schouw in de 
consistoriekamer van de Nederlandse-Hervormde kerk van Breukelen. Daar 
bevindt zich een stapeling van haardstenen, gedateerd 1598, met klim
mende leeuwen als decoratie. Het type rapportsteen komt pas vanaf het 
midden van de 16de eeuw voor. 

Binnen de ruiten op de stenen van de Historische Kring Breukelen zijn 
cirkels of medaillons aangebracht met daarin de koppen van een man en 
een vrouw. 

De eerste steen, die het jaartal 1594 draagt, toont de koppen van voren 
gezien (zie Afbeelding 1). De man (links) draagt een hoed, snor en lange 
baard. Ook de vrouw (rechts) draagt een hoofdddeksel of -sieraad en een 
kanten kraag naar de mode van die tijd. Dergelijke mannen- en vrouwen
koppen zijn een veel voorkomend decoratie-motief in de 16de eeuw, de tijd 
waarin men in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden kennis maakte 

Afb. 4. Achterwand van een stookplaats in het pand Bemuurde Weerd O.Z. 23 te 
Utrecht, met gestapelde rapportstenen en daar bovenop een grote deksteen. Deze 
haardpartij zal zijn aangebracht rond 1600. Zij werd in 1983 na restauratie weer 
volgens de oorspronkelijke stapeling teruggeplaatst. (Fotodienst Gemeente Utrecht, 
nr.B6434-h.) 
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met de Renaissance-motieven uit Italië. Die kennismaking vond meestal 
plaats door middel van prenten, waardoor een goedkope en snelle wijze 
van verspreiding mogelijk was. De motieven werden - dikwijls op geheel 
eigen wijze - in de Nederlanden ook toegepast op gevels van gebouwen, 
grafmonumenten, meubilair en gebruiksvoorwerpen. 

De tweede steen toont de koppen van een man en een vrouw van opzij 
gezien en naar elkaar toegewend (Afbeeldingen 2 en 3). Deze figuren dra
gen beide een zogenaamde "antieke" kroon. Het is heel verleidelijk in deze 
koppen echte portretten te zien, portretten van vorsten zoals ze ook voor
komen op munten en medailles uit de 16de en 17de eeuw. De cijfers naast 
de koppen, die samen het jaartal 1581 vormen, maken het nog aantrek
kelijker om hierover te speculeren. Misschien zijn het Filips II en zijn echt 
genote, maar met een dergelijke veronderstelling waag ik me natuurlijk op 
glad ijs. Wellicht dat ooit nog eens een prent wordt ontdekt die de beeld
snijder als voorbeeld heeft gediend voor deze afbeelding. 

Haardstenen geschiedenis geworden 

Na het eerste kwart van de 17de eeuw verdwenen de haardstenen bijna 
geheel. Ze werden verdrongen door de schouw waarvan de achterwand 
bekleed was met majolica- of fayencetegels en waar een gietijzeren haard
plaat dienst deed als vuurvast element. Toch werden er tot in de 18de 
eeuw op kleine schaal nog haardstenen gemaakt, gedecoreerd met de 
motieven van de opeenvolgende Lodewijk-stijlen van die tijd. 

Aan het eind van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw kreeg 
men weer belangstelling voor de haardstenen. In diverse musea staan 
schouwen opgesteld, vaak opgebouwd uit elementen die van oorsprong niet 
bij elkaar horen. De haardstenen waarmee de achterwanden zijn opge
bouwd zijn vaak kopieën, te herkennen aan het kleinere formaat en het 
verlies aan details in de afbeelding op de steen. Ook de stapeling van de 
haardstenen is meestal niet authentiek. 

Vanaf 1959 verscheen een aantal artikelen van de hand van Johanna 
Hollestelle, die de belangstelling voor haardstenen verder deed toenemen. 
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De Buurtvereniging " Korenpad', 1938 - 1949 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15,3621 CC Breukelen 

Van de heer S.C.M. Bosman kreeg de Historische Kring Breukelen diverse 
bescheiden betreffende de Buurtvereniging "Korenpad", die zijn vader, de 
heer N.C. Bosman, als laatste secretaris van die vereniging zorgvuldig 
bewaard had. 

Het Korenpad was de oude naam voor een brede, modderige weg zonder 
bestrating die vanaf de Straatweg nabij de Gereformeerde kerk naar het 
westen liep (zie Afbeeldingen 1 en 2). Sedert een reconstructie en 
bestrating in 1955 draagt de weg de naam Willink van Collenstraat, naar de 
familie die van 1853 tot 1935 op Gunterstein woonde (de huidige Quarles 
van Uffords stammen van hen af via een vererving langs de vrouwelijke 
lijn). 

De periode vóór de Tveede Wereldoorlog 

De Buurtvereniging "Korenpad" werd opgericht op 26 oktober 1938, 
tijdens een vergadering in de zaal van Stam (zie Afbeelding 3). Het aantal 
leden bedroeg in eerste instantie 44. De zaal van Stam lag aan de westkant 
van de Dannestraat, ongeveer daar waar thans het belastingkantoor en het 
politiebureau gevestigd zijn. 

Aanleiding tot de oprichting van de buurtvereniging was het 40-jarig 
regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 6 september 1938. 
Enkele bewoners van huizen aan het Korenpad hadden toen het initiatief 
genomen om het Korenpad een feestelijk aanzien te geven. Na afloop 
vonden velen dat een dergelijke gezamenlijke inspanning herhaling 
verdiende. 

De eerste bestuursvergadering vond meteen na de oprichtingsvergade
ring plaats (zie Afbeelding 3). Het bestuur werd gevormd door H. Oudhof, 
voorzitter, G. van Doornik, secretaris, G. Loeve, 1ste penningmeester, S. Bos
man, 2de penningmeester en J.C. van Ekris, algemeen adjunct. De leden 
moesten vanaf 1 november 1938 contributie gaan betalen. De hoogte daar
van werd in de bestuursvergadering op 1 december 1938 vastgesteld op 
een stuiver per lid per maand. Er werden statuten en een huishoudelijk 
reglement opgesteld, die op 7 januari 1939 de instemming van de 
ledenvergadering kregen. 

In het huishoudelijk reglement stond in artikel 2 dat de vereniging ten 
doel had het saamhorigheidsgevoel van de buurtbewoners te versterken of 
op te wekken en in voorkomende gevallen de belangen van de bewoners 
van het Korenpad naar vermogen voor te staan. In artikel 3 stond verder 
dat getracht zou worden dat te bereiken en te bevorderen onder andere 
door feestelijkheden te organiseren, in het bijzonder voor de jeugd, bij 
nationale feestdagen en gelegenheden ons dorp betreffende. 
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Afb. 1. Overzicht van het Korenpad in het begin van de jaren negentien-vijftig 
gezien vanuit het vesten; op de achtergrond de Gereformeerde kerk (Foto-archief 
Historische Kring Breukelen). 

Afb. 2. Het oostelijkste deel van het Korenpad in het begin van de jaren negentien
vijftig, met paard en wagen van groenteboer J G Peek; op de achtergrond de Straat
weg en de Gereformeerde kerk, die u gespiegeld ook ziet in de waterplas op de weg 
(Foto-archief Historische Kring Breukelen). 
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Afb. 3. De notulen vao de eerste vergadering van het bestuur van de Buurtvereniging 
"Korenpad", gehouden na de oprichtingsvergadering op 26 oktober 1938. 

Al in de bestuursvergadering van 2 mei 1939 werd de slechte toestand 
van het Korenpad besproken. Men besloot advies te vragen aan de 
gemeente-opzichter de heer H,M. Vlug en vervolgens met het gemeente
bestuur in overleg te treden. De volgende bestuursvergadering werd door 
de heer Vlug bijgewoond; hij deelde daarin mee dat een verbetering van 
het Korenpad alleen zou kunnen plaatsvinden als de huiseigenaren bereid 
waren een verklaring te tekenen waarin zij afstand doen van de grond vóór 
de woningen aan de zuidkant van de weg. In diezelfde vergadering werd 
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ook gesproken over het organiseren van kinderspelen en feesten bij 
gelegenheid van de verwachte geboorte van een prinsenkind. Dat kind 
werd prinses Irene, geboren op 5 augustus 1939. 

Op de feestdag die op de zaterdag na 5 augustus plaats vond, werden 
allerlei kinderspelen georganiseerd, zoals grabbelton voor de jongsten, 
blaastrappen, zaklopen, fietsen met hindernissen en ringsteken per fiets. 
Ook waren leden van de muziekvereniging aanwezig om het feest op te 
luisteren. Van B&W van Breukelen-Nijenrode was goedkeuring ontvangen 
om het Korenpad voor die gelegenheid af te sluiten voor het verkeer. In het 
jaarverslag over 1939 staat dat men met genoegen terugzag op een 
geslaagd feest. 

De periode 1940 1945 

Ondanks de moeilijke omstandigheden tijdens de oorlogsjaren 1940 -
1945 werd er op bijzondere dagen iets feestelijks gedaan voor de kinderen. 
Zo werden op 3 oktober 1941, de verjaardag van L.C. Dudok de Wit, alias 
Kees de Tippelaar, gratis poffertjes aangeboden en op het St. Nicolaasfeest 
werden kleine cadeautjes uitgedeeld. 

Het jaarverslag over 1941 sluit met de woorden: 

"Al zijn de omstandigheden somber 
wij sluiten ons aaneen 

als Korenpadse mannen en vrouwen 
in onze Buurtvereniging". 

In de correspondentie lezen we ook dat men zich als buurtvereniging 
moest aanmelden bij de "Commissaris voor niet-commerciëie Verenigingen" 
in Den Haag en dat men verplicht was ledenvergaderingen te melden, 
bestuurswisselingen door te geven en jaarlijks een financieel overzicht te 
zenden. Op 11 september 1941 besloot het bestuur geen bestuursvergade
ringen meer te houden in de zaal van Het State Wapen, omdat de 
toenmalige eigenaar sympathiek stond tegenover de Duitse bezetters; liever 
wilde men proberen ruimte te krijgen in het Parochiehuis of in Salvatori 
(een verenigingsgebouw ten noordoosten van de dorpskerk). Dat kreeg men 
kennelijk in Den Haag ter ore, want in een brief van 2 april 1942 werd de 
buurtvereniging meegedeeld dat zij geen bijeenkomsten enz. mocht houden 
in Parochiehuis of Salvatori. 

In 1942 werd geen St. Nicolaasfeest gevierd, maar was er op 21 
november een gecombineerde bijeenkomst voor jong en oud in het gebouw 
Pro Rege in de Herenstraat, waarvoor toestemming werd verleend door de 
Procureur-generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam. Het echtpaar 
William uit Amsterdam werd bij die gelegenheid uitgenodigd om voor de 
pauze met hun poppentheater het stuk "De goede zijde van Dik Trom" op te 
voeren, terwijl er na de pauze goochelvoorstellingen waren. De kosten van 
die avond bedroegen f 40,- plus de reiskosten Amsterdam-Breukelen vice 
versa per trein voor twee personen en hun bagage. 

In november 1943 werd het eerste lustrum gevierd. Ondanks de moei-
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lijke omstandigheden wilde het bestuur voor jong en oud toch iets feeste-
lijks doen. Omdat het jaar daarvoor het poppentheater en het goochelen erg 
in de smaak waren gevallen besloot het bestuur iets dergelijks te 
organiseren. Men nodigde Annie Noller-Heuf uit Den Haag uit met haar 
kinderfeestenprogramma en wat zij te bieden had werd bijzonder 
gewaardeerd. 

Het bestuur was inmiddels wat gewijzigd, en bestond toen uit H. Oudhof, 
voorzitter, E. Heeger, 2de voorzitter, N.C. Bosman, 1ste secretaris, W. Koets
veld, 2de secretaris, G. Loeve, 1ste penningmeester, L. de Jong, 2de pen
ningmeester en J.C. van Ekris, algemeen adjunct. Een gehouden ledenwerf
actie bracht het ledental van 48 op 67. Ook zat het bestuur niet stil waar 
het er om ging een verbetering van het Korenpad te bewerkstelligen. 
Omdat het gemeentebestuur niets deed werd een brief geschreven naar de 
Commissaris van de Provincie Utrecht (zoals die functionaris tijden die 
bezettingstijd werd genoemd). Het antwoord was kort: men zou B&W van 
Breukelen-Nijenrode vragen aandacht te besteden aan het onderhoud van 
het Korenpad. Het bleek toen dat B&W niet voornemens waren iets aan het 
Korenpad te doen, omdat men meende dat de woningeigenaren aan de 
zuidzijde de grond vóór hun huizen niet wilden afstaan. 

In de notuien van een bestuursvergadering in januari 1944 lezen we 
echter dat uit een gesprek van de voorzitter van de buurtvereniging met de 
heer Vermeulen, gemachtigde van de eigenaren, bleek dat die eigenaren 
wel bereid waren hun medewerking te verlenen, indien de gemeente aan 
de zuidzijde ongeveer 2 meter grond vóór de huizen aan de eigenaren zou 
laten en de gemeente op haar kosten zou zorgen voor een behoorlijke 
afscheiding. Uit de notulen van 30 augustus 1944 valt af te leiden dat het 
gemeentebestuur hiervan welwillend kennis had genomen en toegezegd 
had dat er zo spoedig mogelijk bestraat zou worden. 

Onder de druk van de bezetter werden in 1944 en begin 1945 geen 
verdere activiteiten meer ontplooid. 

De periode na de Tweede Wereldoorlog 

In mei 1945 kwam de bevrijding. Mede door een nieuwe ledenwerfactie 
steeg het aantal leden van de buurtvereniging tot 146. De ledenvergadering 
van 24 juli 1945 besloot dat ook bewoners van de Broekdijk-Oost lid 
konden worden. In een aantal achtereenvolgende bestuurvergaderingen 
werden voorbereidingen getroffen om voor het eerst na de bevrijding weer 
een groots feest te organiseren. 

De notulen van 14 juli 1945 maken er melding van dat inmiddels een 
plaatselijke contactcommissie was gevormd, die voorstelde om uit de 
diverse buurtverenigingen tot de oprichting te komen van een plaatselijke 
oranjevereniging, met het doel om in plaats van aparte buurtfeesten een 
groot feest voor het hele dorp op te zetten; daarvoor moest de oranje
vereniging dan een subsidie krijgen van de diverse buurtverenigingen. De 
voorzitter van de Buurtvereniging "Korenpad" was daarvan echter geen 
voorstander en de andere bestuursleden deelden zijn mening. 
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De datum van het bevrijdingsfeest van de Buurtvereniging "Korenpad" 
werd bepaald op 22 en 23 augustus 1945 (zie Afbeeldingen 4 en 5). 
Hoogtepunt was een toneelvoorstelling. Op 30 augustus werd het spel "Na 
lijden, komt verblijden" nogmaals opgevoerd, toen voor niet-leden, tegen 
betaling van een toegangsprijs. 

De plaatselijke oranjevereniging begon toch gestalte te krijgen. Uit de 
buurtverenigingen werden drie bestuursleden gekozen in het bestuur van 
de Oranjevereniging Breukelen. In de bestuursvergadering van de Buurt-

PROGRAMMA 
Bevrijdingsfeest 
Buurtvereeniging „Korenpad st 

22 Augustus 
's avonds 8 uur in Hotel „Het Statewapen" opvoering van: 

„Na lijden, komt verblijden" 
onder leiding van den Wel.Ed. Heer N. Brouwer. 

2 3 Augustus 
8.30-9 uur Opening met een marsch over het Korenpad. 
9 uur Grabbelton voor kinderen van 1-3 jaar. 

Blokjesrapen voor kinderetv van 4 - 5 jaar 
10 uur Zakloopen voor jongens en meisjes van 6 - 7 jaar. 

10.45 uur Hardloopen met hindernissen voor jongens en meisjes van 8-10 jaar. 

12 uur Mastklimmen voor jongens van 11-14 jaar. 

Ringrijden op fietsen voor meisjes van 11-14 jaar. 

Extra prijs voor gecostumeerd. 

PAUZE 
2 uur Ringrijden met paard en wagen voor paren. Bij voldoende deelname 

een extra prijs voor gecostumeerd. 

4.30 uur Kartrekken voor Dames en Heeren boven 18 jaar „iets nieuws 

7 uur Een zeer bijzondere attractie voor Heeren boven 18 jaar. 

Verder bij voldoende tijd nog meer leuks. 

Deelnemers aan kartrekken en de bijzondere attractie moeten 
zich opgeven op Woensdag 15 Aug. tusschen 5 en 9 uur n.m. bij 
N. Bosman Korenpad 15, of Donderdag- en Vrijdagmiddag bij 
W . Koetsveld. 
Leden zonder kinderen welke een kind beneden 14 jaar wil len laten medespelen moeten 
dit alsnog opgeven bij W. Koetsveld. 

HET BESTUUR. 
DRUKKERIJ G. VAN DUK, BREUKELEN. 

Afb. 4. Programma van het bevrijdingsfeest van de Buurtvereniging "Korenpad" in 
1945. 
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W^l§^?i 
Afb. 5 Foto gemaakt van de medewerkenden aan de opvoering van "Na lijden komt 
verblijden'' op 22 augustus 1945 (Foto-archief Historische Kring Breukelen). 
1 = Rina van der Hoeven, 2 = Rietje Brouwer, 3 = Marietje van Garderen, 4 = Corry Groo-
tendorst, 5 = Nelly Coljee, 6 = Anny Colly, 7 = Wim van Walderveen, 8 = Evelien Vlug, 9 = 
Tiny van Ekris, 10 = Alie Schouten, 11 = Anny Veldman, 12 = Janny Kloet, 13 = Annie de 
Jonge, 14 = Willy Schouten, 15 = onbekend, 16 = Tine Vis, 17 = Gerda Loman, 18 = Magda 
Grootendorst, 19 = Anny Loman, 20 = Joop van der Hoeven, 21 = Boudewijn Vis, 22 = Wim 
Gaasbeek, 23 = Jan Schouten, 24 = Wim Achterberg, 25 = onbekend, 26 = Els Determan, 
27 = Marry Roosenboom, 28 = Corrie Loman, 29 = Bep Sukkel, 30 = Steef de Jonge, 31 = 
Dik de Jager, 32 = Joop Bosman, 33 = Toon Hoogendoorn, 34 = Cees Gaasbeek, 35 = Joop 
Schouten, 36 = Henk van der Grift, 37 = Benny Sukkel, 38 = Ted van Doornik, 39 = Jan 
van der Horst, 40 = Heer H. Oudhof, 41 = Heer Martinus Dolman, 42 = Alie de Jager, 43 = 
Nellie van Doornik, 44 = Hanna Loeve, 45 = Heer Coljee, 46 = Mw. Godthelp, 47 = Willy 
Roosenboom, 48 = Henny van der Grift, 49 = Wim Nagtegaal, 50 = Heer W. Koetsveld, 51 = 
Mw. de Boer, 52 = Heer E. Heeger, 53 = Lena van der Horst, 54 = onbekend, 55 = Mw. 
Koetsveld, 56 = Gerrie Eikelenstam, 57 = Heer Piet den Ouden, 58 = Leni Kloet, 59 = Nie 
Bosman, 60 = Cathrien Achterberg, 61 = onbekend, 62 = Ine Broekhuizen, 63 = 
onbekend, 64 = Mw. Bosman, 65 = musicus Kees Brouwer. 
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vereniging "Korenpad" van 31 oktober 1945 werd besloten en bloc als lid 
toe te treden, tegen een bijdrage van 10 cent per lid per jaar. 

Op 4 januari 1946 was er weer een feestavond in de zaal van Het State 
Wapen, waarop onder andere de goochelaar Désiré Loran uit Amsterdam 
optrad. Tevens werd er een verloting gehouden om de kosten te bestrijden. 

In de bestuursvergadering van 15 januari 1946 viel het besluit dat de 
bewoners van de Straatweg ten zuiden van het Korenpad tot aan de 
melkfabriek ook lid konden worden. Uit de notulen van die vergadering 
blijkt tevens dat de gemeente tot dan nog niets had gedaan aan de 
verbetering van het Korenpad. 

Op 30 november 1946 was er weer een St. Nicolaasfeest voor de 
kinderen. 

Het jaarverslag 1946 - 1947 maakt melding van een flinke daling van 
het ledental. Uit de notulen van de bestuursvergaderingen die in de loop 
van 1947 zijn gehouden blijkt dat er diverse voorstellen zijn gedaan voor 
een St. Nicolaasfeest of een film middag voor jeugdigen en volwassenen, 
maar uiteindelijk kwam er dat jaar niets van de grond. Ook de slechte 
toestand van het Korenpad bleef bestaan. Daarvan getuigt een brief aan het 
gemeentebestuur van 7 juni 1947, waarin dringend werd gevraagd de 
ondragelijke toestand enigszins te verbeteren. 

Op 29 september 1948 werd in Het State Wapen een film gedraaid over 
de kroning van Koningin Juliana. Er werden geen vergaderingen meer 
gehouden tot op 10 mei 1949, toen er een bestuursvergadering was waarin 
de voorzitter concludeerde dat er nog maar weinig animo was voor de 
buurtvereniging, waarbij het bestuur ook zelf een deel van de schuld op 
zich nam. Het voorstel werd gelanceerd op zaterdag 9 juli 1949 weer een 
feest te houden, bij gelegenheid van het 12'/2-jarig huwelijksfeest van het 
koninklijk paar. Om mij onbekende redenen ging dat niet door. Op 18 okto
ber besloot het bestuur dan maar op zaterdag 3 december 1949 een St. 
Nicolaasfeest te houden in Het State Wapen. De zaalhuur bedroeg voor die 
middag f 15,-. Als speciale attractie liet men weer een goochelaar optreden. 

Of die goochelaar ook alle verdere notulen en correspondentie van de 
buurtvereniging heeft weggegoocheld is niet bekend, maar in het nagelaten 
archief zijn verder geen documenten meer aanwezig om dit verhaal te 
kunnen vervolgen. Wie kan ons meer over deze buurtvereniging vertellen 
en ons inlichten over het einde ervan? 

Bronnen 

Archief Historische Kring Breukelen. Collectie Buurtvereniging "Korenpad" (notulen 
ledenvergaderingen 1939 - 1946, jaarverslagen 1939 - 1947, notulen bestuurs
vergaderingen 1938 - 1949, correspondentie 1941 - 1949). 
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De grote huizen van Nieuwer Ter Aa in de 
tweede helft 17de en begin 18de eeuw 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Breukelen mag zich beroemen op slot Gunter stein en, op enige afstand 
van het dorp gelegen, het kasteel Nijenrode en de ndderhofstad Oudaen. 
Maar Nieuwer Ter Aa had zijn Huis Ter Aa, ndderhofstad Clarenburg, slot 
Quackenburg en, wat verder weg gelegen, kasteel Ruwiel en het mysteri
euze slot Anxtel.1 Nieuwer Ter Aa kon zich op het punt van de versterkte 
huizen dus ooit heel goed met Breukelen meten. Lange tijd heeft het er 
naar uitgezien dat Nieuwer Ter Aa een plaats van betekenis zou worden. 
Maar die ontwikkeling zette niet door. Nieuwer Ter Aa heeft inmiddels zijn 
gedroomde mooie toekomst heel ver achter zich. 

Afb. 1 (op de bladzijde hiernaast). Gedeelte uit de linkerbovenhoek van de "Nieuwe 
Kaert van Loenen", in 1726 of iets eerder vervaardigd door C.C. van Bloemswaerdt en 
tussen 1726 en 1737 uitgegeven door Joh. Covens en Cornells Mortier te Amsterdam. Op 
deze kaart is het westen boven. 
Iets links boven het midden staat vrij gedetailleerd nog de ruïne van 't Huis Ter Aa 
aangegeven. Het landgoed bovenin, noordoost van de Dam in de Aa, is Quackenburg. 
Dicht ten noorden van Quackenburg en na een haakse bocht verder langs de Hollant-
sche weteringe liep de toenmalige grens tussen de gewesten Utrecht en Holland. Ten 
westen van het Huis Ter Aa ontmoetten de Stadswetering en de Weg op ter Aa (thans 
Ter Aaseweg) eikaar. om evenwijdig ten noorden van het Huis Ter Aa naar het oosten 
verder te gaan. Iets noordelijker lag een oud en bochtig voetpad naar Ter Aa. 
Onderaan op dit kaartfragment. langs de Vecht de pas in de "Gouden Eeuw" gestichte 
buitenplaatsen Vijverhof, Over-Holland (bij de letter B), Sterreschans (C) en Rupel-
monde (D). Over-Holland en Sterreschans hadden grote overtuinen aan de andere 
zijde van de Vechtdijk (thans Straatweg). 
Geheel links een stukje van de Evenaarsdijk, die de noordgrens vormde van de 
gerechtsheerlijkheid Breukelerwaard. Het landelijk gebied dat Breukelerwaard werd 
genoemd was groter en strekte hier nog wat verder naar het noorden. Linksonder de 
standplaats van de Breukelerwaardse molen. 
De kaart geeft ook het landgebruik weer. In de meeste percelen staan vee en hooi-
oppers getekend, wat duidt op wei- en hooiland. De gearceerde percelen (bijvoorbeeld 
tegenover het Huis Ter Aa) waren als akkerland in gebruik. De rondjes geven bomen 
en struikgewas aan. 
De cijfers verwijzen naar de namen van eigenaren. 1 = de Heer van Ter Aa, 2 = de 
erven Van Witte, 3 = de Ridderschap, 4 = mevrouw Van Nieuwerkerk, 5 = de heer Jacob 
Boreel (Over-Holland), 6 = de heer Benjamin Teixera (Vijverhof), 7 = de heer David 
Rutgers (Sterreschans), 8 = Matheys van der Horst, 9 = de heer Hermanus Bols (Rupel-
monde), 10 = Simon Corver, 11 = juffrouw de Weduwe van Dorssen (eigenaresse van de 
uitspanning De Kampioen, Nieuwersluis), 12 = Cors Janse de Jongh. Namen vooraf
gegaan door de heer", "mevrouw" of "juffrouw" zijn meestal van stedelijke aristo
craten, niet van mensen die echt in de streek geworteld waren. Meer dan de helft van 
het hier weergegeven gebied tussen Nieuwer Ter Aa en de Vecht behoorde omstreeks 
1725 dus aan kapitaalkrachtigen van elders, veelal Amsterdammers. 
Het op deze kaart nog een eenheid vormende landschap is thans grof versneden, door
dat achter de achtertuinen van Over-Holland en Sterreschans het Merwedekanaal 
(thans Amsterdam-Rijnkanaal) is gegraven en ten westen van het voormalige Huis 
Ter Aa de autosnelweg A2 is aangelegd. 
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De Vecht baande zich een kortere, steeds bevaarbaardere beddding rich
ting Loenen, met alle verdere gevolgen vandien. En het maakte een groot 
verschil of een plaats aan de navelstreng van de Middeleeuwse Utrechtse 
handelsbetrekkingen lag of aan een blinde darm. 

Dit artikel gaat over de tijd van de gestaag wegebbende vroegere glorie. 

Het Huis Ter Aa 

Het Huis Ter Aa was het bekendste van de grote huizen in Nieuwer Ter 
Aa, vooral omdat het van oudsher de zetel was van de gerechts- of 
ambachtsheer van de heerlijkheid Ter Aa. Zijn heerlijkheid omvatte slechts 
een bescheiden gebied, 87 morgen (74 hectaren) groot,2 en was daarmee 
een van de kleine gerechten binnen het Sticht Utrecht. Het Huis Ter Aa was 
traditioneel een leengoed van de bisschop van Utrecht en later van de 
Staten van Utrecht. Het lag op enige afstand ten oosten van het dorp (zie 
Afbeelding 1). 

In het midden van de 17de eeuw was het Huis Ter Aa in het bezit van 
Jonkvrouw Anna van Renesse. Na haar overlijden moesten, in 1667, haar 
executeurs testamentair Mr. Hendrik Duyf en Cornelis Sannius zorg dragen 
voor de overdracht van het huis aan haar rechtmatige erfgenaam.3 Dat was 
Jonkheer Frederik van Renesse van Moer mont, die daarmee ook heer van 
Ter Aa werd. Hij huwde met Josina Sara van Brederode. 

In het Rampjaar 1672 - 1673, toen de soldaten van Lodewijk XIV "alhier 
in Ter AA ook zeer vuyl huys gehouden hebben, met rooven, moorden, 
branden, en alles te verwoesten"2 werd ook het Huis Ter Aa door kwaad
willende Franse troepen "vernield en in brand gestooken"4 Wat overbleef 
waren hoofdzakelijk de kale ondermuren. Van weer opbouwen werd afge
zien. Het grondplan van het Huis Ter Aa was verouderd, militaire betekenis 
had het huis niet meer en doordat de rivierloop langs het slot was verland 
was de ligging van het huis onaantrekkelijk geworden. 

De Heer en Vrouwe van Ter Aa hadden, als gebruikelijk bij de Stichtse 
landadel, ook een huis in de stad Utrecht. Ze waren door het gebeurde niet 
dakloos geworden. Maar toch waren ze er ongelukkig mee dat ze niet meer 
in hun eigen heerlijkheid konden wonen. 

Het landgoed Quackenburg 

Aan de oostzijde van de kronkelende rivier de Aa, direct ten oosten van 
het dorp, lag het landgoed of de "heereplaats" Quackenburg (Afbeelding 1). 
De zuidelijke grens ervan lag waar nu de Dorpsstraat van Nieuwer Ter Aa 
loopt, de oostelijke grens ter hoogte van het Honderdsche Laantje. De 
oppervlakte van het geheel was ongeveer 3'/2 morgen (3 hectaren). 

Quackenburg was niet zomaar een landgoed, geen landgoed zoals die 
vanaf het midden van de 17de eeuw door rijk geworden burgers langs de 
Vecht werden ingericht. Quackenburg moet een lange en belangrijke voor
geschiedenis hebben gehad. Het was, net als het Huis Ter Aa, een leengoed 
van de Staten van Utrecht.5 Die status hadden de buitenplaatsen aan de 
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Vecht niet. Ik ben er bijna zeker van dat op het terrein van de 17de eeuw-
se buitenplaats Quackenburg tevoren een kasteelachtig bouwwerk heeft 
gestaan: het slot Quackenburg6 De documenten waarop dit artikel berust 
spreken echter alleen nog van een landhuis, een stal en een botenhuis. 

In het midden van de 17de eeuw was Cornelis Corver bezitter van de 
herenplaats Quackenburg. Na zijn overlijden ging dat bezit in 1674 naar zijn 
dochter Beijtje Corver. Ook zij kreeg van de Staten van Utrecht een officiële 
ieenbrief.5 

Waarschijnlijk heeft het herenhuis op het landgoed Quackenburg ver
houdingsgewijs weinig van het Rampjaar te lijden gehad. 

Beijtje Corver verkocht het landgoed aan haar nicht Elisabeth Corver, die 
tegen het eind van de 17de eeuw werd aangeduid als de weduwe van de 
heer Joan Oets. Maar Beijtje verzuimde blijkbaar deze verkoop aan te 
melden bij het Utrechts Leenhof, zodat de Staten van Utrecht Beijtje als de 
leenvrouwe van Quackenburg bleven beschouwen. Elisabeth Oets-Corver 
woonde op Quackenburg tot 1696. 

(SS 

m W 

Afb. 2. Tekening van Louis Philippe Serrurier (1706 - 1751), gemaakt naar een veel 
ouder, maar helaas verloren gegaan voorbeeld. Aangenomen wordt dat hier de ridder-
hofstad Clarenburg te Nieuwer Ter Aa staat afgebeeld, maar ik ben er niet geheel 
zeker van of dat wel juist is. Er is echter onvoldoende verdere informatie beschikbaar 
om de identificatie afdoende te kunnen toetsen, Pentekening in grijszwarte inkt 
waaraan met een penseel tinten grijs zijn toegevoegd. (Rijksarchief te Utrecht, Coll. 
Topografische Atlas, nr. 1509.) 
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De rid derhof s tad Ciarenburg 

Een derde belangrijk huis in Nieuwer Ter Aa was eertijds de ridderhof-
stad Clarenburg (Afbeelding 2). Dat versterkte huis lag "achter de kerk",7 

ten noorden van het dorp. Alleen een opvolger van de oude kasteel
boerderij is er thans nog van te zien. 

Ik heb de indruk dat Clarenburg al vóór het Rampjaar niet meer werd 
bewoond en in verval was geraakt. Toen in 1672 de oorlog dreigde werd in 
Utrecht de oude lijst van de erkende "riddermaatige Heeren Huysen" ver
nieuwd. Bij die gelegenheid moest worden vastgesteld "dat de besitters van 
Klarenberg hunne sinjeurye, gelijk men het noemd, niet hadden aange
geven".7 Onduidelijk is of dat toe te schrijven viel aan verzuim, of dat men 
besefte dat Clarenburg toen niet meer voldeed aan de vereisten om als 
ridderhofstad erkend te blijven. In ieder geval verviel toen voor Claren
burg definitief de status van ridderhofstad.7 

Toen Ludolf Smids in 1705 Clarenburg bezocht trof hij niet meer aan dan 
een ingestort gewelf van een kelder, gelegen binnen drie afgebrokkelde 
zijmuren7 (zie ook Afbeelding 3). 

;W' Cl 
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Afb. 3. Ruïne van de ridderhofstad Clarenburg, met resten van een gewelf en enkele 
muren. Tekening met pen en penseel, gemaakt door Louis Philippe Serrurier (1706 -
1751). (Rijksarchief te Utrecht, Coll. Topografische Atlas, nr. 1510.) 
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Op Conditien naebeschreven heeft Joffr Elisabeth Corver wede wijlen Sr Joan 
Oetszalligerl geassisteert (voor soo veel 'tnooth sij) met Bijchjen Corver haere 
Nichte, vercoft, gelijcksij met voorweeten vande selve vercooptbij desen aen 
ende ten behouve vande wel Geb. Vrouwe Josina van Brederroode, Vrouwe 
Doeagiere van de Wel Geb: Heere Fredrick van Renesse van Moermont, Heere 
en Vrouwe vander Aa, die oock in coop aenneemt seeckere hofstede met huijs 
stallinge ende Coetshuijs, ende voorts met alle sijne bepootinge ende beplan-
tinge daer opstaende, Aert ende naegelvast sijnde, ende daer bij 't lant rontom 
het Berchjen, genaemt Quaakenborch als mede het elsse bossjen daer années 
te samen groot drie en een half f mergen, doch soo groot ende cleijn als de 
selve Hoffstede onder den Gerechte vander Aa, staende ende gelegen is, sonder 
in eeniger onder off over maet gehouden te willen sijn, sulex sij vercoopersse 
die selffs tot noch toe bewoont ende gebruijekt heeft, streckende voor uijt de 
der Aasen Dijck tot achter aenlde] oude kerkwegh toe waer westwaerst de 
rivier Ter Aa ende suijtwaerts de wech naer de aukoper moolen, naest gelant 
ende gelegen sijn ende daer noch bij de schuijt praem, ende visnetten, en 't 
geene daer aen behoort ende op de Hoffstede sijnde, partijen contrahenten ten 
vollen bekent, ende sulex die hoffstede onder seeckere achtien mergen met 
sijn huijsingen ende vorder getimmer, te leen behooren aen haer Edtel] 
Moglenlde Heeren Staeten 's Lants van Utrecht, bij de voornloemdenl Bijchjen 
Corver nae doode van haer vader, Cornells Corver te leen sijn ontfangen, 
volgens den verleijbrieff sijnde van dato den 23e Meij 1674, ende dat den koop 
voor de somme van drie duijsent ende vijff hondert Carlolus] guldens tot xx 
stuijvers het stuck, ende dat alles vrijs gelts, soo vanden 40e pennling] 
scrijven deses met de dubbelden ende segels daer toe behoorende, als de leges 
vant doen vant transport met sijn gevolge, die de vrouwe Coopersse alleen 
betaelen en lasten sal, welcke beloofde cooppenningen sij vrouwe Coopersse 
belooft te sullen betaelen, contant ende bij 't doen vant transport, dat tot 
vermaeninge sal moeten geschieden, ende dat op de lasten van 's Heeren 
ongelden ende buijrlasten als buijren boven ende beneeden, vorders vrij ende 
onbelast, welcke gecofte met alle sijnen toebehooren bij de vrouwe Coopersse 
sal worden aenvaert binnen de ses weecken nae den eersten Meij 1696 
nieuwen stijll, mits 's Heeren ongelden ende de buijrlasten 't sedert den 
eersten Janlualrii en het huijsgelt 't sedert paesschen deses 's jaers 1696 te 
vervallen te sullen lasten, tot wekken tijt toe de vercoopersse alle voorgaende 
ende verschuldichde ongelden huijs en buijrlasten sal moeten betaelen ende 
voldoen daer toe ende tot naecominge deses verbinden sij contrahenten haere 
persoonen ende goederen de selve submitterende den Edtelen] Hove ende 
Gerechte van Utrecht. Actum op den 23e Meij 1696. 
Josina van Brederoode Elisabeth Corver 
Doaajer van Renesse Wede Jan Oets 

Beijtie Corver 
Bekenne ick ondergeschrevene vande totale cooppenningen 

3500 - 0 - 0. in desen in specie van Ducatons voldaen ende betaelt te sijn 
den 23e Meij 1696. 
Elisabeth Corver, Wed. Jan Oets. 
Mij present. 
Cor. v. Schuijlenbergh, Notlarijs 

16% 

Afb. 4. Tekst van de akte waarbij het huis en de plaats Quackenburg in 1696 door 
Elisabeth Corver werd verkocht aan Josina Sara van Brederode van der Aa. (Origi
neel in Archief Historische Kring Breukelen, Collectie Hulsman.) Waar de schrijver 
duidelijk een afkorting gebruikte zijn de in het handschrift weggelaten letters in 
deze transcriptie tussen vierkante haken geplaatst. 
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William, bij der gratie Gods Koning van Groot Bretagne, Erfstadhouder, mits
gaders de Staten van [den] lande van Utrecht, doen kond allen luyden, dat op 
dato ondergetschreven], voor Onsen lieven entde] getrouwen Pieter Ruijsch, 
geeligeerde Raad ter vergaderinge van de welgemteltte Heren Staten, 
Stadhouder vanïde] resptectijeve leenen, ende leenmannen nabenoemt, geko
men enlde] gecompareert is Cornells van Schuijlenborgh, als gemachtigde van 
JuffteJren Elisabeth Korver enlde] Bijtie Korver, vermogensprocuratie den 
XXIIen deser stülus] notvus] voor den notaris Joannes Bakker enlde] sekere 
getuygen binnen Amsterdam gepasseert, alhier vertoont entde] in onsen leen-
registre geregistreert, Ende droegh hij, comparant, op in Onsen handen, met 
sijnen vrijen wille, sekere hofstede methuys, stallinge, koetshuys ende voorts 
met sijne bepotinge ende beplantinge, daarop staende, ende daerbij het land 
rondom het Bergie, genaemt Quakenburg, alsmede het elsenbosie daar annex, 
groot drie ende een half mergen of daaromtrent, staende entde] gelegen onder 
den gerechte van Ter Aa, streckende voor uyt den Aasen dijck tot achter aen de 
oude Eerckweg toe, daer Westwaarts de rievier de Aa, ende Zuytwaarts de wegh 
naar de Oukoper molen naast geland entde] gelegen zijn. Ende hij, comp[ara]nt 
renuntieerde ende vertoogh daar van klaarlyck, als onse mannen wylden dat 
recht, entde 1 hij schuldigh was te doen, soo dat hij daar aen niet meer en be
hield, nogh wachtende was, ende wij onsen vrijen wille daer mede doen moch
ten Doen dat gedaan was verlijden wij ende beleenden, verlijden ende belee
nen mits desen, onsen openen brieve Vrotulwe Josina van Brederode, Dou-
ariere van iden] Heer Frederick van Renesse van Moermond, in sijn leven 
Heer van [der] Aa, met de voorstegdie hofstede met de bepotinge ende het land 
om het Bergie nevens het elsebosien, groot tesamen vier lende een] half 
mergen, gelegen entde] bepaalt als voren, zijnde de meergemteltie hofstede 
gesplit van sekere achtien mergen lands ende twete] huysen, berghschuer 
entde] vorder getimmer daar op staande, waarmede de voorntoemde] Jotffer] 
Bijtie Korver bij ons op den XXIII Maij 1674 is beleent geworden. Te houden 
van ons entde] onse nakomelingen in alle manieren als de voorntoemde] 
Jotffer] Bijtie Korvers de meergenoemde hofstede mettet land van ons te 
houden plagh, ende als men deselve met regt schuldigh is entde] behoord te 
houden. Ende voor de gemtelte] Vro[uw]e Josina van Brederode heeft ons den 
voornioemdenï Notaris Cornells van Schuijlenborgh, als haren gecoren 
vooght in desen, den behoorlijcken eed, daartoe staende, gedaen, behoudens 
noghtans ons ende een ygelijck sijn goet recht. Hier waren over ende aen, 
daar dit geschiede; Nicolaas Monck, Johan van Luchtenburgh, ende Pieter 
Monck, onse mannen van leen, ende meer goede luyden genoegh, in oirconde 
[ende] brief tende] bezegelt met den zegel onses leenhofs van Utrecht. 
Gegeven binnen der Stad Utrecht op den XXIIIen dagh ider maand} Maij in 't 
jaar onses lieften] Heren ende eenigen Saligmakers Jesu Christi XVI tende) ses 
en tnegentigh. 

(w. g.) P. Ruijsch 

Afb. 5. Tekst van een "leenbrief van 't goet of Heereplaats ter Aa, ten behoeve van 
Vrouwe Josina van Brederode, Douariere van Jacob Frederick van Renesse van 
Moermond, in leven Heer van Ter Aa. Dato 23 Meij 1696". Zoals uit de inhoud van dit 
document blijkt was het landgoed Ter Aa een andere naam voor Quackenburg 
(Origineel in Archief Historische Kring Breukelen, Collectie Hulsman.) Bij 
afkortingen in het handschrift zijn de weggelaten letters in deze transcriptie tussen 
vierkante haken geplaatst. 
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Vrouwe van Ter Aa kocht Quackenburg 

In 1696 - Frederik van Renesse van Moer mont van der Aa was toen 
reeds overleden - slaagde Josina Sara van Brederode van der Aa er in weer 
een vaste woonplaats in Nieuwer Ter Aa te krijgen. Zij kocht toen het land
goed Quackenburg van Elizabeth Oets-Corver5 (zie Afbeelding 4). Beijtje 
Corver was, vanwege de Stichtse leenrechten die nog op haar naam ston
den, daarbij aanwezig. Kort daarop werden de leenrechten overgeschreven 
op naam van Vrouwe Josina van Brederode8 (zie Afbeelding 5). De familie 
die de gerechtsheerlijke aanspraken op Ter Aa bezat was weer terug in de 
plaats waar ze meende vóór alles thuis te horen: binnen de eigen heer
lijkheid Ter Aa. 

Na het overlijden van Josina Sara van Brederode, Vrouwe van Ter Aa 
erfde Maximiliaan Jacob van Renesse de heerlijkheid Ter Aa en het 
landgoed Quackenburg. Op 3 juni 1711 werd hij door de Staten van den 
Lande van Utrecht officieel met Quackenburg beleend9 

Noten 

1 A.A. Manten,1991. Kasteel Ruwiel en het geslacht Van Ruele. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 6. nr. 4, blz. 174 - 187, in het bijzonder blz. 183 - 184. 

2 Anoniem,1759. Geheym-Schrijver van Staat en Kercke der Verenigde Nederlanden, 
beginnende met die van de Provincie Utrecht. Eerste Deel, Eerste stuk. Uitgegeven 
te Utrecht bij Jacob Corneiis ten Bosch, te Amsterdam bij Willem Eleveld, Boek
verkopers, blz. 149- 153-

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

4 L. Smids, 1737. Schatkamer der Nederlandsse Oudheden etc. Uitgegeven door Joan
nes Marshoorn, Boekverkoper te Haarlem, 447 blz.. in het bijzonder blz. 2 - 3. 

5 Archief Historische Kring Breukelen. Collectie Hulsman. Akte van de verkoop van 
het huis en de plaats Quakkenburg, Anno 1696, door Elizabeth Corver aan Josina 
Sara van Brederode van der Aa. 

6 De bewijsvoering hoop ik in een later artikel te geven: A.A. Man ten, in voorberei
ding. Drie 17de-18de eeuwse plattegronden van het landgoed Quackenburg te 
Nieuwer Ter Aa. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang, nr. en blz. nog 
niet bekend. 

7 L. Smids, 1737, blz. 174. 
S Archief Historische Kring Breukelen. Collectie Hulsman Stichtse 'leenbrief van 't 

goet of Heereplaats ter Aa. ten behoeve van Vrouwe Josina van Brederode, Doua-
riere van Jacob Frederick van Renesse van Moermond, in leven Heer van Ter Aa. 
Dato 23 Meij 1696". Met later toegevoegd op de buitenzijde de tekst: 'Quackenburg 
Deel II toebedeeld den 3den Nov 1875 aan E.S.C.M. van Reede tot Ter Aa". Uithan
gend zegel niet meer aan het document verbonden. 

9 Archief Historische Kring Breukelen. Collectie Hulsman. Stichtse leenbrief, uitge
geven aan de Heer Maximiliaan Jacob van Renesse Heer van Ter Aa, betreffende 
Quackenburg en omgeving, oftewel "het huijs van juffrouw Oets, gekogt met de 
selve beplantinge, groot drie en een halve mergen, gelegen in het dorp van Ter 
Aa, en bij ons bewoont werdende , gedateerd 3 juni 1711; uithangende zegels ver
dwenen. 
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De ijsschuur bij Breukeleveen 

P. Bakker 
Lorentzstraat 15, 7316 GJ Apeldoorn 

Eeuwenlang stond er net iets ten noorden van de Breukeleveense Weer-
brug een tapperij. Het pand van de herbergier stond aan de westkant van 
de weg; de gelagkamer was aan de noordoostelijke kant. De daknok liep 
noord-zuid en was aan de twee uiteinden afgeschuind. In de laatste jaren 
van de Tachtigjarige Oorlog was Gerrit Claesz herbergier aan de Weerbrug. 
Met zijn vrouw Thoontgen Gijsbertse woonde hij daar. Naast de dorps
bevolking zullen toen vooral boerenarbeiders en veenarbeiders tot zijn 
klanten hebben behoord. 

Cafébaas vas ook opkoper van vis 

Ruim 2'/2 eeuw later was de situatie geheel anders. Ik ken die uit mijn 
jeugdjaren in Breukeleveen. Op die jeugdherinneringen van rond 1920 is 
dit artikel gebaseerd. Boeren en boerenarbeiders waren er toen weinig 
meer want het meeste land was in water veranderd. Veenarbeiders waren 
er ook niet veel meer want het winbare veen van goede kwaliteit was in 
deze streek schaars geworden. Maar er waren inmiddels wel verscheidene 
vissers, waaronder mijn vader. 

Bewoners/caféhouders in de vroeg-20ste eeuw waren achtereenvolgens 
Cornelis van Ginkel (1908 - 1916; hij was een schoonzoon van de clandes
tiene tapper Arie Dros waarover in jaargang 3 nummer 3 van dit tijdschrift 
is geschreven), Gerardus Jacobus van den Broek (1917 - 1920), Gerrit L.W. 
Griffioen (1921 - 1924), de gebroeders Cornelis en Gerrit Schaap (1924 -
1925) en vanaf 1925 Hein van Eyk. 

De caféhouders waren gewoonlijk tevens opkopers van de in het omring
ende waterrijke gebied gevangen vis. De karen, waarin de levend aange
voerde vis werd bewaard, lagen op een schaduwrijke plek in een vijver 
zuidwestelijk van de woning. De weegwerktuigen voor de aangeleverde vis 
stonden dicht aan de waterkant. 

De schaduw werd veroorzaakt door schotwilgen en knotwilgen. Maar 
veel meer nog door een heel bijzonder, houten gebouw: de ijsschuur. 

De ijsschuur 

Voor die omgeving was de ijsschuur een fors ogend bouwwerk, vierkant 
van vorm (ca. 6 x 6 meter) met een piramidevormig dak, gedekt met 
pannen. Het was behoorlijk hoog (ca. 5 meter) en niet voorzien van 
vensters of binnenverlichting. De muren waren dubbelwandig, met een heel 
brede spouw ertussen die opgevuld was met turfmolm als isolatiemateriaal. 

In het midden van de noordwand zat een tamelijk hoge deur. Vóór die 
deur lag een geplaveid straatje en iets verder naar het noorden een stenen 
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Afb. 1. Situatie nabij de Weersloot, aan het noordeind van Breukeieveen, omstreeks 
1920 (schetstekening van de schrijver). 
A = Breukeleveensche Dijk (thans Herenweg), B = Meent (thans het Breukeleveense 
Meentje), C = Weersioot, D = Weerbrug, E = Vierde Plas. 
1 = ouderlijk huis van de schrijver, 2 =Muyeveldse herberg, later café, 3 - ijsschuur, 4 
en 5 = grote en kleine vijver waaruit ijs werd gehaald voor de ijsschuur, 6 = stenen 
trapje vóór de deur van de ijsschuur, 7 - viskaren. 

trapje dat afdaalde naar het wateroppervlak. 
Wie de deur binnenging kwam in een rechthoekig voorportaal. De bin

nenwand daarvan (dus de zuidkant van dat voorportaal) was uitneembaar; 
deze bestond uit een soort schutting die naar behoeven hoger of lager kon 
worden gemaakt door er planken in of uit te schuiven. 

In de noordoosthoek van het grote gebouw bevond zich in mijn 
jeugdjaren een paardenstal. Daarin is ook wel een varken vetgemest. Dit 
hok zat, volgens mijn herinnering, vol met wandluizen. 

Het volstouwen van de ijsschuur met ijs 

Als het 's winters lang genoeg gevroren had en het ijs op de buiten-
wateren een voldoende dikte had, werd de ijsschuur gevuld. Daar was heel 
wat werkvolk voor nodig. De beschikbare mankracht werd in tweeën 
gedeeld. 

De ene ploeg werkte op het ijs van de vijver, die voor de deur lag. Deze 
mannen waren gewapend met ijsbijlen en lange stokken met een haak er 
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aan. Bij het stenen trapje begonnen ze een bijt te hakken; de daaruit 
losgehakte schotsen werden vervolgens naar binnen gewerkt. Daarna werd 
een tweede, grotere bijt gehakt. Zo ging men door, vooral ook in de breedte, 
tot alles was losgehakt. Indien nodig begon men daarna te hakken in een 
tweede, wat noordelijker gelegen vijver. 

De mannen die uitsluitend met de haken werkten hadden als taak het 
losgehakte ijs naar het trapje te voeren. Zorgvuldig werd er op toegezien 
dat overal de draagkracht van het nog niet losgehakte ijs voldoende bleef 
voor het gewicht van de mensen die op het ijs werkten. 

De andere ploeg had werk op de vaste wal. Er werd gebruik gemaakt van 
een heel lange glijplank, te vergelijken met een zeer grote sjoelbak. Met dit 
verschil dat een sjoelbak één open uiteinde heeft en deze glijplank aan bei
de uiteinden open was. Bij het begin van het werk schoof men enkele plan
ken in de achterwand van het voorportaal, waardoor een soort verhoogde 
drempel werd gevormd. Het ene eind van de glijplank werd op deze drem
pel gelegd, een stukje overstekend. Het andere eind stak een flink stuk 
buiten de deur; het reikte tot onder het ijs rond de bijt bij het trapje. 

Als ik me goed herinner werden nu zes mannen naast de glijplank 
opgesteld, drie aan elke kant. De man op het trapje haakte een schots op de 
plank en gaf hem een flinke duw in opwaartse richting. De volgende 
mannen werkten met hun haken de ijsklomp over de "drempel" heen. Als 
de ruimte vol was tot de bovenkant van de 'drempel" werd weer een 
aantal planken ingeschoven, zodat de "drempel" een stukje verhoogd werd. 
Onder de glijplank werden balen stro geschoven om doorbuigen tegen te 
gaan. 

De pauze die de inladers hadden tijdens het inschuiven van de planken 
werd nuttig besteed om de gaten tussen de al naar binnen gewerkte ijs
schotsen op te vullen met kleinere brokken ijs en gruis. Omdat het ijs een 
temperatuur had van verscheidene graden onder nul zorgde het aan
hangende water er voor dat al het ijs aan elkaar vroor. De inhoud van de 
ijsschuur werd daardoor één enorme klomp ijs. Als er ijs nodig was voor 
gebruik moest dat met veel inspanning losgehakt worden. 

Deze hele procedure van het vullen van de ijsschuur ging zo lang door tot 
er genoeg ijs binnen was. Daarna werd de ijsvoorraad geëgaliseerd en afge
dekt met losse planken, zeer nauw aaneensluitend. Daaroverheen kwam 
een flinke laag turfmolm. Men vond het genoeg ijs als er in principe vol
doende was om de vangsten van een heel visseizoen gekoeld te kunnen 
afvoeren. 

Tijdens een kwakkel-winter was er gevaar dat de ijsvoorraad voor het 
komende seizoen te gering zou worden. Dan paste men een noodmaatregel 
toe. Als er ijs was van een klein aantal centimeters dikte dan voer een 
boerenschouw, bemand met personeel, de plas op. Met stokken werd het ijs 
stuk geslagen en met schepnetten binnenboord gehaald. 

Het transport van de vis 

Want het op deze manier ingezamelde ijs deed vooral dienst bij het 
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vervoer van vis. Dat gebeurde in ovale manden gemaakt van ongeschilde 
wilgetenen. Waarschijnlijk waren deze vervaardigd door de Breukeleveense 
"meestermandemaker" Gijs van Vliet. In het midden van elke ronding zat 
een stevig handvat. 

De eerste maanden werd er geen gebruik gemaakt van het ijs. Tot en met 
de meimaand (waarin de vis kuit schiet) werd er niet gevist. Op 1 juni 
begon het visseizoen en kort daarna de aanvoer bij de opkoper. Zodra de 
karen vol waren kwam de wagen van de vishandelaar de vangsten ophalen. 

Als de vis klaargemaakt werd voor transport werd gingen er een paar 
scheppen ijs op de bodem van de mand, daarna een paar schepnetten vol 
vis, en zo afwisselend verder. In één mand ging 80 pond vis en 20 pond ijs. 
Er waren een paar potige kerels nodig om een mand met inhoud op de 
platte wagen te hijsen. Als de wagen vol was trok het paard de vracht 
richting Breukelen. Daar woonde de vishandelaar Werner Griffioen, die het 
centrale punt was voor de vishandel in de hele streek. Ook hij had de 
beschikking over een ijsschuur. Oorspronkelijk was die eveneens dubbel
wandig van hout. Maar in 1910 verving Griffioen die door een dubbel
wandig bakstenen ijspakhuis. 

De vissoorten die in zon ijsverpakking werden getransporteerd waren 
snoek, brasem, baars, voorn en karper. In dit rijtje ontbreekt de zeelt; die 
ging levend naar Duitsland in grote met water gevulde tanks, die 
voortdurend belucht werden. 

In de omgeving van Breukeleveen was nóg een ijsschuur. Die stond 
helemaal vooraan in Tienhoven op het erf van de visser Marten van Ee, aan 
de oostkant van de weg dicht bij het Tienhovens Kanaal. 

Schilderij van de ijsschuur 

De ijsschuur ten noorden van de Breukeleveense Weersloot was aan de 
buitenkant zwart geteerd. Ik heb dat nooit mooi gevonden. Maar kunst
schilder Oscar Moritz Ernst Leyden dacht daar anders over. Hij woonde nog 
niet veel jaren in het huis "De Hooge Wilgen" (op de uiterst westelijke punt 
van het "Graseind" te Muyeveld) toen hij het erf van mijn ouderlijk huis op 
kwam stappen en zijn schildersezel neerzette naast een groentebed in onze 
moestuin. Daar ging hij de ijsschuur zitten schilderen. Na enige tijd liep ik 
er naar toe en ging achter hem staan om het heel grote schilderij te 
bekijken. Volgens mijn beoordeling was het schilderij mooier dan de schuur 
zelf. Plotseling keerde de schilder zich om en keek me zó boos aan dat ik 
maar gauw weg gegaan ben. 

Het is heel goed mogelijk dat in een of andere huiskamer nog dat 
schilderij van de ijsschuur hangt. De kunstschilder zal het ten minste wel 
niet meegenomen hebben toen hij in oktober 1939 naar New York vertrok. 
Kent een van de lezers misschien het schilderij? 
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Kockengen en Spengen en de landsverdediging 
in 1794- 1795 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

1794. Een onrustige tijd. Het jaar ervoor was een Frans leger, gesteund 
door een Bataafs Legioen van uitgeweken Nederlanders, ons land binnen
gevallen. Door de hulp van een Oostenrijks leger hadden prins Willem V en 
zijn getrouwen ze toen weer terug weten te drijven. Het eigen leger en de 
vloot van de Verenigde Nederlanden verkeerden in deerniswekkende 
toestand en de schatkist was leeg. Maar inmiddels was opnieuw een Frans 
leger via België op weg getogen naar het noorden. En onder invloed van de 
buitenlandse aanval dreigde ook nog eens een binnenlandse revolutie. 

De Staten van Utrecht stuurden op 12 oktober 1794 een brief aan alle 
gerechtsheerlijkheden binnen de provincie met het verzoek geld in te 
zamelen om burger milities te kunnen bewapenen ter verdediging van het 
vaderland. Hoeveel dat beroep op de burgerij in Breukelen-Nijenrode heeft 
opgebracht weten we niet1; over de gang van zaken in Kockengen is meer 
bekend.2 

Geldinzameling 

Schout en schepenen van Kockengen hielden op vier dagen zitting om 
vrijwillige giften van inwoners van hun gerechtsheerlijkheid in ontvangst 
te nemen (zie ook Afbeelding 1). 

Op vrijdag 17 oktober 1794 namen schout Dirk van Schaardenburg en de 
schepenen Abraham van Zijderveld3, Gijs Hogendoorn en Bart Fockert in het 
Kockengense Rechthuis achter de tafel plaats. Er kwam niemand. 

Op dinsdag 21 oktober hield schout D. van Schaardenburg zitting met de 
schepenen H.S. de Bruijn4 en Cornelis Bogaerd. Zes mensen kwamen een 
vrijwillige bijdrage brengen: Pieter van Leeuwen, C. Griffioen, de weduwe 
Griffioen, de weduwe Blom, Jan den Bruijnen en Gijsbert Verweij. 

De derde zitting was op vrijdag 24 oktober, met schout D. van Schaar
denburg en de schepenen Hillebrand van Schaardenburg, Gijs Hogendoorn 
en Bart Fockert. Ditmaal kwamen er drie gevers: Wouter Pas, D. de Koning 
en de weduwe W. Piek. 

De slotzitting was op dinsdag 28 oktober. Achter de tafel zaten bij die 
gelegenheid schout D. van Schaardenburg en de schepenen Jan Bos, Wouter 
Dekker en Gijsbert Haarman. Als gevers mochten zij noteren: Jan Bos, H. 
Hogendoorn, Jan Fockert, de weduwe P. Fockert, de weduwe Jan Pietersse 
Borras, Jacob Pot, de weduwe J. van Schaardenburg, D. van Schaardenburg, 
H. van Schaardenburg, Bart Fockert, Wouter Dekker, Corn. Bogaerd, G. 
Haarman en Gijs Hogendoorn. Met 14 mensen die een bijdrage leverden 
lijken tegen het eind van de inzameiingsperiode de nationale gevoelens van 
de Kockenezen toch nog wat te zijn opgelaaid. Maar als we nog eens goed 
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Afb. 2. Notitie van 29 oktober 1794 waarin de schout/secretaris van de gerechtsheer-
lijkheid Kockengen verantwoording aflegde inzake de opbrengst van de geldinzame
ling van 17 - 28 oktober 1794 en de afdracht daarvan. De tekst luidt als volgt: 
Cockengen CS. Notitie van het ontvangene geld door eenige ingesetene van Cocken-
gen gecontribueerd (buijten intekening) tot de kosten der wapening van Landzaten 
in deze provintie en waar toe Schouten Gerechte hebben gevaceertzedert 17e october 
tot dato deses 
Aan diverse Specie ten bedragen van f 75 - 1 - " (= 75 gulden, 1 stuiver, 0 penningen ) 
Aldus deese notitie uijt naam van Schout en Gerechte voornoemt geconformeert en 
aan de kamer van Haar Ed. Mogende Finantien over geleverd bij mij als secretaris op 
den 29e october 1794. [w.g.l D, v. Schaardenburg, secretlari] s. 
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naar dat lijstje van namen kijken zien we dat de schout en zeven schepenen 
er op staan, alsmede vier mensen die vermoedelijk naaste verwanten van 
een van deze dorpsbestuurders waren. Zo te zien waren er maar twee 
onafhankelijke burgers bij. ÈCockengen en Spengen waren in die tijd blijk
baar niet zo bijster Oranjegezind. Het oude Staatsregime genoot geen brede 
steun meer. 

We merken op dat de rijke schepenen Hermanus Sas de Bruijn en 
Abraham van Zijderveld geen bijdrage leverden. Het lijkt niet gewaagd te 
veronderstellen dat hun sympathieën aan de Patriotse kant lagen. Dat gold 
vermoedelijk ook voor sommige andere schepenen, die het evenwel toch 
niet aandurfden de geldinzameling geheel te negeren.5 Misschien dat 
daarom slechts werd genoteerd wie geld had gegeven, maar niet hoeveel 
ieder bijdroeg. Dat stelde mensen in de gelegenheid eventueel met een 
symbolische gift te volstaan. 

Teleurstellende opbrengst 

Bij de telling werd vastgesteld dat alles bij elkaar 75 gulden en 1 stuiver 
was ingezameld. Op 29 oktober 1794 werd dat bedrag door Dirk van 
Schaardenburg overgedragen aan het bureau financiën van de Utrechtse 
Staten (zie Afbeelding 2). Op 22 november stuurde J.A. Martens namens de 
ontvanger een schriftelijke bevestiging, met de mededeling dat het geld zou 
worden gebruikt voor de "aanwerving en wapening van een corps Land
zaten".6 

Binnen het gebied van Kockengen bestonden toen twee bestuurs-
eenheden. De grootste was de gecombineerde gerechtsheerlijkheid van 
Kockengen (dorp en bijbehorend poldergebied) en Spengen. De andere was 
de kleine gerechtsheerlijkheid Koek engen-Lokhorst7 Deze twee te zamen 
telden in 1794 vermoedelijk ruim 90 huizen, waarvan ruim een derde deel 
werd bewoond door meer dan één gezin, terwijl er ook nog diverse 
kostgangers inwoonden. Het inwonertal zal rond de 600 hebben gelegen. 

Bovengenoemde inzameling in oktober 1794 betrof vrijwel zeker de 
beide gerechtsheerlijkheden gezamenlijk. Uit andere archiefstukken89 

blijkt dat de schepenen Bart Fockert, Jan Bos en Gijsbert Haar man in de 
gerechtsheerlijkheid Kockengen-Lokhorst woonden en de schepenen Dirk 
van Schaardenburg, Abraham van Zijderveld, Hermanus Sas de Bruijn, 
Cornells Bogaerd en Hillebrand van Schaardenburg binnen het gebied van 
Kockengen en Spengen. 

Er waren uit dat hele gebied van Kockengen en Spengen en Kockengen-
Lokhorst 23 gevers, dat is minder dan een kwart van de mensen met een 
eigen inkomen. Geen indrukwekkend resultaat! De gemiddelde bijdrage per 
gever was 3 gulden, 5 stuivers en 4 penningen. 

Omgerekend over de totale bevolking bedroeg de opbrengst ongeveer 
2'/2 stuiver per persoon. Dat was een bedrag waar men een halve mand 
turf voor kon kopen.10 Het lijkt er op dat de mensen zelfs in een dorp als 
Kockengen niet het gevoel hadden dat ze door de naderende Bataafse 
Omwenteling politiek in de kou zouden komen te staan. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 3, 1992 



178 

.... ' . ' . ; . . . . . . . . . , . i i iJ - . . . I 

: 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. ? nr. 3, 1992 



179 

Aanleg van een Batterij bij de Joostendam 

Het binnengevallen Franse leger onder Pichegru hield ten zuiden van de 
grote rivieren halt en begon daar de winterkwartieren op te slaan. De 
Nederlandse regering zond gezanten naar Parijs om over een mogelijke 
vrede te onderhandelen. Intussen ging men ook door om Holland zo goed 
mogelijk in een verdedigbare positie te brengen. 

De Oude Hollandse Waterlinie liep in die tijd langs Nieuwer Ter Aa, 
Joostendam, Woerdense Verlaat en Woerden.1 In dat gebied werden extra 
verdedigingspunten ingericht bij wegen, dijken of vaarwateren die de linie 
doorsneden en door de inundatie niet afdoende buiten gebruik konden 
worden gesteld. De meeste van deze versterkingen bestonden uit 
betrekkelijk laag boven het terrein gelegen aarden wallen, al dan niet 
omgeven door een gracht." Zo werd er ook een Batterij gelegd bij de 
Joostendam, de plek in het zuidoosten van Spengen waar de Bijleveld zich 
in noordwestelijke richting voortzet terwijl de Heycop met een knik 
richting Breukelen gaat. Op 26 januari 1795 werd door 's lands opzichter J. 
Timmerman samen met schout en schepenen van Spengen12 nauwkeurig 
opgemeten hoeveel grond door de Batterij in beslag genomen was (zie 
Afbeelding 4). Het bleek te gaan om 265 roeden land van Bart Fockert en 
64*/2 roeden van J. van Vianen, te zamen 329*/2 vierkante roeden (4677 
m2). Ter vergelijking: de een jaar later aangelegde Batterij de Waakzaam
heid (ook aangeduid als Bastion Galgenwaard) op de boerderij Cromwijk, 
waar de Heycop en de rivier de Aa bij elkaar kwamen, mat 478 roeden1 en 
was dus bijna l ' /2 maal zo groot. De veldschans bij de Joostendam was 
verhoudingsgewijs slechts een klein bastion. 

Historie geworden zonder ooit te zijn gebruikt 

De Batterij bij de Joostendam heeft vermoedelijk nooit dienst gedaan. 
In de strenge winter 1794 - 1795 bevroren de rivieren, wat het Pichegru 

gemakkelijk maakte de rest van ons land binnen te trekken; de Waterlinie 
bood geen bescherming. De Bataafse Omwenteling werd een feit. Prins 
Willem V begreep dat er voor hem geen plaats meer was in de Republiek 
en stak op 18 januari 1795 met zijn gezin over naar Engeland. 

Elke overheid kent de behoefte zich te kunnen verdedigen. De Bataafse 
Omwenteling van 1795 bracht daarom geen einde aan het versterken en 
aanpassen van de Waterlinie. Het nieuwe regime stelde in 1796 C.R.T. 
Krayenhoff aan als Directeur der Hollandse fortification. Tot de eerste wer
ken die hij liet uitvoeren behoorden de Linie van (Nieuwer) Ter Aa en twee 
kleinere versterkingen bij Breukelen,1 waaronder de reeds genoemde 
Batterij de Waakzaamheid. In 1811 stemde keizer Napoleon in met de 
aanleg van een sterke waterlinie die van Naarden oostelijk langs de Vecht 

Afb. 3 (op de bladzijde hiernaast). Het dorp Kockengen, gezien vanaf de Wagendijk. 
Tekening door J. Bulthuis, die in onze omgeving werkzaam was in de jaren 1787 - 1794 
(foto archief voormalige gemeente Kockengen). 
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Afb. 4. Akte van 26 januari 1795 inzake de opmeting van de grond gebruikt voor de 
aanleg van de Batterij bij de Joostendam. De tekst luidt ais volgt: 
Op huijden den 26e Januarij 1795 hebben wij Schout en Schepenen van Spengen in 
het bij zijn van 's lands opsigter J. Timmerman gemeten het Land competerende Bart 
Fockert vaar op een Batterije is gemaakt ten diensten van den Landen gelegen bij 
Joostendam En bevonden groot te wesen Twee Hondert vijf en Sestig Roeden. 
Item een Stuk Land Competerende De Heer J. van vianen daartoe mede dienende groot 
vier en Sestig en een halve Roeden. 
Actum dato utslupra] (= gedaan op dezelfde datum als boven). In kennisse van mij D. v. 
Schaardenburg, secrets. 
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en Utrecht naar Gorcum zou lopen.13 In 1813, toen Nederland zijn 
onafhankelijkheid herwon, handhaafde koning Willem I Krayenhoff als 
inspecteur-generaal der fortificatiën, waardoor hij toch nog zijn plan voor 
een Nieuwe Hollandse Waterlinie tot uitvoering kon brengen. De Oude 
Hollandse Waterlinie, hoewel aanvankelijk nog reservelinie, verloor haar 
betekenis en werd voorgoed historie,13 inbegrepen de in het najaar van 
1794 inderhaast ingerichte Batterij bij de Joostendam. 

Noten 

1 H.J. van Es, 1991. De Oude Batterij op boerderij Cromwijk. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 113 - 126. Ook; H.J. van Es, 1992. De Oude 
Batterij op boerderij Cromwijk - correcties en aanvullingen. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 1, blz. 61 - 63. 

2 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 50. Lijst der personen die vrijwillig hebben 
bijgedragen in de kosten der landsverdediging, 1794, en opgave omtrent de grootte 
van de grond onder Spengen waarop eene batterij is geplaatst, 1795 (Gemeentehuis 
te Breukelen). 

3 Zijn naam werd hier gespeld als Abraham Zeiderveld. Hij was timmerman en 
koopman in hout en woonde aan de Wagendijk. (Zie. A.A. Manten, 1991. Grote brand 
in Kockengen in 1812. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 4, 
blz. 207-219.) 

4 Hermanus Sas de Bruyn was een der rijkste inwoners van Kockengen, koopman in 
kaas en graan, en eigenaar van diverse panden in het dorp; hij woonde aan de 
Wagendijk (zie Manten, 1991). 

5 Ten tijde van de inlijving van Nederland bij Frankrijk (1810 - 1813) treffen we niet 
alleen Abraham van Zijderveld in het gemeentebestuur van Kockengen aan, maar 
bijvoorbeeld ook Jan Bos, Bart Fockert en Dirk van Schaardenburg (die toen zelfs 
enige tijd Maire, dat is burgemeester, was). Zie: J.C. Jongeneel, 1980. Grepen uit de 
Geschiedenis van de Gemeente Kockengen. Samsom, Alphen aan den Rijn, 3de druk, 
blz. 47. 

6 Het woord "landzaat" duidde een inwoner van een land aan (in dit geval het Land 
Utrecht), waarbij het er niet toe deed of hij er wei of niet grond in eigendom had. 

7 Kockengen en Spengen en Kockengen-Lokhorst hadden sedert 1729 dezelfde ge
rechtsheer, maar bleven als afzonderlijke gerechtsheerlijkheden onderscheiden 
worden. Ze konden beide dezelfde schout hebben (die tevens secretaris van de 
gerechtsheerlijkheid was en griffier van het leenhof van Kockengen), maar die 
had wei per gerechtsheerlijkheid een afzonderlijke aanstelling. Beide gerechts
heerlijkheden hadden een eigen college van schepenen. Zie: Anoniem, 1772. 
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, twaalfde deel, Vervolgende de 
Beschryving van de provincie van Utrecht. Uitg. Wed. Isaak Tirion, boekverkoop
ster te Amsterdam, blz. 191. 

8 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 32. Aanstellingen van schout, secretaris en 
schepenen van de beide gerechten, 1802 - 1811. 

9 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 33 Aanstellingen van maire, adjunct-maire 
en municipale raden van Kockengen, 1811. 

10 A.A. Manten, 1988. Jan Jansz Pos, turfhandelaar in Nieuw-Loosdrecht in de tweede 
helft van de 18e eeuw. Tussen Vecht en Eem, jaargang 6, nr. 2. blz. 69- 72, 

11 Ch. Will, 1986. Ongenaakbare architectuur. In: H. Brand en J. Brand (Red), De Hol
landse Waterlinie. Veen Uitgevers, Utrecht, blz. 81 - 111, in het bijzonder blz, 94, 96. 

12 Waarschijnlijk werd hier gedoeld op het Spengense deel van het college van 
schepenen van Kockengen en Spengen. 

13 Ch. Will, 1986. De Waterlinie in vogelvlucht. In: H. Brand en J. Brand (Red.), De Hol
landse Waterlinie. Veen Uitgevers, Utrecht, blz. 13 - 38, in het bijzonder blz. 25,29. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 3, 1992 



182 

Mededelingen van het bestuur 

Komende activiteiten 

U wordt hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan de onderstaande activiteiten van 
de Kring, De eerste drie zijn voor leden kosteloos (niet-leden betalen op 22 september 
en 27 oktober f5 , - per persoon): in de kerk van Koeken gen zal een collectegift 
vorden gevraagd als bijdrage in de kosten. 

Dinsdag 22 september 1992,20.00 uur vertelavond over de 20ste-eeuwse geschie
denis van Nieuwer Ter Aa en omgeving (gebouw Het Anker, aldaar). Medewerking is 
toegezegd door (in alfabetische volgorde) de heren W. van den Bosch Sr., Chr. den 
Hertog, T. den Hertog, C. Hulsman, H.H. Hulsman en C.J. van Woudenbergh. Arie Man-
ten zal als gespreksleider optreden. Ook de aanwezigen in de zaal krijgen gelegenheid 
oude herinneringen op te halen. 

Vrijdag 2 oktober 1992. 16.30 uur, worden er door onze Commissie Jaarlijkse 
Herdenking L.C. Dudok de Wit bloemen gelegd bij het beeld van Kees de Tippelaar in 
het park van Boom en Bosch. 

Dinsdag 27 oktober 1992, 20.00 uur, najaars-ledenbijeenkomst met een voor
dracht door de heer W.J. van Tent (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek) over het werk van de provinciaal archeoloog in de provincie Utrecht (met waar 
mogelijk voorbeelden uit ons noordwestelijk deel van de provincie) en een film over 
het wereldkampioenschap schaatsen van Henk van der Grift in 1961 en de daarop 
gevolgde ontvangst en rondrit in Breukelen, waarbij u ook heel veel andere Breuke
laars uit die tijd op het scherm zult zien (Scholengemeenschap Vegtstede, Engel de 
Ruyterstraat 40, Breukelen). 

Woensdag 28 oktober 1992,20.00 uur, muziekavond in de fraaie Nederlandse Her
vormde kerk te Kockengen rond het thema Kerkelijke Reformatie, in samenwerking 
met de Nederlandse Hervormde gemeente aldaar. Muzikale medewerking wordt ver
leend door, onder meer, Truus Faverey, Tjako Groenewold. Robert Hoving. Gea Hoven, 
Paul van Warmerdam en de Protestants Christelijke zangvereniging Excelsior. In 
gesproken intermezzi zal iets worden verteld over de geschiedenis van het kerk
gebouw en wat daarvan in het interieur nu nog te zien is en over de gebeurtenissen 
op kerkelijk terrein in onze omgeving in de 16de eeuw. 

Verhuizing secretaris 

De secretaris van onze Kring, Mw. Mirjam van Leeuwen-van Rossum du Chattel is 
vrij onverwacht verhuisd naar Naarden. Daarmee is ons vertrouwde secretariaats
adres vervallen. Tenzij u een ander bericht hebt gekregen, is het adres van de Kring 
voorlopig p/a de heer H. Polderman, Stinzenlaan-Noord 108, 3621 RK Breukelen. Mw. 
Van Leeuwen blijft zo veel mogelijk de taken van de secretaris vervullen totdat in 
i^aar opvolging is voorzien. Hopelijk kunnen we onze leden aan het begin van onze 
najaarsbijeenkomst een nieuwe secretaris voorstellen. 

Gekregen 

Gelukkig mogen we regelmatig ervaren dat mensen zich er rekenschap van geven 
dat veel zaken geschiedkundige waarde hebben en het verdienen bewaard te blijven. 
Meerdere malen worden deze daartoe ondergebracht in de collecties van onze 
Historische Kring. We stellen dat erg op prijs. 

Door een gift van de familie M. Bos werden we er bij bepaald dat ook Breukelen ooit 
een traditionele klederdracht heeft gekend. Van hen kregen we een popje in 
klederdracht. 2 schorten, 1 onderjurk en 4 zogeheten Utrechtse mutsen, alsmede 
enkele foto's en een boekje over de winter van 1945. De heer B. Freijters schonk ons 
een kaart van de provincie Utrecht uit 1844. Van mw. W.M. Koppers-Hoogland kregen 
we twee dubbele, op een waterleiding aan te sluiten koelringen voor melkbussen. Mw. 
G. Oussoren gaf ons een wandtegel met Gunterstein en de Vechtbrug. Aan hun allen, 
en ook enkele anonieme gevers, onze hartelijke dank. 
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Bezoek aan het •eenmuseum "Op Hoop van Zegen" 

Op zaterdag 16 mei 1992 brachten we met 25 enthousiaste leden van de Historische 
Kring Breukelen een bezoek aan het veenmuseum "Op Hoop van Zegen" te Vinkeveen. 
De naam van het museum is ontleend aan de naam van een van de drie voormalige 
verenigingen van verveners in Vinkeveen. 

Voorafgaand aan de rondwandeling door het museum en het bezichtigen van de bij 
het museum behorende drijvende veensteekmachine vertelde Arie Manten het een en 
ander over de overeenkomsten en verschillen tussen de turfwinning in het gebied 
van Breukelen en in Vinkeveen. 

In het gebied rond Breukelen liggen twee grote veengebieden: het Breukeleveen, 
tussen de Scheendijk en de Gooise zandgronden, en het westelijke veengebied, achter 
de Broekdijk en Oud Aa. Beide veengebieden ontstonden als hoogvenen, op een zand-
ondergrond. Maar er is een verschil tussen de twee. 

Het Breukeleveen maakte een ongestoorde ontwikkeling door, van veenmoslaag op 
veenmoslaag, totdat er een koepel van mosveen was gevormd die in het midden fors 
boven het omringende landschap uitstak. 

De groei van het westelijke veengebied verliep niet ongestoord. Na de Ijstijd 
schommelde hetzeeniveau en zo nu en dan drong hetzeewater ver het land binnen. 
Daarbij werd soms ook het westelijke veengebied overstroomd, waardoor op het veen 
een dun laagje zeeklei werd afgezet. Door deze enkele malen onderbroken veen-
ontwikkeling kwam het landoppervlak daar nooit zo hoog als in het Breukeleveen. 

Al in de Middeleeuwen werd zo nu en dan een laag veen als oppervlaktedelfstof van 
het land afgehaald voor de turffabricage. Daarna werd de akker met modder uit de 
Vechten de Aa of huisvuil uit de stad en met de tijdelijk verwijderde teellaag overdekt 
en opnieuw als bouwland in gebruik genomen. 

Doordat de mens door middel van gegraven weteringen en sloten de waterstand was 
gaan regelen, kon de bovenlaag van het veen opdrogen en met lucht in aanraking 
komen. Daardoor oxydeerde veel van de veenmassa en zakte de bodem in. Dit zoge
heten inklinken en het verwijderen van veenlagen voor het maken van turf deden 
beide het landoppervlak dalen. Als gevolg daarvan werd het land geleidelijk minder 
geschikt om als akkerland te worden gebruikt en werd het hoofdzakelijk weiland. 

Vanaf de late Middeleeuwen nam de turfwinning steeds meer in betekenis toe. Het 
was bijna de enige brandstof waarover men toen in onze streken kon beschikken. 
Tegen het eind van de 16de eeuw werd in het gebied van Breukeleveen, Loosdrecht, 
Tienhoven, en verder, het oppervlakkig afgraven van het veen vervangen door het 
zogenaamde slagturven, waarbij met een baggerbeugel werd gewerkt en inmiddels al 
erg laag gelegen percelen land in water werden omgezet. De maximale diepte van het 
water werd bepaald door de lengte van de stok van de baggerbeugel. Uiteindelijk 
leidde dit tot het ontstaan van een groot plassengebied. 

In het westelijke veengebied achter Breukelen ging men niet tot slagturven over. 
De kleilaagjes tussen het veen maakten dat daar nauwelijks uitvoerbaar Klei brandt 
niet en mocht niet in de turf terecht komen. Bovendien was vroeger uit het zeewater 
zwavel in het veen neergeslagen en die zwavel veroorzaakte dat turf gemaakt uit de 
zogenoemde "brakke venen" bij het verbranden een onaangename lichtkleur uit
straalde. Als mensen rond het vuur zaten om zich te verwarmen kregen ze daardoor 
een lijkkleur of, zoals Ludolf Smids het in een boek uit 1737 noemde, een "doodverve". 

De turfwinning was van de 17de tot midden-19de eeuw een drukke bedrijfstak, 
waarin van april tot augustus ook veel, vooral Duitse, gastarbeiders werden ingezet. In 
die periode had Breukeleveen vaak dubbel zoveel inwoners als in najaar en winter. De 
betaling ging per roede op de legakkers geborgen veen; om de roede werd daarom in 
de te drogen liggende turf een stokje gezet. De turfbaggeraars en -stekers waren 
sterke gespierde mannen met brede schouders, die lange werkdagen maakten, van 
heel vroeg in de ochtend tot zes uur in de avond. Bij natte zomers was hun bestaan nog 
zwaarder en verdienden ze nog minder Het baggerseizoen eindigde betrekkelijk 
vroeg in het jaar omdat de turf vóór de winter droog moest zijn. Natte turf bevroor in 
de winter en verloor dan grotendeels zijn samenhang, waardoor ze vrijwel waardeloos 
werd (de zogenoemde "stuivelingen"). In de tweede helft van de vorige eeuw raakten 
de voor turf geschikte veengronden in Breukeleveen en omgeving geleidelijk op. Het 
gevolg was dat er voor velen zon kleine halve eeuw van armoede aanbrak. 

Vinkeveen lag nabij de rand van het gebied met bruikbaar veen. In het veen-
museum zijn "ordonnanties van den impost op den torf uit Uythoorn, Thamen, 
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Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen ende Proostdije Aesdom in 't Veen'' uit 1695 te zien en 
diverse andere oude ordonnanties op de uitvoer van de Stichtse turf uit dat gebied. 
Maar het hoogtepunt van de turfwinning lag daar veel later dan in Breukeleveen en 
aan het turfsteken kwam in Vinkeveen en omgeving pas een eeuw later dan in Loos-
drecht en Breukeleveen een einde, en dan nog voornamelijk door politiek ingrijpen. 

Toen de turfwinning in Breukeleveen op z'n eind liep verhuisden een aantal 
mensen die daar hun brood in de turf verdiend hadden naar Vinkeveen. Onder hen de 
familie Kroon. Met twee mannen uit die familie maakten we kennis: de vroegere 
turfwerker Jacobus Kroon werd vereeuwigd in het beeldje van een turftrapper, dat in 
het veenmuseum te pronk staat, en diens zoon Cornelis Kroon, die zelf ook nog vele 
jaren in de turf werkte, leidde ons gezelschap in het museum rond en wist er uit eigen 
ervaring veel bij te vertellen. 

Terwijl in Breukeleveen tot aan het eind nagenoeg alleen met de hand werd 
geslagturfd, werd het veenbaggeren in Vinkeveen, dat dus tot in de jaren zeventig 
van deze eeuw doorging, geleidelijk steeds meer gemechaniseerd. Aan het werken met 
een veenbaggermachine van het type zoals er een in het haventje van het veen-
museum ligt, is men in Breukeleveen en Loosdrecht nauwelijks toegekomen. De hoog
bejaarde Willem Verwoerd uit Maarsseveen heeft in zijn jonge jaren nog wel korte 
tijd op een turfsteekmachine gewerkt. Door het baggeren met machines werd in 
Vinkeveen de maximale diepte niet bepaald door de stok van de baggerbeugel en was 
de bedreiging van de stabiliteit van de oevers van de nog resterende legakkers nog 
groter dan in Breukeleveen. 

De eerste veensteekmachine kwam in 1895 in de Vinkeveense polder in bedrijf. 
Hoewel hij veel van het lichamelijk zware werk van de veenarbeiders overnam was de 
machine bij hen in het begin niet welkom. Ze vreesden daardoor werkeloos te worden. 
Maar de werkelijkheid pakte anders uit: er werd voortaan veel meer veen verwerkt en 
niemand hoefde te worden ontslagen. Dat was ook het geval toen na de Tweede Wereld
oorlog turf als brandstof op de achtergrond raakte; er kwam een nieuwe toepassing 
door het gebruik van turf als potgrond in de sierplantenteelt en als substraat in de 
kastuinbouw. 

Door de mechanisatie en de daarmee gepaard gaande zeer geleidelijke uitstoot van 
arbeidskrachten is op het beëindigen van de turfwinning in Vinkeveen geen 
armoede onder de bevolking gevolgd. Bovendien was natuurlijk het sociale klimaat in 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog van een heel andere aard dan in het laatste 
kwart van de vorige en eerste kwart van deze eeuw. 

De manier waarop uit opgebaggerd veen turf werd gemaakt en het handgereed-
schap dat daarbij werd gebruikt was in Breukeleveen nagenoeg gelijk aan wat in het 
Vinkeveense museum wordt getoond. 

De heer Kroon vertelde ook dat als de turf op transport ging er steeds 50 turven in 
één mand geladen werden. Meestal werden daarvoor zogeheten steupeimanden ge
bruikt, die op de rug of de schouder gedragen werden en daarom draagoren hadden 
die schuin naar beneden stonden. Bij de loopplank van de turf schuit stond iemand met 
een plankje in de hand te noteren hoeveel turf er wegging. Iedere keer als er twintig 
manden vol aan boord waren gebracht zei de bootsknecht "schrijven" en dan kwam er 
een streepje op de plank. In een volle turfschuit gingen 100 000 turven. Als het 
honderdste streepje werd gezet riep de schrijver luidkeels "plankje vol". Aan deze 
werkwijze danken we het werkwoord "turven". 

Wanneer in de winter de vaarten en plassen dichtvroren en er extra vraag naar 
brandstof ontstond, werd de turf vaak afgevoerd in sleden, voortgeduwd door mannen 
op schaatsen. Enkele van die sleden zijn in het veenmuseum bewaard gebleven. 

Behalve de vele werktuigen en hulpmiddelen trok ook de inrichting van een 
veenarbeiderswoning (met de aardappelen onder de bedstede) veel aandacht van de 
deelnemers aan de excursie. Iedereen ging na afloop naar huis met het gevoel een 
leuke en leerzame ochtend te hebben meegemaakt. 

Jaarmarkten 

Hartelijk dank aan de Kringleden die het ons mogelijk maakten om met een kraam 
aanwezig te zijn op de jaarmarkten in Breukelen (20 juni) en Kockengen (4 juli). 
Behalve veel informatie en het een en ander aan verkopen leverde dat respectievelijk 
9 en 12 nieuwe leden op. Onze Kring heeft daardoor thans 656 betalende leden. 
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Stichting Historische Reeks Breukelen 

Opgericht op 23 maart 1989, volgens besluit van de ledenvergadering van 
de Historische Kring Breukelen van 22 maart 1988. 

Doel: Het uitbrengen van historische publikaties die 
- te groot zijn voor het Tijdschrift Historische Kring Breukelen, of 
- door hun karakter daarin minder goed passen. 

Bestuur: Mr. G. Versluys, voorzitter 
J.H. Schweppe, secretaris 
J. Porte, penningmeester 
J. Burggraaf 
O.J. Contant 
H.J. van Es 
Dr. A.A. Manten 

Plannen: Na een aanlooptijd nadert thans de periode waarin de eerste 
boeken onder auspiciën van de SHRB zullen verschijnen, de 
eerste nog vóór einde 1992. 
Dat eerste boek zal gaan over het Rooie Dorp van Breukelen en 
zijn omgeving. In 1993 bestaat deze wijk 75 jaar. 
Het tweede boek zal de geschiedenis beschrijven van de Gere
formeerde Kerk van Breukelen, die in 1993 zijn eeuwfeest viert. 
Het derde boek behandelt L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippe
laar"), wiens honderdvijftigste geboortedag in 1993 zal worden 
herdacht. 
Aan verschillende andere plannen wordt hard gewerkt. 

Nodig is: Meer geld dan de Stichting momenteel in kas heeft. Giften zijn 
daarom heel erg welkom. 

Bank: De Stichting heeft een rekening bij de Rabobank Vecht- en 
Plassengebied, onder nr. 3046 15 390, t.n.v. penningmeester 
SHRB (het gironummer van de Rabobank is 42 595). 

Legaten: Zij die de Stichting bij testamentaire beschikking willen begunsti
gen kunnen daarvoor de navolgende clausule gebruiken: 
"Ik legateer aan de "Stichting Historische Reeks Breukelen" te 
Breukelen, vrij van rechten en kosten, de som van f . . . ., 
zegge:. . . ." (volgt hetzelfde bedrag in letters). 
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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. 


