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Aanleg van het Merwedekanaal had gevolgen 
voor de Breukelse Poeldijk 

H. van WaJderveen 
Van Couwenhovenstraat 15,3621 CC Breukelen 

In de vorige twee nummers van dit tijdschrift zijn Arie Manten' en Henk 
van Es2 ingegaan op verschillende gevolgen die het ontstaan van het 
Merwedekanaal voor Breukelen had. 

Een gevolg van de kanaalaanleg was ook dat de verbindingsweg de 
Poeldijk (thans Stationsweg geheten), die liep van de Rijksstraatweg naar 
het station (en verder) door het Merwedekanaal doorgraven werd. Maar 
omdat hier toch echt een oost-west verbinding gehandhaafd moest blijven 
werd er vlakbij een draaibrug gelegd.1,2 

Over die Poeldijk is indertijd evenwel nog heel wat meer te doen ge
weest. Daarover gaat dit artikel. 

Rijksoverheid niet bereid de Poeldijk ia eigendom over te nemen 

üe Poeldijk was tot aan de aanleg van het Merwedekanaal een smalle, 
onverharde en onverlichte weg. Hij was van belang als dijk, voor het water
beheer in de ten zuiden ervan gelegen polder Otterspoorbroek, en als weg, 
voor het verkeer tussen het dorp Breukelen enerzijds en het spoorweg
station en het hele westen van de provincie anderzijds. 

Door de aanleg van het Merwedekanaal werden tussen Over-Holland en 
De Oliphant zeven oost-west lopende wegverbindingen doorsneden.2 Voor 
het verkeer tussen de gebieden ten oosten en die ten westen van het 
kanaal waren voortaan alleen de draaibrug in de Poeldijk en de veerpont 
bij Nieuwer Ter Aa beschikbaar. Daardoor nam de verkeersdrukte op de 
Poeldijk aanzienlijk toe. De consequentie daarvan was dat extra kosten voor 
verbetering en onderhoud van de Poeldijk moesten worden gemaakt. Niet 
ten onrechte wees het gemeentebestuur van Breukelen-Nijenrode in eerste 
instantie de Rijksoverheid aan als de feitelijke veroorzaker van die extra 
financiële lasten. 

In de notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 
Breukelen-Nijenrode van 18 november 1890 lezen we, dat de gemeente 
daarom een verzoek richtte tot het Rijk om na de oplevering van het 
Merwedekanaal het onderhoud van de gehele Poeldijk, dus aan beide zijden 
van het Merwedekanaal, over te nemen.3 Daarbij zou dan wel een 
tegemoetkoming in de kosten worden betaald voor die gedeelten die tot 
dan toe werden onderhouden door het Waterschap Otterspoorbroek en de 
gemeente Breukelen-Nijenrode. 

De Poeldijk was in die tijd grotendeels eigendom van het Waterschap Otterspoor
broek. In 1S9Ü moest een nieuwe regeling voor het onderhoud van die weg worden 
getroffen In principe zou de gemeente er voortaan voor moeten zorgen dat de werk-
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zaamheden werden uitgevoerd. Het waterschap verklaarde zich bereid voor zijn deel 
f 100,- per jaar in de kosten mee te betalen. B&W vonden dat voorlopig een acceptabel 
aanbod/1 maar hadden om tot een definitieve regeling te komen uiteraard de in
stemming van de gemeenteraad nodig. Zii vilden echter pas met een voorstel naar de 
Raad gaan nadat een duidelijk bericht van het Rijk ontvangen vas . 

De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid had er geen oren naar 
de Breukelse Poeldijk door het Rijk te laten overnemen. In de volgende 
jaren was het de gemeente die de centrale rol speelde in beslissingen met 
betrekking tot de Poeldijk. Doordat verscheidene instanties direct of in
direct belangen hadden bij de Poeldijk kwamen besluiten soms heel moei
zaam tot stand. Bijna iedereen was bang dat het hem meer dan het hoogst
noodzakelijke zou kosten! 

Draaibrug in 1891 gereed voor gebruik 

Op 22 juni 1891 bogen B&W van Breukelen-Nijenrode zich over een brief 
van Gedeputeerde Staten waarin deze, namens de hoofdingenieur die ver
antwoordelijk was voor de kanaalaanleg, toestemming vroegen om na in
gebruikstelling van de nieuwe brug het stuk Poeldijk dat binnen het 
kanaaltracé viel te mogen afgravend 

De gemeentebestuurders hadden daartegen geen bezwaar, maar teken
den er wel bij aan dat ze het op prijs zouden stellen wanneer de kanaal
directie ook wat haast zou maken met het uitvoeren van enkele andere 
werkzaamheden. Want de westelijke dijk langs het kanaal, belangrijk als 
nieuwe en enige toevoerweg naar diverse afgesneden stukken land, was 
nog steeds "zoo weinig benard" dat er nauwelijks op te rijden viel. Boven
dien kon men er vanaf de Poeldijk nog niet op komen omdat de brug bij de 
westelijke sluis over de Kerkvaart nog steeds niet was aangelegd.-

Hieruit blijkt dat vooral de agrariërs die land bezaten in het gebied dat 
door het kanaal doorsneden werd behoorlijk wat overlast van de kanaal
aanleg hebben ondervonden, mede omdat de zorg voor die agrarische be
langen blijkbaar geen hoge prioriteit had bij de directie der kanaalwerken. 

Station van de Poeldijk gescheiden door een sloot met een dam 

Dat de Poeldijk in meerdere opzichten aandacht bleef vragen blijkt uit de 
notulen van de vergadering van B&W van 22 maart 1892.6 De weg nabij 
het station was smal. Tussen de Poeldijk en het stationsterrein van de 
Staatsspoorwegen lag een sloot. Om bij het station te komen moest men 
over een dam (die in de plaats was gekomen van een brug die daar 
aanvankelijk had gelegen). Deze combinatie van een slechte verkeersweg 
en een haaks daarop staande vrij smalle dam van en naar het station 
leverde gevaarlijke verkeerssituaties op. Bovendien lag het stationsterrein 
aanmerkelijk hoger dan de weg. 

Voor het dempen van de sloot was medewerking van het Rijk nodig. Het 
gemeentebestuur had daarover op 28 januari 1892 een brief geschreven 
aan de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,7 maar die liet weten 
geen redenen te zien om tot demping van dat stuk sloot over te gaan.6 
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Afb 1. De Stationsweg (voorheen Poeldijk) te Breukeien, gezien vanuit het westen. 
Oude prenthriefkaart, uit omstreeks 1920. Het wegdek was toen inmiddels bestraat. 
Midden op de foto een houten draaibrug, die toegang gaf tot het pand Stationsweg 4 
(links); op de achtergrond van de brug is het huis Bohème zichtbaar. De toren is van 
de Pieterskerk. 

Ook toen al kon dus de betrokkenheid van verschillende overheden bij 
eenzelfde zaak er in feite toe leiden dat een onveilige verkeerssituatie nog 
geruime tijd bleef voortbestaan. 

Besluitvorming over onderhoud moeizaam door vele betrokkenen 

Op 22 maart 1892 stond ook een brief van Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Utrecht op de agenda van de B&W-vergadering met klachten 
over de slechte toestand waarin het wegdek van de Poeldijk tussen de 
Straatweg en het station verkeerde.6 

Het gemeentebestuur had kennelijk ook ingezien dat er nu toch hoog
nodig wat aan verbetering van het wegdek van de Poeldijk gedaan moest 
worden. Want in diezelfde vergadering van B&W op 22 maart 1892 kwam 
een tekening met begroting voor het bestraten van de Poeldijk ter tafel, 
opgesteld door de gemeente-opzichter.]. Brouwer. Men besloot om de Raad 
voor te stellen om, onder voorbehoud van een goede afloop van onder
handelingen met het betrokken polderbestuur, zich alvast in beginsel uit te 
spreken vóór die bestrating.6 Op 12 april 1892 nam het College er kennis 
van dat voor dat bestratingswerk bij de provincie een subsidie kon worden 
aangevraagd.5 Tevens kon dan in de begroting een post worden opgenomen 
voor de beschoeiing van de Kerkgracht en het "wegnemen van eenige uit
en inspringende bochten".9 Reeds 9 maanden eerder had de gemeente aan 
het Waterschap Otterspoorbroek voorgesteld de kosten van een in 
vlechtwerk van wilgenhout uitgevoerde versteviging van de hele water
kant van de Poeldijk voor gezamenlijke rekening te nemen.10 
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Een complicatie was dat voor dat beschoeiingswerk ook toestemming 
nodig was van diverse andere instanties.1112 In de eerste plaats betrof dat 
het Waterschap Otterspoorbroek, dat al snel instemde met het plan.12 Ten 
tweede was medewerking nodig van het Armbestuur van de Neder-
landsche-Hervormde kerk, dat van oudsher eigenaar was van bepaalde 
oevergedeelten.13 Dat bestuur maakte evenmin bezwaar.11'12 Ingewikkel
der lag het met het bestuur van een derde betrokkene, het Waterschap 
Heycop genaamd de Lange Vliet, dat een recht van afwatering had op de 
Kerkgracht. Dat waterschap wilde pas toestemming geven als het Water
schap Otterspoorbroek hen daar om zou vragen.11 De reden voor die 
houding was dat men vond dat uitsluitend een waterschap gerechtigd was 
dit soort zaken te regelen, niet een gemeentebestuur (zelfs niet als dat van 
het waterschap daarvoor toestemming had).9 

De weigering van het Waterschap Heycop genaamd de Lange Vliet om in te 
stemmen met het slaan van een beschoeiing had heel vat gevolgen. De beide wet
houders wilden ondanks deze weigering de beschoeiing toch laten aanbrengen, maar 
de burgemeester was daar nadrukkelijk tegen.12 

Men besloot toen rechtskundig advies te vragen aan Mr. Van Bolhuis, advocaat te 
Utrecht. Wethouder J.W. de Bruyn en de gemeentesecretaris brachten op 12 september 
ÎS92 verslag uit aan B&W over een eerste gesprek met deze jurist.12 Laatstgenoemde 
raadde het gemeentebestuur ten stelligste af de werkzaamheden uit te voeren zonder 
de toestemming van het waterschap Hij zag er geen probleem in dat het Waterschap 
Otterspoorbroek de verlangde permissie bij het collega-bestuur zou aanvragen Mr. 
Van Bolhuis zegde toe dat hij zijn advies schriftelijk zou bevestigen en de heer Schalij 
(voorzitter van het Waterschap Otterspoorbroek) als particulier in overweging zou 
geven de verlangde toestemming te vragen. 

Onderhoudsplannen sterk teruggeschroefd 

De verbetering van de Poeldijk kon inmiddels niet meer uitblijven. Op 
voorstel van B&W besloot de Raad eind 1892 om de Poeldijk te macadam
iseren. Dat hield in het aanbrengen van een wegverharding bestaande uit 
twee lagen steenslag, grof en fijn, op een onderlaag van keien of breuk
steen, volgens de methode van de Schotse ingenieur J.L. MacAdam. Aan 
gemeente-opzichter J. Brouwer werd opgedragen een begroting te maken 
en zich in verbinding te stellen met de heer Terwindt, aannemer van het 
Merwedekanaal, om een offerte te vragen.14 Deze bood daarop per brief 
aan, het gedeelte van de Poeldijk tussen het dorp en het Merwedekanaal 
geheel in orde te maken, met inbegrip van de beschoeiing van de Kerk-
gracht door "betuining" (= vlechtwerk), voor een bedrag van f 2300,-. 

De wethouders en de burgemeester vonden die prijs buitengewoon hoog; 
wethouder M. van Waart verklaarde zich zelfs absoluut tegen. Hij meende 
dat dergelijke lasten de financiële draagkracht van de gemeente te boven 
gingen. Bovendien wilde hij niet zo veel geld uitgeven voor een weg die een 
ander toebehoorde, te weten het Waterschap Otterspoorbroek. Wel wilden 
B&W de zaak opnieuw bekijken als er een subsidie van de provincie zou 
komen.H Behalve tot het aanvragen van zon subsidie besloot men inzake 
het onderhoud van de Poeldijk ook advies te vragen aan de hoofdingenieur 
van de Provinciale Waterstaat. Op 21 november 1892 besloten B&W niet op 
de offerte van aannemer Terwindt in te gaan, de Poeldijk te blijven onder-
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houden met betonafval en grof grind; de walkant van de Kerkgracht zou 
moeten blijven zoals die was.1-

In het voorjaar van 1893 werd Earel Pieter Hogendoorn door Breukelen-Nijenrode 
in dienst genomen als gemeentewerkman. Zijn taken werden het onderhoud van de 
Poeldijk en van het plantsoen bij Boom en Bosch, en het dienst doen als doodgraver.'6 

Meer schijnt de gemeente tot in 1S97 niet voor de Poeldijk te hebben gedaan. 

Gemeente nam eigendom van de Poeldijk over 

In de vergadering van 21 november 1892 besloten B&W ook om aan de 
Raad machtiging te vragen onderhandelingen te mogen beginnen met het 
Waterschap Otterspoorbroek over een eventuele verkoop van de Poeldijk 
aan de gemeente.15 

Een klein jaar later, op 20 september 1893. werd in de vergadering van 
B&W meegedeeld dat een brief was ontvangen van de stemgerechtigde 
ingelanden van Otterspoorbroek, waarin deze heten weten onder bepaalde 
voorwaarden wel mee te willen werken aan overdracht van de Poeldijk aan 
de gemeente.17 De overnameprijs werd bepaald op f 25,- (kosten koper) 
plus voortaan alle onderhoudsiasten.ls In de vergadering van B&W van 9 
november 1893 werd gemeld dat Gedeputeerde Staten hun goedkeuring 
gaven aan de overnameplannen.19 

Zo werd de hele Poeldijk een gemeentelijke weg. 

Via de B&W-notulen van 30 november 1S94 vernemen we dat er een proces-verbaal 
van het Waterschap Otterspoorbroek tegen de gemeente Breukelen-Nijenrode gelopen 
heeft over het niet zanden van de Poeldijk over de volle breedte van 2 meter. Tege
lijkertijd trok het waterschap een aan de gemeente toegezegde bijdrage van f 75,-
voor het onderhoud van de Poeldijk in.2° De gemeente heeft toen maatregelen ge
nomen om de nieuwe zandlaag alsnog overal op de vereiste breedte te laten brengen, 
waarna het waterschap van verdere juridische stappen afzag. 

Verbetering van de Poeldijk bij het station 

Eind 1893 was de toestand van de Poeldijk bij het station nog steeds 
slecht en gevaarlijk. Op 7 oktober 1893 besloten B&W opzichter J. Brouwer 
op te dragen een begroting voor de noodzakelijke verbeteringswerkzaam-
heden te maken.21 

Hij adviseerde om niet tot bestrating van dat deel van de Poeldijk over 
te gaan. Het prijsverschil tussen bestraten (f 1,95 per m2) en verbeteren 
door middel van puin en grind (f 0,85 per in2) was daarvoor te groot. Van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht werd, zo blijkt uit de B&W-
notulen van 16 juni 1894, bericht ontvangen dat zij bereid waren een 
subsidie voor dit werk te geven wanneer de Poeldijk bij het station zodanig 
zou worden opgehoogd dat een goede aansluiting werd verkregen met de 
aangrenzende Rijksgrond.22 B&W besloten een voorstel met die strekking 
aan de gemeenteraad voor te leggen. Die ging met de plannen accoord, 
ondanks het feit dat enkele aanwonenden (D. van der Sluijsen en C. Zwanik) 
hadden gevraagd niet tot verhoging van de weg over te gaan.21 De 
gemeenteraad besloot ook dat de sloot tussen de weg en het stationsterrein 
op de goedkoopste wijze moest worden gedempt.23 
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Beschoeiing van de Kerkvaart 

In dezelfde brief waarin Gedeputeerde Staten zich uitspraken over het 
financieel steunen van de verbetering van de Poeldijk bij het station vroe
gen ze ook opnieuw aandacht voor het slaan van een paalbeschoeiing langs 
de Kerkvaart.22 B&W deelden de provinciebestuurders echter mee dat men 
op dat moment te slecht bij kas zat om tot dat beschoeiingswerk te kunnen 
overgaan. Zodra de toestand der gemeentelijke financiën beter zou zijn zou 
men wel bereid zijn met een voorstel daaromtrent naar de Raad te gaan, in 
het vertrouwen dat dan ook op een provinciale subsidie in die kosten 
gerekend zou mogen worden. 

Uit de notulen van 22 januari 1895 blijkt dat Gedeputeerde Staten niet 
bereid waren een geldelijke bijdrage te verlenen voor het verbeteren van 
de Poeldijk ten oosten van het Merwedekanaal als niet tegelijkertijd een 
beschoeiing langs die weg zou worden aangebracht.24 Na lang aarzelen be
zweken D&W voor de druk van de zijde van de provincie. In de notulen van 
11 juni 1897 lezen we dat de gemeente de beschoeiing zal laten aan
brengen, waarbij de provincie de toezegging tot subsidiëring gestand 
deed.2"1 

Hei gemeentebestuur kon toen aan het werk gaan. Opzichter j Brouwer rappor
teerde eind 1897 dat hij de paalbeschoeiing had begroot op f 900-, inclusief een ver
ankering van 1,50 meter.2'* Aangezien van de provincie een subsidie van f 1000-
mocht worden verwacht,2? zou de oeverbescherming zonder kosten voor de gemeente 
kunnen worden aangebracht.26 Enkele raadsleden stelden zich niettemin terug
houdend op, uit bezorgdheid over de toekomstige onderhoudskosten.27'2* B&W bleven 
echter bit hun voorstel, omdat de beschoeiing de enige manier was om verbetering te 
bereiken en de gemeenteraad volgde hen met de grootst mogelijke meerderheid. Maar 
wen medio 1898 de aanbesteding plaats vond, op basis van een verankering van 1,50 
meter, kwam de laagste inschrijver uit op een bedrag van f 1142,-. Dat was dus f 142,-
meer dan de provinciale subsidie. Dat viel de raad vies tegen.29 Bovendien eisten 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht een verankering van 2,50 meter. 
Navraag door B&W bij de laagste inschrijver, À. Griffioen, wees uit dat de prijs dan op 
f 1224,- zou uitkomen. Drie raadsleden waren toen tegen de gunning van het werk. 
Wethouder M van Waart wees hen er op dat wanneer men dit beschoeiingsplan zou 
verwerpen toch onmiddellijk maatregelen genomen moesten worden en dat die meer 
zouden kosten dan de f 224- die men bij de subsidie van de provincie moest bijpassen. 
Het standpunt van B&W haalde het uiteindelijk met 4 tegen 3 stemmen,29 

Na 8 jaar talmen - wegens de angst een fors bedrag in de Poeldijk en de 
beschoeiing van de Kerkvaart te moeten investeren - gebeurde, vooral door 
het stimuleringsbeleid van het provinciaal bestuur, daarna in ieder geval 
het allernodigste. 

Noten 

i AA Manten, 1992. De aanleg van het Merwedekanaal langs Breukelen en de directe 
gevolgen daarvan. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 2, blz. 
112-119 

2 H.J. van Es, 1992. Gravers grondeigenaren en gevolgen van het Merwedekanaal bij 
Breukelen.Tijdschrift Historische Ering Breukelen, jaargang 7, nr. 3, blz. 121 - 137. 

3 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen ), inv. nr. 4 .̂ 
Notulenboek der Vergaderingen van Burgemeesteren Wethouders van Breukelen-
Nijenrode, aanvangende met 21 Maart 1890 en eindigende 28 September 1897. Daar
in: Vergadering 18 November 1890, blz. 32. 
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4 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4-*. Daarin: Vergadering [B&W] 24 
December 1890, blz 35 - 36. 

5 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 43. Daarin: Vergadering [B&W! 22 
Juni 1891, blz. 55. 

6 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4 .̂ Daarin: Vergadering [BécW] 22 
Maart 1892, blz. 100. 

7 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode. inv. nr. S78. Agenda 1893. Daarin; nr. 
V/W3A. 

8 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4 .̂ Daarin: Vergadering [B&W] 12 
April 1892, blz. 104- 105. 

9 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 877. Agenda 1892. Daarin: nr. 
V/W45. 

10 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4 .̂ Daarin: Vergadering [BêcW] 15 
Juli 1891. blz. S'

il Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4-5, Daarin: Vergadering IBêcW) 1 
Augustus 1892, blz. 115. 

12 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4-5. Daarin: Vergadering 1B&W1 12 
September 1892, blz. i22. 

13 Zie hierover AA Manten 1989. De Middeleeuwse scheepvaartroute via de Aa. Tijd
schrift Historische Kring Breukeien, jaargang 4, nr. 3, blz. 137 - 148, in net 
bijzonder blz. 147. 

14 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4 .̂ Daarin: Vergadering iB&W] 10 
November 1892, blz. 1 33 - 134. 

15 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 43. Daarin: Vergadering IB&.WJ 21 
November 1892. blz. 135 - 136. 

16 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 4^. Daarin: Vergadering [B&W] 
van 12 April 1893, blz. 147. 

17 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4 .̂ Daarin: Vergadering [B&W] 20 
September 1S93, blz. 167. 

18 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode. inv. nr. S7S. Agenda 1893- Daarin: nr. 
V/W 37. 

19 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4*. Daarin: Vergadering iB&W! 9 
November 1893. blz. 176. 

20 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4 .̂ Daarin: Vergadering [B&W! 30 
November 1894, blz. 215-216. 

21 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4^. Daarin: Vergadering [B&W] 7 
October 1893, blz. 169. 

22 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv, nr. 4-\ Daarin: Vergadering [B&W] 16 
Juni 1894 blz. 204-205. 

23 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode. inv. nr. I7. Notulen van de Raadsver
gaderingen in de Gemeente Breukeien Nijenrode, van 15 Maart 1895 tot 21 Oktober 
1903 Daarin: Notulen van het verhandelde in de openbare vergadering van de 
Raad der gemeente Breukelen-Nijenrode, gehouden den 6en December 1895-

24 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4 .̂ Daarin. Vergadering IB&W] 22 
Januari 1895, blz. 221 - 222. 

25 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4^. Daarin: Vergadering IBdcW] 11 
Juni 1897, blz. 292. 

26 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode. inv. nr. I7. Daarin: Notulen van het ver
handelde in de openbare vergadering van den Raad der gemeente Breukelen-
Nijenrode, gehouden den 11 October 1897, blz. 100 - 101. 

27 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. I7. Daarin: Notuien van het ver
handelde in de openbare vergadering van den raad der gemeente Breukelen-
Nijenrode, gehouden den 16en November 1897, blz. 123 - 124. 

28 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. I7. Daarin: Notulen van het ver
handelde in de openbare vergadering van den raad der gemeente Breukelen-
Nijenrode, gehouden den 26en Mei 1898, blz. 135 - 136. 

29 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. I7. Daarin: Notuien van het ver
handelde in de openbare vergadering van den Raad der gemeente Breukelen-
Nijenrode, gehouden den 25sten Juli 1898, blz. 141 - 142. 
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Pont over het kanaal bij Nieuwer Ter Aa 

ü. Reyneveld 
Linnaeusdreef 32, 3621 XW Breukelen 

Het voetveer "De Aa" vaart dagelijks heen en weer over het Amsterdam-
Rijnkanaal bij Nieuwer Ter Aa voor het vervoer van voetgangers en 
(brom)iietsers. Behalve bewoners van de gemeente Breukelen maken onder 
andere fietstoeristen van deze mogelijkheid graag gebruik. De functie van 
de oudste voorganger van het huidige voetveer, de "pont in den Ter 
Aaschen weg onder Loenen '} was een geheel andere. Deze werd 100 jaar 
geleden in gebruik genomen, toen op 4 augustus 1892 het Merwedekanaal 

Afb. 1. Ter oriëntatie een gedeelte van een kaart op schaal 1 : 25 0ÙÛ, uitgegeven in 
1903 ,̂ dus kort na het gereedkomen van het Merwedekanaal. De Honderdsche polder 
en de polder Breukelerwaard verden door het kanaal in van elkaar geïsoleerde delen 
gesneden. De waterlossing naar de Vecht door de Stadswetering (Het Honderd) en de 
Evenaarswetering (Breukelerwaard) werd onderbroken, evenals het wegverkeer over 
de Ter Aasche weg (Breukelerwaard). De beide polders grenzen aan eikaar bij de 
Stadswetering. Bij het kruispunt van Merwedekanaal en Stadswetering zijn, weliswaar 
vaag, de kunstwerken te zien die moesten worden gebouwd. 
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van het Noordzeekanaal tot de Lek voor de scheepvaart werd opengesteld.2 

De noodzaak voor een pontverbinding was ontstaan doordat het Merwede-
kanaal de Honderdsche polder en de polder Breukelerwaard zou door
snijden, en dus de verbindingen tussen de westelijke en de oostelijke delen 
van de polders zouden worden verbroken (zie Afbeelding 1). Zo werd niet 
alleen de Ter Aasche weg, maar ook de Stadswetering onderbroken. Dit 
maakte de bouw van kunstwerken noodzakelijk, waaraan echter niet kon 
worden begonnen voordat daarover overeenstemming was bereikt met de 
waterschappen. 

De aanleg van het Merwedekanaal maakte in de provincie Utrecht, vat betreft de 
doorsnijding van waterschappen en hoezemwateren, onderhandelingen nodig met de 
besturen van 16 waterschappen, waaronder Het Honderd en de Breukelerwaard.^ De 
onderhandelingen betroffen in aiie gevallen de waterhuishouding en aanverwante 
onderwerpen, en per waterschap ook de werken die moesten worden gemaakt ter 
voorziening in afgesneden verkeerswegen, zowel te land als te water. De uitkomst van 
de onderhandelingen werd vastgelegd in overeenkomsten tussen Waterstaat en het 
betreffende waterschap .5 De overeenkomst met het waterschap Het Honderd werd 
getekend op 5 en 6 november 1888 en die met het waterschap Breukelerwaard op 2 en 
3 november 1888.6 

De situatieschets (zie Afbeelding 2) toont de kunstwerken die werden 
gebouwd op grond van de gesloten overeenkomsten. De overtoom werd 
overeengekomen met het waterschap Het Honderd, de pont met aanleg-
plaatsen, en de losplaats met het waterschap Breukelerwaard. Van de twee 
woningen was er één bestemd voor de overtoomwachter (Het Honderd) en 
één voor de pontwachter (Breukelerwaard).8 

Over de afzonderlijke kunstwerken kan het volgende worden opgemerkt. 

"De pont in den Ter Aaschen weg onder Loenen" 

'Waar het kanaal minder belangrijke verkeerswegen snijdt zijn ponten 
gemaakt",9 aldus de stelregel van Waterstaat, op grond waarvan werd 
gekozen voor een pont (zie Afbeelding 3). De pont diende tot overvaart van 
voertuigen, mensen en vee, maar ook van militair materieel.11 Het is niet 
onwaarschijnlijk, dat afmetingen en draagvermogen vooral werden bepaald 
door de militaire eisen. Gelijktijdig konden worden overgezet: 85 bepakte 
militairen; of 15 paarden met geleiders; of 1 kanon met bespanning van 6 
paarden en voorts 2 paarden met geleiders; of 2 voertuigen met 1 of 2 
paarden; of 1 voertuig met 4 paarden. 

De pont kon met behulp van een windwerk en een kabel door één man 
worden overgevaren; de overtocht duurde 21/2 à 3 minuten. De bediening 
van de pont geschiedde van Rijkswege te allen tijde, zowel bij dag als bij 
nacht, kosteloos12 volgens de overeenkomst met het waterschap Breukeler
waard. 

De overtoom in de Stadswetering onder Loenen 

Het werd niet nodig geoordeeld om waar het kanaal de Stadswetering 
sneed schutsluisjes te bouwen in de wederzijdse kanaaidijken, omdat de 
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Afb. 3. Type van veerpont gebruikt voor het Merwedekanaal10, schaal 1 : 100 (ver
kleind weergegeven ). De pont bestond uit drie houten schepen, waarover een rijvloer 
was gelegd welke aan weerszijden van kleppen was voorzien. De schepen lagen met 
hun lengteas loodrecht op die van het kanaal; de vloer lag dwars over de schepen. De 
voertuigen stonden dus in de richting van de lengteas van het kanaal. De lengte van 
de rijvloer tussen de kleppen was 11 meter, de lengte van elke klep 2,70 meter; de 
breedte van de rijvloer tussen de leuningen was 3,50 meter en op het bovendek 2,50 
meter. De pont was berekend op een draagvermogen van 9000 kilogram. Op beide 
oevers was een haven gemaakt waarin de pont gemeerd kon worden zonder dat enig 
deel in de vaarroute uitstak (tekening midden) De tekening boven toont een door
snede door de haven, gezien in de richting van het kanaal. De tekening onder is 
eveneens een doorsnede door de haven, maar dan gezien richting oever. Zichtbaar 
zijn de houten beschoeiing, de oeverbescherming in de haven en twee straat
lantaarns met rechts de bel. In het midden stond het bevestigingspunt voor de 
transportkabel. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. ? nr. 4, 1992 



196 

s- 0> 3 <i> 
01 TJ 3 N 
> 
c a > 1> 

•a 

rj 
> 
ri 

a 
a 
o 

o 

OC 
-N 

3 V- G 

c 
•~N 

S - , 

•M c 

~N 

i 11 <11 u 
«~> •n <U t 3 
01 J * 

ft 0) 01 0) 
T J bl G 

<2 -!* 9 G 

> • N > vl 
"O o i 

Of. G 
0) 

OC 

— 
3 
C N 

<1) 

3 
OJ 

*-» ' U 
O C 

3 
OC Ol 

• a 
Ol u , O G 

> o> JU <i> 

Wl - N '-I 
11 of, o i o> 

t S o X I 
o T J 

" -X i C M OC 

u { -^ ' » N 

> 
o i 
oo 

4> 
VN 

2 
o> 

> 
Ol 01 01 X 

OC 
I N 
01 

o i 

s 
a 

1—i > 
> _ M% G 

" O 
G s -

> 9 

01 

a , 
— 4 

-̂  G u, "O 
s-, 01 J£i 

X ! 

0) 

> G 

S 
X ! 

1/-. K* 

- 13 G 
• - N 

01 
a 

T J 

,—, oc 'C 

-Cl 

G 
' ~ N 
•—1 < - , 

> 
o> 

T 3 

G 
Ol 
0) 

(rt - a 1 n G 
G t-l Ol 

O o fi 1 3 J * 

—•* <1> ri - iÄ 

S 
G , 
o a 'S o 

G «r <u OJ 
"1 w 3 

- o 00 
M o i 3 1 

a. 
p 

T » 
Ol 

-a 

t 

— 1 
o 
s-, G 

o 
nr 

1 
a. 
p 

U 
Ol 

oc 
o i G 

- - N 
• »N i 3 

0> G 
0) 
o 

i* si 
x t 

G 
X ! T J > 

s-, 
o 

oc 
G <« 01 Ol 

o • • N l> </> X ! 

• =3 T 3 

G 
Ol 

O) 

«s 
s a 

3 
I N 

- O 

Ol 

'S 
c« 
3 

VN 

• 
G 
Ol 

- o 
G 

OC 

a 
o 
o 

•3 
2 -o 
Ol 
01 
s - , 

G 
o •a 
U 

VN 

• 
G 
Ol 

- o 
G 

I N Sä 
> 

X i 

Ol 
T l 

X ! 

G 

o 

OJ 
O <u 01 

01 
U J 

à OC 
#-1 o. s - , 

Ol 
G 

<u < > 0) 1 o <1> 
a 

r> 
V) 
s - , 

-M 

xi 

"S 
•G 
01 
or 

a r> 
V) 
s - , 

Ol 
- o 

< 1> 
73 

• - N 
T 3 •6 '& 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN irg .7 nr. 4, 1992 



197 

Stadswetering geen doorgaande vaarweg was,13 en dus niet van algemeen 
belang. De Stadswetering was van de Vecht door een uitwateringssluisje 
met keerdeuren afgesloten. Wel werden goederen langs de Vecht aan
gevoerd en aan de Vechtdijk overgeladen, maar Waterstaat was van 
mening dat dit voortaan even goed zou kunnen geschieden langs het 
nieuwe kanaal en de kanaaldijken. Omdat van de zijde van het waterschap 
Het Honderd toch nog bezwaren bleven bestaan, werd, om daaraan tege
moet te komen, in de westelijke kanaaldijk een overtoom gebouwd met een 
vrije breedte van 3,20 meter (zie Afbeelding 4), voor het verkeer van zeer 
kleine piatbodem-aakjes.14 De bediening van de overtoom geschiedde van 
Rijkswege te allen tijde kosteloos," hetgeen in de overeenkomst met het 
waterschap Het Honderd was vastgelegd. 

De overtoom op de Stadswetering had over de gehele lengte van beide hellingen 
vaste rollen op onderlinge afstanden van 1 meter. Op het hoogste punt gekomen droeg 
het vaartuig slechts op één rol en werd daarop dragende omgekipt, wat nadelig was 
voor het verband van het vaartuig. Daarom werd later de overtoom op de Haarrijn, die 
overigens dezelfde afmetingen had als de eerste in de Stadswetering, op het hoogste 
punt voorzien van een 4,20 meter lange wip met vier vaste rollen, zodat het vaartuig 
bij het omkippen altijd door vier rollen werd ondersteund (zie Afbeelding 5). Deze 
overtoom had verder geen vaste rollen in de hellingen, maar er werden steeds losse 
rollen voor het vaartuig gelegd, die later uit het water werden opgevist.'5 Misschien 
mede door deze ervaringen werd later de constructie van de overtoom in de Stads-
weiering ook veranderd; de hoogste vaste rollen werden vervangen door een wip met 
rollen (zie Afbeelding 6). 

Afb. 5- "Gezicht op den voltooiden overtoom voor den Haarrijn".16 Deze was voorzien 
van een wip met vier rollen en had geen vaste rollen in de hellingen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 4, 1992 



198 

. , ; , . - , . . , _ A i ; , : U _ . ; ; , . .,-, • ^ ; Q . • • § , : 

Afb. 6. Overtoom bij de Stadswetering.17 Op de foto is duidelijk zichtbaar dat de hoogste 
vaste rollen zijn vervangen door een wip met rollen, overeenkomstig de constructie 
die werd toegepast bij de Haarrijn. 

De losplaats 

In de overeenkomst tussen Waterstaat en het waterschap Breukeier-
waard6 komt de volgende zin voor: "Ten dienste van en ten gebruike door 
de Ingelanden van het waterschap Breukelerwaard wordt, in overleg met 
contractanten ter andere zijde, in de nabijheid van de Evenaarswetering 
aan den westelijken dijk van het kanaal een laad- en losplaats gemaakt, 
beschoeid en bestraat". Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat de hier bedoelde 
laad- en losplaats gemaakt is nabij de Stadswetering, zoals aangegeven op 
de situatieschets (zie Afbeelding 2). In het bestek* komt een lijst voor van 
te maken kunstwerken, maar daarin wordt geen laad- en losplaats ver
meld. Mogelijk is een laad- en losplaats gemaakt "op aanwijzingen van de 
Directie" zonder tekening, en tijdens de aanleg van het kanaal ook gebruikt 
voor werkzaamheden. De afstand tussen de Evenaarswetering en de Stads
wetering is ongeveer 500 meter en mogelijk werd dit geacht "in de 
nabijheid van de "Evenaarswetering" te zijn. 

De woningen 

De woningen (zie Afbeelding 7) werden gebouwd in de zo welbekende 
bouwstijl van Rijkswaterstaat. De indeling paste bij de vereisten van 100 
jaar geleden. Zo werd onder andere een ruime ondergrondse kelder 
ingebouwd om levensmiddelen koel te kunnen bewaren. Op de begane 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN j rg .7 nr. 4, 1992 



199 

JjovenJuuhZ WS^- l l É v < ê ^ LloUtl^. 

Afb. 7. Vooraanzicht en langsdoorsnede van het type Waterstaatwoning waarvan er 
twee werden gebouwd voor de pontwachter en de overtoomwachter. 
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grond bevonden zich het woonvertrek en de keuken, terwijl op de 
bovenverdieping een ouderslaapkamer met bedstede was geprojecteerd, en 
daarnaast een open zoiderruinite. Er was nog geen sprake van centrale 
verwarming of andere moderne voorzieningen. 

De tegenwoordige situatie 

In de huidige situatie is er weinig dat nog aan de oude toestand her
innert. De twee woningen staan er nog, dank zij de solide bouwwijze van 
Rijkswaterstaat; zij worden bewoond18. De overtoom, de grondduiker en de 
losplaats zijn verdwenen; van het bassin waarop de overtoom en de grond
duiker destijds uitkwamen zijn in het terrein nog restanten zichtbaar. 

En het pontje vaart nog vrolijk heen en weer, zij het dat het nu een heel 
ander en kleiner vaartuig is. met een andere functie, dan die grote veerpont 
van 100 jaar geleden, 

Noten 

1 P.H Kemper. Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede, blz. 
39. Dit verslag werd op last van de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
bewerkt door P.H. Kemper, die van 1 oktober 1881 tot 1 januari 1894 als Sectie-
Ingenieur van Waterstaat nauw betrokken was bij de voorbereiding en de uit
voering van de kanaaiwerken. Het werd uitgegeven door het Departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, zonder vermelding van het jaar waarin het 
gereed kwam (vermoedelijk 1894). Het bestaat uit een beschrijving in boekvorm 
en een map met tekeningen (Platenmap). 

2 Kemper, blz. 98. 
3 Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25 000, blad 405, verkend 1872 en 1873, 

herzien 1887, ged. herzien 1900, uitgegeven 1901. 
4 Kemper, blz. 198, 199 en 200. 
5 Kemper, blz. 217 en 218. 
6 Van de overeenkomst met het waterschap Breukelerwaard is een kopie aanwezig 

in het Archief Gemeente Breukelen (Gemeentehuis te Breukeien); van die met 
het waterschap Het Honderd is nog geen kopie teruggevonden, maar er bestaat 
geen twijfel aan het bestaan ervan gezien de vermelding in de lijst van overeen
komsten'. 

7 Archief Rijkswaterstaat in Utrecht, ongeïnventariseerd, tekening schaal 1 : 1000 
(Rijksarchief te Utrecht, Topografische Atlas). 

S Archief van de Directie van de dienst aanleg Merwedekanaal, Inv. Nr. 724: 
Bestekken voor de aanleg van werken aan het kanaal 1888-1894, Bestek Nr. 212 
(Rijksarchief te Utrecht). 

9 Kemper, blz. 38 en 39. 
10 Kemper, Platenmap. 
11 Kemper, blz. 78. 
12 Kemper, blz. 200. 
13 Kemper, blz. 50. 
14 Kemper, blz. 79. 
15 Kemper, blz. 79 en 80. 
16 Foto d.d. 20 september 1892, "Gezicht op den voltooiden overtoom voor den Haar-

rijn (Rijksarchief te Utrecht. Topografische Atlas). 
17 R. Bos. 1921. Geïllustreerde Schoolatlas der Gehele Aarde, 19de druk, P. Noordhoff, 

Groningen. Afbeelding ter beschikking gesteld door de heer J.P. Kurver, molenaar 
van de wipwatermolen "Oukoop" te Breukelen. 

18 In de eerste woning vanaf de overweg, met als adres Kanaaldijk West Nr. 1, woont 
de heer P.J. Wilmsen met zijn gezin. Hij is in dienst van Rijkswaterstaat in de 
functie van gezagvoerder en men kan hem regelmatig aantreffen op de motor
veerpont "De Aa". In de woning daarnaast woont een gepensioneerde medewerker 
van Rijkswaterstaat. 
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Breukelse Bad- en Zweminrichting een eeuw 
geteden opgericht 

W. den Hartog 
Griftenstein 22, 3621 XK Breukelen 

"Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen de beschikking van den heer 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid d.d. 16 dezer, . . . waarbij 
vergunning wordt verleend tot het leggen van eene drijvende zwem- en 
badinrichting in het bassin van den grondduiker voor den Heycop, achter 
den westelijken dijk van het Merwede-kanaal, zoomede tot het maken van 
een toegang van den dijk daarheen, onder de gemeente Breukelen-Nijen-
rode". Aldus een gedeelte van de inhoud van een brief die de Commissaris 
der Koningin in de provincie Utrecht op 21 juli 1892 stuurde aan Bürge 
meester en Wethouders van Breukelen-Nijenrode.' 

In andere artikelen over het ontstaan van het Merwedekanaal (thans 
Amsterdam-Rijnkanaal! kwamen voor de Breukelse bevolking een heleboel 
nadelen van de kanaalaanleg naar voren: De middenstand leed schade 
doordat de grote scheepvaart niet langer direkt langs het dorp over de 
Vecht ging. De pachter van de Vechtbrug en de beide gemeenten Breukelen 
zagen hun inkomsten uit de bruggelden schrikbarend teruglopen. Verschei
dene boeren moesten land afstaan en een deel van wat overbleef lag ineens 
ver weg en was moeilijk bereikbaar geworden. De reistijd tussen Breu-
kelen-dorp en het station van Breukelen werd langer door de draaibrug in 
de Poeldijk. Doordat die brug zo vaak opengedraaid stond moest er vaak en 
lang in weer en wind worden gewacht; er kwamen pas acht jaar later abri's. 
De verkeersdruk op de Poeldijk nam toe, omdat andere wegen naar het 
westen toe radicaal waren afgekapt. 

Maar ik heb goed nieuws te vertellen. Als nevenverschijnsel van de 
kanaalaanleg kreeg Breukelen een openluchtzwembad. 

Sociëteit de Breukelsche Bad & Zwem Inrichting 

Het initiatief tot de aanleg van een zwembad kwam van Dr. A. Mijnlieff 
en een onbekend aantal medestanders, waaronder burgemeester J.Th.A. 
Braams. Mijnlieff was arts in Breukelen-Nijenrode en voelde zich nauw be
trokken bij alles wat verband hield met de volksgezondheid. Zij richtten in 
1892 met elkaar de "Sociëteit de Breukelsche Bad & Zwem Inrichting" op.2 

Deze vereniging legde "in de bermsloot van 't Merwedekanaal",2 tussen 
het kanaal en de spoorweg Utrecht-Amsterdam,3 een zwemgelegenheid 
aan, met daarbij een drijvend vlot waarop zes kleedhokjes waren gebouwd. 
Deze bouwwijze was nodig omdat aanvankelijk, op last van het Waterschap 
Heycop genaamd de Lange Vliet, alles wat met het zwembad te maken had 
gedurende de periode van 1 oktober tot eind april moest worden verwij
derd en elders opgeslagen (zie ook Afbeelding II. 
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Bij dezen geeft het Bestuur van het Wa te r schap HEIJCOP g e n a a m d 
de L a n g e Vliet vergunning W R U^ci^/j*. a^v/J? t**~, *6. ïi**^ y , «*c f/re^w 

&*/eCc y & * < i < / â A t / - £>&^-i c6z<st -ß-ert/ej!y'-ei**^''é/yAJ ó « GJCJLJ?~ 

/t. £Ót e/jt^Aje^/e. ^ - f C ^ ï f e -^KA^é: f-9^r-^e^u •S/.êK-T . ? J " < ^ < ü i € » /&~C /^L. 
c/t^xe/ZJ&-I-' &is> e/x. -otx//e^*^-e^t^i ^/-o-w «fc*/ e/zjs-t-^f -c*>^> e^.^, tz-^/ftur/cr-iäl 

/OL OSIS éi-tt/t -óet£Ajt^t^t &z+ ft* ^/^^/t^^/n <^t^tyc^'^'A-*//t*^ d^f? f est^-l^-mf 

'/-U/A/Zr, éo*/ O. /(> •*• A'B Cs) tyeL*~îgZ, 

~//aaJ *S tttyj^ ^y ^^/^^^Ci^^i^^, ^ t*^^. 

j-j/u>i 'aÙLt^/Ssceie*^, ts**, y a ^ ^ ^ £ ^ £<;k^ é / 1 ^ é ^ s/e^ tU*^, 

ii-J<+&<iJo<isi ëiij^fv •isisL* <s3c^r éù> ^tcejL/e^y^ ^.&S 4^*-****. t+mïe'U^, 

-f- £'/os/Oje/*. -vtstu'-tfÉ 6-y •fsxsvtjt' te/ou*/ di.^/, e/&&*/ ~zkïï /i/& &-*£/^ 

Afb. 1. Gedeelte van de voorwaarden welke het Waterschap bij vernieuwing van de 
vergunning op S maart 1900 nog steeds aan het gedogen van het zwembad verbond. 
(Document bewaard in Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8S4, als een 
stuk dat later is toegevoegd aan brief nr. A/B 27; zie noot 4 bij dit artikel.) 

Het zwembad lag naar alle kanten open en bloot in het landschap. In 
1899 gaf de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid toestemming 
om op de Kanaaldijk-Oost over een afstand van 35 meter een liguster- of 
doornhaag aan te brengen, waardoor de afscherming van het zwembad wat 
verbeterd werd.4 

Iedereen kon lid woorden van de BBZI, tegen een inschrijfgeld van f 5,- en 
een jaarlijkse contributie van f 4,-. 'Zij ontvingen hiervoor elk een sleutel 
en konden met hunne kinderen, beneden 12 jaar gedurende het geheele 
seizoen kosteloos gebruik maken van de inrichting."2 

Omdat in de beginperiode de onderhoudskosten laag waren kon uit een 
deel van de inkomsten een reserve-fonds worden gevormd. De inrichting 
kon met behulp van dat fonds later worden uitgebouwd tot een op palen 
gebouwd complex van acht kleedhokjes.2 

Rond de eeuwwisseling was de financiële toestand van het zwembad slechter dan in 
de beginfase. De rekening van ontvangsten en uitgaven sloot over zowel 1900 als over 
1901 af met een tekort. Bij het gemeentebestuur van Breukelen-Nijenrode werd aan
geklopt om een jaarlijkse subsidie van f 100,-- Omdat het gemeentebestuur van oordeel 
was 'dat het gewenscht is de gezegde inrichting te steunen kregen ze f 25,- toe-
gezegd.5 Voorwaarde was dat de rekening van de vereniging jaarlijks ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad moest worden voorgelegd. In de voorgaande jaren was het 
zwembadbestuur op dit punt in gebreke gebleven. Toen de Raad daar haar verwon
dering over uitsprak kreeg men te horen 'dat wel regelmatig boek is gehouden doch 
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eene openlijke rekening en verantwoording niet is gedaan omdat de penningmeester 
niet te vlug met zijn werk is"5 Om onduidelijke redenen werd ook daarna nooit 
verantwoording afgelegd en daarom werd het toegezegde subsidiebedrag ook nooit 
uitgekeerd.̂  

Zwembad in verval geraakt 

Er blijkt in de jaren daarna nog meer te zijn misgegaan. Het ledenaantal 
van de "Sociëteit de Breukelsche Bad & Zwem Inrichting" nam af. Het be
stuur hield in de praktijk op als zodanig te functioneren. Burgemeester 
Braams, die zich steeds een voorstander van een openbaar zwembad had 
getoond, werd opgevolgd door burgemeester Mr. M.P. Thomassen à 
Thuessink van der Hoop van Slochteren. De zwemplaats onderaan de dijk 
van het Merwedekanaal bleef onbeheerd liggen, maar werd bij mooi weer 
nog wel regelmatig gebruikt. 

In de vergadering van de gemeenteraad van Breukeien-Nijenrode van 5 
januari 1911 wees het raadslid M. Matthes er op dat van de destijds door 
de Volksbad- en zweminrichting gebouwde voorzieningen, zoals kleedhok -
jes en dergelijke, niets meer aanwezig was; "de zaak is finaal afgebroken". 
"Spreker zou er voor zijn dat in deze iets werd gedaan opdat er een gele
genheid om te zwemmen bleef bestaan waar een ieder kosteloos gebruik 
van kon maken". Wethouder M. van Waart vond dat de bad- en zwem
inrichting op een "minder geschikte plaats" lag. Toch stemde de raad er mee 
in dat de voorzitter zou gaan onderzoeken wat in deze zaak kon worden 
gedaan.6 

In de raadsvergadering van 15 juli 1912 kwam een voorstel van B&W 
ter tafel om van gemeentewege over te gaan tot herstel van de algemene 
bad- en zweminrichting. Ze presenteerden dit agendapunt echter "onder 
zeer groote restrictie en beperking". "Het plan van herstelling op zeer een-
voudigen schaal zal minstens eene uitgave vorderen van f 325,- en men zal 
dan toch nog een zeer primitieve bad- en Zweminrichting bezitten".*7 

Het raadslid Verbiest vond het voorstel te mager. Er werd in die tijd op 
de bad- en zwemplaats gezwommen zonder dat er enige afscheiding was 
van de openbare weg. Dat was volgens hem niet aanvaardbaar. Dan moest 
het maar wat meer gaan kosten, want er was beslist behoefte aan een 
zwemplaats. "Wijst men van gemeentewege geen plaats aan, dan gaan de 
jongens overal zwemmen", en dat vond hij, met het oog op de zedelijkheid, 
bedenkelijk.7 Blijkbaar was Verbiest in eigen kring al begonnen de geesten 
rijp te maken voor het toestaan van een hogere uitgave, want het raadslid 
H.G. de Bruyn, die na hem sprak, meldde "met zeer veel belangstelling te 
hebben gelezen het verslag van de Roomsch-Katholieke Kiesvereeniging, 
waarin den Heer Verbiest hulde wordt gebracht, dat hij de zaak voor eene 
Volksbad- en zweminrichting ter hand genomen heeft. Spreker sluit zich bij 
die hulde aan".7 Anderen waren wat terughoudender en wilden eerst wel 
eens nader uitgewerkte plannen en een begroting zien. Uiteindelijk vonden 
de Raadsleden elkaar unaniem in de opvatting dat het de voorkeur ver
diende opnieuw "een Vereeniging in 't leven te roepen en dan in uitzicht te 
stellen - zoo noodig - van gemeentewege 't zij de stichtingskosten, 't zij een 
ruime subsidie en meer dan gewoon toezicht te waarborgen "7 
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Tijdens de raadsdiscussie over dit onderwerp werd nog in overweging gegeven de 
bad- en zweminrichting te verplaatsen naar het water bij het brugje bij Ameland, aan 
de Breukelerwaardse dijk. Dit kreeg echter geen vervolg. Besloten werd uiteindelijk 
om het bestuur van het Waterschap Heycop genaamd de Lange Vliet te vragen de 
bestaande bad- en rweminrichting schoon te maken en verder af te wachten of een 
vereniging tot stand zou komen.7 

Vereniging opnieuw aktief 

De gewenste vereniging kwam er al spoedig en zonder al te veel moeite. 
De oude "Sociëteit de Breukelsche Bad & Zwem Inrichting" was nooit opge
heven en kon weer tot leven worden gewekt. Er werd een voorlopig be
stuur gevormd, met Teunis de Jager als voorzitter. Voortvarend werd een 
plan ontwikkeld om in een gedeelte van de "rivier" de Heycop een nieuwe 
bad- en zweminrichting te mogen plaatsen. Op 10 februari 1913 stuurden 
B&W van Breukelen-Nijenrode een verzoek om toestemming, vergezeld van 
een warme aanbeveling door het gemeentebestuur, door aan het bestuur 
van het Waterschap Heycop genaamd de Lange Vliet8 Op 11 juli 1913 
kwam bi) de gemeenteraad een brief van de vereniging binnen waarin zij 
meedeelde dat na het verkrijgen van de noodzakelijke vergunning een plan 
was uitgewerkt voor de gewenste nieuwe bad- en zweminrichting. Aan de 
brief was een begroting toegevoegd waaruit bleek dat de stichtingskosten 
f 1225,- zouden bedragen. Omdat de vereniging daarvoor niet zeil het geld 
had, werd voor dat bedrag een gemeentelijke subsidie aangevraagd9 

Het gemeentebestuur vond het gevraagde bedrag klaarblijkelijk te hoog, 
want in mei 1914 was er sprake van een gewijzigde begroting, waarin 
sprake was van f 1000,- aan stichtingskosten en jaarlijkse exploitatielasten 
tot een totaal van f 100,-, waarvan f 60,- gedekt zou moeten worden door 
een jaarlijkse subsidie van de gemeente (zie ook Afbeelding 2).10 

Begrooting van Jaarlijksche Inkomsten en Uitgaven 
der Volks Bad- en Zweminrichting Breukelen 

Vermoedelijke Inkomsten Vermoedeii/ke Uitgaven 

Contributie gewone leden (20) 10,00 Salaris Badmeester 60,00 
Contributie leden boven de Jaarlijks onderhoud der 
IS jaar in het bezit van een Inrichting 25,00 
sleutel (25) 25,00 Schoonmaken/materiaal 5̂ 00 
Kinderen van leden* (40) 5,00 Schoonmaken van het water 10,00 
Jaarlijkse subsidie der gemeente 60,00 

f 100.00 f 100.00 

* Kinderen van leden (beneden 18 jaar) betalen ! /4 der contributie. 
Aan hun wordt echter geen sleutel verstrekt. 

Afb. 2. Ontwerp-begroting van het zwembad, zoals deze door het zwembadbestuur in 
mei 1914 werd overlegd aan het gemeentebestuur van Breukelen-Nijenrode (bron zie 
noot 10). 
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De verstandhouding tussen vereniging en gemeentebestuur was goed. Het bestuur 
der Volks Bad- en Zweminrichting te Breukelen had zich tot K.M. de Koningin gevend 
voor het verkrijgen van koninklijke goedkeuring van haar statuten en rechtsper
soonlijkheid voor de vereniging. Als reactie daarop vroeg de Officier van Justitie te 
Utrecht de Breukelse burgemeester M. van der Hoop van Slochteren op 20 mei 1914 om 
nadere informatie over de vereniging en haar bestuurders.11 Deze brief werd op 19 
juni 1914 in zeer positieve zin beantwoord.12 

Gespannen verhouding tussen zwembadbestuur en gemeente 

Op 11 oktober 1921 zonden Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht een rondschrijven aan alle gemeentebesturen in de provincie. De 
Provinciale Staten hadden hen in de voorafgaande zomer opgedragen een 
onderzoek in te stellen naar de in de provincie aanwezige bad- en zwem-
inrichtingen. In verband met de uitvoering van die taak vroegen ze de 
gemeentebesturen om nadere informatie.13 

B&W van Breukelen-Nijenrode stuurden de door hen ontvangen brief 
meteen door aan het bestuur van de "Sociëteit de Breukelse Bad- & Zwem
inrichting". Dat bestuur reageerde al op 17 oktober 1921.2 Uit hun brief 
blijkt dat toen nog steeds het weer wat opgeknapte oude zwembad in ge
bruik was. Om het aantal leden, dat in de malaiseperiode van zon tien jaar 
tevoren tot 15 was gedaald, weer op te krikken had men de contributie 
verlaagd tot f 2,- per jaar. Deze maatregel was mede bedoeld om het zwem
men en baden van de dorpsjeugd in het Merwedekanaal terug te dringen. 
Ook had men voor de kleintjes bij het zwembad een zogenaamde pierebak 
aangelegd. Het aantal gezinnen dat lid was van de vereniging was daarna 
opgelopen tot 45. Kort tevoren waren in het aanbod tevens zwemlessen 
voor de jeugd opgenomen, tegen een extra bijdrage van f 10,- per persoon. 
Daarvan was in de zomer van 1921 tamelijk druk gebruik gemaakt. 

Daarna werd de rapportage somberder. Gemeld werd dat het gebouwtje 
met de kleedhokjes in zeer slechte staat verkeerde en in feite groot gevaar 
opleverde voor hen die er nog gebruik van maakten. Reparatie werd niet 
meer mogelijk geacht. De reserves waarover de vereniging beschikte wer
den nog net voldoende geacht om de inrichting in 1922 te laten slopen. Geld 
voor nieuwbouw was er niet.2 

Vervolgens kwam enige gegriefdheid in de brief tot uiting. Sprekend 
over de noodzaak van fondsenwerving om het bad opnieuw te kunnen 
inrichten, merkte men op: "Van het voornemen, om hiertoe ook een verzoek 
tot den Raad onzer Gemeente te richten, heeft men afgezien daar dit reeds 
eenige keeren vergeefs geschied is en men gegronde redenen heeft om te 
veronderstellen dat de Raad ook nu weer afwijzend over een dergelijk 
verzoek zal beschikken". Ook werd vermeld dat men weinig hoop had op 
steun van bepaalde particulieren, omdat die er de voorkeur aan gaven "in 
Loosdrecht of elders te baden".2 

Het gemeentebestuur volhardde in zijn tweeslachtige houding. In zijn 
antwoord aan Gedeputeerde Staten, gedateerd 2 november 1921, werd 
eerst een hoeveelheid zakelijke informatie doorgegeven. Na tevens gewezen 
te hebben op de slechte financiële positie van het zwembad, eindigden ze 
met de mededeling "dat er in deze gemeente wel behoefte bestaat aan een 
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goede Bad- en Zweminrichting, en wij dan ook gaarne bereid zijn, wanneer 
een eventueel verzoek bij den Gemeenteraad in komt, om subsidie, in dezen 
onze medewerking te verlenen".3 

Uit dit laatste putte het bestuur van het zwembad blijkbaar de moed om 
toch weer dapper door te gaan. 

Over dat vervolg is later misschien meer te vertellen. Want één ding is zeker, het 
bad bleef, eerst nog op de oude plek en vanaf omstreeks 1930 aan de Meent. Het bestaat 
tot op de dag van vandaag. Maar ook nu weer is het gesternte boven ons bad uiterst 
somber: de jaarlijkse ledenvergadering heeft op 14 april 1992, op voorstel van het 
bestuur moeten besluiten het bad op termijn te sluiten. De jaarlijkse exploitatiekosten 
van een openbaar zwembad zijn zodanig opgelopen, dat die voor een particuliere 
vereniging niet meer te dragen zijn. Alleen de gemeente Breukelen zou het tij nog 
kunnen doen keren. 

Noten 

1 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 877. 
Agenda 1892. Daarin: nr. A/B 42, brief d.d. 21 juli 1892 van de Commissaris der 
Koningin aan B&W van Breukelen-Nijenrode betreffende Adres Dr. A. Mijnlieff c.s. 

2 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 812^. Agenda 1921, deel 4. Daarin: 
brief d.d. 17 october 1921 van Jac. Schippers, secretaris van het zwembadbestuur, 
aan B&W van Breukelen-Nijenrode. 

3 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. &'26_ Agenda 1921, deel 4. Daarin: 
brief nr. 17A.Z., d.d. 2 november 1921, van B&W van Breukelen-Nijenrode aan 
Gedeputeerde Staten in de provincie Utrecht. 

4 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 88ij. Agenda 1899. Daarin: nr. A/B 
27, brief van de Commissaris der Koningin d.d. 11 october 1899, aan B&W van 
Breukelen-Nijenrode inzake Adres J.Th.A. Braams betreffende het Merwedekanaal, 
met daarbij de beschikking d.d. 7 october 1899 van de Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, met bijlage van 3 bladzijden. 

5 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. I7. Notulen van de Raadsvergade
ringen in de Gemeente Breukelen-Nijenrode, 15 Maart 1895 t/m 21 October 1903. 
Daarin: Notulen van het verhandelde in de openbare vergadering van den Raad 
der gemeente Breukelen-Nijenrode, gehouden den 13e Augustus 1902, blz. 338. 

6 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. I8. Notulen der Raadsvergade
ringen in de Gemeente Breukelen-Nijenrode, 7 Januari 1904 t/m 27 December 1912. 
Daarin: Vergadering van den Gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode, gehouden 
den 5 Januari 1911, blz 291 - 292. 

7 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1*. Daarin: Vergadering van den 
Gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode, gehouden op 15 Juli 1912, blz. 370 - 372. 

8 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 6'". Brievenboek 1913 - 1914. 
Daarin: brief nr. 68, d.d. 10 februari 1913, van B&W van Breukelen-Nijenrode aan 
het bestuur van het Groot Waterschap Heycop genaamd "de Lange Vliet" te Utrecht. 

9 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8101. Ingekomen stukken en 
minuten van uitgegane stukken, 1913- Daarin: brief van het bestuur van het 
zwembad aan de Raad der Gemeente Breukelen-Nijenrode, ingekomen 11 juli 1913. 

10 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8102. Agenda 1914. Daarin: Rub. 
XXIII, nr. 5, brief van het bestuur van het zwembad aan de Raad der Gemeente 
Breukelen-Nijenrode, ingekomen 11 mei 1914, met bijgevoegde begroting. 

11 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. S'"2. Agenda 1914. Daarin: Rub. 
XXII, nr. 18, brief d.d. 20 mei 1914 van de Officier van Justitie, Arrondissement 
Utrecht, aan de burgemeester van Breukelen-Nijenrode 

12 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 610. Brievenboek 1913 - 1914. 
Daarin: brief nr. 209, d.d. 19 juni 1914, van de burgemeester van Breukelen-
Nijenrode aan de Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. 

13 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 812(\ Agenda 1921, deel 4. Daarin: 
brief d.d. 11 oktober 1921 van Gedeputeerde Stalen van Utrecht aan de Gemeente
besturen in de provincie Utrecht over Bad- en zweminrichtingen. 
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De na-Middeleeuws e Kerkelijke Reformatie 
in onze omgeving* 

Arie A. Manien 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

De Kerkelijke Reformatie waaraan in de geschiedschrijving vooral de 
datum van 31 oktober 1517 is gekoppeld, is in feite een zeer langdurig 
proces geweest, dat bijna twee eeuwen heeft geduurd. 

Reeds in de Late Middeleeuwen stelden veel gelovigen zich terug
houdend op ten aanzien van de Rooms-Katholieke kerk van toen. Velen 
gingen niet meer dan één keer per jaar ter communie, namelijk met Pasen, 
wanneer dat verplicht was. Dat is vaak gezien als een teken van een 
tanende godsdienstbeleving. Maar naarmate we meer van de Middeleeuwse 
mensen leren begrijpen, onderkennen we dat die wel op allerlei andere 
manieren met geloofszaken bezig waren. Er was zelfs over een breed front 
sprake van geloofsverdieping, maar men hield daarbij het instituut kerk 
wat op een afstand. 

In 1517 stuurde Luther een protest naar aartsbisschop Albrecht van 
Maagdenburg-Mamz tegen de gang van zaken binnen de kerk, en in het 
bijzonder tegen de afiaatverlening voor geld maar zonder berouw. Of hij ze 
ook aan de deur van de slotkapel te Wittenberg spijkerde staat historisch 
minder vast (volgens een publikatie van de Luther-deskundige Hans Volz 
uit 1%11. Luthers optreden maakte heel wat los. 

Anderen brachten eveneens kerkhervormende inzichten naar buiten. In verband 
met de ontwikkelingen in onze streek moeten hier in hel bitzonder de leerstellige 
Calvijn en de radicale Anabaptisten worden genoemd. 

Rond 153Ü werden in de omgeving van Utrecht de eerste hagepreken gehouden, 
waarin de inzichten van Luther werden uitgedragen. Ook de Anabaptisten of Weder 
dopers kregen rond 153U in het westen van de provincie Utrecht enige aanhang. 
Naarmate die beweging meer vreemde uitwassen ging vertonen taande echter hun 
invloed. 

De politieke omstandigheden waren in ons gebied geruime tijd zodanig 
dat veel mensen zich maar liever niet openlijk met de Kerkelijke 
Reformatie inlieten. De vervolging van Protestanten was hevig en bloedig. 
Als u in dit tijdschrift de reeks artikelen over het verdwenen kasteel 
Ruwiei hebt gevolgd, dan hebt u ook gelezen hoe ketterse mannen werden 
onthoofd of verbrand en ketterse vrouwen in de nacht in het Utrechtse 
raadhuis in wijnvaten werden verdronken. Tussen 1567 en 1574 had de 
Spaanse landvoogd Alva Utrecht en omgeving stevig onder kontrole. 

Pas toen de Tachtigjarige Oorlog voor de Nederlanders een gunstige 
wending nam veranderde dat. 

* Dit artikel is de enigszins bekorte en bewerkte tekst van een voordracht, gehouden 
op de thema-avond van de HKB in de Nederlandse-Hervormde kerk te Kockengen, op 
28 oktober 1992. 
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Voor die nieuwe ontwikkelingen zette de stad de toon. In 1576 stierf plotseling 
Alva's opvolger, de Spaanse landvoogd Requesens, waarna de Spaanse troepen fors 
aan het muiten en plunderen sloegen. Dat leidde in de stad Utrecht tot onrustige jaren. 
De Protestanten, onder wie inmiddels vooral de opvattingen van Calvijn sterk wortel 
geschoten hadden, versterkten hun posities. In 1577 schaarden provincie en stad 
Utrecht zich onder de Prins van Oranje, die zich op godsdienstig gebied zeer tolerant 
opstelde. Een jaar later hielden de Calvinisten hun eerste openbare godsdienst
oefeningen in de stad Utrecht. Kort daarop kwam Petrus Dathenus, de felle hervormer 
uit Gent, naar Utrecht om te helpen de jonge Calvinistische gemeente te organiseren. 

In 1580 namen protestanten op nogal tumultueuze wijze de macht in de 
stad over en besloten zowel het stads- als het provinciebestuur tot een 
verbod van de Rooms-Katholieke eredienst. Het effect viel echter zo tegen 
dat al in 1581 een nieuw plakkaat moest worden uitgevaardigd tegen het 
openlijk aanhangen van de "roomse religie'. 

De gang van zaken op ons platteland werd enerzijds sterk beïnvloed door 
wat er in de stad Utrecht gebeurde en anderzijds door de houding van de 
edelen die de gerechtsheerlijkheden in handen hadden. In Breukelen-
Nijenrodesgerecht stonden Elisabeth Turck en haar zoon Floris van den 
Bongard sympathiek tegenover het Protestantisme. De Pieterskerk ging 
daar al spoedig na de Utrechtse omwenteling in Calvinistische handen over. 
Hetzelfde gebeurde met de kerk in Ter Aa. 

Er werd toen in onze streken veel minder dan tevoren druk uitgeoefend 
op de plattelandsbevolking wat betreft hun individuele keus in geloofs
zaken. In het Ruwielsgerecht, dat een deel van Oud Aa, de Bosdijk, Kortrijk 
en een deel van Portengen omvatte, waar sedert 1563 Agnes van Aeswijn 
en haar man (de reeds genoemde Floris van den Bongard) het voor het zeg
gen hadden, bleef een groot deel van de inwoners gewoon Rooms-Katholiek. 

Dat gold - maar slechts voor zon kwart eeuw - ook voor Kockengen. In 
het gerecht Kockengen en Spengen was in die tijd eerst ridder Dirk van 
Zuylen van de Haer gerechtsheer, daarna diens zoon Nicolaus. Vader Dirk 
van Zuylen was getrouwd met Josina van Drakenborch, eigenaresse van 
kasteel Oudaen aan de Vecht. Zowel Dirk als later zijn zoon Nicolaus was 
schout van de stad Utrecht. 

In Utrecht ging in de jaren na 1580 de Protestantisering in versneld tempo verder. 
Daarbij werden een beeldenstormpje, diefstal van kerkelijke bezittingen en afbraak 
van bepaalde gebouwen (zoals de Ude-eeuwse kerk van Oudmunster, gelegen naast de 
kathedraal op het Domplein) niet geschuwd. Tegelijkertijd probeerde de burgerij de 
oude machtvan de kapittels en de ridderschap terug te dringen. Op 21 juli 1586 werd 
een groep van 60 Utrechters uit de stad verbannen. Onder hen vooraanstaande 
Rooms-Katholieken en libertijnse regenten. De Utrechtse schout en Kockengense 
gerechtsheer Nicoiaus van Zuylen van de Haer was een van die verdrevenen. Pas eind 
1588, toen Utrecht bestuurlijk tot rust kwam, mochten deze ballingen terugkeren. 

Inmiddels had ook Kockengen, omdat het nu eenmaal moest, m 1581 een 
Calvinistische predikant gekregen. Dat was Bernard Wintstem, ook wel 
Bernhardus Winstenius genoemd. Hij lijkt van de gerechtsheer niet veel 
steun gekregen te hebben en van de opbouw van een Protestantse geloofs
gemeenschap kwam nog weinig terecht. 

Men bleef in Kockengen openlijk Rooms-Katholieke diensten houden, 
welke behalve door ingezetenen uit het eigen gebied ook bijgewoond 
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werden door mensen uit de wijde omgeving, hetgeen tot klachten leidde 
van onder meer de predikant van Ter Aa. Na het vertrek van dominee 
Wintstein uit Kockengen bleef de predikantsplaats daar lange tijd onbezet. 
Op een synodezitting in 1593 werd gerapporteerd dat het kerkgebouw in 
Kockengen niet gezuiverd was van "de reliquïen van 't Pausdom". Jaarlijks, 
tot in 1606, werd nog openlijk een Maria-bedevaart gehouden, waarvoor de 
mensen van heinde en ver naar Kockengen kwamen. 

In 1606 besloot de provinciale synode dat er in Kockengen maar eens 
radicale maatregelen genomen moesten worden. Ze besliste dat, zo nodig 
met behulp van gewapende macht, het kerkgebouw en andere kerkelijke 
bezittingen in Protestantse handen moesten worden gebracht en dat er op
nieuw een dominee moest komen. Kort daarna lezen we over ene dominee 
Oucoop in Kockengen. In 1618 werd Johannes Lindius er predikant. 

Ongeveer driekwart van de Kockengense bevolking ging in zijn tijd naar 
de Protestantse kerk. Maar evenals in de andere plaatsen in de omgeving 
verliep de heroriëntatie zeer geleidelijk. Veel mensen deden er jaren over 
voordat ze er toe kwamen zich als lidmaat te laten inschrijven en nog 
langer voordat ze aan de vieringen van het Heilig Avondmaal gingen deel
nemen. Pas in het midden van de 17de eeuw was er een echt geordend 
kerkelijk leven, zon twee eeuwen nadat het onderhuids in de moederkerk 
was gaan rommeien. 

De mensen die er de voorkeur aan hadden gegeven Rooms-Katholiek te 
blijven kwamen voortaan bijeen in schuilkerken en van processies over de 
dorpswegen kon geen sprake meer zijn. Maar de Maria-verering kwam nog 
lang op allerlei manieren tot uiting. 

Met de Reformatie ontstond tevens een eigen Protestantse kerkmuziek. 
Belangrijk daarin was dat men, net als in het gelezen en gepreekte woord, 
gebruik maakte van de volkstaal. Luther en Calvijn hechtten beiden veel 
waarde aan het gemeenschapsgezang Er waren ook onderlinge verschillen. 
Waar Luther meerstemmigheid in de kerk tolereerde stond Calvijn alleen 
eenstemmig psalmgezang toe. De oude, geërfde gezangen waren zowel in 
Nederland als elders onvoldoende, zowel m aantal als geestesgesteldheid. 
Dat veroorzaakte een opbloei van nieuwe religieuze dichtkunst. In 1562 
kwam een bundel beschikbaar met alle 150 psalmen berijmd in het Frans. 
Dat psalmboek was een belangrijke inspiratiebron voor Petrus Dathenus, 
die m het beeldenstormjaar 1566 als eerste op de markt kwam met een 
volledige psalmberijming m het Nederlands. Het sterk Lutherse Duitsland 
kende een enorme opbloei van het geestelijk lied. Verder moeten hier ook 
genoemd worden de Doopsgezinden of Baptisten (vreedzame verwanten 
van de eerder genoemde Wederdopers), die in hun erediensten een 
voorliefde toonden voor liederen boven de psalmen en die veel ver
schillende liedboeken leverden. 

Niet iedereen in ons land was gelukkig met de Calvinistische gang van zaken. 
Huygens mat de authentieke, ongepolijste gemeentezang met maatstaven ontleend aan 
de kunstmuziek, en sprak bijgevolg van "ghehuyl en geschreeuw". Hij probeerde een 
meer verfijnde muzikale richting in te zetten, maar kreeg weinig steun. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. ? nr. 4, 1992 



210 

De gemeente Kockengen en haar veldwachters, 
1827- 1839 

K.J. Onderweegs 
De la Reystraat 63, 3851 BG Ermelo 

Dit is het tweede artikel in een korte reeks over de veldwachters in de 
gemeente Kockengen in de 19de eeuw. 

Kockengense burgemeesters in het tweede kwart der 19de eeuw 

In mijn verhaal over de kockengense veldwachter Jacob Spee Schreuder' 
maakten we kennis met burgemeester G.D. van 't Riet.2 Hij bleef hoofd van 
de gemeente Kockengen tot in 1832. In 1833 werd J.B. Duisenberg2 als 
burgemeester geïnstalleerd. Nadat tussen 1825 en 1833 de functie van ge
meentesecretaris door een ander werd vervuld, werden in de persoon van 
Duisenberg en zijn opvolger O.W. van Geijtenbeek (1837 - 1850) beide 
functies weer verenigd.3 

Jan Bleu mink veldwachter van Kockengen 

Na het ontslag van J.S. Schreuder werd Jan Bleumink, 38 jaar oud, door 
de burgemeester, G.D. van 't Riet, in 1827 bij de Gouverneur van Utrecht als 
nieuwe veldwachter van Kockengen voorgedragen.4 Hij was naar de mening 
van de burgemeester en de gemeenteraad de geschiktste kandidaat en 
voldeed aan de vereiste kwalificaties. 

Als antecedenten had Bleumink opgegeven dat hij als conscrit (dienst
plichtige) van 1812 tot 1814 in het Franse leger had gediend.5 Daarna was 
hij van 1814 tot 1820 in Nederlandse krijgsdienst geweest.5 Hij had 
deelgenomen aan grote veldtochten in 1813, 1814 en 1815,5 waaronder de 
slag bij Waterloo. Hij stond dus zijn mannetje wel. 

De Gouverneur benoemde hem op 21 februari 1827 tot veldwachter van 
Kockengen.6 Op voordracht van de burgemeester werd hij op 28 maart 
1827 door de Gouverneur tevens benoemd tot buitengewoon opziener der 
Jacht en Visserij7-8 Dit stelde hem in staat om op te treden tegen de 
stropers, die zeer aktief waren in de velden rondom het dorp. 

Taken met betrekking tot de nachtwacht 

In die tijd was de onveiligheid op het platteland soms groot, hetgeen de 
overheid in 1814 al noopte tot de invoering van stille nachtwachten,9 dat 
wil zeggen wachter die zonder klep of ratel hun rondgang door het dorp 
maakten. In 1828 werd het reglement op de nacht- of stille wachten 
vervangen.10 

Wat had de veldwachter nu met die stille wachten te maken? 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 4, 1992 



211 

Indien iemand niet zelf de nachtvacht-
dienst zou vervullen, maar daarvoor een 
plaatsvervanger had ingehuurd, moest hij 
volgens Art. 5 van het nieuwe reglement dat 
uiterlijk 6 uur van te voren bij de veldwachter 
aanmelden en daarbij de naam van de plaats
vervanger opgeven. De veldwachter moest dan 
vaststellen of de plaatsvervanger acceptabel 
was en hem niet later dan 3 uur voor de aan
vang van de nachtdienst mededelen of hij was 
toegelaten. 

Volgens Art. 7 moest de veldwachter boven
dien de wapens aan de 's nachts dienstdoende 
wachten afgeven, behalve in de Spengense 
Buurt. Daar zorgde de aflopende wacht voor de 
distributie van de wapens voor de komende 
nacht. 

De aangehouden verdachten werden 's 
morgens overgedragen aan de burgemeester 
of de eerst aanwezige assessor (= wethouder) 
en, volgens Art. 13, onder toezicht gesteld van 
de veldwachter. 

Voorts moesten de agenten van politie, de 
veldwachter, de bode, de klepwaker en andere 
gemeente-ambtenaren toezien op de naleving 
van het reglement, terwijl de burgers werd 
verzocht hetzelfde te doen. 

Deurwaarder 

Afb. 1. Nachtwacht in de 19de 
eeuw, met een zijdgeweer (sabel), 
een rotting en een ratel ter alar
mering. 

Jan Bleuniink werd ook benoemd als deurwaarder der directe plaatse
lijke belastingen. De burgemeester beklaagde zich echter bij de Gouver
neur omtrent Bleuminks uitvoering van de dienst als deurwaarder.11 Het 
ging hier om de dagen en tijden waarop de veldwachter beschikbaar moest 
zijn voor de commiezen die hij diende te vergezellen. De Gouverneur was 
het hiermee eens11 en gaf de klacht door aan de Controleur der Directe 
Belastingen te IJsselstein.12 Hierop volgde een briefwisseling met de 
burgemeester van Kockengen om tot een redelijke oplossing te komen,12 

daar de veldwachter toch ook zijn ronde moest doen in de gemeente. 
Besloten werd dat de veldwachter elke dinsdag en donderdag beschikbaar 
moest blijven voor de belastingambtenaren.13 Men moet hierbij wel be
denken dat de veldwachter zijn ronde altijd lopend moest doen en daar dus 
veel tijd mee kwijt was, en dat hij tevens nog gemeentebode was. 

Bemoeienissen van hogerhand 

De Vrederechter te Maarssen attendeerde in 1827 de burgemeester van 
Kockengen op het feit dat men door middel van buitenbraak" goederen stal 
uit de bakkerijen.14 De dieven kropen van buitenaf de ovens van de bak
huizen binnen door de gang waardoor van buitenaf de takkebossen in de 
oven werden geschoven en gingen met de goederen ook weer door die gang 
naar buiten. Hetzelfde feit was eerder al in Amersfoort geconstateerd. 

Niet alleen de Vrederechter bemoeide zich met de politie, ook de Gouverneur des 
Konings wilde enig inzicht hebben in het doen en laten van de politiemensen Op 18 
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november 1828 verzocht hij per circulaire aan alle burgemeesters in de provincie, 
hem tabellen toe te sturen waarin allerlei gegevens over de veldwachters vermeld 
moesten worden.'5 Zo zou hij een goed inzicht krijgen in het gehalte van deze ambts
dragers. Zon ingevulde "Staat van het Politiewezen" moest voortaan elk jaar in de 
maand december worden opgestuurd. 

Taken op grond van het Reglement van Policie 

De veldwachter moest niet alleen stropers, bedelaars en dieven arres
teren, maar ook overtredingen van het Reglement van Policie (later bekend 
onder de naam Algemene Politie Verordening) signaleren.16 Hieronder vol
gen enige artikelen die een indruk geven over hoe het in die tijd toeging. 

Uit het tweede hoofdstuk: "Algemeene Voorzorgen tegen Brand", lezen wij in Art. 5; 
"Er zullen geen Huizen, Schuren of andere Gebouwen hoe ook genaamd binnen den 
kring van het Dorp ofwel buiten hetzelve anders dan op eenen afstand van 100 Ellen, 
van alle andere Huizen en Gebouwen met Riet of Stroo mogen worden gedekt zonder 
toestemming van den Burgemeester". 

Art. 6 vermeldt: "Binnen het Dorp zullen geene Hooibergen, Kaagbergen Hooi of 
Stroo Schelven etc: zonder zoodanige toestemming mogen worden opgerigt". Volgens 
Art. 9 moest de klapwaker letten op brandende lampen, die men 's nachts niet onder 
een rieten dak, in een achterhuis of in een schuur mocht hangen. Volgens Art. 18 
mocht niemand "langs de publieke weg nog in Particuliere Tuinen of Erven met enig 
geweer . . schieten, ook zal niemand eenige Voetzoekers of andere van Buskruid 
gemaakte Vuurwerken mogen afschieten of afsteken, dan met toestemming van den 
Burgemeester, terwijl niemand daartoe eenig vuur zal mogen leenen of toelaten dat 
opgemelde Vuurwerken aan een brandende Pijp worden aangestoken." 

Uit het derde hoofdstuk: "Maatregelen ter bevordering der Veiligheid", lezen wij in 
Art. 23: "Een ieder zal verpügt zijn deszelfs Vaartuigen, die bij gebrek aan andere 
legplaatsen, des nachts aan de opene Erven, of in de Weteringen en Slooten aan de 
wegen grenzende worden vastgelegd, behoorlijk aan een ketting en Slot vast te 
Sluiten, terwijl van alle kleine Vaartuigen, de Riemen, Stokken, Haken of boomen des 
nacht in Schuuren of andere geslotene Bergplaatsen zullen moeten worden geborgen; 
van deze verordening zijn uitgezonderd de Vaartuigen waarin de Schippers of der-
zelver knechts nachtverblijf houden." 

Art. 25 verplichtte "De Logement en Slaapsteehouders en alle andere Ingezetenen 
aan den Burgemeester of bij deszelfs absentie aan één der Assessoren opgave te doen 
van de Personen aan welke zij voor geld, Huisvesting verschaffen, zelfs voor éénen 
Nacht". 

Art. 27 gaat over straatschennerij: "Het is verboden om Boomen of andere Eigen
dommen te Schenden of eenig andere Straatschenderij of wat daarmede gelijkstaat te 
plegen". 

In de algemene bepalingen van het reglement lezen wij in Art. 58 dat "Ieder Inge
zeten zal verpügt zijn, zonder eenige tegenspraak te gedogen, dat door den Burge
meester, Assessoren, Veldwachter, Bode of andere daartoe door het Bestuur gekwalifi
ceerde Persoon, zoo dikwijls en ten welken tijde zij zulks zullen goedvinden, visitatie 
worde gedaan of ook eenige overtreding, tegen deze keur bestaat, zullende zij, die deze 
visitatie mogten pogen te beletten verstaan worden zich te hebben schuldig gemaakt, 
aan verzet tegen de Publieke Authoriteit en mitsdien incurreren de Straffen daar
tegen bepaald". Volgens Art. 59 konden geldboetes worden opgelegd van 1 tot 7 gul
den. Onvermogenden of onwilligen konden in plaats van een boete een gevangenis
straf krijgen van 24 uur. 

Veel stroperij 

Toch baarde de stroperij op het platteland de Gouverneur veel zorgen. In 
een circulaire van 1830 verzocht hij de commissiën (= akten) van buiten
gewone jachtopzieners in de laatste drie maanden van elk jaar te laten 
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verifiëren door de houtvesters van de provincie.17 Tevens achtte hij het 
nodig de aandacht te vestigen op de nalatigheid of onverschilligheid van 
deze buitengewone jachtopzieners wat betreft de surveillance in hun 
gebied en te melden dat bij een voortduren van de situatie de veldwachter 
- wiens nevenfunctie het slechts betrof - ontslagen zou kunnen worden. Een 
heel ernstige waarschuwing dus. Voor de jachtopzieners was zelfs een 
instructie vastgesteld waaraan zij zich moesten houden.18 

Toch hielp dat niet direct, want op 5 juli 1831 kwam nogmaals een waar
schuwing van de Gouverneur.19 In die brief gelastte hij de veldwachters 
nauwkeurig toezicht te houden op de stroperij. Hem was gebleken dat er 
veldwachters waren die uit vrees of tegenzin hun werk niet goed deden.19 

Veel veldwachters hadden een leeftijd boven de 60 jaar, en sommigen zelfs 
boven de 80. Het is dan begrijpelijk dat zij niet veel in de weilanden en de 
bossen te vinden waren maar liever in het dorp bleven. 

Niet alleen de veldwachter maakte proces-verbaal op, ook de burgemeester deed dit 
in zijn hoedanigheid van Hulpofficier van Justitie, bij wie men een klacht kon indie
nen en aangifte doen van een strafbaar feit. Zowel de veldwachter als de burgemees
ter had nog wel eens met de Officier van Justitie in Utrecht te maken. De veldwachter 
moest dan ook in februari 1S28 naar aanleiding van een proces-verbaal informatie 
verschaffen aan de Officier van Justitie.20 Dat was niet zo eenvoudig: in die tijd had 
men nog geen openbaar vervoer. De veldwachter moest met de schuit of met een 
rijtuig mee dat die richting uitging. Hij was daar zeker een dag mee kwijt. 

Veldwachter ook bode van gemeente en polders 

Op 27 februari 1827 was veldwachter J. Bleu mink tevens benoemd tot 
bode der gemeente en polders.21 Ook was toen bepaald, dat Bleumink aan 
de vorige veldwachter, J. Spee Schreuder, jaarlijks een bedrag van f 40,--
zou uitkeren zolang Schreuder in de gemeente Kockengen zou wonen en 
bereid zou zijn inlichtingen te verstrekken aan Bleumink. In de vergadering 
van Burgemeester en Assessoren van 10 mei 1831 werd besloten dit be
drag te verminderen tot f 30,-- per jaar, terwijl Bleumink ook de gehele 
beloning voor de bodediensten zou krijgen, aangezien hij toen alle daaraan 
verbonden werkzaamheden verrichtte.21 

J.S. Schreuder had een request bij de Gouverneur ingediend omdat hij 
het hiermee niet eens was. De burgemeester meldde evenwel aan de 
Gouverneur dat tot het bovenstaande besloten was met volledige instem
ming van de gemeenteraad en dat deze regeling van huishoudelijke aard 
was. Tevens haalde hij aan dat "ingeval . . . J.S. Schreuder niet uit hoofden 
van ligchaamsgebreken en ongesteldheden, wezenlijk medelijden verdie
nende als dan de brutale wijze van spreken en handelen zoodoor hem als 
zijne vrouw, en derzelver ondankbaarheid jegens den tegenwoordigen 
Bode, welke nu reeds sedert ruim 4 jaren de werkzaamheden verrigt en 
alle belooning aan hun uitgekeerd heeft, vóór lang ten volle hadden 
gemeriteerd dat de voorwaardelijke toegekende uitkeering geheel ware 
ingetrokken zoodat . . . J.S. Schreuder alle redenen heeft om dankbaar te 
zijn, dat althans voorloopig nog op f 30,-- per jaar door hem kan worden 
gerekend, en het derhalve voor hem raadzaam was, zich zoodanig te gedra-
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gen dat ook dit niet worde ingetrokken". 
Duidelijke taal dus van de Kockengense burgemeester. Gedeputeerde Sta

ten van Utrecht verwezen Schreuder dan ook op 3 juni 1831 terug naar zijn 
gemeentebestuur.22 Doch opnieuw stuurde Schreuder een request naar de 
Gouverneur. Laatstgenoemde sprak daarop als zijn mening uit dat de bur
gemeester het probleem goed had onderkend, maar gaf hem toch in over
weging aan Schreuder voortaan van gemeentewege een vaste geldelijke on
dersteuning te geven op grond van de volgende motivering: "zoo lang zijne 
ongelukkige ongesteldheid en behoeftige omstandigheid dit mögt noodig 
maken", in aanmerking genomen zijn tienjarige getrouwe dienst en de 
behoeftige staat waarin hij door zijn ziekte met zijn huisgezin verkeert 
"alsook de bedenking dat hij zijn post van veldwachter en polderbode heeft 
moeten vaarwel zeggen, uit hoofde van omstandigheden geheel van zijnen 
goeden wil of magt onafhankelijk.".23 Op deze voorspraak van de Gouver
neur zal Schreuder die ondersteuning wel gekregen hebben, en Bleumink 
de gehele toelage als polderbode. 

Heibel binnen de kerk 

Een geval van straatschennerij en andere baidadigheden, die een diepere 
achtergrond hadden dan het leek, deed zich voor in oktober 1831.24 Op 
twee achtereenvolgende avonden werd door onbekenden bij broodbakker 
P.F. Fischer in het dorp vuilnis door de ramen naar binnen gegooid. Op een 
andere avond of nacht werd een boom voor zijn huis uit de grond gerukt. 
Bij de weduwe H.W. Pernée werd een rozenboom uit de grond gehaald en 
tegen de voordeur geplaatst, waarna men aanbelde; bij het opendoen viel 
de boom naar binnen. Ondanks naspeuringen van de veldwachter werden 
de daders niet gegrepen. 

Bij nader inzien bleek er verband te bestaan met een controverse tussen 
twee partijen binnen de Hervormde Gemeente van Kockengen over de op
volging van de predikant.25 De ene partij wilde Ds. N. van de Roemer uit 
Nieuwpoort, die voorgedragen was door de Ambachtsheer J.C. Duuring. De 
andere partij wilde Ds. Lorenz in de vacature benoemd zien. De kerkeraad 
was tegen de voordracht van de Ambachtsheer. Bakker Fischer en weduwe 
Pernée behoorden tot de zwakste van die twee partijen. De burgemeester 
publiceerde een waarschuwing aan alle betrokkenen die zich met straat
schennerij en baidadigheden bezighielden en dreigde straffen en boetes op 
te zullen leggen.24 Desondanks werd op 24 oktober wederom een boom 
omvergetrokken bij bakker Fischer en werd op zijn raam een papier ge
plakt met de tekst: 

Gij muiteling. Gij hebt te vrezen, 
Gij hebt nog negen boomen staan, 
waarvan er kortelings een moet vezen, 
die ook te grond moet liggen gaan. 

De onenigheid in de kerk, waarin Fischer diaken was, liep zo hoog op, dat 
zelfs de Minister van Staat er aan te pas moest komen.25 De rust keerde pas 
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weer toen Ds. Van de Roemer zich terugtrok en bedankte voor de be
noeming. Daarna kon de veldwachter weer meer geregeld aan zijn normale 
dagelijkse werk toekomen. 

Bedelaar gearresteerd en afgevoerd 

Onder andere arresteerde veldwachter Bleumink een bedelaar die op 21 
november 1831 bij bakker Fischer om eten had gebedeld.26 Zijn naam was 
Jacobus Petrus van Kampen, oud 30 jaar en hij gaf op gr utter sknecht te zijn, 
zonder vaste verblijfplaats. De veldwachter bracht hem naar Woerden 
waarna de politie aldaar zich over hem ontfermde, die hem de volgende 
dag naar Utrecht bracht en ter beschikking van de Officier van Justitie 
stelde. De burgemeester meldde aan de Officier, dat Van Kampen niet 
vrijwillig naar de kolonie de Om merschans wilde gaan.27 

Ommerschans, in de Overijsselse gemeente Ommen gelegen, was van 1824 lot 18% 
een kolonie waar bedelaars naar toe werden gebracht, deels als straf en deels om te 
reclasse ren.2S Dat lukte niet altijd en meestal bleven zij jarenlang in dit gesticht, 
want men had te eten en een dak boven het hoofd. 

Burgemeester tevreden over de veldwachter 

Ook al was er soms kritiek op de veldwachter, hij kon blijven rekenen op 
de steun van zijn plaatselijke superieur. In antwoord op een schrijven van 
de Gouverneur van 19 januari 1833 deelde burgemeester J.B. Duisenberg 
mee dat veldwachter J. Bleumink zich behoorlijk van zijn plicht kweet.29 

Afb. 2. Korporaal van het 10de 
Regiment Lansiers uit dezelfde 
tijd ais waarin J. Bleumink veld
wachter van Kockengen was. 
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Afscheiding van de Hervormde Kerk 

In 1835/36 scheidden zich een aantal gezinnen af van de Hervormde 
gemeente te Kockengen. Zij werden in officiële documenten Afgescheidenen 
of Separatisten genoemd; hun bijeenkomsten waren verboden wanneer er 
meer dan 19 mensen aan deelnamen. In Kockengen waren eind 1836 al 
zon 50 Afgescheidenen. Zij hielden op onvoorspelbare tijden bijeen
komsten, waartegen het toezicht van gemeentewege niet goed opgewassen 
bleek.30 Enkele roerige jaren braken aan. 

In maart 1840 berichtte burgemeester OW. van Geijtenbeek, door ziekte geveld, aan 
de Gouverneur dat zijn vervanger, wethouder H.S. de Bruijn, geen proces-verbaal van 
zon illegale bijeenkomst wilde opmaken, en vroeg om toezending van een detache
ment militairen van het regiment lanciers om deze bij de Separatisten thuis in te 
kwartieren.31 Op 18 maart 1840 arriveerde het detachement, bestaande uit 1 officier, 1 
wachtmeester, 2 brigadiers, 1 trompetter en 16 manschappen.32 Omdat beide wethou
ders weigerden aan de inkwartiering mee te werken, werd deze taak aan de gemeente
bode Bleumink toebedeeld.32 De voorganger van de Separatisten, G. Klijn, deelde ech
ter al spoedig aan de Gouverneur mee dat ze zich voortaan aan de voorschriften zou
den houden, waarna het detachement op 31 maarU840 weer werd teruggetrokken.33 

Nadat de koning in 1841 voorwaardelijk toestemming had verleend, konden de 
Afgescheidenen een eigen kerk stichten en hun godsdienst vrij uitoefenen34 Niet 
alleen in Kockengen en Laag Nieuwkoop was dit het geval, ook landelijk zette de 
Afscheiding door. 

Noten 

1 K.J. Onderweegs, 1992. De gemeente Kockengen en haar veldwachters, 1812 - 1827. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 2, btz. 104 -111. 

2 In navolging van Jongeneel (1959, blz. 48, 130) noemde ik in mijn vorige artikel 
deze burgemeester G.D. van Riet De voor het huidige artikel geraadpleegde bron
nen spreken echter alle duidelijk van G.D. van ' t Riet Voorts spreken de geraad
pleegde originele archiefstukken van burgemeester J.B. Duisenberg (niet - zoals 
Jongeneel, 1959, blz. 50 en 130, schrijft - J.R. Dreisenberg). 

3 J.C. longeneef 1959. Grepen uit de Geschiedenis van de Gemeente Kockengen. N. 
Samsom, Alphen aan den Rijn, 3e druk (1980, bewerkt door G.F.W. Herngreen), 135 
blz., in het bijzonder blz. 48,130. 

4 Archief Gemeente Kockengen (Gemeentehuis te Breukelen). Brievenboek 11 No
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5 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1856 t/m 1860. Daarin: 1858, 
Staat van het poiicie-wezen in de gemeente Kockengen, d.d. 20 december 1858. 

6 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1826 t/m 1830. Daarin: 1827, 
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van de veldwachter. 

7 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 November 1826 t/m 30 December 
1830. Daarin: 1827, Nr. 50, brief van de burgemeester van Kockengen, d.d. 3 maart 
1827, omtrent jacht en visserij. 

8 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1826 t/m 1830. Daarin: 1827, 
Nr. 61, brief van de Gouverneur, d.d. 28 maart 1827, omtrent buitengewone op
zieners der jacht. 

9 Jongeneel, 1959, blz. 47. 
10 Archief Gemeente Kockengen. Reglement betrekkelijk de Stille Nachtwachten, 3 

November 1828, Art, 5, 7,13 en 19. 
11 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1826 t/m 1830. Daarin: 1827, 

Nr. 21, brief van de Gouverneur, d.d. 14 juli 1827, omtrent surveillance van de 
veldwachter te Kockengen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 4, 1992 



217 

12 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1826 t/m 1830. Daarin: 1827, 
Nr. 263, brief van de Controleur van IJsselstein, d.d. 24 juli 1827, omtrent surveil
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Jacob Campo Weijerman (1677 - 1747) 

Drs. G. Maréchal 
Voorzitter Stichting Jacob Campo Weijerman 
Middenweg 88", 1097 BS Amsterdam 

Aan het begin van de 18de eeuw huisvestte Breukelen een paar jaar de 
meest geduchte satirische schrijver in ons taalgebied: Jacob Campo 
Weijerman, die geboren werd in 1677 en overleed in 1747. Hij leefde van 
het penseel en de pen: aanvankelijk probeerde hij in zijn onderhoud te 
voorzien met schilderen, maar hij oogstte meer succes lèn inkomen) met 
zijn satirische tijdschriften. Tot op de dag van vandaag hebben die hun 
snedigheid en 'esprit volop behouden. 

De Stichting Jacob Campo Weijerman 

Toch kennen slechts weinigen Weijerman uit de literatuurlessen van de 
middelbare school. Dat komt doordat die nog steeds geënt zijn op een 
selectie uit de 18de-eeuwse literatuur die in feite dateert uit de vorige 
eeuw. En in het Victoriaanse tijdperk was Weijerman taboe: zowel zijn werk 
als zijn levensstijl konden - zo vond men toen in moreel opzicht niet door 
de beugel. Zo werd hij 'geschrapt' uit de canon en dreigde een boeiend 
auteur vergeten te worden. 

Bevlogen Weijerman-iiefhebbers verhinderden dat echter: onder een 
groep Amsterdamse docenten en studenten in de historische letterkunde 
ontstond 15 jaar geleden het idee om meer aandacht te vragen voor 
Weijerman en zijn oeuvre. Daartoe richtten zij de Stichting Jacob Campo 
Weijerman op. Sindsdien is er grootscheeps onderzoek gaande naar de 
feiten rond zijn leven en werk en zijn talrijke publikaties over hem ver
schenen. Zo is er het wetenschappelijke periodiek de "Mededelingen van de 
Stichting Jacob Campo Weijerman" en verschenen verschillende werken van 
Weijerman in een nieuwe, moderne uitgave. Voorts promoveerde onlangs 
Ton Broos op een omvangrijke studie over Weijerman.1 

De Stichting organiseert jaarlijks ledenvergaderingen waarbij beurtelings 
wetenschappers vanuit verschillende disciplines in lezingen hun licht laten 
schijnen over Weijermans tijd. Bovendien wordt jaarlijks een bezoek ge
bracht aan een plek waar de auteur verbleven heeft. Na onder andere 
Breda, Brussel, Bristol en Brielle was dit jaar Breukelen aan de beurt. 

Weijerman een legendarische persoon 

We mogen Weijerman ronduit legendarisch noemen: al tijdens zijn leven 
deden over hem de wildste verhalen de ronde. Wat daarvan waar is, weten 
we niet, maar ze suggereren een kleurrijkheid die niet goed valt te rijmen 
met het beeld van gezapigheid dat de meesten van ons van de pruikentijd 
hebben. Die reputatie dankt hij vooral aan een zwaar geromantiseerde bio-
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Afb. 1. De saüricus en schilder Jacob Campo Weijerman, die vanaf 1723 tot in 1727 in 
Breukelen woonde. Gravure van Jacob Houbraken, naar een schilderij van Cornelis 
Troost (Universiteitsbibliotheek, Amsterdam). 

grafie die vrij kort na zijn dood verscheen2 en die bol staat van de sterke 
verhalen: zo zou Weijerman tijdens een reis door Europa ontmoetingen met 
beroemde tijdgenoten, zoals de roverhoofdman Cartouche en de paus, 
hebben gehad. Toch houdt de nogal sensationele strekking van die biografie 
verband met de werkelijke feiten rond Weijerman. Hij stierf namelijk in de 
gevangenis, omdat hij bleek te hebben gechanteerd met de pen . . . . 

Jonge jaren 

Jacob werd geboren op 9 augustus 1677 in een legerkamp bij Charleroi; 
zijn moeder was marketentster en zijn vader beroepssoldaat. Hij groeide op 
in Breda waar hij vlot de Latijnse school doorliep. Al spoedig openbaarde 
zich zijn grote belangstelling voor de beeldende kunst en toen hij tegen zijn 
achttiende jaar uit huis ging om verder te leren bij een dominee in 't Woud 
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(bij Delft), nam hij ook teken- en schilderlessen. Naar eigen zeggen stu
deerde hij later in Utrecht, maar we hebben alleen bewijzen voor een medi
cijnenstudie in Leiden. In 1709 stak hij over naar Engeland om daar met 
schilderen zijn brood te gaan verdienen; hij had toen al een (onwettige) 
zoon. In Engeland beschilderde hij onder andere in opdracht van Queen 
Anne spiegels met bloemen, fruit en vlinders en maakte hij bloemstil-
levens. Later schilderde hij in 's-Hertogenbosch bloemen voor de verkoop
catalogus van een bloemenkweker. Maar echte faam als schilder bleef uit. 

Vroege publikaties 

Weijermans eerste pennevrucht ontstond uit ergernis over de slechte 
kwaliteit van de Antwerpsche Courant: hij publiceerde in 1705 een blijspel 
om de courantier "te kittelen in een onbeschaafden styl",3 samen met nog 
twee andere blijspelen. Ze waren geen succes, althans hun verschijning ver
hinderde Weijerman niet om enkele jaren rond te zwerven. Zo reisde hij 
herhaaldelijk naar Engeland en bezocht hij ook Duitsland. 

In september 1720 verscheen zijn eerste satirische tijdschrift, "De 
Rotterdamsche Hermes", met "geestige en kortswylige aanmerkingen over 
het gedrag der hedendaagsche Waerelt". Met vlijmscherpe pen haalde hij 
hierin algemene tijdverschijnselen en ook personen over de hekel. In 1721 
borduurde hij verder op dit succes met zijn periodiek de 'Amsterdamsche 
Her mes', dat tot in 1723 wekelijks verscheen. Vooral dit tijdschrift be
zorgde Weijerman faam: verschillende bekende persoonlijkheden karika
turiseerde hij meedogenloos en hij stak de draak met van alles en nog wat. 
Van een volgend, even succesvol tijdschrift, "Den Ontleeder der Gebreeken", 
werd zelfs een aflevering verboden. Weijerman was onderhand een vol
leerd broodschrijver geworden, al vond hij het zelf niet makkelijk om de 
"moestuin te zijn die de smakelijkste asperges van 't utile dulci zullen 
voortbrengen".'* 

In Breukelen en Abcoude 

Dat zijn tijdschriften hem geen windeieren legden, blijkt uit zijn Breukel-
se periode die vervolgens aanbrak: uit de dörpslasten die hij er betaalde, 
blijkt dat hij tot de betrekkelijk weigestelden behoorde. Weijerman woonde 
namelijk vanaf 1725 tot in 1727 in de Breukelse Clapstraet (die thans de 
Herenstraat heet) en betaalde daarom dörpslasten (een soort onroerend 
goed-belasting).5 Bovendien betaalde hij een relatief hoog bedrag aan een 
andere heffing, het kostergeld. Deze gegevens zijn een indicatie voor Weij-
ermans gunstige inkomenssituatie in die tijd. 

Weijerman huurde in Breukelen een huis van schout Hendrik Block dat 
aan de Vecht gelegen was, achter de huizen die thans genummerd zijn 
Herenstraat 44, 46 en 48. Dat huis is er al lang niet meer. Vermoedelijk 
enkele decennia na Weijermans Breukelse jaren werd het afgebroken om 
plaats te maken voor een klein Vechtbuiten dat de naam Vreedegrond 
droeg. Omstreeks 1875 was ook dat buitenhuis reeds weer verdwenen. Op 
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de grond waarop het heeft gestaan werden toen arbeidershuizen gebouwd, 
die men bereikt via wat thans ter plaatse heet "de steeg van Chris van 
Elk".6 

In Breukelen voltrok zich overigens een belangrijke gebeurtenis in het 
leven van Weijernian: hij trouwde er op 31 maart 1727 met Johanna Ernst, 
de vrouw die hij maar liefst 14 jaar eerder een trouwbelofte had gedaan 
(en die hij in die tussentijd allerminst trouw was gebleven!) en bij wie hij al 
twee kinderen had. Kort daarna verhuisde hij naar Abcoude waar hij de 
hofstede "Meerenhof" huurde. Over de onenigheid met de huisbaas van 
"Meerenhof" schreef Weijernian volop in zijn volgende tijdschriften; de 
wijze waarop hij deze De la Croix met de pen te lijf ging was exemplarisch 
voor zijn procédé - de man werd in geen enkel opzicht gespaard. 

Amsterdamse periode 

Waarschijnlijk wegens zijn successen als auteur verhuisde Weijerman in 
1729 naar Amsterdam waar hij meer in de nabijheid van zijn uitgevers, 
zijn publiek èn zijn slachtoffers verkeerde. De titels van zijn periodieken uit 
die periode zijn veelzeggend: "Den Echo des Weerelds", "De Doorzigtige 
Heremyt", "Den Vrolyke Kourantier" en "Den Vrolyke Tuchtheer"7 Maar 
Weijerman had inmiddels behalve fans ook vijanden, die hem laakten om 
zijn meedogenloosheid. Als zij hem bespotten, noemden zij onder meer zijn 
geldgebrek. In 1731 verliet hij Amsterdam inderdaad wegens in de boek
handel opgelopen schulden; hij vertrok naar Vianen, een vrijplaats voor 
bankroetiers. 

Vermoedelijk was Weijerman nogal wat geld kwijtgeraakt aan de kosten 
voor de uitgave van eigen werk zoals "De Historie des Pausdoms" (1725 -
1728) en "De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders en 
Konst-schilderessen" (1729), niet-periodiek werk dat hij waarschijnlijk 
financierde met wat zijn tijdschriften opleverden; het werd blijkbaar alleen 
niet zo gretig gekocht. 

Vrijwillig balling in Vianen 

In Vianen bleef Weijerman tijdschriften en ander hekeiwerk publiceren. 
Zo legde hij zich in deze periode toe op satirisch proza van een wat langere 
adem. Een goed voorbeeld daarvan is de criminele biografie die hij schreef 
over de Duitse charlatan Von Syberg;8 daarin rekende hij ook meedogenloos 
af met verschillende vormen van pseudo-wetenschap, zoals de alchemie, en 
de rozenkruisersbeweging. Het publicitaire succes van de jaren twintig 
herhaalde zich echter niet: de tijdschriften uit deze periode hielden het 
aanzienlijk korter uit. Misschien daarom besloot hij een oude ambitie weer 
op te nemen: in 1737 ging hij weer medicijnen studeren in Leiden, bij de 
beroemde Boerhaave, over wie hij zich zeer kritisch uitliet in zijn "Ver-
makelyk Wagenpraatje", een geestige samenspraak over hete hangijzers als 
de kwakzalverij en de branchevervaging in de boekhandel.9 
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Maar Weijerman kreeg geen tijd om de medicijnenstudie af te maken, 
laat staan om een artsencarrière op te bouwen. Dat had hij aan zichzelf te 
wijten: hij bleek zich schuldig te maken aan chantage. Op 16 april 1737 
schreef hij een vooraanstaand persoon een chantagebrief, waarin hij hem 
uitnodigde voor een gesprek over zijn goede naam. Dat was niet voor het 
eerst: later bleek dat Weijerman al enkele jaren brieven schreef waarin hij 
de adressanten voorstelde om tegen een geldelijke vergoeding niet over 
hen te schrijven. Bovendien had hij in Vianen hooglopende ruzie met een 
notabet gekregen die zich dan ook beijverde voor een vervolging van 
Weijerman. 

Laatste levensjaren 

Donkere wolken pakten zich in Vianen samen boven het bepruikte hoofd 
van Jacob Campo Weijerman: zijn invloedrijke vijanden bundelden de 
krachten èn de bewijzen tegen hem. Op 18 december 1738 werd hij ge
arresteerd, ondanks een laatste wanhopige vluchtpoging over een muur. Hij 
werd overgebracht naar de Gevangenpoort in Den Haag waar begin 1739 
het proces tegen hem begon. Het grootste deel van de aanklacht bekende 
Weijerman, maar niet alles. Op 9 juli 1739 werd hij wegens zijn smaad
schriften en zijn chantagepraktijken veroordeeld tot levenslange ge
vangenisstraf, met de verplichting in het onderhoud van zowel zichzelf als 
zijn gezin te voorzien. 

Tijdens zijn gevangenschap publiceerde hij alleen nog maar 'brave' 
geschriften en een Don Quichote-vertaling. Om te kunnen schilderen was 
het te donker in zijn cel; in 1746 bleek hij daar ook te verzwakt voor te 
zijn. Weijerman overleed arm en eenzaam op 9 maart 1747 in de Ge
vangenpoort. 

Zijn verdiende loon, vonden zedenmeesters nog lange tijd nadien. In dit 
tragische einde school lang een excuus om dit 'immoreel heerschap' dood te 
zwijgen. Ten onrechte lagen zijn tijdschriften ongelezen in de magazijnen 
der wetenschappelijke bibliotheken te wachten op hun vergaan. Het heeft 
lang geduurd voor men ontdekte dat de 18de eeuw heel wat pittiger 
lectuur opgeleverd heeft dan in de schoolboekjes staat te lezen. Weijerman 
is daar het beste bewijs van gebleken. 

Breukelse invloeden in het werk van Weijerman 

Welke plaats neemt Breukelen nu in het werk van Weijerman in? Zijn 
werk wemelt van de bloemrijke metaforische verwijzingen naar plaatsen 
waar hij ooit verbleef. In dat opzicht spant Breda, waar hij opgroeide, wel 
de kroon. Herhaaldelijk figureren in zijn werk Bredanaren en zinspeelt hij 
op Bredase situaties. Vergeleken daarmee speelt Breukelen slechts een 
bescheiden rol. Dat zegt echter niets over Breukelen maar meer over de (te) 
korte duur van zijn verblijf in het Vecht-dorp en over de relatief 
afstandelijke verhouding tot zijn inwoners. Vanaf 1725, het jaar waarin hij 
zich er vestigde, komen we sporadisch verwijzingen naar Breukelen tegen, 
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en dan nog vaak zijdelings. Een aardig voorbeeld daarvan vinden we in "De 
Leevens byzonderheeden van Johan Hendrik, Baron van Syberg" uit 1733, 
blz. 116. Bij de beschrijving van een alchemistisch goocheltrucje van deze 
charlatan wijst hij op eenzelfde truc gebruikt door "dopjesspeelers" 
(vergelijkbaar met het beruchte hedendaagse balletje-balletje): 

De dopjesspeelers hebben dat konstje fix, die de bolletjes so behendig in de 
dopjes weeten te steeken en uyt te haaien, dat 'er de reyzigers geen oog op 
können houden. Die waarheyt zou ons den geweezen Proponent Bada können 
getuygen, thans een koopman in Latynsche schoolboeken, woonachtig totBreu-
kelen, die eenmaal zo meesterlyk viert verschalkt by die dopjesspeelers, dat 
zelfs zyn zilver orlogie in de loop bleef, waar door hy 'tzedert niet als by de gis 
het uur van vrede heeft können treffen by zyn bedserpent." 

Vermoedelijk gaat het hier om Bavius Baarda die in 1730 in Breukelen-
Nijenrode woonde10 en van wie Weijerman zelf dit voorval misschien 
vernomen had (behalve dan waarschijnlijk de snaakse toespeling op zijn 
"bedserpent" - minnares - die van Weijerman zelf afkomstig is; een voor 
hem typerende wijze van informatieverwerking!). 

Behalve dergelijke terloopse verwijzingen refereerde Weijerman tussen 
1725 en 1727 ook aan Breukelen wanneer hij zichzelf typeerde: zo noemt 
hij zichzelf in die tijd de "Vechtfilosoof" en de eerste dialoog uit zijn 
"Maandelyksche 't Zamenspraaken tusschen de Dooden en de Leevenden" 
(1727) laat hij beginnen in een oeroud woud nabij de Vecht. 

De werken die zijn ontstaan in de tijd dat Weijerman er woonde dragen 
dus de meeste Breukelse sporen. Vooral in de tijdschriften uit die periode 
beperkte Weijerman zich niet slechts tot zijdelingse verwijzingen. De rijkste 
bron in dit opzicht is "Den Echo des Weerelds" dat Weijerman in Breukelen 
schreef en dat verscheen van 29 oktober 1725 t/m 13 oktober 1727. 
Behalve incidentele toespelingen vinden we hier ook integrale aandacht 
voor Breukelse figuren. 

Bloemrijk taalgebruik 

'Den Echo des Weerelds" is een uitstekend specimen van Weijermans 
stijl: vlammend, soms flitsend proza vol met bloemrijke vergelijkingen, 
geschreven met een zwierige, zij het soms m gal gedoopte pen. Het tijd
schrift ontstond dan ook in een periode waarin Weijerman op het toppunt 
van zijn schrijverscarrière was. Zoals al zijn tijdschriften opende Weijerman 
de "Echo" met een schertsende beginselverklaring, overduidelijk bedoeld 
als parodie op destijds gebruikelijke opdrachten voor literair werk. In 
bedekte termen hekelt hij (op blz. 6) andere tijdschriftauteurs om hun 
geringe kwaliteit en hij belooft: 

De Saus des Echos, Heeren Leezers, zal die bedroefde Eygenschappen ver
beteren, wat een zekere Filosoof die ontrent de Vegt woont, sustineert met zeer 
veel Schyn van Waarheyt; dat gelyk als het Staal vry gladder wort na maate den 
Smit het komt te polysten, dat het Verstant desgely kx vry klaarder doorstraalt na 
maate dat men 't komt te oeffenen." 
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Herhaaldelijk gebruikte Weijerman in zijn werk bezoekers als 'opstapje' 
naar sappige anekdotes of vermakelijke beschrijvingen. Zo kreeg de Vecht-
filosoof (op blz. 23 van de 'Echo "J bezoek van een kok die op zoek was naar 
een nieuwe werkgever (en die de oude werkgever, een Franse auteur, 
kwam zwart maken): 

"Ik zat zo yverig te hikken op een Pyp Puykx Puyk Varinas Tabak, als eertyds 
Kurius stont te smullen op een houte Tafeibort met gebraade Raapen, toen ik een 
Stem aan de Overzy van de Vegt hoorde schreeuwen, Haal over Hey ! Ik beval 
fluks aan een Domestiek die ontrent sestien Ampten in myn Huyshouding 
bedient, zonder schatryk te worden, dat hy die Persoon zou overhaalen in een 
geleentSchuytje, (men moetzig al dikmaals behelpen metzyn Buurmans Bootje) 
dat fluks geschiede." 

Kijvende Breukeise juffer 

Het vierde nummer van de "Echo" begint met een nachtelijke inbraak en 
Weijerman vreest voor "Vegtschuymers" (criminele Breukeiaars) in zijn 
huis. Enkele nummers verder vindt de auteur in zijn directe woonomgeving 
een aanleiding tot het schrijven van (quasi-(beschouwelijk proza: "Een 
VERTOOG over het Sluyten van DEUREN en VENSTERS" (blz. 147). Daarvoor 
gebruikte Weijerman als aanleiding het lawaai van een kijvende juffer en 
haar keukenmeid "in zijn Buurt" (blz. 148): 

"Ik kwam onderdaags aan het Huys van een aangename Juffer in myn Buurt, die 
in zodaanige laage Conferentie met haar Keukenmeyd was geengageert, dat ik 
docht te sterven door Schaamte. Zy waaren beyde zo rood getopt door een weder-
zydsche Yver, als een paar verstoorde Kalkoensche Hennen, en zy behandelden 
beyde haare Argumenten met zoodanige Wrangheyt, Heftigheyt, en een luyd 
Geroep, dat 'er een algemeene Oproer ontstont op de Straat, en onder de Na-
buuren. De Overtreedingen des Huysgezins, en de kleyne Feylen wierden tot op 
het Hembd toe ontkleed; ja de zwakke Buyen tusschen den Man en de Vrouw zo 
onzediglyk ontbloot, gelyk als het Lyk van een gehangen Dief, dat voor de 
tweedemaai de Leevenden zal stichten en onderwyzen op het Tonneei der 
Ontleedkunde, ontbloot wort voor de nieuwschierige Blikken der jonge aan
komende Geneesheeren. Dat verschrikkelyk Gedrag bonsde myn Gedult buyten 
den Omtrek der gewoontyke Leydzaamheyt, dewyl men het zotste gedeelte van 
die Conversatie voor de Weerelt had können verbergen, door een voorzichtig 
Gedrag. Had Madame, toen zy de Vlaag van Scheldlust voelde naderen, de Deu
ren en Vensters digif toegeshoten, alles had wel, en in behoude Haven geweest." 

Men behoeft geen historicus te zijn om hier benieuwd te worden naar de 
identiteit van deze ruziemaakster: Weijerman suggereert duidelijk verband 
met een bestaand persoon. Doelde hij bijvoorbeeld op zijn buurvrouw m de 
Clapstraet, de schipperse Geertruij Kelfkens? Zij was, weten we, wel een 
vrouw die haar mannetje stond.6 

We stuiten hiermee op een probleem van het soort waarvoor Weijer-
mannianen' die zijn werk willen onderzoeken geregeld worden geplaatst; 
voor de oplossing ervan zijn kenners van lokale geschiedenis van on
schatbaar belang. Wie weet woonde er destijds een notoire Kenau in 
Breukelen... 

Een vergelijkbare vraag wordt opgeroepen door een ingezonden brief op 
blz. 86 - een andere door Weijerman veel gebruikte 'kapstok'. De brief is 
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'gedateert van AnubJsstyn, een betovert SJot na by Breukelen ". Daarin 
protesteert de ondertekenaar tegen de prijsverhoging van de wijn; gezien 
de Breukelse datering mogen we ervan uitgaan dat het een plaatselijke 
prijsverhoging betreft. De brief is ondertekend door ene Johannes Garste -
water. Die zal niet bestaan hebben, net zo min als er nu mensen de achter
naam 'Bier' dragen. Nu had Weijerman de gewoonte zijn lezers wel een 
sleutel in handen te geven om zelf de juiste identiteit te raden, waarbij hij 
van stijlmiddelen als het anagram gebruik maakte. De onderzoeker die er 
meer over wil weten probeert die puzzel op te lossen door vergelijkbare 
namen in archieven en dergelijke te zoeken, maar ik kom hier niet verder 
dan opperen dat hier misschien verwezen wordt naar straatgenoot Jan 
Carshoff, wiens naam er een beetje op lijkt. 

Kortom: wat Weijerman van het Breukelse gebruikte voor zijn werk, is 
meestal slechts vast te stellen met behulp van kenners van de lokale 
historie. 

Dubieuze uitgever en huisjesmelker door Weijerman gehekeld 

Treden dan nergens in bijvoorbeeld "Den Echo des Weerelds" traceerbare 
Breukelse figuren op? Ja zeker: dank zij de boekhistorica Van Eeghen weten 
we dat Weijerman een omvangrijke lastercampagne voerde in de "Echo'' 
tegen de boekverkoper Jacobus Lindenberg.11 Hij was een allesbehalve 
integer zakenman die zich al zon 20 jaar bezig hield met semi-frauduleuze 
praktijken. Hij ontplooide niet alleen dubieuze praktijken in de boekhandel, 
maar ook in de huisjesmelkerij. Zijn uitgaven waren vaak van slechte 
(druktechnische) kwaliteit. Lindenberg kocht kort na 1710 een bezitting bij 
Breukelen, waarop de huizen Lisboa en Angola van de familie Pechlin ston
den.12 Weijerman hield zich al in de voorganger van de "Echo", "Den Ont-
leeder der Gebreken', met hem bezig. Hij was overigens niet de enige criti
cus van Lindenberg; dezelfde slechte reputatie wordt bevestigd in een sati
rische klucht van Gijsbert Tijssens uit 1727, "De Belaghelijke intekenaars". 

De wijze waarop Weijerman in de "Ontieeder" en de "Echo" met 
Lindenberg de vloer aanveegde, is illustratief voor zijn schrijfkunst. Ik wil 
dat illustreren aan de hand van de geestige passage die te vinden is in de 
"Echo" van 28 januari 1726. Daar staat "Een VISIOEN, of de BIEGT van EAKUS" 
(= Lindenberg). 

"Ik ben zo een Schandvlek voor de Boekkoopmanschap, en ik leef zo wonderlyk 
door den RegeJ van een algemeen Bedrog, als of ik de Ziel van een Winkeldief 
droeg vermomt in het Licghaam eens Boekverkoopers; want ik leg dageiykx toe, 
om door myn tastelyke Zeerooveryen die zinryke Eonst te ontwyen en te 
schenden ( . . . ) Ik ben een Horsel onder de Boeknegotianten, die alleenlyk aast 
op den Honing die ik Steelsgewyze zuyg uyt de Korven des Broederschaps; en 
door dat bedrieglyk Manuaal heb ik, in Spyt der Justitie, myn Familie bezorgt 
voor den Hongersnoot. en een Buytenplaats veroovert, die een Paar Ysvogels 
niet können transporteeren van de Breukelensche Vecht tot aan de Volewyk. 
Ik ben zo hovaardig op het opbouwen van myn Paddenstyn, als oit Afemrodvas 
over het Stichten van zyn Babel ; en ik versprey meer Leugens over die 
Savoyards Architektuur, in een Week, als een Twee Stuyvers Paerdesmit Won
deren vertelt van het St. Jans nachts Hyperikon , in een halve Eeuw. Ik zou u 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. ? nr. 4, 1992 



226 

wel in het tederste Geheym van myn verborgen Broodwinning iniaaten, myn 
waarde Echo, en myn Konst om de Kinders der Boekverkoopers tot den Roof van 
Molières Blyspeelen aan te zetten, openbaaren; doch dewyl ik weet dat je zo min 
myn Guyteryen zoud verzwygen, als een Vischwyf een Scheldwoord, als een 
Geneesheer kwaad Grieks, en als een Schoolmeester een Spreuk uyt Hermans 
Guide Annotatien kan binnen houden, daarom zulje in de Geheymenis om een 
Huysheer, om de Intekenaars, om de Schuldeysschers, om den Ambagtsman, 
om de Boekverkoopers, ja om den Duy** zelfs te bedriegen, een Vreemdeling 
zyn en blyven."'3 

En zo gaat het nog enkele pagina's verder. Bovenstaand fragment geeft 
een representatief beeld van Weijeroians proza. In de figuur van Linden
berg had hij een dankbaar slachtoffer gevonden: hij genoot landelijk be
kendheid, evenals zijn snode praktijken. Het feit dat hij in Breukelen woon
de, was op zichzelf voor Weijerman geen aanleiding tot de campagne. Maar 
vermoedelijk is hij wel goed op de hoogte geweest van de kwalijke wijze 
waarop Lindenberg zijn huizen beheerde. Dat mogen we gerust toeschrijven 
aan het feit dat Weijerman net als Lindenberg in Breukelen resideerde: de 
slechte reputatie die de handelaar in het boekverkopersgilde had, kon 
Weijerman aanvullen met wat hij in zijn directe omgeving vernam. 

Noten 

1 T.J. Broos, 1990. Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven 
door Jacob Campo Weyerman. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam. 

2 F.L. Kersteman, 1756. Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman, op de 
Voor-poorte van den Hove van Holland in 's Gravenhage overleeden. Pieter van Os, 
's Gravenhage. 

3 J.C.Weijerman, 1769. De Levens-beschryvingen der Nederlantsche Konstschilders 
en Schilderessen, deel IV, blz 457 A. Blussé, Dordrecht. 

4 Den Ontieeder der Gebreken II, blz. 249. 
5 Dit blijkt uit de 'Uijtzettinge vande Dorpslasten over Breukelen-Nijenrodens en 

Breukelrewaerts Geregten over den Jaere ingegaen primo meij 1726 ente verschy-
nen ultimo Aprill 1727". In: Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 25 (Gemeente
huis te Breukelen). 

6 A.A. Manten,1993. De Clapstraat te Breukelen. Mededelingen van de Stichting Jacob 
Campo Weijerman, jaargang 16, nr. 1, bladzijdencijfers nog niet beschikbaar. 

7 Van het laatste tijdschrift verscheen een moderne heruitgave van de eerste 
twintig nummers in een editie van A.J. Hanou (Thespa, Amsterdam, 1978): deze uit
gave is zeer geschikt voor een kennismaking met Weijermans periodieke oeuvre. 

8 De Leevens byzonderheeden van Johan Hendrik, Baron van Syberg (1733), her
uitgegeven door Sub Rosa te Deventer in 1984. 

9 Ook van dit werk verscheen een recente, geannoteerde heruitgave (red. G. 
Maréchal, 1985. Coutinho, Muiderberg). 

10 Volgens de redacteuren van de hereditie (Sub Rosa, Deventer, 1984), deel lb, blz. 
140 die verwijzen naar het Archief Breukelen-Nijenrode, inv.nr. 30-1. Dit archief 
werd enige tijd bewaard in het Rijksarchief te Utrecht maar is thans weer onder
gebracht in het Gemeentehuis te Breukelen. 

11 Î.H. van Eeghen, 1977. Gijsbert Tijssens toneelstukken en het bedrog in de 
achttiende-eeuwse boekhandel. In: Ondernemende Geschiedenis. 22 Opstellen 
geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de Vereniging 
HetNederlandsch Economisch-historisch Archief. 's-Gravenhage. 

12 Ten onrechte meende Van Eeghen ( 1977) dat Eleyn Angola en Angola naast elkaar 
stonden; Lisboa (in werkelijkheid Lixboa) en Angola lagen in Nieuwersluis, ter
wijl Eleyn Angola een fantasienaam van Weijerman was voor het huis Nieuw-
Hoogerlust (met dank aan de heer J.W. Gunning die mij dit op 22 augustus 1992 
meedeelde). 

13 Sterretjes gebruikte men bij vloekwoorden en andere onwelvoeglijke woorden, om 
dat woord niet voluit te hoeven schrijven. 
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De Zwarte Dood 

Arie À. Manien 
Oud Àa 37, 3621 LA Breukelen 

In 1348 had de pas kort tevoren Heer van Ruwiel geworden A melis II 
van Mijnden het lef om aan het hoofd van Hollandse troepen de strijd aan 
te binden met een leger van de bisschop van Utrecht. Pas in 1352 werd uit 
vergelding het slot Ruwiel belegerd en verwoest.1 Waarom, zo vroegen 
enkele lezers, duurde het een aantal jaren voordat de bisschop van Utrecht 
deze vergeldingsactie ondernam? 

Het antwoord is dat zich kort na de krijgshandelingen in 1348 een ingrij
pende gebeurtenis voordeed die een paar jaren lang het maatschappelijke 
leven zeer ernstig verstoorde. Heel wat zaken werden daardoor tijdelijk op 
de achtergrond gedrongen. 

De periode van najaar 1348 tot 1350 was in onze streken de tijd van de 
Zwarte Dood. Deze naam stond voor een explosieve uitbarsting van een voor 
Europa nieuwe, erg besmettelijke ziekte die wij uit het vervolg van de 
geschiedenis beter kennen als de pest. 

Het bleef niet bij deze eerste golf van de voor veel mensen fatale pestziekte. 
Gedurende meer dan drie eeuwen na deze beruchte epidemie brak de pest hier nog 
min of meer regelmatig uit. 

Aard van de ziekte en overbrenging van de besmetting 

Over de verwekker van de pest is lang onduidelijkheid blijven bestaan, totdat in 
1894 de Zwitserse (later tot Fransman genaturaliseerde) onderzoeker A.E.J. Yersin ont
dekte dat daarvoor een bacil verantwoordelijk is die sindsdien bekend staat onder de 
wetenschappelijke naam Yersinia pestis of Pasteureila pestis. Die pestbacil veroor
zaakt een uiterst besmettelijke ziekte, waarvan twee hoofdvormen worden onder
scheiden: de longpest en de builenpest. Er bestaat algemene overeenstemming dat de 
pestepidemieën van de 14de tot de 17de eeuw vooral builenpest betroffen. 

De Zwarte Dood uitte zich door zwarte zweren aan armen, benen en gezicht en 
opgezette klieren in de oksels en liezen- de patiënten ijlden, werden gekweld door 
dorst en hitte, en hadden last van braken, krampen, diarrhée, neusbloedingen en 
bloedspuwingen. Het einde kwam meestal door de zeer hoge koorts of een onver
mijdelijke bloedvergiftiging. 

De pestbacil parasiteert in het bijzonder op knaagdieren die als infectiehaard voor 
andere dieren en mensen kunnen optreden. Het overbrengen gebeurt door vlooien. 
Vooral de zwarte rat en de ratten vlo zijn in dit verband berucht geworden. De rat is 
sinds prehistorische tijden een onafscheidelijke metgezel van de mens, die in zijn 
vaste woon- en verblijfplaatsen steeds weer ideale leefomstandigheden voor de rat 
schiep; de mens zorgt immers voor voedsel en goede plekken waar ratten kunnen 
nestelen en verjaagt hun natuurlijke vijanden. 

Als de ziekte eenmaal heerst kan ook de mensenvlo de pest overbrengen, waardoor 
tevens besmettin g van mens op mens mogelijk was. Omdat in vroeger eeuwen de hygi
enische omstandigheden vaak niet al te best waren zal die vorm van bacillen-over
dracht ook een rol meegespeeld hebhen. 

Niet alles wat in oude documenten pest wordt genoemd was dat ook werkelijk. De 
beperkte medische kennis leidde er toe dat ook wel andere besmettelijke ziekten als 
pest werden aangeduid. Vooral ais er in een bepaald jaar maar uit één of twee plaatsen 
pest werd gemeld is er reden tot twijfel.2 
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Veel van het voorafgaande, vat ons helpt de geschiedenis beter te begrijpen, 
visten de mensen eeuwenlang nog niet. Door tijdgenoten werd het optreden van de 
pest gewoonlijk toegeschreven aan een ingrijpen van God, die de mensheid wilde 
straffen voor begane zonden. Men zag de pest als 'den Alderrechtveerdichsten toorn 
van den Alderhooghsten Godt" vanwege "de schandelijke en stinkende dampen die uit 
de moerassen en vuile poelen van onze zonden na boven opgeklommen zijn".3 Toch 
werd vaak al wel ingezien dat de ziekte overdraagbaar was, al liepen de meningen 
over dat precies in zijn werk ging sterk uiteend 

Snelle uitbreiding van de Zwarte Dood 

In Mongolië lijden de steppe-mar motten al zeer veel eeuwen lang van 
tijd tot tijd onder een epidemie van builenpest. Rond 1320 breidde de 
befaamde Mongoolse leider Djengis Chan zijn rijk naar het westen uit, tot 
diep in Rusland. Door steppe-marmotten besmet geraakte Mongoolse solda
ten brachten vermoedelijk de gevreesde builenpest mee in deze richting.5 

In de jaren 1330 heerste de pest in grote delen van Azië. De omstandig
heden bevorderden de uitbreiding van een epidemische ziekte. Een reeks 
van droge jaren en aardbevingen in 1330 tot 1333 en hevige overstro
mingen in 1334 hadden daar zware hongersnood tot gevolg.6 Onder zulke 
omstandigheden is de concurrentie tussen mens en rat intensiever en 
komen ze vaker op eikaars pad. De verdere gevolgen bleven dus niet uit. 

In de periode 1330 - 1346 deed de pest zich in de door Djengis Chan 
veroverde gebieden regelmatig gelden. Aan het eind van die periode kwam 
de ziekte op twee manieren vanuit Rusland ook verder naar het westen. De 
ene route was een natuurlijke, en liep over land via geïnfecteerde dieren en 
mensen. De andere route liep grotendeels over zee, via handelsschepen 
naar Italië en Zuid-Frankrijk, en daarna over land of zee naar noordwest-
Europa.6 

Eind 1347 deed de Zwarte Dood zich gelden in Constantinopel, Alexandrie 
en Genua. In het voorjaar van 1348 werd Noord-Italië geteisterd, terwijl de 
epidemie in januari 1348 ook reeds in Marseille optrad. Laat in het 
voorjaar van 1348 werd Parijs al bereikt.7 Via Picardie breidde de ziekte 
zich vervolgens uit naar de Lage Landen. Nog voor de zomer van 1348 ten 
einde was trad de pest ook op in Breukelen en omgeving. 

Grote aantallen slachtoffers 

De pest gold in veel gebieden meer ais een stadsziekte dan als een ziekte 
van het platteland. In Frankrijk hadden de doktoren de mensen bij het 
naderen van de Zwarte Dood aangeraden naar het platteland te vluchten. 
Maar in onze streken bracht dat geen uitkomst. In de agrarische gebieden 
in het westen van de Noordelijke Nederlanden stierf 30 - 35% van de 
bevolking.8 Hier was het onderscheid tussen stad en platteland geringer. De 
afstand tot de omringende steden was niet bijzonder groot, het scheep
vaartverkeer betrekkelijk frequent en de hygiënische toestand in de dor
pen niet veel beter dan die in de steden. Ook was er bij het uitbreken van 
de pest een spontane uittocht van stadsbewoners naar het platteland, 
waaronder zich al besmette personen bevonden kunnen hebben. 
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De Zwarte Dood maakte ook geen onderscheid naar stand. De sterfte
percentages waren onder de geestelijkheid en het patriciaat even hoog als 
onder de boerenbevolking. De geestelijke verzorging moest het in deze 
rampzalige tijd vaak laten afweten. 

Duitsland werd langs twee wegen geïnfecteerd: vanuit Italië over de 
Alpen en vanuit de Nederlanden en Frankrijk over de Rijn.9 In Duitsland 
leidde de epidemie tot een tweetal opvallende reacties met een religieuze 
achtergrond: flagellisme (zelf-geseling) en pogroms tegen de joden. Het 
flagellisme kreeg vooral in het Rijnland een forse omvang en drong van 
daaruit ook door naar het westen, in onze richting.10 

De zelfkastijding door geseling begon als vorm van ascese in de 11de eeuw toe
gepast te worden in de milieus der Italiaanse kluizenaars. Flagellanten traden voor 
het eerst in het openbaar op te Perugia in 1260. De beweging verbreidde zich daarna 
snel over Italie, Zuid-Duitsland, Bohemen en Polen, maar was in het begin van de 14de 
eeuw vrijwel verdwenen. Toen zo n kleine halve eeuw later de pest Europa teisterde 
laaide het flagellisme weer op. Dit keer op een veel grotere schaal dan tevoren. 

Processies van geselaars 

De flagellanten of geselaars trokken rond in groepen van meestal tussen 
de 50 en 100 personen (maar soms wel tot 300 mensen), twee aan twee 
lopend in een lange, slangvormige processie. De mannen liepen vooraan, de 
vrouwen achterin de rij. Tijdens het lopen werden psalmen en andere gees
telijke liederen gezongen. De deelnemers droegen lange witte pijen waarop 
zowel vóór als achter een groot kruis was aangebracht. Daarom sprak men 
ook wel van kruisbroeders. Elke deelnemer zwoer gehoorzaamheid aan de 
groepsleider voor de hele duur van de processie, gewoonlijk 33'/3 dag als 
symbool van het aantal jaren dat Jezus Christus op aarde had doorgebracht. 
Gedurende de rondtocht namen ze geen bad (alleen éénmaal per dag han
den wassen was toegestaan), schoren ze zich niet en wisselden ze niet van 
kleren. Met elkaar praten was zonder toestemming van de groepsleider niet 
geoorloofd.11 

Als een groep flagellanten in een dorp kwam gingen ze naar de dorps-
kerk. Daar vormden ze een krmg. De mannen trokken hun bovenkleed uit 
en deden een losse lendendoek aan, die van hun middel tot op hun voeten 
hing maar het bovenlijf bloot liet. Vervolgens begonnen ze aan een 
standaardritueel, waarbij m de krmg werd rondgelopen. Onder het lopen 
werden geestelijke liederen gezongen en geselden de boetelingen zichzelf 
van tijd tot tijd. In de regel stond de leider van de groep met twee helpers 
m het midden van de krmg naar het gebeuren te kijken om te voorkomen 
dat de inspanningen van de deelnemers verslapten. Drie keer tijdens het 
ritueel lieten ze zich als door de bliksem getroffen voorover plat op de 
grond vallen, waarna ze wenend bleven liggen totdat de leider bij iedereen 
langs gekomen was, luid tot God biddend om vergiffenis voor alle zondaars. 
Daarna werd de geseling hervat, soms tot bloedens toe. Per dag werd het 
hele ritueel ten minste twee keer afgewerkt. 

Als een processie van geselaars een dorp aandeed kwamen de dorpe-
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lingen massaal naar hen kijken. Ze gaven de deelnemers aan de processie 
ook kaarsen om die tijdens de rondgang te branden. Het werd als een eer 
gezien wanneer een processie hun dorp bezocht. De kerkklokken werden 
geluid. De toeschouwers huilden hardop, schreeuwden of trokken zich zelf 
de haren uit. De geselaars werden als martelaren beschouwd die zich 
inzetten voor het heil van de gemeenschap.12 

Steeds meer mensen, vooral onder de geselbroeders, begonnen na verloop van 
enige tijd te geloven dat de Zwarte Dood het eind van het Duizendjarige Rijk uit het 
Bijbelboek Openbaring inleidde en Christus spoedig naar de aarde zou terugkeren. 
Mede daardoor nam het flagellisme op den duur fanatieke vormen aan en begon het 
vergezeld te gaan van anarchie. De kerkelijke en wereldlijke overheden probeerden 
het flagellisme aanvankelijk vergeefs in te dammen. Tot in het eind van de 14de eeuw 
bleef het optreden. Op het concilie van Konstanz (1417) werden de geselaarstochten 
veroordeeld. In Duitsland bleven ze ook daarna nog wel voorkomen. 

Latere pestepidemieën 

De verschrikkelijke epidemie die als de Zwarte Dood de geschiedenis 
inging werd door andere gevolgd. Over pest in de 15de eeuw is uit onze 
streken niet zo veel bekend, maar in de 16de en 17de eeuw hebben ver
scheidene epidemieën hard toegeslagen. 

In 1558 kwam de pest volgens gedocumenteerde bronnen voor in Amsterdam, 
Woerden en ten minste zes andere grote plaatsen.13 Over de gezondheidstoestand in 
Breukelen en directe omgeving in dat jaar heb ik geen concrete gegevens gevonden, 
maar het lijkt aannemelijk dat de epidemie een breed regionaal karakter had en dus 
ook hier optrad. 

Dat gold nog meer in 1574. Sterfte door de pest in dat jaar is bekend in Amsterdam, 
Woerden, Oudewater en minimaal acht andere plaatsen.13 Op 30 oktober 1575 vertelde 
iemand die van Vianen naar Amsterdam was gereisd bij aankomst aan een Amster
damse geestelijke dat hij onderweg veel korenvelden had gezien die woest en onbe
werkt waren blijven liggen vanwege de grote sterfte onder de boerenbevolking door 
de pest. ' 4 

Heel droevig was het zo 'n 30 jaar later gesteld, in de periode 1603 - 1605. Pest werd 
toen onder meer gerapporteerd uit Amsterdam, Loosdrecht, Woerden, Gorkum, Gouda, 
Leiden en alleen al in Holland nog zeker zon 22 andere plaatsen.13 

Ook 1624 en 1625 waren pestjaren. In de stad Utrecht was in juli en augustus 1624 
het sterftecijfer vier tot vijf maal hoger dan normaal.'5 In Amsterdam, Leiden en 
Delft stierf omstreeks 20% van de inwoners.16 Met betrekking tot Breukelen heb ik 
geen aanwijzingen voor een verhoogde sterfte kunnen vinden. 

Ongeveer 30 jaar na de grote epidemie in het begin van de 17de eeuw deed er zich 
nog zo een voor, die in 1634 begon, in de volgende twee jaren een grote uitbreiding 
liet zien en in 1637 geleidelijk weer afnam. Deze epidemie van 1635 - 1636 geldt als een 
van de ergste uit de Nederlandse geschiedenis.17 Sterfte door de pest werd toen gemeld 
uit minstens 20 Hollandse plaatsen;13 een overzicht uit het gewest Utrecht is me niet 
bekend, wel dat ook daar de ziekte zich toen deed gelden, evenals in Gelderland en 
andere Nederlandse gewesten.17 In Leiden overleed rond 30% van de inwoners ten 
gevolge van de pest.1& Ook in Breukelen waren er duidelijk meer overlijdens-
gevailen dan in de jaren ervoor en erna;18 een verband met het optreden van pest in 
Breukelen is uit de documenten niet onweerlegbaar aan te tonen, maar niettemin 
waarschijnlijk. 

De jaren 1652 - 1657 waren geen van alle pestvrij. In 1663 begon het weer, om 
vooral in 1664 - 1666 opnieuw een grote uitbreiding te krijgen, ook in onze nabijheid 
(opmerkelijk genoeg weer zon 30 jaar na de vorige echt grote epidemie). In 1663 -
1665 lag ook in Breukelen het sterftecijfer duidelijk boven het gemiddelde van het 
decennium 1661 - 1670.19 
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De epidemie uit het midden van de jaren 1660 wordt algemeen 
beschouwd als de laatste pestepidemie die de Republiek der Verenigde 
Nederlanden teisterde.20 

Op tijdgenoten van de pestepidemieën en de generaties die na hen kwamen heeft de 
pestziekte een onuitwisbare indruk gemaakt Er zijn heel wat woorden en uitdruk
kingen in onze taal ingeburgerd waarin "pest' voorkomt en allemaal hebben ze een 
ongunstige inhoud. Denk aan "pestvent", "stinken als de pest" of "de pest in hebben". 

Noten 
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18 Bij een steekproef in de leenregisters van Nijenrode bleken 7 van de 10 daar 
geregistreerde sterfgevallen uit het decennium 1631 - 1640 te vallen in de jaren 
1635 - 1637, met een piek in 1637 (Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. 
Repertorium op de leenregisters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 12, 13, 27, 
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Herinneringen aan het huis van mijn jeugd: 
Herenweg 129, Breukeleveen 
P. Bakker 
Lorentzstraat 15, 7316 GJ Apeldoorn 

De Herenweg in Breukeleveen begint traditioneel bij de Vaartbrug, de 
bakstenen brug over het Tienhovens Kanaal (vroeger de Tienhovense Vaart 
geheten). Van daar af loopt de huisnummering. Als de mensen vroeger 
spraken over "vooraan op Breukeleveen" dan bedoelden ze steevast het 
stuk waar boer/raadslid Verhoeff de bekendste bewoner was. 

Ging je van daar naar 't "gunne end", het andere eind, dan passeerde je 
eerst een laag houten brugje dat net ten zuiden van de kruidenierswinkel 
"De Toko" lag (thans bar-bistro-restaurant De Veenhoeve, Herenweg 37). 
Daarna volgde, halverwege de Herenweg, de van beton gebouwde Rode 
("Rooie") Brug, genoemd naar de rode meniekleur die zijn ijzeren leuningen 
lange tijd hadden. En helemaal aan het eind, net voor de grens met het 
Loosdrechtse Muyeveid, lag over de Weersloot de houten Weerbrug. 

Links van de weg lag hier, aan de zuidzijde van de Weersloot, mijn 
ouderlijk huis (zie Afbeelding 1). Aan de overzijde stond de ijsschuur, 
waarover ik in het vorige nummer van dit tijdschrift iets heb verteld. 

In dat noordwestelijkste huis van Breukeleveen (thans Herenweg 129), een 
dubbele woning gelegen aan de westkant van de weg. woonden in het begin van deze 
eeuw schipper Adrianus Meyers en veehouder/visser Arie van der Neut. 

In het najaar van 1912 trokken mijn ouders met twee kinderen (waarvan ik de 
oudste was) in het westelijke deel van dat huis. In de woning het dichtst bij de weg 
woonde toen de weduwe Cornelia van 't Voort-Budding, overgrootmoeder van HKB-
voorzitter Arie Manten. Met haar hadden we een heel vriendschappelijke relatie. 

AIT). 1. Situatie nabij de Weersloot, aan het noordeinde van Breukeleveen, omstreeks 
1920 (schetstekening van de schrijver). 
A = Breukeleveensche Dijk (thans Herenweg), B = Meent (thans Breukeleveensche 
Meentje), C = Weersloot, D = Weerbrug, E = Vierde Plas, F = perceel voorland. 
1 = ouderlijk huis van de schrijver (thans Herenweg 129), 2 = ijsschuur, 3 = vijver 
waaruit ijs werd gehaald voor de ijsschuur. 
a-b-c-d-e en f-g = loop van de beschoeiing langs de percelen voorland (zie verder 
hierover de tekst van het artikel), 
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In het najaar van 1918 werd de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog 
gesloten. Omstreeks die tijd werd West-Europa geteisterd door een vreselijke epidemie, 
de "Spaanse griep". Miljoenen mensen kwamen om en ons land werd niet gespaard. 
Mijn jongste twee zusjes stierven vlak na elkaar; ze werden tegelijk begraven in het 
zelfde graf. Een week later stierf een kind van Arie Manten, onze overbuurman. 
schoonzoon van buurvrouw Van 't Voort. 

Uit het navolgende zal blijken waarom ik dit releveer. 

Ons hele gezin werd eind 1918 zeer ernstig door de griep bezocht. Ook 
grootmoeder kwam nog daarbij. Alleen mijn moeder bleef vrij, zij verzorg
de zeven mensen. Elke dag stond ze s morgens om 4 uur op om de was te 
doen. De kamer van ons huis werd volgezet met ledikanten. Om hiervoor 
voldoende ruimte te maken werd de kast die tegen de scheidingsmuur 
stond naar een andere kamer gebracht. En wat bleek toen? In die tussen
muur zat een deur! Niemand had daar weet van gehad; de deur was heel 
lang gecamoufleerd geweest door die kast. 

Afb 2 (rechts). Vorm van de zuidwesthoek van de oude gevel van 
Herenweg 129 in Breukeleveen. Na het passeren van de grens 
tussen de woonlaag op de begane grond en de zolderverdieping 
werd een driehoekig extra stukje muur opgetrokken, ter versie
ring, waardoor het pand een wat forser aanzien kreeg. (Tekening 
van de schrijver.) 

Afb. 3 (hieronder). Na de Tweede Wereldoorlog is het pand Heren
weg 129 gerenoveerd. Daarbij is de simpele vertikale versiering 
op de gevelhoeken aan de zuidzijde nog wat verder verfraaid en 
geaccentueerd, terwijl aan de noordzijde (rechts.) de hele gevel 
verder is doorgetrokken in de richting van de Weersloot. (Foto 
van de schrijver, 7 oktober 1979.) 
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Jarenlang heb ik me de vraag gesteld wat de functie van die deur was 
geweest. Ik kon maar tot één conclusie komen: Het huis was vroeger een 
herberg, waar men ook kon overnachten (elke kamer had twee bedsteden). 

Bouwkundig had ons huis nog een tweede eigenaardigheid. Toen de 
metselaars eertijds met de voor- en achtergevel tot zolderhoogte waren 
gevorderd en de balken voor de zolder en de kap normaal in de muur 
waren gelegd, gingen ze daarboven niet meteen minderen voor de 
driehoekige topgevels. Op de vier hoeken van het huis werd eerst nog even 
over de volle breedte recht naar boven gemetseld. Elke hoek kreeg zo een 
driehoekig extra stukje muur (zie Afbeelding 2). Dat extra stukje diende 
alleen ter versiering, evenals het halve rondje aan de geveltop. Geen enkel 
ander huis in het oude Breukeleveen had zo iets. Men kan spreken van een 
illusie, passend bij een herberg. 

Wanneer iemand in voorgaande eeuwen de vraag zou zijn voorgelegd: 'Waar is in 
Breukeleveen de beste plek voor een herberg?" dan zou deze zonder nadenken heb
ben geantwoord: "Natuurlijk bii de Weerbrug!" Het woord "natuurlijk" was dan precies 
op zijn plaats. Want daar kruisten het waterverkeer en het wegverkeer elkaar. 
Eeuwenlang was de Weersloot de hoofdverbinding tussen Breukeleveen en de Vecht. 
Talloze miljoenen turven uit het Breukeleveense gebied zijn onder die brug door 
gegaan. Via de Weersloot, de Weersluis en de Vecht ging die brandstof met schouwen 
vol richting stad Utrecht. Een groot deel van de Breukeleveense bevolking verdiende 
de kost met de turfwinning. Zij allen hadden te maken met de naaste omgeving van de 
Weerbrug. Daar "bruiste" het Breukeleveense leven. 

Niet veel Breukeleveners zullen op de hoogte zijn geweest van die voor
geschiedenis van ons huis. Maar Arie Dros kende die wel. Toen buurvrouw 
Van 't Voort in het voorjaar van 1921 met haar dochter Sientje en schoon
zoon Arie Manten mee naar Tienhoven verhuisde, kocht Dros het gehele 
huis van de eigenaar Griffioen, en trok hij in het voorste gedeelte ervan. 

Afb 4 De Weersloot in 
Breukeleveen, ten oos
ten van de Weerbrug. 
(Foto van de schrijver, 
7 oktober 1979.) 
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o o o Afb. 5- Schets (gemaakt door de schrijver) 
% van de situatie, in 1920, bij de piek vaar de 
g Weersloot uitmondde in de Vierde Plas 
o (lijn e-f in Afb. 1). De watergang vas 

gedeeltelijk afgesloten door in geheide 
palen. 

o 
o 

oooooooooo-

Arie Dros had daarvóór, samen met zijn vrouw Aaltje de Graaf, een clandestiene 
tapperij in het huis dat later Herenweg 113 genummerd is (zie Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 3,blz. 114- 117). Na hem woonden op Herenweg 113 
Ds. Glas en kunstschilder/architect Henri Christiaan Pieck, de tweelingbroer van 
tekenaar Anton Pieck. 

Het echtpaar Dros zag m het huis waarin wij en hij nu woonden een 
ideale plek om het bedrijf voort te zetten en er een meer professioneel, en 
daardoor mogelijk ook legaal, tintje aan te geven. Lang heeft de man er 
echter niet van geprofiteerd. Hij stierf op 3 oktober 1922. 

in februari 1926 verhuisden mijn ouders naar het huis dat juist zuidwestelijk van 
de Rode Brug staat, nu Herenweg 55. De oudste dochter van mijn broer Gijs Bakker 
woont er nu. De weduwe Dros nam dadelijk na ons vertrek in haar eentje het hele huis 
Herenweg 129 in gebruik. Ze heeft geen tijd van leven meer gehad om van het geheel 
weer een herberg te maken, zo zij dat zonder haar man nog had gewild. 

Het was niet alleen het huis aan de Weersloot dat iets bijzonders had. 
Ook met de Weersloot zelf was iets opmerkelijks aan de hand. Voordat de 
Weersloot in de Vierde Plas uitmondde liep hij tussen twee grote stukken 
voorland door (zie Afbeelding 1). Het noordelijkste voorland was, naar de 
begrippen van het begin van deze eeuw, nog flink groot; het zuidelijkste 
voorland was veel smaller, maar naar het westen toe iets langer. Om ze 
tegen de golfslag te beschermen waren ze omheid met een aaneensluitende 
palenrij. Wanneer we nog even naar Afbeelding 1 kijken, dan liep de 
beschoeiing vanaf b naar hoek c en van daar via d naar e; aan de noordzijde 
liep de beschoeiing van f tot g. Toen ik daar rond 1920 rondliep was er 
tussen de palenrij en de met gras begroeide voorlanden puin gestort. Dit 
omdat het water al een begin van verwoesting had veroorzaakt. 

Het opmerkelijkste aan de Weersloot was tussen e en f (zie Afbeelding 
5). Daar werd de watergang gedeeltelijk afgesloten met ingeheide palen. 
Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde waren deze palen onderling ver
bonden door een horizontale balk, die met stevige spijkers aan alle palen 
was vastgetimmerd. Zou deze versmalling in de Weersloot bedoeld zijn 
geweest voor meer dan alleen het beteugelen van de golfwerking? Als dat 
nodig was kon de hele waterweg er gemakkelijk met een in het water drij
vende zware balk of boomstam worden afgesloten, bijvoorbeeld tussen 
zonsondergang en zonsopgang. Gedurende een reeks van eeuwen liep de 
Weersloot langs de grens tussen de gewesten Holland (waartoe Loosdrecht 
toen behoorde) en Utrecht. De Stichtsen, door de Breukeleveners daarin met 
overtuiging gesteund, wensten geen Hollandse vaartuigen op de Weersloot. 
Dat gaf wel eens aanleiding tot conflicten. Ook dan kon de Weersloot 
zonodig worden afgesloten. 
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Mededelingen van het bestuur 
Contributie 1993 

We herinneren er nog even aan dat de voorjaarsledenvergadering heeft besloten 
de HKB-contributie (die 7 jaar lang dezelfde is gebleven) voor gewone leden met 
ingang van 1993 te brengen op f 32,50. Deze ledenbijdrage is persoonsgebonden. De 
contributie voor verdere leden uit eenzelfde huishouden blijft onveranderd op f 15,-
per persoon. De acceptgirobiljetten worden in het begin van 1993 verzonden. 

Voor nieuwe leden is de jaarcontributie onafhankelijk van het moment waarop 
men zich als Kringlid aanmeldt. Men ontvangt immers ook alle tijdschriftnummers 
die in het jaar van aanmelding verschijnen en die vier kloeke uitgaven te zamen 
vertegenwoordigen op zich al een tegenwaarde van meer dan dertig gulden. 

Wisseling in het HO-secretariaat 

In een kort huishoudelijk gedeelte aan het begin van de najaarsbijeenkomst op 27 
oktober 1992 nam de Kring afscheid van Mirjam van Leeuwen-van Rossum du Chattel, 
die wegens haar verhuizing naar Naarden aftrad als secretaris. De voorzitter memo
reerde hoe zij een van de Kringleden van het allereerste uur was, die in de ruim 
zeven jaar dat de vereniging nu bestaat zeer veel voor de Kring heeft betekend. Heel 
gedecideerd, maar met een vriendelijke glimlach ging ze overal op af en kreeg ze veel 
voor elkaar. Hij wees in het bijzonder op het blijde gezicht dat ze had wanneer bleek 
dat ze met iets wat zij had georganiseerd veel mensen een plezier had gedaan. Namens 
het bestuur bood hij haar een plant en een fraai boekwerk aan, 

In de ontstane vacature werd vervolgens met algemene stemmen van de leden
vergadering mevrouw Nannie Peppink-Greven. Helmbloem 13, 3621 RZ Breukelen 
gekozen. Zij zal als eerste secretaris vooral organisatorische taken vervuilen. De heer 
H. Polderman zal als tweede secretaris de meer administratieve zaken behartigen. 

Periodiek aftreden van HO-bestuursleden 

Wij maken u er nu al opmerkzaam op dat in de voorjaarsbijeenkomst 1993 de 
bestuursleden mw. Van Kouterik en de heren Man ten. Polderman en Van Walderveen 
reglementair aan de beurt van aftreden zijn. De voorzitter moet volgens de statuten in 
die functie worden gekozen; voor het overige mag het bestuur intern de taakverde
ling regelen. Het is nog onzeker of alle aftredenden opnieuw verkiesbaar zullen zijn. 

Tien Kringleden kunnen in een door alle tien ondertekend schrijven aan het HKB-
bestuur (p/a H. Polderman) een bestuurskandidaat stellen. Daarbij moet een verkla
ring van de kandidaat worden gevoegd dat hij of zij met de voordracht instemt. 

Aankondiging van komende HO-aktiviteiten 

De voorjaarsvergadering 1993 zal plaats vinden op dinsdag 23 maart, 19.30 uur, in 
de Scholengemeenschap Vegtstede, Engel de Ruyterstraat 40, Breukelen. Deze begint, 
als gebruikelijk, met een korte huishoudelijke vergadering (jaarverslagen, bestuurs-
verkiezing, e.d.). Daarna zal de heer D. Koen (Maarssen, medewerker Rijksarchief te 
Utrecht; een verhaal met dia's houden over Breukelen en de Waterlinie. 

Op 15 mei 1993 is onze jaarlijkse excursie. We maken ditmaal een wandeling en een 
boottocht in het fraaie landgoed Terra Nova te Loenen. De deelnemersprijs is f 15,-
voor leden en f 25,- voor niet-leden. Omdat een grote belangstelling wordt verwacht 
en het aantal mensen dat mee kan beperkt is, raden wij u aan snel plaatsen te 
reserveren bij onze 1ste secretaris, mw. N. Peppink. Aanmelding verplicht tot betalen. 

Stichting Jacob Campo Yeijerman bezocht Breukelen 

Verscheidene tientallen mensen die aangesloten zijn bij de Weijermanstichting 
bezochten op 22 augustus 1992 Breukelen. De voorzitter van de aan deze grote sati
rische schrijver gewijde stichting, de neerlandica drs. G.T.H.M. Maréchal, hield een 
voordracht over de persoon en de werken van Weijerman. Hij was vooral een "specta
tor", een schrijver die beschouwingen over allerlei onderwerpen publiceerde in tijd-
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schriftjes van meestal acht bladzijden, welke wekelijks of tweewekelijks verschenen 
en door particulieren gekocht werden of gelezen en besproken in koffiehuizen of 
genootschappen. Zulke tijdschriften waren er in de lSde eeuw bij tientallen. Een aan
tal van Weijermans geschriften bevat ook Breukelse informatie. Daaruit komen ons 
dorp en zijn bewoners op een heel andere manier tot leven dan uit de gemeentelijke 
archieven! Weijerman woonde aan de Clapstraat (thans Herenstraat). HKB-voorzitter 
Arie Mantea schetste de geschiedenis van die straat en het Breukelen uit Weijermans 
tijd. Het bij elkaar brengen van letterkundige en geschiedkundige kennis werkte 
over en weer verdiepend. Stichting en Kring besloten daarom de ontstane samenwer
king in de nabije toekomst voort te zetten. Na afloop maakte men een wandeling door 
Breukelen, waarbij vooral werd gelet op raakpunten met Weijerman en zijn tijd. 

De voordracht van mw. Maréchal staat in dit tijdschriftnummer, die van Arie 
Manten zal verschijnen in de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weijerman. 

Verteiavond over de geschiedenis van Nieuwer Ter Aa 

Op 22 september 1992 hield de Kring in gebouw Het Anker in Nieuwer Ter Aa een 
zeer goed bezochte en uiterst levendige verteiavond over de geschiedenis van dat dorp 
en zijn omgeving tussen het begin van de Eerste Wereldoorlog en het einde van de 
Tweede. Er werden veel interessante zaken besproken; aan verscheidene andere 
onderwerpen, die in het voor-overleg tussen vertellers en voorzitter waren genoemd, 
kwamen we op de avond zelf niet meer toe. Besloten is geen verslag van de avond te 
geven, maar een ruime, geïntegreerde samenvatting van zowel de voorgesprekken als 
de verteiavond als artikel in een later nummer van dit tijdschrift op te nemen. 

Bezoek in verband met de 1250ste geboortedag van de Heilige Liudger 

Het feit dat 1250 jaar geleden in de Vechtstreek de geloofsprediker Liudger werd 
geboren is internationaal uitgebreid herdacht. Als laatste aktiviteit in het kader van 
deze herdenkingen maakte de Communitas Sancti Liudgeri, het internationaal Liudger 
genootschap, een 5-daagse studiereis langs Nederlandse plaatsen die bindingen heb
ben met deze Middeleeuwse heilige. Daarbij werd ook Liudgers geboortestreek bezocht. 
Deze reis stond onder leiding van Klaes Sierksma, honorair lid van de Communitas 
Sancti Liudgeri. Op 2 oktober 1992 waren de hoofdzakelijk Duitse Liudger-pelgrims in 
Breukelen, waar zij werden ontvangen door onze Historische Kring. 

De gasten bezochten eerst de Nederlandse-Hervormde dorpskerk, die in zijn oudste 
vorm door Bonifatius werd gesticht. Liudger heeft op veel plaatsen in Noordwest 
Europa het door Willibrord en Bonifatius begonnen missiewerk voltooid. In de kerk 
vertelde Arie Manten over Breukelen, Ruwiel en Liudger. Vervolgens reisde het ge
zelschap door naar de standplaats van het voormalige kasteel Ruwiel in Oud Aa. Op de 
oude kasteelboerderij werden ze door mw. Hildegard Knapper voortreffelijk onthaald. 

Het slot Ruwiel geniet de belangstelling van de Liudger-vereerders doordat 
jonkheer Herberen van Aemstel van Mijnden van Ruwiel (slotvoogd van Ruwiel van 
1524 tot 1540) in zijn memoires kasteel Ruwiel de geboorteplaats van Liudger noemde. 
Dat kan evenwel niet juist zijn, want het kasteel werd pas eeuwen na Liudger gesticht. 

In het vorige nummer van dit tijdschrift kon u lezen dat Liudger stamde uit de 
familie die sedert de zevende eeuw Breukelen bestuurde. Het geslacht van Ruwiel 
ontstond als een zijtak van die familie en was dus late familie van Liudger Daar was 
men trots op en van generatie op generatie werd het feit van die verwantschap 
mondeling doorverteld. Daarbij sloop in de loop der eeuwen het misverstand in dat 
Liudger dan ook wel op kasteel Ruwiel geboren zou zijn. 

De Duitse posterijen, de Deutsche Bundespost, gaf ter gelegenheid van de Liudger-
herdenking een fraaie Liudger-postzegel uit. Dat gebeurde bij Liudger-plechtigheden 
die op 6 september 1992 in Essen plaats vonden. Het speciale eerstedagstempel van het 
postkantoor te Essen vermeldde behalve "1250. Geburtstag St. Ludgerus, 742 - SÛ9" de 
plaatsnamen Ruwiel en Werden! In Werden ligt Liudger begraven. 

Herdenking Eees de Tippelaar 

De Commissie Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit hield op 2 oktober 1992 zijn 
traditionele plechtigheid. Ties Verkuil Sr. las een bewerkte en met veel dia's verluchte 
versie voor van het hoofdstuk 'Een bezoek aan Slangevecht" uit zijn boek over L.C 
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Dudok de Wit De burgemeester legde bloemen bij het beeld van de befaamde wande
laar in het park van Boom en Bosch 

In 1993 zal de 130ste geboortedag van Kees de Tippelaar worden gevierd De Com
missie onthulde haar plannen voor een complete feestweek. 

Najaarsbijeenkomst 1992 

De najaarsbijeenkomst van de HKB vond op 27 oktober plaats in de Scholengemeen
schap Vegtstede. De als gewoonlijk goed gevulde zaal toonde zich zeer geïnteresseerd 
in de met veel dia's ondersteunde voordracht van de provinciaal archeoloog W.J. van 
Tent en de film over de schaatsuccessen van oud-Breukelaar Henk van der Grift. 

Van Tent toonde zich enigszins verbaasd dat er in de Vechtstreek tot dusver betrek
kelijk weinig vondsten uit de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd aan het licht zijn ge
komen. Veel aandacht had men voor zijn relaas over de bij Nigtevecht gevonden kano 
uit de Late Ijzertijd. Vondsten als deze komen vaak bij toeval tot stand. Van Tent riep 
alle aanwezigen daarom op bij alle graafwerk dat in de Breukelse bodem wordt gedaan 
de ogen goed open te houden en zodra er ook maar iets vreemds te zien valt hemzelf of 
iemand van de Historische Kring daarover in te lichten. Spreker legde ook uit waarom 
één jaar graven vaak vier jaar uitwerken vergt. In de pauze toonden enkele leden 
van de Kring de heer Van Tent voorwerpen die zij uit de Breukelse bodem hadden op-
gedolven en gaf hij daar commentaar op. Hij toonde zich gaarne bereid de Historische 
Kring ook verder vanuit zijn deskundigheid te ondersteunen. 

De film over het wereldkampioenschap schaatsen van Henk van der Grift en de 
daarop volgende feestelijkheden in Breukelen was door de heer Adr. Prins deskundig 
samengesteld uit materiaal van zeer verschillende herkomst. De amateuropnamen van 
de ontvangsten en de rondrit in Breukelen waren gemaakt door dokter Backer. Het is 
fijn dat ze bewaard zijn gebleven, maar jammer dat het filmfragmenten zonder geluid 
waren. Nu zag men bijvoorbeeld een nog jonge Dr. Postma een gloedvol betoog 
houden, maar kon men helaas ziet vernemen wat hij allemaal zei. De HKB-avond werd 
bijgewoond door de inmiddels ai zon kwart eeuw in Westbroek wonende heer en 
mevrouw Van der Grift met hun dochter en schoonzoon; beide eerstgenoemden 
werden na afloop van de film kort door de voorzitter geïnterviewd. Daarin vertelde 
Van der Grift dat hij na de winter 1963-1964 met de wedstrijdsport is gestopt. 

Thema-avond in de N.H.-kerk van Kockengen 

De thema-avond over de Kerkelijke Reformatie, op 28 oktober 1992, in Kockengen 
bood een zeer gevarieerd programma dat het grote aantal bezoekers op verschillende 
manieren boeide. Ds. W.L. Smelt opende en sloot de avond. Het muzikale gedeelte, dat de 
hoofdmoot vormde, begon met de door de Protestants Christelijke Zangvereniging 
"Excelsior" knap vertolkte psalmen 116 en 134 uit de 16de-eeuwse bundel van Petrus 
Dathenus. Dat koor sloot later ook het programma af met het bekende Lutherlied "Een 
vaste burcht is onze God". Tussen deze twee optredens van het koor bracht een 
ensemble bestaande uit Truus Faverey, Tjaco Groenewold, Robert Hoving, Gea Hoven 
en Paul van Warmerdam in wisselende samenstelling werken ten gehore van C. 
Huygens, Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Henri Purcell, G.F. Händel en J.S. Bach. 
Van Warmerdam gaf ook korte toelichtingen bij de liederen. De kerkorganist H. Oskam 
speelde bewerkingen van psalm 116 van Hendrick Speuy (die omstreeks 1610 organist 
was in Dordrecht) en Antonie van Noordt (omstreeks 164Û organist in Amsterdam). 

In gesproken intermezzi vertelde president-kerkvoogd M. van Vliet over de 
geschiedenis van de kerk en het kerkinterieur en Arie Manten over de gang van 
zaken bij de Kerkelijke Reformatie in Kockengen en omgeving. Een bewerking van 
de voordracht van de heer Van Vliet zal als artikel in een later nummer van dit 
tijdschrift worden afgedrukt; de tekst van Arie Mantens verhaal staat in dit nummer. 

Stichting Stichtse Geschiedenis 

De Stichting Stichtse Geschiedenis, het steunpunt voor de geschiedbeoefening in 
de provincie Utrecht waarbij ook de HKB is aangesloten, hield op 21 mei 1992 een 
contactavond over het thema "Archieven en hun gebruikers" en op 25 november een 
over "Universiteit en historische vereniging". In september kwam het eerst nummer 
uit van de nieuwsbrief Stichts Historisch Contact (in te zien op de HKB-werkavonden ). 

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



239 

Inhoudsopgave Jaargang 7 

Redactioneel 3 
keulse Vaan vervangen door het Menvedekanaal 

Arie A. Manten 4 
De zogenaamde Republiek te Breukelen 

H. van Walderveen I 7 

Fragmenten uit de geschiedenis van de RL-parochie van de H Johannes 
de Doper te Breukelen 

M.A. Perdon 18 
Honderdnegentig jaren boerderij Dorpzicht aan de Kockengense 
Wagen dijk 

P.N. van der Paauw 30 
Heel Breukelen huldigde in 196 3 zijn wereldkampioen schaatsen 

B. Hoornsira 38 
De Middeleeuwse geslachten Van den Poel en Van Rijn en de hofstede 
De Poel ie Breukelen 

Ane A. Manten 4 3 
Uil oude raadsnotulen, 8. Gemeenteraad van kockengen in 1903 en 
1907 legen een telefoonverbinding met Breukelen 60 
De Oude Batterij op boerderij Cromwijk - correcties en aanvullingen 

Henk J. van Es 61 
Mededelingen van het bestuur 64 

De kerstening van de Vechtstreek 
Ane A. Manien 65 

Brokstukken uil het verleden in Broeckiand 
A.H. Verroen 83 

Boerderij Sterreschans in Oukoop 
Henk J. van Es 98 

De gemeente Rock engen en haar veldwachters, 18 ! 2 - 1 827 
K.J. Onderweegs 104 

De aanleg van het Merwedek anaal langs Breukelen en de directe 
gevolgen daarvan 

Arie A. Manten 112 
Mededelingen van het bestuur 120 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. ? nr. 4, 1992 



240 

Gravers, grondeigenaren en gevolgen van het Merwedekanaal 
bij Breukelen 

Henk J. van Es 121 
Oorsprong van het geslacht Van Ruele en de relatie met de 
geloofsprediker Liudger 

Arie A. Manien en Klaes Sierksma 138 
Twee 16de-eeuwse haardstenen uit Breukelen 

Hilde Vries 148 
De Buurtvereniging "korenpad", 1938 - 1949 

H. van Walderveen 154 
De grote huizen van Nieuwer Ter Aa in de tweede helft 17de 
en begin 18de eeuw 

Arie A. Manien 162 
De ijsschuur bij Breukeleveen 

P. Bakker 170 
Kockengen en Spengen en de landsverdediging in 1794 - 1795 

Arie A. Manien 174 
Mededelingen van het bestuur 182 

Aanleg van het Merwedekanaal had gevolgen voor de Breukelse 
Poeldijk 

H. van Walderveen 185 
Pont over het kanaal bij Nieuwer Ter Aa 

D. Reyneveld 192 
Breukelse Bad- en Zwetninrichting een eeuw geleden opgericht 

W. den Hartog 201 
De na-Middeleeuwse Kerkelijke Reformatie in onze omgeving 

Arie A. M anten 207 
De gemeente Kockengen en haar veldwachters, 1827 - 1839 

K.J. Onderweegs 210 
Jacob Campo Weijerman (1677 - 1747) 

G. Maréchal 218 
De Zwarte Dood 

Arie A. M anten 227 
Herinneringen aan het huis van mijn jeugd: Herenweg 129, 
Breukeleveen 

P. Bakker 232 
Mededelingen van het bestuur 236 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 4, 1992 



Dudok de Wit feestweek in Breukelen 

24 september - 2 oktober 1993 

Kees (de Tippelaar) Dudok de Wit werd geboren in 1843. In 1993 is dat 
anderhalve eeuw geleden. Vooral de jaarlijkse traktatie op poffertjes van de 
Breukelse schooljeugd en de Dudok de Wit wandelmars hebben de herinnering aan 
deze bijzondere man levend gehouden. 

De Commissie Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit van de Historische 
Kring Breukelen heeft het plan gelanceerd van die 150ste verjaardag iets bijzonders 
te maken. Dat heeft inmiddels geleid tot een plan voor een Dudok de Witweek in 
de periode van vrijdag 24 september tot en met zaterdag 2 oktober 1993. 

Op vrijdagavond 24 september gaat deze feestweek van start met de opening 
van aan Kees gewijde tentoonstellingen in de Openbare Bibliotheek en in de vitrine 
van de Historische Kring in de recreatieruimte van het Heicopcentrum. Bij de 
Breukelse bevolking zijn ongetwijfeld nog vele zaken aanwezig die met Kees te 
maken hebben gehad; de organisatoren hopen dat men ze voor deze tentoon
stellingen wil uitlenen. Indien u iets bezit of weet, gaarne kontakt met een 
bestuurslid van de Historische Kring. 

Zaterdag 25 september wordt een dag vol evenementen. In de ochtend is er 
ringrijden met losse en bespannen paarden in het park van Gunterstein. Hopelijk 
zullen velen die over een paard, al of niet met wagen, beschikken, hiervoor 
inschrijven. Direct aansluitend daaraan volgt gekostumeerd ringrijden op versierde 
fietsen in het park van Boom en Bosch, voor jongens, meisjes, dames en heren. 
Tegelijkertijd gaat een spellencircuit van start op de Kerkbrink en de Dannestraat. 
In de muziektent in het park zal de Brassband Breukelen optreden. 

In de loop van de daarop volgende week is er onder meer een etalagewedstrijd, 
heeft de poffertjeskraam op de Markt enige attracties in petto, biedt Restaurant 
Slangevecht een speciaal Kees de Tippelaar-menu en zorgt de Historische Kring 
Breukelen voor een programma met een verhaal en films over Kees Dudok de Wit 
en zijn tijd. Aan de scholen wordt informatie verschaft om een les aan dit onderwerp 
te kunnen wijden. 

De gebruikelijke bloemenlegging bij het beeld van Kees is op vrijdag 1 oktober. 
Gerekend wordt op de aanwezigheid van vele speciale gasten. 
Op zaterdag 2 oktober wordt de Dudok de Wit wandeltocht langs Slangevecht, de 
vroegere woonplaats van Kees, geleid, waar de huidige eigenaar voor verrassingen 
in de stijl van onze grote Tippelaar zal zorgen. 

Ter gelegenheid van deze feestweek zal ook een nieuw boek over Kees Dudok 
de Wit en zijn broer Bram verschijnen met veel nieuwe informatie en illustraties. 

Voor het organiseren van deze feestweek is inmiddels zeer brede medewerking 
verkregen vanuit de Breukelse samenleving. 
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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. 


